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TACK

för förtroendet från er som församling till några av oss att vara styrelse också
det kommande året! I mars hade vi årsmöte och det gjordes helt digitalt denna
gång. Vi fick lyssna och vinka till varandra på skärmarna hemifrån och det gick
bra det med.
Vad vill vi? Det var en av frågorna som ställdes i årsmötet och vi samtalade om
det i de små grupper vi delades in i. Denna fråga vill vi fortsätta ställa till er var
och en. Vad vill vi göra som kyrka och församling, nu och sedan? Vad vill du,
vad längtar du efter och önskar av församlingsgemenskapen? Snart har de flesta
fått den eftertraktade Sprutan och snart är sommaren här med ljumna kvällar och
prunkande grönska. Då kan vi förmoda att vi ska kunna träffas mer också utanför
skärmens begränsade ruta. Kanske ska vi gå korta och långa pilgrimsvandringar
tillsammans eller göra middagar ihop i kyrkan. Kanske ska vi göra en social
insats tillsammans med Hela Människan för boende och andra som rör sig
i Farsta. Kanske ska vi utveckla den påbörjade möjligheten att träffas online
som komplement att kunna mötas en stund i vardagen. Vi kan ha bokcirklar,
livssamtal och bön över telefon eller skriva kedjebrev för att länka samman oss
alla. Vad vill vi? Berätta för oss i styrelsen vad det är du längtar efter.
Den 23 maj och 5 september har vi församlingsmöte.
Då är också bra tillfällen att lyfta tillsammans vad det är vi önskar göra och vara
så kanske det kan bli verklighet. Fortsätt också be för församlingen, för oss som
kyrka och för oss var och en.
”Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön
och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era
hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” (Fil 4:6-7)
Styrelsen genom Tina Strömberg
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CENTRUMKYRKANS FÖRSAMLING
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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.

Påsken
FOTO: ANDERS JOHNSON

Påsken är kyrkoårets största högtid,
och här får vi dela mörkret runt korsfästelsen men även hoppet med det
tomma korset. I år har vi inte kunnat
fira den riktigt som vanligt i kyrkan.
Att dela denna högtidsvecka i en
situation där man inte får samlas är
en utmaning. För att ändå känna
lite samhörighet genomfördes årets
Getsemaneafton i en form av pilgrimsvandring runt Farstaängen, där
vi avslutade med enkelt nattvardsfirande runt elden. Under fredagen
var kyrkan öppen för en korsvandring, där man själv i bön och begrundan kunde gå mellan stationer som
fick påminna om påskens händelser.

Påskdagen fick vi fira som vanligt i
vår Facebook-gudstjänst. Uppståndelsegudstjänsten var fylld av musik och
sång och det kändes nästan som vanligt. Mycket av det vi genomförde i år,
kommer vi säkert att fortsätta med även
efter pandemin.
Kim

Vårt skyltfönster inför påsken.

