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Vi möts söndagar klockan 
10.00 till gudstjänst. 

Vill du komma i kontakt 
med oss hittar du fler 
uppgifter på baksidan av 
församlingsbladet.

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 lämnar år 2019 bakom oss och sträcker oss mot 
det nya året. För ett par år sedan fick styrelsen i uppdrag att presentera 
en budget i balans utan att använda för mycket av fonderade medel. 
Så har det varit de senaste två åren. 2019 har vi tagit ut drygt hälften 
av det vi budgeterade för senast. Det betyder att vi som församling i 
stort bär kostnaderna för vår verksamhet. Nu kommer hyresintäkterna 
från stadsdelsförvaltningen att försvinna, men vi hyr ut lokaler till Hela 
Människan i Stockholms län. Det ger kanske inte en lika stor och eko-
nomiskt säker inkomst i pengar, men det kommer förhoppningsvis att 
generera liv och rörelse i vår kyrka och vår uppgift är att tjäna människor, 
inte tjäna pengar. Styrelsen vill tacka för förtroendet som getts oss under 
året och vill passa på att med dessa rader också kalla och inbjuda till 
församlingens årshögtid söndag den 15 mars i Centrumkyrkan. I samband 
med gudstjänsten hålls församlingens årsmöte.

Det är viktigt att vi möts regelbundet för avstämning och större beslut 
till församlingsmöten. Den 16 februari hålls ett sådant och då är vår 
tradition att vi främst tittar på de ekonomiska frågorna. Övriga datum får 
vi återkomma till.

Styrelsen genom Bengt Ekelund, ordf.
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MÅNDAG
10.00 – 13.00
Konstgruppen är ett härligt 
gäng entusiaster som träffas i 
caféet för att måla tavlor och 
väva bildväv och ha det trevligt 
tillsammans.

Vad händer i kyrkan?
Kanske du har undrat vad som händer i Centrumkyrkan 
när du inte är där. Här följer lite kortfattat en beskriv-
ning av alla aktiviteter.

MÅNDAG
19.00 – 20.30 
AA (Anonyma Alkoholister) 
och AI-Anon (ett nätverk av 
anhöriga och vänner till alko-
holister), träffas i klubbrummet.

TISDAG
18.00 – 20.00
Bibelstudium 
Några personer träffas för att 
läsa och diskutera Bibeln till-
sammans. Under vinterns första 
träffar kommer slutet av Apost-
lagärningarna att läsas, varefter 
något av evangelierna blir fokus 
för gruppens intresse under 
våren. 

För mer information, kontakta 
Kim Bergman.

Åsa Sagström visar sina tavlor 
för Bengt Ekelund

Som avslutning på höstter-
minen visade konstgruppen 
sina alster med en veckas 
utställning.
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ONSDAG
12.00 – 13.30 
Ekumenisk mässa firar vi inte 
i Centrumkyrkan utan gemen-
samt med Farsta Församling i 
Farstastrandkyrkan med efter-
följande lunch.

18.30 – 20.00 
Farstakören övar regelbundet i 
kyrkan. Det är en profan kör 
med blandad repertoar som 
ibland sjunger på någon av 
våra gudstjänster. Vill du veta 
mer kontakta Annika Ericson på 
annikaericson53@gmail.com.

TORSDAG
11.30 – 12.30 
Hungriga gäster fyller vårt café 
för att äta en härlig sopplunch 
som tillagas av personal från 
Farstastrandkyrkan och vår 
volontär Kerstin Haglund.

TORSDAG
12.30 – 13.00 
Efter lunchen kan den som vill 
avnjuta en fin musikkonsert i 
kyrksalen. Arrangemanget görs 
i samarbete med Farstastrand-
kyrkan och Bilda.

18.00 – 20.00 
Nu fylls vår kyrka med scouter 
från 7 år och uppåt. 
Vill du veta mer, kontakta 
Anna Lindholm eller läs mer på 
http://cufarsta.nu/

Folkbus spelade på lunchmusiken 
den 5 december.

Farstakören sjöng i gudstjänsten första advent. 
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FREDAG
09.30 – 11.30 
Öppen förskola tillsammans 
med Farstastrandkyrkan. 
Se info på sid 12–13.

11.30 – 12.30 
I Farsta grundskola möter Kim 
högstadieungdomar som får 
möjlighet att helt kravlöst 
diskutera livets stora frågor. 
Verksamheten kallas Grubbel-
klubben och drivs tillsammans 
med Farsta församling.

19.00 – 20.15 
NA (Anonyma Narkomaner) 
träffas i klubbrummet för att 
hjälpa varandra att finna sätt 
att leva utan droger.

