Församlingsbladet
C E N T R U M K Y R K A N i F A R S TA

maj – augusti 2019

FOTO: PIXABAY

Vid årsmötet den 17 mars antog församlingen en ny vision.
I styrelsehelger, församlingsmöten och vid kyrkkaffeborden har vi samtalat om vilka vi är och vill vara som
församling.
Vi kom fram till följande fem viktiga fokusområden:
 Gudstjänsten
 Ungdomsarbetet
 Den inre omsorgen i församlingen
 Den personliga tron
 Hur vi är kyrka i Farsta och världen
Dessa ligger till grund för vår nya vision, som kommer att
börja användas under 2019.
Bengt Ekelund, styrelsens ordförande

CENTRUMKYRKANS FÖRSAMLING
är en ekumenisk församling ansluten till trossamfundet Equmeniakyrkan.
Vi samarbetar också med Farsta församling i Svenska kyrkan. Församlingen
utgörs av människor som vill växa i sin tro och tillsammans söka Gud.
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Vi möts söndagar klockan
10.00 till gudstjänst.
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Vill du komma i kontakt
med oss hittar du fler
uppgifter på baksidan av
församlingsbladet.

Centrumkyrkans nya

VISION
¬

¬

¬

Centrumkyrkan i Farsta
är en del av Equmeniakyrkan.
Vår grund:
Att lära känna och leva nära Gud,
som fader, son och helig ande.
Vårt uppdrag:
Att göra Jesus Kristus känd och följd.
Detta gör att vi vill
¬ tjäna Gud i praktisk handling och lovsång.
¬ vara en mötesplats och växtplats
präglad av omsorg och öppenhet.
¬ ta ansvar för våra medmänniskor och skapelsen.
¬ att glädje och uppmuntran
skall locka fram delaktighet och ansvarstagande.
¬ samverka med andra kristna gemenskaper.
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Rapport från kassören
JANUARI-MARS 2019
Ekonomin har under årets första tre månader bjudit på överraskningen
att insamlingarna ligger 11% högre än motsvarande period förra året!
Det är roligt att många vill vara med och bidra ekonomiskt, det gör
att det känns tacksamt att vara kassör! En annan möjlighet att bidra
till församlingens ekonomi kan vara att hjälpa till med de tillfälliga
uthyrningarna. Ta i så fall kontakt med Birgitta Johnson!
Ett uttag från fonden har gjorts, på 148 000 kr, för att likviditeten
inte skulle bli alltför låg. Men snart kommer inbetalningarna från de
tillfälliga uthyrningarna att börja rulla in, och värmen som är den stora
fastighetskostnaden under vintern, kommer att kosta mindre framöver.
Så om inget oförutsett inträffar bör det dröja lite innan nästa fonduttag. Fonden har för övrigt fortsatt att återhämta sig sedan dippen vid
årsskiftet. Kostnaderna under perioden ligger inom det normala för
årstiden.
Maria Brunander
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Församlingens förtroendevalda 2019
FOTO: ANDERS JOHNSON

Kassören Maria Brunander informerar om ekonomin.

STYRELSE
Bengt Ekelund, ordf.
Tina Strömberg, vice ordf.
Maria Brunander, kassör
Oskar Permvall, sekreterare
Johan Lindholm
Ann Sofi Wrang
FONDKOMMITTÉ
Anders Johnson
Anders Holmberg
Barbro Wickberg
TEOLOGGRUPP
Bengt Ekelund
Karin Wiborn
Jonas Thorängen
FASTIGHETSKOMMITTÉ
Dag Lundén
Kerstin Lagerqvist
Olle Svärd
Jan-Olof Svenborn

KOMMUNIKATIONSKOMMITTÉ
Anders Johnson
Susanna Järlund
Kerstin Haglund
Birgitta Johnson
Alicia Westerberg
VERKSAMHETSKOMMITTÉ
Oskar Permvall
Karin Wiborn
Jonas Thorängen
Lisa Kåreland
Kim Bergman
PERSONALUTSKOTT
(del av Styrelsen)
Johan Lindholm
Ann-Sofi Wrang
LOKALUTHYRNING
Birgitta Johnson
Kerstin Lagerqvist
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Samtal
i sommarkväll
Under sommaren bjuder vi in till enkla möten
Onsdagar kl 19 i Centrumkyrkan
Dessa kvällar kan innehålla intervjuer, delande av något
personligt, ett musikinslag eller något liknande. Samtal, fika
och andakt – ett sätt att mötas i sommarkvällen.
Välkomna!
Datum:
3 juli Pilgrimsvandring, 10 juli Musik i sommarkvällen,
17 juli Mitt liv, en bokpresentation, 24 juli Kunskap i samhället.
Se även sid. 8–9.

