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

september – december 2019
Paddlare på sommarens
församlingsläger Reflexion
i Jämtland.
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Tillsammans
med Kim ser vi
församlingsmedlemmarna
Bengt, Maria,
Karin och Birgitta.

VI GRATULERAR KIM
som efter vägledningsåret ordinerades till diakon den 2 juni vid
Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Jönköping.
Vid gudstjänsten den 9 juni blev han sedan officiellt installerad som
vår diakon och församlingsföreståndare av Jenny Dobers, regional
kyrkoledare för Stockholm.

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.

Hälsning från styrelsen
Temaår och Vision
Som del i Equmeniakyrkan har Centrumkyrkan som rubrik på ett
nytt temaår ”Till jordens yttersta gräns”. Det är ett citat ur Apostlagärningarna. Förutom att vi som enskilda och församling uppmuntras
att läsa Apostlagärningarna kan det här citatet speglas på olika sätt i
vår gemenskap, i gudstjänster, bland scouter, kanske till och med vid
soppluncherna. Låt det ligga som ett raster och en ytterligare dimension
när du tänker på ditt liv och på vad vi är och gör tillsammans. Vi hör
ihop med hela världen!
Under året kommer också församlingens nya vision att lyftas upp i
gudstjänster och andra samlingar. Det är styrelsens tankar, medan vi också
arbetar vidare på hur vi kan vara en levande gemenskap här och nu.
Vi tror att regelbundenhet är bra och tror det är gott att hela vår kyrka
samlas kring ett tema utifrån Apostlagärningarna.
Det finns en bok på temat. Den kan användas
för motsvarande läsning i den egna andakten
eller på annat vis. Hur vi ska använda
boken i församlingen kommer att behandlas
på församlingsmötet den 8 september. Du
kan beställa ditt eget exemplar via länken:
https://equmeniakyrkan.se
I Apostlagärningarna möter vi en kyrka som
korsar gränser. Nationella, kulturella, andliga,
sociala och inte minst personliga gränser.
I Apostlagärningarna 1:8 får lärjungarna uppdraget att vittna om Jesus till
jordens yttersta gräns. Det uppdraget kommer med ett löfte i början av
versen: Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er.
Vi hoppas att din läsning av Apostlagärningarna ska få bli ett sätt att
möta Gud, att det ger dig kraft, inspiration och mod att våga utmana
de gränser du möter.
Bengt Ekelund ordf. och Oskar Permvall sekr.
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PÅ MORGONEN DEN 29 JULI samlades ca 40 förväntansfulla personer
från Centrumkyrkan i Farsta. Vi skulle
åka på läger. Alla i våra bästa år, från
6 till 86. Den fantastiska bussen från
Ekmans buss tog oss hela vägen upp
till Undersåker, strax öster om Åre.
BOENDET
Edsåsgården, vackert belägen i en
skogssluttning med utsikt över Vällistefjället, hade allt man behöver för
en fjällvecka, dessutom också en stor
portion personlighet. Det fanns bl.a.:
bibliotek, vevgrammofon, uppstoppade djur, riddarhjälmar, löpband,
badtunnor, träkoja.
VANDRINGAR
Är man på läger gäller det att hålla
igång. Första dagen startade vi med
hantverk för de som ville och fiske
för de lite mer äventyrliga. Vi gick
länge genom skog och myr. Skorna

4

blev blöta och hjortronen var sura
men humöret var på topp. Tyvärr
hade fisken simmat till någon annan
plats så vi tog den mycket kortare
promenaden, på vägen, tillbaka till
huset.
På onsdagen åkte vi till Kolåsens
vackra samekapell. De som inte
paddlade kanot gjorde en kortare
vandring med den samiska frälsarkransen som tema.
Vi bjöds också på ett fantastiskt
fika av Elisabeth (Bissan, som är uppvuxen i Farsta).
Torsdagens mål var för de flesta
av oss Åreskutans topp. Vi bjöds först
på en hisnande upplevelse i kabinbanan för att sedan för egen maskin
vandra de sista 150 höjdmetrarna.
Där uppe fick vi alla en fantastisk
utsikt över fjällvärlden. Kanske bjöd
skutan oss på sommarens finaste dag.