LÖRDAG
10.00 – 14.00 
En gång i månaden träffas våra 
bäverscouter. Det är de minsta 
scouterna, 6–7 år. Ofta stannar 
patrullen i kyrkan men ibland går 
de även ut på hajk. 

SÖNDAG
10.00 – 12.00 
Då firar vi gudstjänst och efteråt 
samlas vi i caféet för gratis kyrkfika.

Scoutinvigning

 Nattvardsgudstjänst

TEXT OCH FOTO: ANDERS JOHNSON
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Vår föreståndare Kim Bergman 
är oftast i kyrkan tisdag till 
fredag 09.00 till 15.00.
Under veckan möts också i våra 
lokaler olika grupper som har hand 
om församlingens verksamhet.
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Rapport från kassören

Centrumkyrkans församlings register
Deltagare i församlingens aktiviteter registreras frivilligt i Repet, vårt 
medlemsregister. Informationen används för våra utskick samt den 
årliga statistikrapporteringen till Equmeniakyrkan. 

Vill du veta mer, kontakta Birgitta Johnson (birgitta@famjohnson.se) 
eller Oskar Permvall (permvall.oskar@telia.com). 
Du kan även läsa mer om GDPR på vår eller Equmeniakyrkans hemsida.

Hela perioden januari–november är nu bokförd och den ekonomiska 
situationen är fortsatt stabil.  Hyresintäkterna är i fas, insamlingarna 
ligger lite under budget men på samma nivå som förra året så här års. 
Kostnaderna ligger lägre än budgeterat p g a lägre fastighetsunderhålls- 
och personalkostnader. Det sammanlagda uttaget från församlingsfonden 
har därmed blivit 350 tkr istället för budgeterade 550 tkr.  

Diagrammet visar kollekter, insända gåvor och minnesgåvor. Stapeln 
till vänster visar budget och den till höger utfallet januari–november. 
Tack till alla er som på olika sätt är med och bidrar – genom hjälp vid 
uthyrningar, gåvor, medverkan, bön med mera. 

Maria Brunander
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Kalendarium
januari–april 2020

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

JANUARI ● ● ● ● ● ●

Med reservation för ändringar. 

Söndag 12 januari 
10.00 GUDSTJÄNST 
Jesu dop
Kim Bergman, Oskar Permvall
Musik: Mattias Karlsson

Torsdag 16 januari
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
18.00 SCOUTER
Terminsstart

Fredag 17 januari 
9.30 ÖPPNA FÖRSKOLAN
Terminsstart

Söndag 19 januari 
10.00 GUDSTJÄNST 
i ekumeniska böneveckan 
för kristen enhet 
De visade oss särskild omsorg
Julia Ryberg, Jonas Thorängen
Musik: Julia Ryberg, Sören Jansson 
från Vännernas samfund, Kväkarna.

Torsdag 23 januari
11.30 SOPPLUNCH 

12.30 LUNCHMUSIK

Söndag 26 januari 
10.00 GUDSTJÄNST  
Jesus skapar tro
Bengt Ekelund, Karin Wiborn
Musik: Karin Wiborn

Torsdag 30 januari
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK

FEBRUARI ● ● ● ● ● ●
  
Söndag 2 februari
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard 
Uppenbarelsens ljus 
Kim Bergman  
Musik: Mattias Karlsson

Torsdag 6 februari
11.30 SOPPLUNCH 

12.30 LUNCHMUSIK
  
Söndag 9 februari
10.00 GUDSTJÄNST med alla åldrar
Nåd och tjänst 
Alicia Westerberg, Kim Bergman
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MARS ● ● ● ● ● ●

Söndag 1 mars
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Prövningens stund
Kim Bergman, 
Inger Halén Isaksson
Musik: Mattias Karlsson 

Torsdag 5 mars
11.30 SOPPLUNCH 

12.30 LUNCHMUSIK
 
Söndag 8 mars
10.00 GUDSTJÄNST 
Den kämpande tron 
Kim Bergman

Torsdag 12 mars
11.30 SOPPLUNCH 

12.30 LUNCHMUSIK   
  
Söndag 15 mars
10.00 GUDSTJÄNST  
Kampen mot ondskan
Jonas Thorängen, Kim Bergman

11.30 FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE

Torsdag 19 mars
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK

Med reservation för ändringar. Aktuell information finns på 
www.centrumkyrkanfarsta.se och www.facebook.com/centrumkyrkanfarsta

Torsdag 13 februari
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK

Söndag 16 februari
10.00 GUDSTJÄNST 
Det levande ordet
Kim Bergman, 
Inger Halén Isaksson

