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”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt 

inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.” (Joh 14:27)  

Detta bibelord och citat av Jesus har används flitigt i kyrkliga sammanhang under 

året. Ett år som orsakat just mycket oro och modlöshet, på både ett kollektivt och 

individuellt plan.  

 

Redan i mars uppmanades vi alla att inte kramas och att helst stanna hemma. 

Plötsligt kategoriserades medlemmar i åldern 70+, som varit trogna Guds tjänare på 

alla olika områden, som en riskgrupp. Saknaden var stor när övriga församlingen 

fortsatte att fira gudstjänst i kyrkan under lite annorlunda förhållanden. I november 

kom vi sedan allihop att fattas i kyrkan och för varandra när helst ingen längre 

skulle träffas. Samtidigt har vi envist hållit fast vid att fira gudstjänst, ja nästan 

varenda söndag har det firats gudstjänst i vårt kyrkorum vilket är första gången på 

mycket länge eller kanske någonsin. En hel del annan verksamhet har också pågått 

som vi kan läsa i denna årsberättelse.  

 

Vi är tacksamma att vi haft Kim anställd med sin kreativitet både i att hitta på nya 

vägar att mötas för gemenskap och i att hitta tekniska lösningar så att gudstjänst 

kunnat följas digitalt hemifrån med allt bättre kvalitet. Många är det som bidragit 

till att saker och ting kunnat rulla på och även nya initiativ tagits. Hela Människan 

gjorde sig detta år hemmastadda i vårt hus och med dem även Gatans röster som 

ofta hörts sjunga för passerande utanför vår kyrka. Vid årets slut var det märkliga 

tillståndet för oss, för världen, ännu inte över men vi fattar nytt hopp på året som 

kommer och längtar efter att då kunna mötas. Vi har fortsatt vara och fortsätter vara 

församling.  

 

Vi får påminna oss själva och påminna varandra om att det är Kristus som kan ge 

oss frid mitt i allt och oavsett vad världen ger. 

 
                      Tina Strömberg 

 

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. 

INLEDNING 

 

FÖRSAMLINGENS VISION 
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Gudstjänst med Hela Människan 13 sep 

GUDSTJÄNSTER 

Under året har jag haft en 

återkommande tanke i mitt hjärta. 

När allt annat stänger måste vår 

kyrka vara öppen. Även om våra 

lokaler varit stängda så har vi firat 

gudstjänst nästan varje söndag. Nytt 

för i år var att vi inte gjorde ett 

uppehåll under sommaren. Vi har 

haft gäster som predikat, spelat och 

sjungit. Som tidigare år har vi 

samarbetat med Farstastrandkyrkan, 

som vid flera tillfällen delat 

gudstjänstgemenskap med oss. Vår 

församling har haft ett levande 

gudstjänstliv. Under tiden som gått 

har vi blivit bättre och bättre på den 

digitala delen, och vi har kunnat dela 

gudstjänsten på våra sociala 

plattformar. Tack vare det har vi 

”nått ut till” medlemmar och 

personer som tidigare inte har haft 

möjlighet att komma till kyrkan. 

Under året har vi möblerat om i 

kyrksalen så att avståndet ökat 

mellan bänkraderna och öppnat upp 

in till församlingssalen, allt för att 

skapa en trygg miljö.  
Kim Bergman 

 

ANDRA SAMLINGAR 

År 2020 har på många sätt präglats 

av covid-19 och olika 

rekommendationer runt samman-

komster. Vi har under året gjort 

trevande försök med olika 

samlingar, både inomhus och 

utomhus, i försök att erbjuda trygga 

samlingar. Vårt verksamhets-

samarbete med Farstastrandkyrkan 

har under större delen av året vilat. 

Under sen vår och tidig höst 

genomförde vi reglerade 

lunchkonserter och sångstunder för 

öppen förskola. Vi gjorde även flera 

pilgrimsvandringar i närområdet. 
Kim Bergman 

HELA MÄNNISKAN STOCKHOLMS 

LÄN 

Under det gångna året har Hela 

Människan flyttat sin kör, Gatans 

röster, till kyrkan. Tidigare hade de 

sin bas i Andreaskyrkan, men tack 
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Långfredag 10 apr 

vare att Hela Människan nu finns i 

våra lokaler har det varit naturligt för 

kören att öva här. Jag och våra 

volontärer har tillsammans med Hela 

Människan hjälpt till runt kören med 

fika och teknik. Under julhelgen 

genomförde även Hela Människan 

”Jul i gemenskap” där 

Centrumkyrkan var värd för en av 

fyra platser i Stockholm. Vi delade 

ut ca 400 matkassar. Jag och några 

volontärer från församlingen deltog. 
Kim Bergman 

 

STUDIEVERKSAMHET 
År 2020 började bra. Konstgruppen 

startade verksamheten måndagen 

den 13 januari med en nytillkommen 

konstnär, så vi var tio ivriga skapare 

som satte i gång med målning och 

bildvävning. 