Skärtorsdagens nattvardsfirande.
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Rapport från kassören
Det är ofta svårt att dra några slutsatser av resultatet de första tre månaderna,
eftersom många inkomster och utgifter fördelas ojämnt över året. Men kollekter och gåvor kommer ju in löpande varje månad och är en viktig inkomstkälla, så vi tar en titt på dem. Under jan–mars samlade vi in 94 834 kr till
församlingens verksamhet, vilket är 23 % av årsbudgeten. Det är nästan i fas
men inte riktigt. Tack alla ni som är med och bidrar till detta! Om du inte
redan ger regelbundet, lägg gärna in en månadsbetalning i din Internetbank
(eller på annat sätt om du inte använder Internetbanken). Alla bidrag, små
som stora, är värdefulla! Jag kan även tillägga att vi samlat in 4 030 kr till
Equmeniakyrkans internationella insamling och 4 700 kr till Diakonia, och
beloppen är vidareförmedlade till resp. organisation. Från Diakonia har vi
också fått ett tackbrev.
I denna rapport ska jag även lyfta fram ett par utgiftsområden, kanske blir
det ett stående inslag i dessa rapporter. Först tittar vi på verksamhetskostnader
(konto 4010 i budgeten). I årets budget finns ett utrymme på 20 000 kr för
detta. De kostnader som ryms här kan verkligen vara allt möjligt och beror
på vilken verksamhet vi har. Förra året, 2020, var det följande: blommor till
altarbordet, pianostämning, material till utsmyckning av fönstret mot Farstaplan, abonnemang på Brukssånger, ingredienser till porslinsmiddagar, utrustning till webbsändningar, material till gudstjänster och pilgrimsvandringar
samt ett mindre underhåll av orgeln.
Den andra utgiftsposten jag ska redogöra för denna gång är värmen. Det är
en av våra stora utgifter. Det kostar en hel del att värma upp vår kyrka. Vi
får en värmefaktura varje månad, och det som faktureras är förbrukningen
av föregående månad. Under 2020 hade vi en totalkostnad på 190 633 kr
vilket ger ett snitt på 15 886 kr per månad. Men det är av förklarliga skäl
stora skillnader under året - högsta utgiften hade vi i januari (för dec 2019) på
26 871 kr och lägsta i juli på 7 942 kr. I år, 2021, har det varit kallare och
fakturorna i februari och mars var på ca 30 000 kr vardera. Ännu en anledning
att längta efter våren och värmen!
Maria Brunander, kassör
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En hälsning från årsmötet på Zoom

Grupper i Centrumkyrkan efter årsmötet 2021
Styrelsen
Tina Strömberg, ordf.
Bengt Ekelund, vice ordf.
Maria Brunander, kassör
Oskar Permvall
Johan Lindholm
Ann-Sofi Wrang
Fondkommittén
Anders Johnson
Anders Holmberg
Daniel Strömberg
Kommunikationskommittén
Anders Johnson
Kerstin Haglund
Birgitta Johnson

Verksamhetskommittén
Karin Wiborn
Anna Lindholm
Oskar Permvall
Kim Bergman
Teologgruppen
Bengt Ekelund
Karin Wiborn
Jonas Thorängen
Personalutskottet (del av Styrelsen)
Johan Lindholm
Ann-Sofi Wrang
Lokaluthyrning
Birgitta Johnson

Fastighetskommittén
Dag Lundén
Kerstin Lagerqvist
Olof Svärd
Lollo (Jan-Olof ) Svenborn

FÖRSAMLINGSMÖTE
Vi träffas på Zoom
söndag den 23 maj kl 11.15
55

Ring en vän
FOTO: ANDERS JOHNSON

De höll samman och möttes varje dag
troget i templet, och i hemmen bröt de
brödet och höll måltid med varandra i
jublande, uppriktig glädje. De prisade
Gud och var omtyckta av hela folket.
Och Herren lät var dag nya människor
bli frälsta och förena sig med dem.
Apg 2:46-47
Jag tror att det är viktigt för en församling att man möts och vet om varandra.
Vi är 153 medlemmar i vår församling, plus ett stort antal församlingsvänner.
Hur många av dem känner vi eller har vi ens pratat med?
Under en gudstjänst i vår gav jag uppmaningen att man skulle ta sin adressbok, leta upp sitt namn och se vilka tre som står före och efter. Står man först i
adressboken tittar man på de tre som står sist och vice versa. Uppdraget var att
ringa till de tre som står före och efter sitt namn. Vet man inte vad man skall
säga, räcker det med att hälsa från kyrkan, berätta lite om sig själv och fråga
om man saknat församlingen. Be gärna för varandra.
Kim

