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INLEDNING

2019... Centrumkyrkans församling i Farsta har lagt ytterligare ett år i Guds
tjänst bakom sig. Guds folk är ett folk på̊ vandring och i rörelse. Det finns
mycket oro i luften, i vår tid. Det gäller klimatet, flyktingarna och inte minst
utsattheten och människovärdet. Kyrkans uppdrag är bland annat att stå för
hoppet och uthålligt vara närvarande, att inte ge upp. Från hösten har
Equmeniakyrkan haft temat "Till jordens yttersta gräns". Det antogs också av
vår församling. Fokus ligger på läsning av Apostlagärningarna och på att Guds
omsorg sträcker sig till alla människor, i hela världen.
Några av församlingens trotjänare har lämnat det här livet under året. Nya har
kommit till. En del av oss har varit djupt engagerade i församlingens
verksamhet, några finns i vår församling för att det är skönt att ha en tillhörighet.
Sådant är livet och så olika är vi människor. Det gör också att vi tillsammans
fortsätter att fundera på vad det är att vara "med-lem" i en
församlingsgemenskap. Vid årsmötet i mars antog församlingen en vision, som
sammanfattar vad vi är och vad vi vill. Vi är glada att ha haft Kim Bergman som
vår föreståndare under året och ser framåt med tillförsikt och tro.
Jonas Jonsson har skrivit psalm 560 i Psalmer och Sånger: "I Guds tystnad får
jag vara ordlös, stilla, utan krav. Klara rymder, öppna dagar: här en strand vid
nådens hav."

Jesus är uppstånden!!!

Påskdagen 21 apr

FÖRSAMLINGENS 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.
-3-

FÖRSAMLINGEN

firade vi gemensam gudstjänst i
Farstastrandkyrkan. Vi har fått nöjet
att lyssna till flera olika predikanter.
Den 10 feb predikade Gunnar
Tingström, 3 mar Carola Backlund
från Farstastrandkyrkan. Vi har även
besökts av Jenny Dobers, Misha
Jaksic, Gustav Fridolin, Victoria
Gejrot, Hanna Stenström, Petter
Jakobsson och Peter Mänder. Även
flera av församlingens medlemmar
har predikat eller medverkat på olika
sätt och vid flera tillfällen. Under
våren genomförde vi en körmässa
tillsammans med Ekensbergskyrkan.

Att vara församling är att dela livet.
Att som församling ha en kyrka som
står mitt i centrum är att vara en del
av ett större liv, och även erbjuda ett
annat liv. Vi som församling har på
olika sätt fått vara en närvaro i Farsta
centrum,
genom
gudstjänst,
soppluncher, scouter och personliga
möten. Vi har även tydligt samarbete
med Farsta församling och kan visa
på en gemensam tro. Ofta när jag
talar med människor i centrum så är
dom väl medvetna om att kyrkan står
i centrum. Under det gångna året har
vi fått säga vårt farväl till
församlingsmedlemmar
som gått till vila hos vår
himmelska
fader,
tacksamma för vad de givit
oss. Vi har avslutat vår
födelsedagsbrunch
med
förhoppning om att de
flesta i vår adressbok fått
en
hälsning
från
församlingen tillsammans
med en inbjudan till
födelsedagsfest.
Som
Kim installeras som diakon och föreståndare, 9 jun
församlingens
Den 17 maj genomförde vi en
föreståndare känner jag varm
friluftsgudstjänst i samband med
framtidstro, att vi är en levande
CU-avslutning. Den hölls vid vår
församling, äger en fantastisk kyrka
scoutstuga i Ågesta och blev en
och på många sätt är en plats med
uppskattad samling. Vi har även fått
”Gud i Centrum”.
njuta av spontankören, som namnet
antyder har dykt upp vid väl valda
GUDSTJÄNSTER
tillfällen. Den gudstjänstfirande
Under året har vi firat gudstjänst i
församlingen har uppgått till ungefär
stort sett varje söndag, med
35 personer per gudstjänst.
nattvardsgudstjänst i regel första
söndagen i månaden. De tillfällen
som vi inte firat gudstjänst i kyrkan
har
vi
sammanlyst
med
Farstastrandkyrkan. Den 17 nov
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ANDRA SAMLINGAR

