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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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Församling i Coronatider
Vi kan räkna med att Corona-läget kommer att fortsätta på ungefär 
samma sätt som tidigare. För oss som kyrka är det viktigt att vi trots 
detta försöker upprätthålla ett så normalt församlingsliv som möjligt. 

Våra gudstjänster sker i trygghetsläge med: 
� max 3 personer per bänk och med glesare rader än normalt
� ljusen som ingen tagit i utan handskar, står redan framme i ljusbäraren
� nattvardsordning med säkerhet och distans
� direktsändning på Facebook för alla som inte kan vara med

Kyrkfikat hålls också i trygghetsläge, men vi rekommenderar personer i 
riskgruppen att avstå eftersom vi inte kan garantera säkerheten i caféet.

Under hösten kommer vi också att göra två pilgrimsvandringar, vilka 
kommer att vara helt säkra och anpassade efter de som deltar.
Om du inte kan komma till kyrkan, kontakta mig så kommer någon av 
oss till dig. Din balkong, din trädgård eller en park är fina platser att 
mötas på.

Kim Bergman
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Kära församling! 

Coronaviruset har rubbat våra ordinarie cirklar och vanor på 
många sätt. Det gäller bland annat församlingslivet som är 
annorlunda. Vi som kan mötas till gudstjänst saknar er som inte 
har haft möjlighet. Samtidigt är det med tacksamhet gudstjäns-
ter har kunnat äga rum i säkerhetsläge och till en del av er 
förmeras genom Facebook. Det känns gott. Under sommaren 
har mellan 15 och 30 personer mötts varje söndag förmiddag, 
vilket i sig har varit en nyhet. Stort tack till alla som bidragit med 
kyrkkaffe, inspelningar, kyrkvärdskap, städning och till liturgin! 

Styrelsen har haft extra möten för att samtala om pandemin 
och följa upp verksamheten. Det är viktigt att vi håller i för att 
hindra smittspridningen, men det är också viktigt att gudstjänst 
firas, att vi ber för varandra och håller kontakt med varandra 
på olika sätt. 

Nu väntar en ny termin. Sveriges kristna råd har bett om samråd 
med Folkhälsomyndigheten för att se om det går att utöka för-
samlingars verksamhet något och samtidigt hålla kvar säkerhets-
läget. Kan t ex samlingar för åldersgruppen 70+ äga rum på 
något sätt? Finns det något sätt att sjunga tillsammans? 

Styrelsen har ännu inte planerat in några församlingsmöten då 
det känns demokratiskt svårt när vi från början vet att flera inte 
kan vara med. Årsmötet kommer att äga rum den 6 september  
och styrelsen återkommer med info om hur vi gör det så demo-
kratiskt som möjligt utifrån förutsättningarna. 

Vi ser fram emot en höst som kommer fortsätta utmana oss som 
gemenskap, precis som hela vår värld. 

Med bön om välsignelse och uthållighet

Styrelsen i Centrumkyrkan
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EKONOMIRAPPORT PER 31 JULI

NÄR JAG SKRIVER DETTA är det söndag kväll och temat för dagens 
gudstjänst (9 augusti) var förvaltarskap. Frågan om hur vi bidrar till och 
förvaltar våra gemensamma resurser är viktig. Jag är glad för förtroendet 
att vara den som håller reda på inkomster och utgifter. Jag är också 
tacksam för att så många är med och bidrar – med sin tid, kunskap 
och färdigheter, och naturligtvis också med de ekonomiska medel som 
vi behöver för att kunna vara församling i Farsta. Allt utifrån vars och 
ens förutsättningar. 

UNDER PERIODEN JANUARI – JULI 2020 har vi samlat in totalt 
240 701 kr. Jämfört med det budgetförslag som presenterades i mars är 
det något i underkant, men marginellt. Den budgeten är ju dessutom 
inte beslutad och därmed egentligen ingen bra jämförelse. I stället 
kan man jämföra med motsvarande period 2019, och då ligger vi 
någon tusenlapp bättre till i år! Många har hörsammat de upprop som 
gjorts tidigare att ge lite extra, och det har också hjälpt till att vi haft 
gudstjänster hela juli med möjlighet att ge kollekt i e-kassa, via swish 
och bankgiro. Fantastiskt att så många vill vara med och bidra, och 
jag hoppas och tror att det fortsätter så. Det kommer att behövas även 
under hösten!