Församlingslägret
VATTEN
Vad är ett sommarläger utan en
rejäl sandstrand? Bussen tog oss till
det vackra Nulltjärn. Ett mecka för
sol och bad i den jämtländska fjällvärlden. Anna, den modigaste av oss,
kastade sig glatt ut i den inbjudande
vattenspegeln. Vi andra begrundade
snön på andra sidan fjällväggen och
tänkte på hur kallt vattnet måste
vara. Men… vattnet var grunt och de
varma soltimmarna hade värmt vattnet, så rätt snart var vi många som
njöt av ett härligt bad.
Från Kolåsen kan man vattenvägen ta sig till Storvallsforsen.
Vi var 25 entusiastiska lägerdeltagare som började paddla. Först över
sjön Äcklingen och sedan in i Storvallån. En härlig tur men tyvärr så insåg
vi att våra kamrater på land inte ville
vänta på oss hur länge som helst, så
efter att vi fikat en stund vände vi
hemåt i motvinden.
Allt vatten är inte så stillsamt som

det på Nulltjärn. Torsdag fm tog
oss bussen till Tännforsen, ett av
Sveriges största vattenfall. Efter en
kort promenad var vi vid forsen.
Vi började alla direkt fotografera
skådespelet med fallets skummande
vattenmassor, där regnbågen bildades av ljusets brytning i dropparna.
Som en del i kanonjakten hade vi
också förmånen att få vandra över
Handölsforsens hängbro. Lite spännande för några och en härlig naturupplevelse för alla.
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KANONJAKTEN
Den egentliga anledningen för oss
att resa till Jämtlandsfjällen var
att hitta en av Karolinerna borttappad kanon. En kväll kom Karl
och Karolina Hedin och bad oss, å
konungens vägnar, att hitta en borttappad kanon.
Första etappen var monumentet
vid Duveds skans, där vi delades in i
patruller och löste en uppgift.
Nästa station var på vägen till Storulvån, där vi blev avsläppta. Nya
instruktioner, stigvandringar och gåtlösande tog oss till slut till Handölsforsen, där härliga kolbullar väntade
oss.
Finalen var sedan vid själva Storulvån, där patrullen Girlpower till slut
hittade kanonen.
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REFLEXION
Varje morgon och kväll samlades vi
i kapellet på gården. Olika vinklingar
på ordet reflexion bar oss genom
andakter och lägerbål. Flera av oss
fick möjlighet att bidra med våra
tankar och infallsvinklar på veckans
tema. De äldre och yngre lägerdeltagarna lärde varandra nya sånger och
ramsor.
Ett stort tack till framför allt Anna,
Johan och Kim som ordnat detta härliga läger.
Text och foto: Anders Johnson

Kalendarium
C E N T RU M K Y R K A N i FA R S TA
september – december 2019
SEPTEMBER ● ● ● ● ● ●
Söndag 1 september
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Tro och liv

Söndag 15 september
10.00 GUDSTJÄNST
Medmänniskan

Torsdag 5 september
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Woodlands

Torsdag 19 september
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Svenska klassiker och
italienska pärlor
Bruno Picano, piano och sång

Kim Bergman, Johan Lindholm
Musik: Karin Wiborn, kör

Skotsk och irländsk folkmusik
Kristina Leesik, fiol
Justyna Krzyžanowska, harpa
Söndag 8 september
10.00 GUDSTJÄNST
Friheten i Kristus

Bengt Ekelund, Kajsa Svärd
Musik: Henrik Edström,
Nils Liberg
11.30 FÖRSAMLINGSMÖTE
Torsdag 12 september
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Violinduo till lunch

Kim Bergman

Söndag 22 september
10.00 GUDSTJÄNST
Enheten i Kristus

Anders Johnson, Kim Bergman
Musik: Mattias Karlsson
Torsdag 26 september
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Romantisk musik

Eva-Tea Lundberg, valthorn
Nina Uggeldahl, piano

Agata Kawa-Cajler, violin
Bartosz Cajler, violin
Med reservation för ändringar.
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Söndag 29 september
10.00 GUDSTJÄNST
Änglarna

Jonas Thorängen, Karin Wiborn
Musik: Eva-Maria Munck

OKTOBER ● ● ● ● ● ●
Torsdag 3 oktober
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Söndag 6 oktober
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Döden och livet

Kim Bergman, Oskar Permvall
Musik: Mattias Karlsson

Torsdag 10 oktober
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Salamander – judisk folkmusik

Marita Johansson, sång, gitarr
Jonas Liljeström, fiol, sång,
rytminstrument
Emil Pernblad, bouzouki, gitarr
Söndag 13 oktober
10.00 GUDSTJÄNST
Lovsång

Torsdag 17 oktober
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Lunchjazz i Svend Asmussens anda

Gunnar Lidberg, fiol
Mats Larsson, gitarr
Magnus Marcks, kontrabas
Söndag 20 oktober
10.00 GUDSTJÄNST
Att lyssna i tro

Kim Bergman, Anders Johnson
11.30 FÖRSAMLINGSMÖTE
Torsdag 24 oktober
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Söndag 27 oktober
10.00 GUDSTJÄNST
Trons kraft