Under
året
genomförde
vi
födelsedagsbruncher. Alla som står
upptecknade i vår adressbok fick en

inbjudan att i den månad man fyller
år komma på en gemensam brunch i
kyrkan. Genom den inbjudan fick vi
kontakt med flera av våra vänner
som på olika sätt tappat kontakten
med församlingen. Några har
meddelat att de inte längre vill finnas
med, andra att de blev glada för
inbjudan och på olika sätt tagit upp
kontakten igen.

personer åkte med gemensam buss
upp till Edsåsgården, vackert
belägen i Undersåker, strax öster om
Åre.
Varje dag innehöll olika
aktiviteter. På gården gjorde vi
gärna bokvikning, promenader,
fiske, spelade spel eller bara lugnt
umgänge. Utflykterna däremot bar
bl.a. av till:
- Kolåsens vackra samekapell, där
Elisabeth (Bissan) bor
granne och där de som
ville kunde paddla
kanot.
- Åreskutans topp,
1420 m över havet.
- Nulltjärn, ett mecka
för sol och bad i den
jämtländska
fjällvärlden.
- Tännforsen, ett av
Sveriges
största
vattenfall.
Handölsforsens
Gustav Fridolin intervjuas av Karin Wiborn på kyrkfikat, 24 mar
hängbro, vacker men
lite läskig både för stora och små.
KLIMATFASTA
Den ”egentliga” anledningen för oss
Under
fastan
fokuserade
att resa till Jämtlandsfjällen var att
församlingen på klimatet genom att
hitta en av Karolinerna borttappad
bl.a. ha klädbytarveckor (lämna ett
kanon och på fredagen hittades den
plagg och ta ett annat). Vi införde
vid själva Storulvån av patrullen
också en ”mannaskål” i caféet. Det
Girlpower.
var en skål med små lappar med
Varje morgon och kväll samlades vi
uppmaningar och tankar kring
i kapellet på gården. Olika
klimatet. Vi uppmärksammade även
vinklingar på ordet reflexion bar oss
klimatet i församlingens allmänna
genom andakter och lägerbål. De
arbete och vid kyrkfikat. Den 24 mar
äldre och yngre lägerdeltagarna lärde
predikade Gustav Fridolin med
varandra nya sånger och ramsor.
efterföljande samtal om miljö och
Anders Johnson
klimat vid kyrkfikat.
STUDIEVERKSAMHET
FÖRSAMLINGSLÄGER

Församlingens stora satsning var
lägret Reflexion, 29/7 - 3/8. Ca 40
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Konstgruppen har som vanligt
träffats
i
skaparglädje
och
gemenskap måndagar kl. 10-13.

Under vårterminen var vi 10
deltagare, under hösten blev vår kära
vän Ingrid Osterman sjuk och avled
den 12 december.
Lördagen den 30 november hade vi
vernissage i kaféet med våra samlade
konstverk, som vi jobbat med i två
år. Vi gladde oss åt att det kom
många besökare under dagen. Dessa
fick också möjlighet att köpa fika
med hembakt och sitta ner och prata
en stund. Inkomsten från fikat och
från några sålda tavlor gick till
församlingskassan.
Utställningen
varade en vecka så besökare på
kyrkkaffe och sopplunch kunde
också njuta av våra alster.
Kerstin Haglund

Församlingen sände Kim till
Kristendomsskolan Sjövik för att
vara lägrets föreståndare. Detta år
hade vi inga egna elever.
SOPPLUNCHER

Åter igen kan vi tillsammans med
Farsta
församling
lägga
ett
fantastiskt sopplunch-år bakom oss.
Vi har fått avnjuta ett varierat
program, både vad gäller soppa som
musik. I genomsnitt har vi haft 30 –
40 besökare på torsdagarna. Kerstin
Haglund har varit vår trogna
representant och hjälp i köket.
ONSDAGSMÄSSAN

Kim har försökt att närvara varannan
vecka på lunchmässan i
Farstastrandkyrkan.
Vid
flera av dessa har Kim även
tjänstgjort vid nattvarden.
UNGDOM/SKOLA

Margareta Biazzi presenterar Konstgruppens alster för Oskar Permvall,
1 dec

CENTRUMKYRKANS UNGDOM

Centrumkyrkans ungdom driver
församlingens
barnoch
ungdomsverksamhet.
Vad de gjort och inriktat sig på kan
man läsa i deras egen årsberättelse
för 2019.
Den kan fås på begäran eller läsas på
www.cufarsta.nu.
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Kim har under terminerna
besökt Farsta grundskola
med
Grubbelklubben.
Grubbelklubben
är
ett
koncept där man samtalar
med
ungdomar
om
livsfrågor. Vi genomför
Grubbelklubben varje fredag
tillsammans med Farsta
församling.