BOKCIRKEL I CENTRUMKYRKAN
Vi startar en bokcirkel i Centrumkyrkan i maj och alla har chans
att vara med! Boken vi läser är
När larmet tystnar hörs tonen av
Sofia Camnerin. Finns intresse så
fortsätter vi med andra böcker
till hösten. Läs mer om bokcirkeln
på separat infoblad eller på hemsidan. Kontakta Kim eller Tina för
mer info och för att meddela ditt
intresse.
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PER, ny församlingsmedlem
Jag heter Per Gustafsson, är 57
år och sedan i höstas medlem i
Centrumkyrkan.
I nästan hela mitt liv har jag bott
i södra Stockholm och de senaste tre
åren i Farsta. Till vardags jobbar jag
inom begravningsbranschen.
Min ”kristna” historia började när
jag i 15-årsåldern konfirmerade mig
(i Svenska Kyrkan). Det var en jobbig
period så Jesus Kristus blev som min
storebror. En stor, stark och trygg
(snygg) storebror som jag kunde be
om hjälp när det var jobbigt. En av de
tyngre sakerna var att jag då insåg att
jag var homosexuell.
I 25-årsåldern kom jag sedan i kontakt med andra kristna hbtq-personer via
föreningen EKHO och jag har varit aktiv där i flera år. Där träffade jag många
frikyrko-kristna, och mina fördomar om sådana sprack.
Jag upptäckte också att det var ganska trevligt i t.ex. Andreaskyrkan
(Missionskyrka på Södermalm), betydligt mera trivsamt än i ”statskyrkan”. Att
gå med i en frikyrkoförsamling kändes dock som ett alltför stort steg.
Sedan några år är jag aktiv som volontär i pilgrimsvandringsverksamheten
som Svenska Kyrkan har i Tyresö. Detta passar mig bra, då det kombinerar mitt
intresse för friluftsliv med det andliga. En pilgrimsvandring är oftast som en
skogspromenad, med inslag av läsning av och reflektion kring bibeltexter.
När jag flyttade till Farsta för tre år sedan började jag då och då besöka
Centrumkyrkan. Kim fick nys om mitt pilgrimsvandrande och det är väl på det
viset som jag har hittat in i församlingen.
Viktigt för mig är känslan av att det är vi alla tillsammans som bär församlingslivet och gudstjänsterna, inte de anställda där framme och församlingen
som sitter i kyrkbänkarna och tittar på. Sjunga är också något jag tycker om, så
mer projektkörer i kyrkan vill jag gärna ha.
Som naturmänniska gillar jag orientering men jag gillar även gamla spårvagnar. Tar du den ut till Djurgården i sommar så kanske jag kontrollerar din
biljett.
Under semestern kommer jag att jobba några veckor som volontär med
Tyresös pilgrimsvandringar men också spendera tid i familjens sportstuga vid
Årsta Havsbad. Där finns det alltid en massa saker som behöver fixas.
Per
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Kalendarium
C E N T RU M K Y R K A N i FA R S TA
maj–augusti 2021
Söndag 2 maj
10.00 GUDSTJÄNST

Söndag 23 maj Pingstdagen
10.00 GUDSTJÄNST

Anders Johnson, Kim Bergman
Musik: Birgitta Johnson

Kim Bergman
Musik: Tina Strömberg,
Maria Brunander

Att växa i tro

Söndag 9 maj
10.00 GUDSTJÄNST
Bönen

Kim Bergman, Johan Lindholm
Musik: Mattias Karlsson
Torsdag 13 maj
Kristi Himmelsfärdsdag
Herre över allting

10.00 FOTOPILGRIMSVANDRING
Samling utanför kyrkan.
Ta med fika och en kamera.
Kim Bergman
Söndag 16 maj
10.00 GUDSTJÄNST
Hjälparen kommer

Karin Wiborn, Bengt Ekelund
Musik: Bengt Ekelund

Den heliga Anden

11.15 FÖRSAMLINGSMÖTE
PÅ ZOOM
Söndag 30 maj
10.00 GUDSTJÄNST

Gud – Fader, Son och Ande

Karin Wiborn, Kim Bergman
Musik: Mattias Karlsson
Söndag 6 juni
10.00 CU-GUDSTJÄNST
Vårt dop