Bibliodrama

Tema: Brustenhet och helhet

Välkommen till en kreativ dag och ett annorlunda möte
med en bibeltext, kring temat brustenhet och helhet.
Var: Centrumkyrkan i Farsta
När: lördagen den 8 juni
Tid: Kl 13–16
Ledare: Kim Bergman och
Lisa Kåreland
Vi bjuder på fika.
Anmälan: till Kim Bergman
072-707 74 44 eller Lisa
Kåreland 070-480 21 48
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Kalendarium
C E N T RU M K Y R K A N i FA R S TA
maj – augusti 2019
MAJ ● ● ● ● ● ●
Torsdag 2 maj
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Fredagsduon
Allfred Broström, sopransaxofon
Jonas Jansson, gitarr

Torsdag 16 maj
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Stockholm i mitt hjärta
Kören Allsångarna under ledning
av Christina Illmayr

Söndag 5 maj
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Den gode herden
Kim Bergman
Körmässa med sångare från
Rissnekyrkan

Söndag 19 maj
10.00 GUDSTJÄNST
med alla åldrar
Att växa i tro
Kim Bergman
Musik: Cecilia Thomsson

Torsdag 9 maj
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Bach på marimba
Ivar Koij, marimba

Torsdag 23 maj
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Vår trots allt
Per Rosenius - sång, gitarr, piano

Söndag 12 maj
10.00 GUDSTJÄNST
Vägen till livet
Kim Bergman, Anders Johnson
Musik: Alexander Vorontsof,
Farstakören och Annika Ericson

Söndag 26 maj
10.00 GUDSTJÄNST
Bönen
Karin Wiborn, Inger Halén Isaksson
Musik: Mattias Karlsson

11.30 FÖRSAMLINGSMÖTE

Med reservation för ändringar. Aktuell information finns på
www.centrumkyrkanfarsta.se och www.facebook.com/centrumkyrkanfarsta
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MAJ ● ● ● ● ● ●
Torsdag 30 maj
Kristi Himmmelsf ärdsdag
08.00 – 10.30
GÖKOTTA OCH KRISTI HIMMELSFÄRDSVANDRING

Se Farsta församlings
kalendarium.

29 maj – 2 juni
EQUMENIAKYRKANS KONFERENS
i Jönköping

JUNI ● ● ● ● ● ● ●

Söndag 23 juni
11.00 GUDSTJÄNST
Den högstes profet
Sammanlyst med Farsta församling
Söndag 30 juni
11.00 GUDSTJÄNST
Kallelsen till Guds rike
Sammanlyst med Farsta församling

JULI ● ● ● ● ● ● ●

Söndag 2 juni
11.00 GUDSTJÄNST
Hjälparen kommer
Sammanlyst med
Farstastrandkyrkan
Lördag 8 juni
13.00–16.00 BIBLIODRAMA
Lisa Kåreland, Kim Bergman
Se sid. 6
Söndag 9 juni Pingstdagen
10.00 INSTALLATIONSGUDSTJÄNST
Den heliga Anden
Jenny Dobers, Bengt Ekelund
Musik: Alexander Vorontsof
Måndag 10 juni
17.00 – 19.00 INTERNATIONELL
KVÄLL Se sid. 13
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Söndag 16 juni
10.00 GUDSTJÄNST
Gud – Fader, Son och Ande
Vibeke Olssson Falk, Inger Halén Isaksson
Musik: Mattias Karlsson

Onsdag 3 juli
19.00 SAMTAL I SOMMARKVÄLL
Pilgrimsvandring
med start i Centrumkyrkan
Lisa Kåreland, Jonas Thorängen
Onsdag 10 juli
19.00 SAMTAL I SOMMARKVÄLL
Musik i sommarkvällen
Bengt Ekelund, Karin Wiborn
Onsdag 17 juli
19.00 SAMTAL I SOMMARKVÄLL
Mitt liv, en bokpresentation
Kerstin Lagerqvist
Onsdag 24 juli
19.00 SAMTAL I SOMMARKVÄLL
Kunskap i samhället
Lennart Brunander

Med reservation för ändringar.

sön 21 – lör 27 juli
SCOUTLÄGRET PRISMA



Födelsedagar

mån 29 juli – lör 3 augusti
FÖRSAMLINGSLÄGER
Se sid. 12–13.

18 Maj
Lennart Brunander, 99 år

AUGUSTI ● ● ● ● ● ● ●

28 Maj
Berit Magnusson, 86 år

Söndag 4 augusti
10.00 GUDSTJÄNST
med nattvard
Jesus förhärligad
Oskar Permvall, Jonas Thorängen
Musik: Mattias Karlsson
Söndag 11 augusti
10.00 GUDSTJÄNST
Andlig klarsyn
Bengt Ekelund, Karin Wiborn
Musik: Karin Wiborn
Söndag 18 augusti
10.00 GUDSTJÄNST
Goda förvaltare
Kim Bergman
Söndag 25 augusti
10.00 GUDSTJÄNST
Nådens gåvor
Kim Bergman

Söndagarna i juli hänvisar
vi till våra grannkyrkor –
Farstastrandkyrkan och
Söderledskyrkan.