ÖPPEN FÖRSKOLA

Under hösten påbörjade vi Öppen
förskola
tillsammans
med
Farstastrandkyrkan. Det har blivit en
mycket lyckad satsning. Ca 15
vuxna och lika många barn besöker
oss regelbundet. Det har givit en stor
möjlighet till samtal och goda
framtidskontakter. Som avslutning

genomförde vi en samling i
kyrksalen där vi tillsammans med ett
30-tal barn fick berätta julevangeliet,
sjunga sånger och be Gud som
haver. Zandra Nordvall och Lisa
Kåreland har hjälpt till med logistik
och servering.

Avslutning Öppen förskola, 6 dec

KOMMUNIKATION

Under året har kommittén bestått av:
Kerstin Haglund
Layout och grafisk design
Susanna Järlund
Sociala medier
Alicia Westerberg
Skribent och ungdomsansvarig
Anders Johnson
Fotograf och skribent
Birgitta Johnson
Administration, korrektur och
sammankallande
Varje vecka underhåller vi hemsidan
(www.centrumkyrkanfarsta.se) med
aktuell information och gör inlägg
på
Facebook
om
söndagens
gudstjänst. Under året har vi
förändrat
upplägget
för
var
predikningarna
sparas.
Vid varje månadsskifte gör vi nya
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affischer med kalendariet, som sätts
upp på anslagstavlorna i kyrkan.
Tre gånger om året ger vi ut vårt
församlingsblad.
Styrelseoch
medlemsinformation, artiklar, bilder
och kalendariet samlas in, layoutas,
trycks och distribueras.
Vårbladet handlade bl.a. om
klimatfastan,
födelsedagsbruncher och
bäverscouter.
Sommarbladet fokuserade
på vår nya vision samt en
stor intervju med Carola
Backlund,
diakon
i
Farstastrandkyrkan.
Höstens blad innehöll en
stor
artikel
om
församlingslägret
Reflexion, temaåret med
Apostlagärningarna samt
starten av Öppen förskola.
Vi passar på att tacka alla som
bidragit till materialet.
Under året har vi också arbetat med
en ny adressbok för att ersätta den
gamla från 2017. Underlaget
kommer från vårt medlemsregister
Repet. Det måste dock justeras
manuellt för personer som ska/inte
ska vara med, samt en mängd övrig
information som måste ändras. Till
sist layoutas adressboken för att få
ett tilltalande utseende.
Vid
behov
har
månadsbrev,
styrelseinformation, protokoll från
församlingsmöten, församlingsblad
och rättelser till adressboken
distribuerats via e-post och brev.
Kommittén har under året träffats 2
gånger. Vi har blivit varma i
kläderna så det mesta rullar på utan

formella möten. I maj lämnade
Susanna kommittén.