EN PROGNOS FÖR HELÅRET 2020 visar att det sannolikt blir ett 
intäktsbortfall vad gäller hyres- och serveringsintäkter, p.g.a. färre tillfäl-
liga uthyrningar. Men Coronasituationen kommer också att innebära 
vissa besparingar av t.ex. rese- och konferenskostnader samt nedsatta 
sociala avgifter. Församlingsfonden sjönk rejält i värde under våren men 
har stigit igen och ligger nu på ungefär samma värde som vid årsskiftet.

Maria Brunander

Rapport från kassören
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Vem är du?
Jag är missionsförbundare i tredje generationen, uppvuxen i Jakobs-
berg. Jag hör till den generationen som började teologistudierna på 
Lidingö men avslutade dem på THS men det var många år sedan.
Efter det har jag jobbat i olika församlingar, både i Stockholm och ”på 
landet”. Sedan 2,5 år tillbaka är jag pastor inom kriminalvården och 
kollega med Bengt Ekelund.

Att vara pastor vet vi vad det är, men vad är bibliolog?
Ett utvecklat sätt att i en grupp kreativt jobba med bibeltexter. Meto-
den bygger mycket på att fantasin skall vara med i processen. Väldigt 
utvecklande, ibland använder jag den som en del av gudstjänsten eller 
i mina predikoförberedelser.

Hur känner du inför att predika i Centrumkyrkan?
Som kyrka har vi en stor uppgift att möjliggöra för oss själva och andra 
att öppna upp för gudsmötet och mötet människor emellan. Ord är 
viktiga och vad vi lyfter och inkluderar i våra gudstjänster behöver vara 
genomtänkt och ärligt. Att predika kan ibland kännas som en allt för 
stor uppgift, men då påminner jag mig om att det är Gud som är det 
som når varje enskild människa på det sätt som Gud vet är bäst. Min 
bön är att vi ska kunna se oss själva och våra medmänniskor genom 
Guds älskande ögon.

Tack Maria och välkommen till Farsta
Anders Johnson

GÄSTPREDIKANT

Den 27 september 
kommer pastor och bibliolog 
Maria Hilariusson till vår 
kyrka. Jag ringde upp henne 
och ställde några frågor.



Tänk att få känna sig varmt välkommen 
och få ”boa in sig” tillsammans med er i 
Centrumkyrkan i Farsta! Vilken lycka!
I många år har jag och min kollega 
Monika vandrat mellan olika verk-
samheter över hela Stockholms län. 
Vi har dragit och släpat på våra 
dramatenkärror fulla med förtäring, 
material, sångtexter, rekvisita och 
mycket annat till de verksamheter 
vi i Hela Människan i Stockholms 
län driver, dels i egen regi, men 
också tillsammans med försam-
lingar, myndigheter och andra orga-
nisationer. Vi har alltså inte haft 
någon egen lokal att husera i. Det 
har fungerat väl, men för något år 
sedan sa vi båda två att nu börjar 
det kännas tungt och att vi behövde 
få landa någonstans, även om vi 
fortsätter att arbeta över hela länet.

Hela Människan i Stockholms län arbetar på uppdrag av Svenska kyrkan 
och de traditionella frikyrkorna med social/diakonal verksamhet. I våra 
verksamheter möter vi mellan 500 och 600 medmänniskor varje dag som 
lever i en utsatt livssituation. Det kan röra sig om barn och ungdomar 
som lever i familjer med risk- eller missbruk, psykisk ohälsa, eller barn som 
bevittnat våld i nära relationer. De vuxna vi möter behöver ofta stöd med 
att få tak över huvudet, mat, mediciner, hjälp till att betala räkningar för att 
inte bli vräkta och naturligtvis erbjuder vi också själavård. 

Hela Människan i Stockholms län driver också tillsammans med 
Ny gemenskap en kör för medmänniskor som levt eller lever i utsatthet, 
Gatans röster. (Känd från SVT som Gatans Kör 2017). Vi har tidigare 
övat i Korskyrkan, men sedan i april övar vi i Centrumkyrkan. På grund av 
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pandemin övar vi utanför kyrkan då det är fint väder. Vår körledare spelar 
dragspel och kören sjunger av hjärtats lust vilket också drar till sig en hel del 
förbipasserande som stannar och kikar. En del sjunger med och många vill 
också veta vad det är som pågår utanför kyrkan. 