11.30  EKONOMISKT 
FÖRSAMLINGSMÖTE

Torsdag 20 februari
11.30 SOPPLUNCH 

12.30 LUNCHMUSIK   
   
Söndag 23 februari
10.00 GUDSTJÄNST 
Kärlekens väg
Karin Wiborn, Anders Johnson
Musik: Birgitta Johnson 

Torsdag 27 februari
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK

FEBRUARI ● ● ● ● ● ●
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Söndag 22 mars
10.00 GUDSTJÄNST 
Guds mäktiga verk

Torsdag 26 mars
11.30 SOPPLUNCH 

12.30 LUNCHMUSIK   
     
Söndag 29 mars
10.00 GUDSTJÄNST 
BIBLIODRAMA
Försonaren  
Kim Bergman, Lisa Kåreland
Musik: Mattias Karlsson

APRIL ● ● ● ● ● ●

Torsdag 2 april
11.30 SOPPLUNCH 

12.30 LUNCHMUSIK
  
Söndag 5 april 
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Vägen till korset
Kim Bergman, Anders Johnson 
Musik: Birgitta Johnson 

Torsdag 9 april  Skärtorsdagen
19.00 GETSEMANESTUND 
med nattvard 
Kim Bergman
Musik: Karin Wiborn
 

Fredag 10 april  Långfredagen 
10.00 GUDSTJÄNST 
Korset
Kim Bergman, Karin Wiborn

Söndag 12 april  Påskdagen
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Kristus är uppstånden
Bengt Ekelund, Karin Wiborn,
Oskar Permvall
Musik: Olof Dahl Bjurwill

Torsdag16 april
11.30 SOPPLUNCH 

12.30 LUNCHMUSIK   
    
Söndag 19 april
10.00 GUDSTJÄNST 
Påskens vittnen
Bengt Ekelund, Karin Wiborn
Musik: Mattias Karlsson

Torsdag 23 april
11.30 SOPPLUNCH 

12.30 LUNCHMUSIK 
 
Söndag 26 april
10.00 GUDSTJÄNST 
Den gode herden
Vibeke Olsson Falk,   
Inger Halén Isaksson

Torsdag 30 april
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK



Födelsedagar Avlidna
Lennart Brunander 
den 25 september

Maj Axelsson 
den 23 oktober

Eila Lindholm 
den 9 november

Ingrid Osterman
den 12 december

Nya medlemmar
Åke och Britt Fredriksson 

den 24 november

Utflyttade
Frida och David 

Christoffersson 6 sept.
Bengt Järlund och

Lisbeth Bergeå Järlund 13 dec. 

Utträde
Elisabeth och Zack Morgonro 17 sept.

15 januari
Christine Saliba, 40 år

31 januari
Anders Holmberg, 60 år

18 februari
Ann-Britt Malm, 88 år

2 mars
Magnus Hägle, 30 år 

8 mars
Åke Fredriksson, 85 år

16 mars
Lovisa Hägle, 30 år

19 mars
Maria Helander, 60 år 

24 mars
Anna Lindholm Olinder, 60 år 

1 april
Elen Welday, 40 år

2 april
Margareta Strandberg, 93 år

6 april
Erik Holmberg, 30 år

ÅRSHÖGTID
VÄLKOMMEN PÅ FÖRSAMLINGSMÖTE 
den 16 februari, med fokus på ekonomi.

FÖRSAMLINGENS ÅRSHÖGTID firar vi den 15 mars. 
Vi börjar med gudstjänst. Sedan tar årsmötet vid. 
Kom med och påverka!

�
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För att finansiera inköp 
av lite finare porslin till 
minnesstunder och liknande 
inbjuder Kim till 3-rätters 
middagar i kyrkan.

18 januari kl 17.00
Tema: 
Fågel, fisk och mittemellan

15 februari kl 17.00
Tema: Husman på nytt sätt

7 mars kl 17.00
Tema: Grönsakslandet runt

4 april kl 17.00
Tema: Världens mat

Middagar 
i kyrkan

Ett kuvert kostar 
(minst) 150 kr /styck. 

20 kuvert per gång. 
Klädsel festfin.
Ev. matpreferenser 
meddelas vid anmälan.

Anmälan kan göras till Kims mail, 
kim.bergman@centrumkyrkanfarsta.se 

Betalning görs till 
församlingens konto 
med märkning 
”Porslinsmiddag”.

11
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 edan september bedriver vi öppen förskola 
       i samarbete med Farstastrandkyrkan.
  