Utöver detta har i korthet följande
åtgärder genomförts:
Birgitta Johnson
- Akut reparation av ett trasigt
avloppsrör kopplade till den
nedre
expeditionen.
Kvarstår gör arbetet att
återställa innerväggar och
tak i scoutlokalen och
hobbyrum.
Arbetet
med
den
trilskande kyrkklockan i
tornet är ännu inte slutfört.
Motorn
återmonterades,
men elstyrningen fungerade
inte korrekt varför motorn
demonterades
och
en
provisorisk möjlighet att
Berit Magnusson, Yngve Andersson och Maria Brunander
klocka
manuellt
Rast i Järvsö, på väg upp mot församlingslägret Reflexion, 29 jul
möjliggjordes. När sedan
motorn skulle återmonteras
FASTIGHETSKOMMITTÉN
så blev de som skulle montera
Fastighetskommittén
i
justerade i en vintersportaktivitet.
Centrumkyrkan i Farsta består av
Planen är att återmontera motorn
Kerstin Lagerqvist (ordförande),
under våren. Detta till trots så har
Lollo Svenborn, Olle Svärd och Dag
den manuella klockningen ett visst
Lundén. Till gruppen hör också Lars
värde både för klockare som
Sylvander som fram till sin
besökare!
pensionering arbetade i kyrkan. Han
- Brandsynen sommaren 2017
finns dock fortsatt tidvis kvar i
tvingade oss till en omfattande
byggnaden,
och
utför
vissa
renovering. Arbete med att slutföra
uppgifter. Numera på frivillig basis,
installationen av brandcentral och
utan lön eller bidrag. Lars Åke Björk
vissa larmindikatorer pågår. Hela
har tidvis också gjort insatser för
underlaget
för
Systematiskt
fastighetens underhåll.
brandskyddsarbete har uppdaterats
Fastighetskommittén har under året
och
en
besiktning
av
åtgärdat uppkomna fel och brister.
räddningstjänsten
genomfördes
Här
ingår
klottersanering,
under januari 2020. Kvarstår gör
stolsreparationer
och
allmän
arbetet
med
dörrstängare,
rensning mm. Vidare stöttar
dokumentation,
skyltning
av
fastighetskommittén verksamheten i
utrymningsvägar samt komplettering
frågor som rör nyckelhantering,
av upplåtelse och hyresavtal med
längre hyresavtal och upplåtelser.
brandskydds-information.
- Fortsatt arbetet att styra upp
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långtidskontrakten/ upplåtelserna i
fastigheten, och då speciellt kopplat
till upplåtelse av klubbrum samt
ungdomsvåning.
- Medverkat till att vi nu fått en ny
hyresgäst
för
expeditionsvåningen, 1 trappa.
- Slutfört installationen av trådlösa
bredbands/WiFi-routrar
i
byggnaden.
- Arbete med värme och
ventilationsanläggningen
fortsätter. Kvarstår gör arbetet
med
underhållsavtal
för
undercentral samt att på distans
kunna övervaka densamma.
- Vi har inte lyckats reparera
fasaden mot gångstråket mot Tbanan efter den omilda behandling
den fick av en släpkärra vid
Farstaloppet
2017.
Frågan
bevakas.
- En enklare access till vindsutrymmet
över
den
övre
expeditionen behöver fås till. En
steglåsning och en fjäder för
takluckan behöver monteras. Frågan
bereds.
Med arbetsbyxorna på // Kerstin och
hennes pojkar
Dag Lundén

TEOLOGGRUPPEN
Teologgruppen har träffats för
reflektion kring församlingslivets
inre utveckling och till stöd åt
församlingsföreståndaren
med
särskilt fokus på gudstjänst och
förkunnelse. Gruppen har bearbetat
församlingsordningen, samtalat om
medlemskap, dop och nattvard.
Målet för teologgruppen är att ses
varannan månad och att hålla det
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teologiska samtalet levande. I
teologgruppen ingår Kim Bergman,
Bengt Ekelund, Jonas Thorängen
och Karin Wiborn.

Fader Misha Jaksic intervjuas av Jonas Thorängen, 20 jan

STYRELSENS ARBETE
Församlingens styrelse har mötts 10
gånger under året. Vi har haft 6
församlingsmöten,
inklusive
årsmötet. Vid kyrkokonferensen
2019 ordinerades Kim Bergman till
diakon och kunde träda in som
församlingens föreståndare. Vi har
arbetat med att försöka hitta nya
hyresgäster
till
de
tidigare
expeditionslokalerna och i slutet av
året blev det klart att Hela
Människan i Stockholms län flyttar
in. Det innebär inte att vi har en
extern hyresgäst, som tidigare,
snarare en samarbetspartner som
kommer att ge nya utmaningar och
nya möjligheter. En nyckel för vår
verksamhet och liv är att vi upplever
delaktighet, därav våra OAS-grupper