I början av mars hade coronaviruset 

börjat sprida sig i Sverige. Alla i 

Konstgruppen är över 70 år och vi 

fick veta att vi hörde till riskgruppen 

som ska stanna hemma och inte 

träffa andra än våra närmaste. Så vi 

fick förstås göra ett uppehåll i 

verksamheten. Vi höll oss hemma 

och det fick vi göra längre än vi 

kunde ana. 

Efter sommaren gick så 

smittspridningen ner något och vi 

bedömde att vi kunde träffas igen 

med start 14 september. Vi håller till 

i caféet, där det finns gott om plats, 

och vi är duktiga på att hålla 

avstånd. Av olika anledningar har vi 

oftast bara varit fyra-fem personer 

som träffats. De här stunderna 

betyder så mycket för oss eftersom 

vi inte vågar umgås med andra 

personer annat än utomhus. Vi 

glömmer allt omkring oss när vi 

skapar och så fikar vi och får en 

stunds samvaro även på det sättet. 
Kerstin Haglund 

 

CENTRUMKYRKANS UNGDOM 

Församlingens barn- och 

ungdomsverksamhet har genom 

scouterna haft verksamhet under 

hela året. Vad de gjort och inriktat 

sig på kan man läsa i deras egen 

årsberättelse för 2020. Den kan fås 

på begäran eller läsas på 

www.cufarsta.nu. 
Kim Bergman 

http://www.cufarsta.nu/
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Pilgrimsvandring, Maria, Inger och Per 30 maj 

PILGRIMSVANDRINGAR 

Våra pilgrimsvandringar är inte 

långa vandringar över flera dagar 

utan en skogspromenad på några 

timmar då vi får möjlighet att 

uppleva skapelsen genom naturen 

och genom samtal mellan varandra. 

Under året har vi haft tre 

pilgrimsvandringar: 

30 maj då Kim ledde oss och vi 

tillsammans bakade enkelt 

nattvardsbröd. 

19 september då vi gick en rundtur 

på Farstanäset och Lisa Kåreland 

och Per Gustafsson läste om 

pilgrimsrörelsens 7 "nycklar". 

31 oktober då vi under ledning av 

Anders Johnson och Kim Bergman 

gick till parkområdet vid Stora 

Sköndal. 
                    Per Gustafsson 

EQUMENIAKYRKANS 

KYRKOKONFERENS 

Konferensen genomfördes i 

september månad och var digital. Vi 

representerades av Kim Bergman 

och Tina Strömberg. Karin Wiborn 

valdes till biträdande kyrkoledare. 
Kim Bergman 

KOMMUNIKATION   

Under året har kommittén bestått av:  

Kerstin Haglund - 

   Layout och grafisk design 

Anders Johnson - 

Skribent, fotograf och sociala 

medier 

Birgitta Johnson - 

   Administration, korrektur och 

   sammankallande. 

2020 började med att vi färdigställde 

en ny adressbok, som delades ut till 

våra medlemmar och vänner. 

Tre gånger har vi gett ut kyrkans 

församlingsblad där kalendariet är en 

viktig del men där vi också försöker 

berätta lite om vad som hänt och 

kommer att hända i församlingen. 

Varje nummer brukar också inledas 

av någon i styrelsen och avslutas 

med ett ”Tänkvärt” av Kim. 

Vårens nummer beskrev på ett 

lättsamt sätt en ”vanlig” vecka i 

kyrkan. Ett helt uppslag fick också 

den öppna förskolan som vi bedrev 

tillsammans med Farstastrand-

kyrkan.  

Sommarnumret innehöll självfallet 

information runt corona-situationen 

i kyrkan, men också en artikel om 

Kims porslinsmiddagar samt en 

utförligare rapport från vår kassör. 

I bladet som kom i september finns 

en stor presentation av Hela 

Människan, som nu också hyr våra 

lokaler en trappa upp. Vi intervjuade 

gästpredikant Maria Hilariusson. En 

nyhet var den nya lokalboknings-

kalendern som hittas på hemsidan. 