12 Juni
Sandra Saliba, 30 år
30 Juni
Solomon Ghebremichael, 65 år
12 Juli
Maj Axelsson, 89 år
12 Juli
Gunnar Wrang, 65 år

Ny medlem

Moataz Alhawa
välkomnades den 10 februari

Barnvälsignelse

Alfred Mandus Ola Hägle
den 13 januari

Avliden

Samuel Strandberg
avled den 25 december
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Ett givande samarbete
Farsta församling och Centrumkyrkans församling har i
många år haft ett gott samarbete. Här berättar Carola
Backlund, diakon i Farstastrandkyrkan, om det fina
samarbetet. Kerstin Lagerqvist har intervjuat henne.
I vilka former har vi samarbete
mellan församlingarna?
Just nu har vi ett mycket fint
samarbete på torsdagar då vi tillsammans står för värdskapet vid
sopplunchen som sker då. Vi
serverar först en god soppa med
tillbehör till lunch och därefter
är det en musikkonsert i kyrkan.
Soppluncherna och konserterna
som pågår under hela terminen
brukar vara mycket välbesökta
och uppskattade.
Präster från Farsta församling
predikar 1–2 gånger per termin i
Centrumkyrkan, och Centrumkyrkans föreståndare Kim har
varit hos oss i Farstastrandkyrkan
och predikat flera gånger. Detta
har varit mycket uppskattat från
både oss i personalen och av våra
besökande församlingsbor. Jag
har också fått förmånen att predika en söndag i Centrumkyrkan
under våren vilket för mig kändes mycket fint.
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Vi har också sammanlyst gudstjänsten vid några tillfällen och
firat den tillsammans i Centrumkyrkan och kommer i höst fira
gemensam gudstjänst i Farstastrandkyrkan. Det har varit fint
att få dela kristen gemenskap med
varandra.
Berätta om något eller några
tillfällen som har varit extra bra.
Svårt att välja ut någon gång som
har varit bättre än någon annan,
men att få dela en god måltid
med varandra och sedan lyssna på
fin musik i kyrkan efter det är fint
en vanlig torsdag.
Någon mer verksamhet som vi
kan samarbeta om?
Vi har ett intresse av att utveckla
samarbetet som vi tycker berikar
våra församlingar. Vad det kan
handla om får tiden och behoven
utvisa, men gärna något som
handlar om barn och familj.

Carola Backlund, diakon
i Farstastrandkyrkan

Är flera än de i ledarställning involverade?
Ja, husmödrar och musiker
från Farsta församling samt
vaktmästare från både
Farsta församling och
Centrumkyrkan deltar i
samarbetet. Vi har också
en trogen volontär,
Kerstin, som är med vid våra
soppluncher på torsdagar.
Hur tänker du dig framtiden i
ditt eget liv och i Farsta?
Jag ser fram emot att få fortsätta
vårt fina samarbete med varandra och förhoppningsvis på
något sätt försöka öka samarbetet tillsammans. Jag ser också
fram emot att arbeta som diakon, ett arbete som jag tycker är
både berikande och roligt. Farsta
församling är en spännande församling att arbeta i där en dag
aldrig är lik den andra, spännande också på det sättet att

Farsta växer mycket under den
kommande tiden. Det är många
människor som kommer att bli
församlingsbor och det är både
spännande och en utmaning för
framtiden.
Farsta är en plats där mitt arbete
som diakon har betydelse, men
där också vårt samarbete som
kyrkor har betydelse då Farsta
är en plats där det finns både
social och ekonomisk sårbarhet.
Vår närvaro tillsammans är både
viktig och nödvändig.
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Nu är det dags att anmäla sig till sommarens församlingsläger. Vårt mål är Edsåsgården, som ligger naturskönt
utanför Undersåker, nära Åre.
Vi reser tillsammans i bekvämt utrustad turistbuss, med
handikappanpassad toalett. Under lägret kommer vi få möjlighet att utforska omgivningen med stärkande promenader.
Vi kommer att göra några längre utflykter, få möjlighet till
en pilgrimsvandring med den samiska frälsarkransen, prova
lite hantverk, fiska eller bara njuta vid en lägereld. Ett av
målen är att se om vi kan finna en av Karl XII:s borttappade
kanoner.
Vi bor i bekväma rum och kommer att laga mat tillsammans.
Under lägret kommer vi även ha ett scoutspår, där det finns
möjlighet att bo nära naturen i tält eller husbil.