Kim Bergman, Karin Wiborn,
Anna Lindholm
Söndag 13 juni
10.00 GUDSTJÄNST

Kallelsen till Guds rike

Bengt Ekelund, Oskar Permvall
Söndag 20 juni
10.00 SOMMARANDAKT
Förlorad och återfunnen

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

Söndag 27 juni
10.00 SOMMARANDAKT

Söndag 15 augusti
10.00 GUDSTJÄNST

Musik: Mattias Karlsson

Karin Wiborn

Den Högstes profet

Söndag 4 juli
10.00 SOMMARANDAKT
Sänd mig

Musik: Mattias Karlsson
Söndag 11 juli
10.00 SOMMARANDAKT
Efterföljelse

Musik: Mattias Karlsson
Söndag 18 juli
10.00 SOMMARANDAKT
Jesus förhärligad

Oskar Permvall
Musik: Mattias Karlsson
Söndag 25 juli
10.00 SOMMARANDAKT
Andlig klarsyn

Söndag 1 augusti
10.00 SOMMARANDAKT
Goda förvaltare

Anders Johnson
Musik: Mattias Karlsson
Söndag 8 augusti
10.00 SOMMARANDAKT
Nådens gåvor

Musik: Mattias Karlsson

Tro och liv

Söndag 22 augusti
10.00 GUDSTJÄNST
Friheten i Kristus
Kim Bergman
Söndag 29 augusti
10.00 GUDSTJÄNST
Medmänniskan

Kim Bergman

Födelsedagar

4 maj
Britt Fredriksson, 87 år
13 maj
Siv Nordström, 80 år
28 maj
Berit Magnusson, 88 år
13 juli
Edith Alvarado Cardich, 75 år
18 juli
Alicia Westerberg, 20 år
24 juli
Bo Mikkelä, 80 år
26 juli
Linn Lou Persson, 20 år
14 augusti
Leif Broström, 70 år

Avliden

Abel Kasasira
den 2 april
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Nu har kossorna släppts
ut på grönbete …

K

ossorna brukar hållas inne i ladugården i fem månader innan det
är dags att släppas ut på grönbete. Många av oss har följt kosläpp under
årens lopp och njutit av kossornas underbara glädjeskutt. De senaste två
släppen har vi bara fått följa digitalt, men jag kan inte låta bli att fundera
på hur det känns inuti en kossa när hon äntligen, efter en lång period
inomhus, får skutta ut i hagen, vifta på klövarna och känna lukten av
grönska, andas frisk luft och höra fåglarnas kvitter. Är det den känslan
vi alla längtar efter att få känna när denna eländiga pandemi äntligen är
över. Det är över ett år sedan vi kunde träffas som vi tidigare brukat kunna
göra. Till och med utomhus ska vi hålla oss ifrån varandra. Vi är skapade
att vara sociala varelser och behöver närhet och beröring. Vi har stängt
in oss och stängt till om oss. Inuti oss ropar och skriker en röst av saknad
efter gemenskap och av att få vara tillsammans. Nu ställer vi vårt hopp
till vaccineringen. I kyrkan möter vi nu de som kommer för att få sin
spruta av vårdcentralens sjuksköterskor. Vi ser hopp i deras ögon, men
vi ser inga glädjeskutt när de går ut genom dörren från kyrkan eftersom
de fortfarande vet att de måste hålla sig från att träffa fler än några få
ännu så länge.
Så när är det då vår tur att skutta ut i gemenskapens hage? Jag längtar
efter att bjuda vänner till bords, sjunga med kören, att få samlas till
gudstjänst och nattvard, att få gå på konserter… Ja listan efter längtorna
är så lång, men jag tror att det är nu vi verkligen måste gå i tro. Gå i
tro på att det kommer en ljus framtid. Att Gud kommer bära oss genom
den mörka tiden när vi känner oss instängda. Han kommer att leda oss
till framtidens glädjeskutt då vi får ta av oss skorna, känna det daggvåta
gräset under fötterna, fälla ut vår picknickfilt och bjuda in vänner och
främlingar att sitta ner i en gemenskap där vi kan dela livet. Jag längtar
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så när är det vår tur?