Kim Bergman
Musik: Mattias Karlsson
Torsdag 31 oktober
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK

Agneta Lillqvist Bennstam,
Kajsa Svärd
Musik: Henrik Edström
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Med reservation för ändringar. Aktuell information finns på
www.centrumkyrkanfarsta.se och www.facebook.com/centrumkyrkanfarsta

NOVEMBER ● ● ● ● ● ●
Söndag 3 november
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Vårt evighetshopp

Kim Bergman, Johan Lindholm
Musik: Alexander Vorontsof
Torsdag 7 november
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Söndag 10 november
10.00 GUDSTJÄNST
Samhällsansvar

Tina Strömberg, Oskar Permvall
Musik: Mattias Karlsson

Söndag 24 november
10.00 GUDSTJÄNST
Kristi återkomst

Bengt Ekelund, Kim Bergman
Musik: Magnus Helmner
11.30 FÖRSAMLINGSMÖTE
Torsdag 28 november
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Lördag 30 november
11–15 KONSTUTSTÄLLNING
Konstgruppen i Centrumkyrkan
visar sina alster. Servering.

DECEMBER ● ● ● ● ● ●

Torsdag 14 november
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK

Söndag 1 december, 1:a advent
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Ett nådens år

Söndag 17 november
11.00 GUDSTJÄNST Obs tiden!
Vaksamhet och väntan

Farstakören och Annika Ericson

Vi firar gudstjänst i
Farstastrandkyrkan.
Kim Bergman, Gunnar Tingström
Torsdag 21 november
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK

Kim Bergman, Lisa Kåreland
Musik: Olof Dahl Bjurwill,

Torsdag 5 december
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Folkbus

Maria Hulthén, fioler, tumpiano,
sång
Stellan Sagvik, keltisk harpa,
flöjter, sång m m
Kaj Magnusson, bouzouki,
gitarrer, mungiga, sång m m
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DECEMBER ● ● ● ● ● ●
Söndag 8 december, 2:a advent
10.00 GUDSTJÄNST
Guds rike är nära

Präst från Farstastrandkyrkan,
Anders Johnson
Musik: Birgitta Johnson
Torsdag 12 december
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Söndag 15 december, 3:e advent
10.00 GUDSTJÄNST
med alla åldrar
Bana väg för Herren

Kim Bergman
Musik: Karin Wiborn

Söndag 22 december, 4:e advent
10.00 GUDSTJÄNST
Herrens moder

Karin Wiborn
Musik: Mattias Karlsson

Tisdag 24 december, Julafton
11.00 Obs tiden!
SAMLING KRING KRUBBAN

Kim Bergman, Karin Wiborn
CU – Centrumkyrkans Ungdom

FÖRSAMLINGSMÖTEN
Välkommen till församlingsmöten söndagarna
8 september, 20 oktober och 24 november.
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Födelsedagar
4 September
Henri Isaac, 60 år
8 September
Ann-Sofi Wrang, 60 år
10 September
Britta Svensson, 91 år
15 September
Barbro Wickberg, 86 år
28 September
Eila Lindholm, 86 år
7 Oktober
Mira Lindgren, 40 år
12 Oktober
Joseph Dacho, 65 år
15 Oktober
Marianne Nord, 86 år
25 Oktober
Cecilia Samuelsson, 20 år
5 November
Eva Raask, 60 år
5 November
Paul Sandborg, 88 år

12 November
Abel Kasasira, 60 år
22 November
Gretel Jonsson, 88 år
26 November
Ingala Svärd, 89 år
16 December
Kerstin Nygårdh, 90 år
22 December
Kerstin Lagerqvist, 86 år

Vigda
Karin Lundin och Elis Forsgård
vigdes den 25 maj
på Herrängens gård.
Vigselförrättare var Karin Wiborn.
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Rapport från kassören
Ekonomin är stabil och t.o.m. juli har inget oväntat inträffat. Insamlingarna går bra, vi ligger något bättre till än samma tidpunkt föregående år trots att vi i år inte har något särskilt insamlingsmål –
tack kära församling! Även uthyrningarna har gått bra och intäkterna
beräknas bli något högre än budget. Men stadsdelen som har hyrt
kontorsvåningen kommer att flytta ut till årsskiftet och vi kommer
att behöva en ny hyresgäst. Om du har något tips, meddela någon
i styrelsen!
På kostnadssidan har inget oväntat inträffat. Lönekostnaderna ligger
lägre än budget eftersom vi ännu inte har anställt någon ny vaktmästare. Hittills i år har bara ett uttag ur fonden gjorts, på 148 000 kr.
Tack vare hyresintäkter från våren klarar vi likviditeten ett tag till men
någon gång i mitten på hösten behöver sannolikt ett nytt uttag göras.
Församlingslägret fick inte riktigt så många fullt betalande deltagare
som vi hade räknat med så det kommer att gå med ett underskott på ca
30 000 kr. Du som vill får gärna ge en extra gåva till detta!
Maria Brunander