Vi passar på att tacka alla som 

bidragit till materialet i vår tidning. 

Varje vecka underhåller vi också 

hemsidan 
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Kökspersonalen Kim, Ulf, Arne och Daniel på porslinsmiddag 7 mar 

(www.centrumkyrkanfarsta.se) med 

aktuell information och gör inlägg 

på Facebook om söndagens 

gudstjänst. Vid månadsskiften gör vi 

också nya affischer med kalendariet, 

som sätts upp på anslagstavlorna i 

kyrkan. 

Vid behov har församlingsbrev, 

styrelseinformation, protokoll från 

församlingsmöten, församlingsblad 

och rättelser till adressboken 

distribuerats via e-post och brev. 

Kommittén har träffats telefonledes 

under året. 
Birgitta Johnson 

 

FASTIGHETSKOMMITTÉN 

Fastighetskommittén i 

Centrumkyrkan i Farsta består av 

Kerstin Lagerqvist (permanent 

hedersordförande), Lollo Svenborn, 

Olle Svärd och Dag Lundén. Till 

gruppen hör också Lars Sylvander 

som tidvis rör sig i byggnaden och 

utför vissa sysslor, numera enbart på 

frivillig basis. Simon Palm och Lars 

Åke Björk har tidvis också bidragit. 

Fastighetskommittén har under året 

initierat och/eller åtgärdat uppkomna 

fel och brister. Här ingår 

klottersanering och allmän rensning 

mm. Vidare stöttar fastighets-

kommittén verksamheten i frågor 

som rör nyckelhantering och 

hyresavtal.  

Utöver detta har i korthet följande 

åtgärder genomförts: 

-   Undercentralens styrdator byttes 

akut när den slutade fungera under 

hösten 2020. Reparation av enheten 

bedömdes inte vara möjlig.  

-   Hela underlaget för Systematiskt 

brandskyddsarbete (SBA) har 

uppdaterats och en besiktning av 

räddningstjänsten genomfördes 

under januari 2020 utan anmärkning. 

http://www.centrumkyrkanfarsta.se/


- 8 - 
 

Olle Svärd ringer i klockan 16 feb 

- Brandlarmsdokumentation med 

ritningar, intyg, skyltning av 

utrymningsvägar mm. är framtaget 

och i lämplig omfattning anslaget i 

byggnaden. 

- Upplåtelser och hyresavtal 

kompletteras med brandskydds-

information i alla nytecknade avtal. 

-  Alla dörrstängare utom den mot 

scoutlokalen är reparerad 

/kontrollerad. Fr.o.m. nu gäller att 

ingen får använda dörrstopp på dessa 

dörrar. Och när dörrarna skall 

stängas, så ryck inte, utan använd 

den väl synliga knappen!  

- Arbetet med att kunna 

fjärrstyra/kontrollera värme-

anläggningen är avslutat då det visat 

sig att denna funktionalitet skulle 

kräva alltför stora investeringar. 

 

Kvarstående, ännu ej åtgärdade 

funktioner:   

-   Fasadskadan vid gångstråket mot 

T-banan: Fortsatt inte åtgärdat efter 

den omilda behandling den fick av 

en släpkärra vid Farstaloppet 2017. 

Frågan bevakas.  

-  Access till vindsutrymmet ovanför 

övre expeditionen: Steglåsning och 

en fjäder för takluckan behöver 

monteras. Frågan bereds. 

-  Inträngande fukt i hisschaktet. 

Frågan bereds. 

-    Kyrkklockan: Men medge att det 

är en charm med manuell 

klockringning…! 

Utan en anställd vaktmästare så är 

det svårt att hålla ihop 

fastighetsskötseln med allt vad som 

krävs. Ansvarsfördelningen har 

under året klarnat med den beslutade 

delegationsordningen. Nu skall den 

bara implementeras och tillämpas! 

Men det skulle vara bra med någon 

ansvarig på plats i kyrkan dagtid, 

inte minst med alla de olika grupper 

som rör sig i byggnaden. Det är ett 

uppdrag fastighetskommitténs 

medlemmar inte kan ta på sig.   

Hjälp till att vårda den fina 

byggnaden som vi gemensamt 

förvaltar. Ser ni något som behöver 

åtgärdas så använd gärna de 

felanmälningsblanketter som finns 

på kyrktorget.  