dit, men fram till det blir dags för vårt glädjefnattssläpp ber jag till Gud att
beskydda oss alla från sjukdom och ensamhetskänslor. Jag gnolar för mig
själv på psalm 197 vers 1–4, ”Den blida vår är inne, och nytt blir jordens
hopp. Ny fröjd får varje sinne, nytt liv får varje knopp…”.
Med önskan om en välsignad vår och sommar!
Anette Kyhlström
Verksamhetschef och diakon
Hela Människan i Stockholms län
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Hälsning från
Centrumkyrkans Ungdom
mitt i pandemin
I mitten på 90-talet byggde vi om
kyrkan. Minns ni som var med då
hur det var? Jag kommer ihåg att vi
fick tränga ihop oss med olika verksamheter efter bästa förmåga och
att scouterna hade alla sina möten
utomhus. För scouternas del blev
det en vändpunkt, för därefter har
vi faktiskt år efter år varit absolut
mest utomhus och det har varit bra
för verksamheten som fortsätter att
blomstra. Så vad händer då när pandemin sätter gränser?
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CU-styrelsen har följt med i rekommendationer och restriktioner och
har efter bästa förmåga anpassat
verksamheten. Kassör Elin, som
också rapporterar in statistik, kunde
konstatera att vi under 2020 hade
6 träffar färre än tidigare år, och då
blev det ju varken läger eller hajk,
dvs torsdags – eller lördags – möten
ägde rum ungefär som vanligt.
Nu är all verksamhet ute hela
tiden. Scouterna får gå in för att
gå på toa eller sitta still på kyrktorget för att vänta på hämtande
föräldrar, annars inte. Större försiktighet råder vad gäller gemensam
matlagning och övernattningar har
hittills uteblivit. Vi hade en paus
när smittspridningen ökade i slutet
av november, främst för att även
ledare kan vara smittbärare och i
riskzon. Istället för märkesutdelning
vid julavslutningsgudstjänst inbjöd
vi en torsdagskväll till rullande märkesutdelning. Genom mitt tidigare
arbete på Sveriges kristna råd stod
jag i kontakt med Folkhälsomyndigheten och fick vid ett tillfälle möjlighet att fråga generaldirektören lite
mer precist om scoutverksamhet.
Han såg ingen fara med scouting i
pandemin, tvärtom, det är bra och
kan ske smittsäkert.

I samband med pausen runt jul, vi startade inte igen förrän i februari,
förstod vi hur uppskattad scouterna är för hela familjerna. En slags
normalitet när mycket känns annorlunda. Så har jag också känt.
Torsdagskvällarna har liksom blivit en social höjdpunkt i veckan.
Nu planerar vi för sommarläger. Antingen
med övernattning som vi helst tänker oss
läger, eller som dagläger om smittläget
inte har förbättrats. Det har varit svårare
med tonårsverksamhet och öppen förskola, liksom Sjöviks kristendomsskola
som fick ställas in förra året. Nu planeras
kristendomsskola för kommande sommar
och en nystart planeras för tonårsverksamheten. Ungdomsförbundet Equmenia
har nyligen gått ut med information
om att föreningar kan söka pengar ur
Pengapotten för peppiga planer som en
uppmuntran för ungdomsföreningarna
efter pandemitiden. Vi får se om CUstyrelsen peppar fram peppiga planer
för kommande verksamhet.
Karin Wiborn, scoutledare och ledamot i CU-styrelsen
FOTO: DAG LUNDÉN
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Vi öppnar för positiv spridning