EQUMENIAKYRKAN och EQUMENIA
Regionfest 5 oktober
Lördagen den 5 oktober är det dags för regionfest! Vi möts i Rissnekyrkan under temat ”Till jordens yttersta gräns”.
17:00 Gudstjänst och fest ”Till jordens yttersta gräns”.
Mer info finns här: https://equmeniakyrkan.se/kalender/regionfest/
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Ur ett brev från

TILL EQUMENIAKYRKANS FÖRS

AMLINGAR

Information och inbjudan till no
minering inför val
av kyrkoledare och biträdande
kyrkoledare 2020.
Vid kyrkokonferensen 2020 av
slutar vår kyrkoledare och våra två biträdande
kyrkoledare sina
andra mandatperioder. Försam
lingarna kan nominera till ett eller alla de uppdra
g som ska väljas,
i detta fall en kyrkoledare och
två biträdande
kyrkoledare. Det går bra att no
minera personer
som är tillgängliga för omval,
såväl som andra
personer som uppfyller kriterie
rna. De som nomineras behöver inte vara tillfråg
ade för att nomineras. Inför kommande val ha
r kyrkostyrelsen
tillfrågat vår kyrkoledare och vå
ra biträdande
kyrkoledare hur de förhåller sig
till omval. Kyrkoledare Lasse Svensson står till
förfogande för
en tredje mandatperiod. Biträ
dande kyrkoledare
Sofia Camnerin och biträdand
e kyrkoledare Olle
Alkholm har meddelat att de in
te står till förfogande för omval.

Vid församlingsmötet den 8 september
kommer Centrumkyrkans församling att ta upp
denna fråga, så att församlingen får vara med i
nomineringsprocessen.
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Öppen förskola

Vi inbjuder i samverkan med
Farstastrandkyrkan till
Öppen förskola i Centrumkyrkan (0-5år)
När: Fredagar kl 9.30-11.30, sångstund kl 10.00.
Period: 27/9 - 6/12. (Stängt 1/11)
Kontakt: Erica Hemström,
erica.hemstrom@svenskakyrkan.se
tfn 08-683 63 76
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tänkvärt
DET SMATTRAR MYSIGT av regnrusk på fönstret nu när jag skriver dessa
rader och det påminner mig om att hösten nu starkt är på intåg.
Förvisso kan sensommardagar dröja sig kvar och Britt-sommar kan
hälsa på, men sommaren ligger definitivt bakom oss för denna gång.
Hösten innebär på samma gång aktivitet och vila. Aktivitet på så vis att
jobb med nya tag rasslat igång för sådana som mig och ett nytt läsår
påbörjats för den som går i skola. I vår kyrka drar scoutverksamheten,
soppluncher och söndagsgudstjänster igång igen. Samtidigt innebär
höst vila från kraven om händelserik semester, rakade ben och putsade
fönster. Den naturligaste delen av vår omgivning visar tydligt att det
efter månaders sjudande växt och aktivitet är dags för vila. Vi vet att
det snart, efter ett färgsprakande crescendo, är dags för träd och buskar
att inta viloläge för en tid innan det börjar om på nytt. Kanske något
för oss människor att i någon mån ta efter?
MÅNGA AV OSS NICKAR NOG MED i påståenden om att vi mår bäst av
en regelbunden variation av aktivitet och vila. Ändå lever trenden att
ha fullt upp kvar, också hos mig inser jag vid frågan om vad jag
brukar ta mig för utöver jobb. Vi som kristna har ju ändå de främsta
av förebilder på detta område. Självaste Jesus drog sig ibland undan
för sig själv eller med sina närmsta lärjungar, fastän att mängder av
människor fortsatte söka upp honom för att få höra mer av vad han
hade att säga och för att bli botade mot olika slags sjukdomar. Även
Skaparen själv vilade efter att ha skapat jord, djur och människor
(1 Mos 2:2-3). Nog kan då också vi få unna oss vila ibland?
Vila måste inte alltid vara att dra sig undan, vara för sig själv och
göra ingenting. För somliga är vila att sjunga med i psalmsången i
söndagens gudstjänst och för somliga är det att lära nya scouter bygga
vindskydd. Oavsett vad vila är för dig och mig, var vi befinner oss i
behov av vila och aktivitet, så får vi mötas i vår kyrka denna höst!
Tina Strömberg
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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.