Vi tar tacksamt emot alla 

synpunkter, positiva som negativa. 

// Kerstin och hennes pojkar 
Dag Lundén 
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Bengt Ekelund sjunger och spelar på gudstjänsten 12 apr 

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 

teologiska samtalet levande. I 

teologgruppen ingår Kim Bergman, 

Bengt Ekelund, Jonas Thorängen 

och Karin Wiborn. 
Kim Bergman 

 

STYRELSENS ARBETE 

Styrelsen har under året haft 15 

protokollförda möten varav fem över 

telefon eller Zoom. En hel del frågor 

har kommit att handla om hur 

verksamhet kan göras och hur vi vill 

kommunicera med församlingen i 

detta annorlunda år då vi inte kunnat 

mötas helt eller alls som vanligt. Vid 

ett par tillfällen har det kallats akut 

till möte i samband med att nya 

restriktioner tillkommit från 

Folkhälsomyndigheten och 

rekommendationer centralt från 

Equmeniakyrkan. Tidvis hördes 

styrelsen också varannan vecka över 

telefon för avstämning. Ett 

församlings-möte hann vi ha under 

våren innan pandemin hindrade oss 

att mötas och två under hösten, 

inklusive årsmöte, innan 

restriktioner stramades åt än mer. 

Under året har styrelsen tillsammans 

med teologgruppen arbetat vidare 

med ett förslag till 

församlingsordning. Vid årets start 

flyttade Hela Människan Stockholms 

län in i vår kontorsvåning och de har 

i sin tur hyrt ut några av 

kontorsrummen till närstående 

organisationer. Vi har mötts för 

samtal om hur vårt samarbete kan se 

ut och en samverkansgrupp med 

delar av CK-styrelsen och Hela 

Människan har tillsatts för att hålla 

löpande dialog. Detta första år 

tillsammans blev inte alls som vi 

tänkt oss då mycket fick pausas 

istället för att starta upp. Det innebär 

att året inte kan göras rättvisa i 

utvärdering. I september tog sig 

styrelsen ett heldagsmöte på ett 

pensionat i Nynäshamn för att, 

förutom att konstituera sig, ta tid för 

att prata idéer, uppdraget som 

styrelse och struktur för arbetet.  

I oktober hade vi ett idémöte om 

församlingens verksamhet det 

kommande året, tillsammans med 

verksamhetskommittén. Även 

representant från CU var inbjuden. 

Styrelsens har beslutat om en 

delegationsordning som tydliggör 

ansvar i olika frågor som gäller 

fastigheten och uthyrningar.  
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Församlingens försenade årsmöte 6 sep 

Årsmötet sköts upp två gånger för att 

slutligen hållas i början av 

september. Den nya styrelsen blev 

därför tillsatt ovanligt sent på året, 

dock bestående av samma personer 

som föregående år, fast med lite 

ombytta roller: Tina Strömberg 

(ordförande), Bengt Ekelund (vice 

ordf.), Maria Brunander (kassör), 

Ann-Sofi Wrang (personalutskott), 

Johan Lindholm (personalutskott), 

Oskar Permvall och Kim Bergman 

(församlings-föreståndare). 

Sekreterarpennan har greppats av 

olika personer inom styrelsen. 
   Tina Strömberg 

 

EKONOMISK FÖRVALTNING 

Ekonomin, inklusive bokföring och 

löner, har skötts löpande av kassör 

Maria Brunander. Pandemin har 

varit en särskild händelse under året 

som i viss mån påverkat 

församlingens ekonomi, men mindre 

än vad som först befarades. Många 

externa uthyrare avbokade under 

våren men andra grupper och 

föreningar som behövde större 

utrymme tillkom istället under 

hösten. Serveringsintäkterna har 

dock blivit låga eftersom de flesta 

som hyrt inte har haft behov av 

servering. Även allmänna 

verksamhetskostnader har blivit 

ganska låga.  

Samverkan med Hela Människan 

förväntades ge en del extra 

hyresintäkter men under året har 

detta inte varit möjligt att realisera 

p.g.a. pandemin.  

Gåvor och kollekter ligger på 

ungefär samma nivå som föregående 

år, vilket är mycket bra med tanke på 

de begränsningar som funnits, t.ex. 

ingen kontanthantering under större 

delen av året. Många har satt in 

gåvor via bankgiro som 

kompensation för att de inte kunnat 

ge kollekt i söndagens gudstjänst.  