Tänk att vi har fått hitta ett ställe där vi är välkomna och får känna 
oss hemma! Från oss i personalen, från Gatans Röster och från våra samver-
kansparter som också hyr rum på ovanvåningen vill vi säga ett varmt tack 
till församlingen för att vi får bygga kyrka tillsammans med er! Att vi får 
vara Guds budbärare och sprida evangelium och kärlek tillsammans med er! 
Vi säger till er som en av kördeltagarna sa till oss: 

Här är rymlig plats. Här är Guds bord,
ett stråk av himmel och en doft av jord,
ett rop ur mörkret och ett svar i tro...

Anette Kyhlström
diakon och verksamhetsansvarig
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Kalendarium
september–december 2020

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

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

Lördag 5 september
10.00–17.00 SENSOMMAR-
PADDLING MED KIM
Se Facebook-gruppen 
Vi i Centrumkyrkan i Farsta

Söndag 6 september
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Medmänniskan 
Kim Bergman, Tina Strömberg 
Musik: Maria Brunander och 
Tina Strömberg

11.00  FÖRSAMLINGENS 
ÅRSMÖTE       
  
Söndag 13 september
Enheten i Kristus
Kim Bergman
Musik: Mattias Karlsson
  
Lördag 19 september 
11.00–13.30 PILGRIMSVANDRING
Start i Centrumkyrkan. Vi prome-
nerar, läser, mediterar och ber till-
sammans. Obs! Ta med eget fika.
Ledare: Lisa Kåreland och 
Per Gustafsson

Söndag 20 september
11.00 GUDSTJÄNST FRÅN  
EQUMENIAKYRKANS KONFERENS
Ett är nödvändigt
Vi ser gudstjänsten tillsammans 
i Centrumkyrkan. 
Obs! Vi börjar kl 10 med kyrkfika.

Söndag 27 september
10.00 GUDSTJÄNST
Döden och livet
Maria Hilariusson, Anders Johnson
Musik: Birgitta Johnson 

11.00 EQUMENIAKYRKANS 
KONFERENS AVSLUTNINGS-
GUDSTJÄNST 
Vi ser gudstjänsten tillsammans.

Söndag 4 oktober
Änglarna
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Kim Bergman, CU
Musik: Maria Peters
     
Söndag 11 oktober
10.00 GUDSTJÄNST 
Lovsång



Söndag 18 oktober
10.00 GUDSTJÄNST 
Trons kraft
Vibeke Olsson Falk, 
Inger Halén Isaksson 
Musik: Mattias Karlsson
   
Söndag 25 oktober
10.00 GUDSTJÄNST 
Att leva tillsammans
Anette Kyhlström, Kim Bergman
Musik: Maria Peters

Lördag 31 oktober
11.00–13.30 PILGRIMSVANDRING
Start i Centrumkyrkan.
Vi promenerar, läser, mediterar 
och ber tillsammans. 
OBS Ta med eget fika.
Ledare: Kim Bergman och 
Anders Johnson 

Söndag 1 november 
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Vårt evighetshopp
Kim Bergman
Musik: Olof Dahl Bjurwill

Söndag 8 november
10.00 GUDSTJÄNST
Frälsningen 
Jonas Thorängen, Anders Johnson
Musik: Birgitta Johnson   

Söndag 15 november
10.00 GUDSTJÄNST 
Vaksamhet och väntan
Musik: Mattias Karlsson

Söndag 22 november
10.00 GUDSTJÄNST 
Kristi återkomst
Oskar Permvall
Musik: Olof Dahl Bjurwill
 
Söndag 29 november 1:a advent
10.00 GUDSTJÄNST
Ett nådens år  
Kim Bergman    
Musik: Maria Peters, projektkör

Söndag 6 december 2:a advent
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Guds rike är nära
Jenny Dobers, Anders Johnson
Musik: Olof Dahl Bjurwill

Söndag 13 december 3:e advent
10.00 GUDSTJÄNST
Bana väg för Herren
Medverkan av CU
Musik: Maria Peters

Söndag 20 december 4:e advent
10.00 GUDSTJÄNST
Herrens moder
Kim Bergman    
Musik: Mattias Karlsson 
  
Torsdag 24 december, Julafton 
11.00 Obs tiden!
SAMLING KRING KRUBBAN
Kim Bergman
     
Söndag 27 december
10.00 GUDSTJÄNST
Guds barn 
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Födelsedagar