Under våren har vi lånat ut vårt café
till Vårdcentralen som vaccinationscentral.
Det har gjort att vi under ett par dagar i veckan haft dörrarna öppna mot
Centrum, och människor har fått komma till vår kyrka för att vaccinera
sig mot Covid-19. Efter att sprutan var tagen skulle man sitta och vila i
minst 15 min. Vi öppnade upp kyrksalen, så den som ville även kunde sitta
där. Det fanns också möjlighet att tända ett ljus i ljusbäraren eller skriva
en bönelapp. Kim fanns även till för samtal för den som önskade. Många
valde också att läsa och ta med sig ett av de utlagda församlingsbladen
hem. De räckte inte till så vi fick trycka upp nya. Tack vare att vi öppnat vår
kyrka för vaccineringen har vi lyckats sprida lite positivitet i Farsta.
Kim
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tänkvärt
Jag har en passion i livet, det är mat.
Jag älskar mat, att äta mat, att laga mat
och att få dela måltid med andra. Mat är
på så många sätt så centralt. Inte bara det
att det är nödvändigt för överlevnad,
utan den visar även vem man är eller åtminstone vilka mattraditioner man kommer ifrån. Mjölksyrade grönsaker från
Tyskland, rödvinssås från Frankrike, kokosmjölk och spännande grönsaker från
Fjärran Östern och sill med potatis från Sverige. Så var det i alla fall förut. Nu
för tiden så kan man äta utmärkt sushi utan att lämna Alvik, amerikansk hamburgare i Hongkong eller afrikansk stuvning i Norge. Ord som fusion food och
cross cooking har dykt upp bland gravlax och kålrötter, och plötsligt är Janssons
frestelse i sällskap av koreansk kimchi, och köttbullar serverade med kokosmjölk
och granatäppelkärnor. Och jag älskar det! Det är spännande, utmanande och jag
får upptäcka nya smaker och uttryckssätt.
Jag har en passion i livet, det är min tro. Jag älskar min tro, att få leva i tro, att få
dela tro med andra. Tron är på så många sätt central, inte bara en möjlighet i livet,
utan den visar även vem man är eller åtminstone vilken trosinriktning man har.
För mig så finns det många likheter mellan mat och tro, så på så sätt är det tacksamt att göra en liknelse. För mig handlar tron lika mycket om utveckling och
upptäckande som mat. Att bara äta samma mat är naturligtvis inte skadligt, men
med den kunskap vi har om omvärlden så blir det lite tråkigt. Visst går samma
liknelse att göra om våra gudstjänster. Att bara sjunga våra egna sånger, eller få
lyssna till musik från andra delar av världen. Att bara predika från min horisont
eller dela liv med dem från andra sidan jorden. Tro är liksom mat, något som hela
tiden utvecklas. Mycket passar inte ihop, en del saker kan vara rent giftiga och annat är skadligt. Men med kunskap, nyfikenhet och erfarenhet av andra finns det
fantastiska möjligheter till spännande måltider.
Hur länge sedan var det du provade något nytt, kryddade ditt familjerecept med
något spännande, ditt andaktsliv med en annan författare, musik eller uttryckssätt?
Kanske du i vår skall gå en pilgrimsvandring, vara med på en retreat, eller predika i
en gudstjänst. Jag vill utmana oss att i vår prova något nytt, så när vi ses i höst kan
vi dela ett fantastiskt knytkalas av nya erfarenheter. Gode Gud välsigna… maten!
Kim
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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: Tina Strömberg Tel. 070-359 99 69
styrelsen@centrumkyrkanfarsta.se
Lokalbokning: Birgitta Johnson Tel. 073-935 90 82
lokalbokning@centrumkyrkanfarsta.se
Bankgiro 653-8615
Swish 123 054 0443
www.centrumkyrkanfarsta.se
www.facebook.com/centrumkyrkanfarsta
Ansvarig utgivare: Tina Strömberg
Redaktionskommitté: Birgitta Johnson, Anders 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
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.