Huvudsakliga kostnader är personal 

och fastighet. Personalkostnaderna 

ligger strax under budget medan 
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Olika tekniska lösningar har provats under året för att direktsända våra gudstjänster. 12 apr 

fastighetskostnaderna blev högre än 

väntat, dels p.g.a. att en styrdator till 

varmvattnet behövde bytas ut, dels 

p.g.a. arbete med brandskydd. En 

fullständig redogörelse för ekonomin 

finns i årsredovisningen för 2020. 
           Maria Brunander 

 

FONDKOMMITTÉN 

2020 var ett märkligt år på börsen. 

Fram till 20 feb gick kurserna upp ca 

7,5% för att sedan tappa 33% innan 

botten var nådd 16 mar. Efter det 

började en fantastisk återhämtning 

som slutade med +13% för 

Stockholmsbörsen totalt och + 8% 

för de 30 största bolagen. 

För Centrumkyrkans fond blev 

resultatet en uppgång på 7,7%. 

Placeringarna som vi har är: 
 Handelsbanken Sverige Ind. Criteria 

 SEB Hållb. Global IN C USD – Lux 

 Öhman Etisk Index Sverige A 

 Spiltan Räntefond Sverige 

Under året har vi minskat vårt 

innehav i räntefonden. 

Kommittén som började året var 

Barbro Wickberg, Anders Holmberg 

och Anders Johnson. Vid årsmötet i 

september ersattes Barbro av Daniel 

Strömberg. 
Anders Johnson
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Långfredag 10 apr 

STATISTIK  
 

Matrikel  

 

Mottagen på bekännelse  
Per Gustafsson   6 sep 

 

Mottagna på flyttintyg 

Yngve Andersson   6 sep 

Lovisa Hägle   6 sep 

 

Avlidna 

Britta Svensson, född 10 sep 1928  1 jan 

Gabriel Gaorie, född 20 jan 1957  20 apr 

Paul Sandborg, född 5 nov 1931  13 aug 

Gretel Jonsson, född 22 nov 1931  16 nov 

 

Medlemsantal  155   1 jan 2020  

154   1 jan 2021 

 

Betjänade*  342  1 jan 2020  

   1 jan 2021 

 

Gudstjänstföljare via Facebook  50 – 300/gudstjänst 
 

* Alla som är församlingsmedlemmar och de som antingen finns med i CU, studiegrupper, 

musikverksamhet eller som regelbundet besöker gudstjänster i CK, Farsta.  

  

Anställda  

Kim D Bergman, diakon och församlingsföreståndare                     100 % 
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Kim framför stjärnorna på kyrktorget 20 dec 

AVSLUTNING 

Aldrig någonsin har så många önskat så mycket att någonting skall ta slut. Jag 

blev kristen i övre tonåren, och sedan dess har jag regelbundet hört och 

fascinerats av berättelser från andra delar av världen, där den kristna kyrkan på 

olika sätt fått kämpa för sin existens. Man har varit förbjuden att träffas 

offentligt. Man har endast vågat mötas i mindre grupper, hela tiden rädd för att 

bli upptäckta. Men kyrkan har överlevt, och till och med växt och spridits.  

 

Under det gångna året har vi varit utsatta, inte från yttre våld eller fientlig 

övermakt, men av ett virus, numera känt som covid-19. Det har tvingat oss, 

tillsammans med övriga samhället, att isolera oss. Våra grupper minskade ner 

till att vi endast fick mötas några få i taget, och många gånger har det känts 

hopplöst. Nu när vi summerar det gångna året, skulle det vara lätt att fokusera på 

allt som blivit inställt, omställt och uppskjutet. Det har inte varit lätt att vara 

församling när dess naturliga egenvärde är att mötas. Men vi kom igenom det, 

inte oskadda, inte opåverkade men förhoppningsfulla.  

 

På samma sätt som den utsatta kyrkan i världen har vi lärt oss att hitta vägar och 

sätt att hålla kontakt. Nya metoder har prövats, och i flera fall har avstånd 

minskats, och församlingen nått längre ut. På många sätt är 2020 ett blankt år, 

ett sorgeår, men mycket pekar på att framtiden ser ljus ut och vår församling är 

en tydlig del i den! Jag ber för att kommande år får bli en tid då vi åter får mötas 

igen i vår kyrka, då vi åter igen kan få dela bröd, utan oro och kyrkan får bli den 

mötesplats som den är tänkt att vara. 
 Kim Bergman 
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Fika på pilgrimsvandring 30 maj 
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