LÄGER FÖR ALLA!
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Resan: Vi åker med buss från Centrumkyrkan måndag 29 juli kl 09.00
och kommer hem lördag 3 augusti ca kl 19.
Pris och senaste anmälningsdag: Vid tryckningen av församlingsbladet var priset för resan inte fastställt. På Centrumkyrkans hemsida
och på anslagstavlan i kyrkan kommer alla uppgifter att finnas.
Anmäl dig via länken:
https://forms.gle/Z69aJTuixfwkRMLa8
eller på Centrumkyrkans hemsida.
Du som anmält dig preliminärt måste anmäla dig igen.
Om du inte har möjlighet att anmäla dig på hemsidan, kontakta Kim.
Har du frågor, kontakta Kim Bergman, tel 072-707 74 44
eller Anna Lindholm tel 070-484 63 54.

Välkommen till en internationell kväll!
Vi är tre tjejer från Nacka Gymnasium och
vi har ett projekt med skolan och Erasmus
som handlar om att bryta gränser, både
mellan kulturer och åldrar. Vi kommer att
bjuda på mexikansk mat och kultur, för att
tillsammans fira en kväll i tacosens hemland. Förutom mat kommer det även att
spelas mexikansk musik och vi hoppas på
en kväll med mycket glädje och många nya
upplevelser, kanske vågar vi även testa lite
dans? Vi önskar kunna ta med er på en resa
till en annan del av världen under en kväll. Var: Centrumkyrkan Farsta
i caféet
Mer information kommer att finnas på
När: Måndagen den 10 juni
affischer i kyrkan.
Tid: 17.00–19.00
Hoppas att vi ses i “Mexiko”!
Alicia Westerberg, Ebba Thelin och Maja Eriksson

13

tänkvärt
Har ni tänkt på att oavsett årstid så kan man alltid se reflektioner
i naturen. Är det vinter gnistrar snö och is, är det sommar dansar
solens strålar över vattnet i sjöarna och på daggvåta blad. På höst
och vår speglar sig himmelen i markens utspridda vattenpölar.
Vad är en reflektion? Ja, i teknisk mening är det att ljus studsar,
återspeglas från en yta. Ur ett andaktstekniskt perspektiv, blir
bilden tacksam att jobba med. Jag tänker att ljuset är Gud och att
det återspeglas i allt. Oavsett om det är sommar och ljust eller höst
och mörker, så finns det alltid där någonting som kan reflektera
Guds ljus. Det blir lite som att Gud påminner oss om sin storhet,
att han visar att i tidens alla stunder så finns han där. När livet
blommar och allt är prakt, men likaväl i vinterns frusna dvala och
i höstens döda mörker, glimtar himmelens ljus från månen och
stjärnorna. Naturligtvis kan olika ting reflektera mer eller mindre
och även i olika tider. Minns jag min fysik rätt så är det så att ytor
som är matta och inte återkastar så mycket ljus, istället drar det
till sig, laddas upp och värms upp. Den bilden tror jag kan vara
spännande att tänka vidare i...
I sommar kommer vi att åka på ett församlingsläger. Vi har gett
det namnet REFLEXION. Jag hoppas att det kan bli en vecka där
vi på olika sätt får återspegla Gud i vår vardag, eller kanske bara
värmas upp av Guds värme.
Jag har valt att stava ordet med ett X. Krysset är det märke som
markerar en led, så tillsammans så får vi vandra i Guds fulla ljus…
Kim Bergman
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Centrumkyrkan
Farstaplan 15, 123 47 Farsta
Diakon och församlingsföreståndare: Kim D. Bergman
Tel. 072-707 74 44
kim.bergman@centrumkyrkanfarsta.se
Styrelsens ordförande: Bengt Ekelund
Tel. 076-710 71 61
styrelsen@centrumkyrkanfarsta.se
Lokalbokning: Birgitta Johnson Tel. 073-935 90 82
lokalbokning@centrumkyrkanfarsta.se
Bankgiro 653-8615
Plusgiro 60 13 53-6
Swish 123 054 0443

www.centrumkyrkanfarsta.se
Ansvarig utgivare: Bengt Ekelund
Redaktionskommitté: Birgitta Johnson och Kerstin Haglund

Centrumkyrkans ungdom
www.cufarsta.nu

SCOUTER fr. 8 år
Torsdagar kl. 18.00
Kontakt: Anna Lindholm Olinder Tel. 070-484 63 54
ja.lindholm@telia.com
TONÅR fr. 13 år
Fredagar kl. 19.00
Kontakt: Kim D. Bergman
Tel. 072-707 74 44
kim.bergman@centrumkyrkanfarsta.se

Centrumkyrkan är en del av Equmeniakyrkan i Sverige.
Våra kulturarrangemang sker i samarbete med Bilda.