och vår nya samverkan med Hela
Människan.
Med hjälp av Per Westblom har
styrelsen fortsatt att arbeta med en
vision och att utvärdera vårt
församlingsengagemang. I januari
hade styrelsen en helg på Sigtuna
folkhögskola med just detta fokus.
Styrelsen har under 2019 bestått av
Bengt Ekelund, ordförande; Maria
Brunander, kassör; Oskar Permvall,
sekreterare; Tina Strömberg, vice
ordf; Ann-Sofi Wrang och Johan
Lindholm, personalutskott och Kim
Bergman, församlingsföreståndare.
EKONOMISK FÖRVALTNING
Det är kassör Maria Brunander som
skött ekonomihanteringen, vilket
inbegriper
löpande
bokföring,
betalningar av räkningar och löner,
budgetuppföljning samt upprättande
av årsredovisning. Församlingsfonden är placerad i en depå i
Avanza och för den ansvarar
fondkommittén.
Utfallet
av
insamlingarna följer budget väl
medan uthyrningarna har gett högre
intäkter än budgeterat, mycket tack
vare serveringsintäkterna. Utfallet
för
både
fastighetsoch
personalkostnaderna
understiger
budget en hel del. På personalsidan
beror det på att vaktmästartjänsten
varit vakant från 10 mars till årets
slut. Vad gäller fastigheten är det
främst kostnaderna för reparation
och underhåll som varit lägre än
planerat. Detaljer kring årets intäkter
och kostnader samt balansräkning
per 31 december återfinns i
årsredovisningen för 2019 som
redovisas i separat handling.

FONDKOMMITTÉN

Börsåret 2019 var exceptionellt med
en börsuppgång på 25 %, för de 30
största bolagen på Stockholmsbörsen. Samtidigt skall man komma
ihåg att 2017 gav 4 % och 2018
faktiskt gick -5 %.
I början av året var värdet på vår
fond ca 5 343 000 kr och vid årets
slut hade det ökat till ca 6 521 000
kr. Då hade vi också gjort ett uttag
på ca 350 000 kr.
Den 1 jan 2019 hade vi tre ungefär
lika stora etiska aktiefonder, 2
svenska och 1 utländsk.
I maj, efter en lång uppgång och oro
i världen sålde vi en av de svenska
aktiefonderna och köpte istället en
svensk räntefond, liten tillväxt men
väldigt säker.
Det stora börsraset uteblev och i
oktober
flyttade
vi
tillbaka
merparten
av
kapitalet
från
räntefonden till den svenska
aktiefonden som vi tidigare sålt.
Kommittén har under året bestått av
Barbro Wickberg, Anders Holmberg
och Anders Johnson.
Anders Johnson

Kim framför dukad födelsedagsbrunch, 2 feb
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STATISTIK

Barnvälsignelse
Alfred Mandus Ola Hägle

13 jan, Centrumkyrkan

Vuxendop
Moataz Alhawa

15 sep, Centrumkyrkan

Vigsel
Sylvia Odada och Thomas Undvall
Karin Lundin och Elis Forsgård

18 feb, Centrumkyrkan
25 maj, Herrängens gård

Matrikel
Mottagen på bekännelse
Moataz Alhawa

10 feb

Mottagen på flyttintyg
Åke och Britt Fredriksson

24 nov

Utflyttade
Frida och David Christoffersson
Bengt och Lisbeth Järlund

6 sep
13 dec

Utträde
Elisabeth Morgonro
Zack Morgonro

17 sep
17 sep

Avlidna
Lennart Brunander, född 18 maj 1920
Maj Axelsson, född 12 jul 1930
Eila Lindholm, född 28 sep 1933
Ingrid Osterman, född 26 mar 1934

25 sep
23 okt
9 nov
12 dec

Medlemsantal

162
155

1 jan 2019
1 jan 2020

Betjänande*

326
320

1 jan 2019
1 jan 2020

* Alla som är församlingsmedlemmar och de som antingen finns med i CU, studiegrupper, musikverksamhet
eller som regelbundet besöker gudstjänster i CK, Farsta.

Anställda
Lars Sylvander, vaktmästare t o m 9 mar
Kim D Bergman, diakon och församlingsföreståndare
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50 %
100 %

Farsta mars 2019
Styrelsen för Centrumkyrkans församling:

Bengt Ekelund
ordförande

Kim Bergman
föreståndare

Maria Brunander
kassör

Tina Strömberg
vice ordförande

Johan Lindholm
personalutskott

Ann-Sofi Wrang
personalutskott

Oskar Permvall
sekreterare

Samling på församlingslägret Reflexion, 31 jul
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