På fredagar mellan 9.30 och 11.30 fylls kyrkan med 
pappor, mammor och barn i åldrarna 0 – 5 år.
Det brukar vara ca 15 – 25 föräldrar och minst lika 
många barn.

Öppen förskola 

S
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En typisk träff startar alltid 
med fri lek i det ommöble-
rade caféet. Klockan 10 
samlas barn och föräldrar i 
församlingssalen för gemen-
sam sångstund. Förskolan 
avslutas alltid med fika i 
caféet.
Flera föräldrar tycker att det 
är praktiskt att klara av 
inköpen i Centrum i sam-
band med förskolan.

Den 6 december var det 
avslutning med babyjul-
konsert i kyrksalen. Barnen 
och de vuxna sjöng jul-
sånger tillsammans, varefter 
Kim visade krubban.
Från Farstastrandkyrkan 
kommer församlingsassis-
tenterna Erica Hemström 
och Susanne Alexander.
Vi i Centrumkyrkan deltar 
med Kim Bergman och 
volontärerna Simon Palm, 
Lisa Kåreland och Zandra 
Nordvall.

Kim, vad 
tycker du är 
det häfti-
gaste med 
förskolan?
”Jag får prata 
kyrka och tro 
med många 
människor, och vet ni vad… 
en av papporna kände igen 
mig. Han hade varit min 
elev, för många år sen, i 
Vallersvik.”

Babyjulkonsert 

Förskolan börjar igen den 17 januari.
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Kristendomsskolan är för dig som har gått ut 
årskurs 7 eller är äldre. Det är två veckor fyllda av allvar, 
undervisning om den kristna tron och mycket glädje. 
I årskurs 2 – 4 ingår även en ungdomsledarkurs.
Innehåll
Åk I  Grunderna i den kristna tron.
Åk II  Fördjupning i kristen tro med fokus på Nya Testamentet.  
  (Åk 2 börjar du som gått ut årskurs 8 eller är äldre samt 
  redan deltagit i kristendomsskola/konfirmationsläsning)
Åk III   Fördjupning i kristen tro med fokus på Gamla Testamentet.
Åk IV   Lärjungaskap, drama och musik.
Sista ansökningsdag 2 maj 2020. 
För mer information, kontakta Kim Bergman, 072-707 74 44.

2020



tänkvärt

15

Gå ut i hela världen och gör folk till mina lärjungar, döp dem i 
Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Det jesusord 
som mycket av vår kyrkas uppdrag vilar på, och som ofta ligger till 
grund för våra kampanjer. När jag tänker på all organiserad evangelisa-
tion som vi gör så slår det mig att i mycket så finns det en stress, 
vänd om nu! Och naturligtvis så fort man kan vända en negativ trend 
ju bättre är det. Men när man tittar på Jesus så omvände han inga 
jättemassor, snarare så var han i slutet omgiven av en liten grupp 
människor som i mångt och mycket trodde att allt var slut den dagen 
då han korsfästes.

I våra kyrkor tänker jag att vi oftast vill skapa ett sammanhang där 
alla kan känna sig välkomna, att alla skall kunna hitta någonting som 
gör att hon eller han känner sig bekväm. Kanske till och med i så hög 
grad att vårt budskap om gemenskap dränks i strävan att vara till lags. 
Jag ser framför mig bilden av en tratt, som samlar in, för att slutligen 
smalna av till en trång öppning. Är det att möta människor, att se alla 
människors behov? Hur gjorde Jesus?

Ett av våra mest kända möten är då Jesus samtalar med kvinnan vid 
Sykars brun. Eller då han kallar ned Sackaios från trädet. Jag tror att 
Jesus gjorde tvärtom. Han vänder på tratten och möter människan en 
och en, och i den omvända tratten minskar inte sammanhanget man 
kommer ut till, utan det ökar. En plats där det personliga mötet får bli 
den gemensamma nämnaren.

Jag tror på den omvända trattens mission. Vi lever i en värld som är 
väldigt individualistisk, och vi har i kyrkan ett budskap som är väldigt 
personligt, så åter igen, vänder Jesus på begreppen. Där vi har trott att 
vi måste vara alla till lags, säger Jesus, se människan, möt människan, 
tala med varandra och inte till alla, vänd på tratten, möt människor 
där dom är i livet och tron, välkomna och öppna upp till en bred 
gemenskap.  

Kim Bergman 



Ansvarig utgivare: Bengt Ekelund
Redaktionskommitté: Birgitta Johnson och Kerstin Haglund

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

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 

Centrumkyrkans ungdom
www.cufarsta.nu

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
Swish 123 054 0443

www.centrumkyrkanfarsta.se

Centrumkyrkan 
Farstaplan 15, 123 47 Farsta