Avliden

2 september
Birgitta Johnsson, 70 år 

15 september
 BarbroWickberg, 87 år

17 september
 Karolin Saliba, 30 år

3 oktober
Birgitta Josefsson, 65 år

4 oktober
Olof Ernestam, 80 år

8 oktober
Solveig Sandborg, 85 år

13 oktober
Brita Magnusson Holmberg, 60 år

 15 oktober
Marianne Nord, 87 år

17 oktober
 Ingemar Eriksson, 80 år

22 oktober
 Peter Wiborn, 60 år

3 november
  Ftaw Haile, 50 år

Paul Sandborg
den 13 augusti

22 november
 Gretel Jonsson, 89 år

26 november
Karin Hultquist Persson, 60 år

  26 november
 Ingala Svärd, 90 år

30 november
Jonas Wrang, 30 år 

12 december
Karin Wiborn, 60 år 

15 december
Ingrid Mikkelä, 75 år 

16 december
 Kerstin Nygårdh, 91 år

22 december
Kerstin Lagerqvist, 87 år
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FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE 
är planerat till söndagen den 6 september kl 11.00. Då den tänkta 
årshögtidsdagen inte kunde genomföras i våras hoppas vi nu att det blir 
en högtidsdag med gudstjänst och årsmöte som god uppstart för hösten. 
Planen är att mötet hålls i Centrumkyrkan. Möjlighet kommer även finnas 
att delta digitalt och över telefon. 

HUR DU KAN DELTA i årsmötet hemifrån får du veta i brev som skickas 
ut någon vecka innan. Förändras situationen så att vi blir tvungna att ställa 
om genomförandet av mötet så går information ut också om detta till alla 
medlemmar i förväg. 

Välkommen!



Pilgrimsvandring
Lördag 19 september
Lördag 31 oktober
Välkommen på vandring i Farstas närområde. Vi bjuder 
in till en stund av gemenskap, delande och inre reflektion. 

Vi startar från Centrumkyrkan. 
Se Kalendariet sid 8–9.

Tag med någon form av matsäck, kläder för väder, bra skor 
och vattenflaska. Vi går mestadels på grus och/eller asfalt.
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Vad vore 1:a advent i Centrumkyrkan utan körsång? 
Vi inbjuder körsångare att delta i en projektkör för det 
tillfället under ledning av Maria Peters. 

Första övningen är den 25 oktober efter gudstjänsten. 

Vi följer givetvis FHM:s riktlinjer för körsång.

Anmäl ditt deltagande till info@centrumkyrkanfarsta.se

PROJEKTKÖR
1:a advent



Vi har alla varit med om att vi kommit till kyrkan och upptäcker att just 
den lokal jag behöver vara i är upptagen av någon annan. 
På vår hemsida finns nu ett nytt menyval som heter Lokalbokning, som 
du hittar under Verksamhet.
Här finns alla aktiviteter som är bokade och pågår i våra rum. Nu vet 
du vad som händer i kyrkan, när du t.ex. skall dit och städa med din 
OAS-grupp.
Anders Johnson

Lättare att se när kyrkan är ledig

Länken är http://www.centrumkyrkanfarsta.se/lokalbokning/
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SCOUTERNA 
har startat höstterminen

Här är en del av gänget vid våravslutningen.
Mer information om våra scouter

hittar du på
www.cufarsta.nu

facebook.com/centrumkyrkanfarstascout

FOTO: DAG LUNDÉN



tänkvärt
Min sommar har varit god och innehållit många höjdpunkter. Det är 
minnen jag gärna tänker på och känner mig glad över. Ett av dem är 
en fin båtutflykt tillsammans med familjen. Havet är storslaget. Pittoreska 
fiskarsamhällen bryter av mot de kala klipporna och skapar en speciell 
atmosfär. Det är vackert och lite spännande. Vinden ligger på och sjön 
är gropig. Båten studsar över vågtopparna. Jag ser att även om farten är 
hög och båten ganska stor sätter den nästan inga spår alls i havet. Vågorna 
suddar snart ut alla spår av vår framfart. 

Vid ett annat tillfälle så var vi på utflykt i Sörmland och på vår promenad 
kommer vi fram till en skogssjö. Vattnet ligger spegelblankt och när man 
smyger fram till strandkanten så ser man hur fisken simmar runt. En liten 
skräddare sprider små ringar runt sig när den kilar över vattenytan. När 
barnen slänger sig i vattnet går vågorna i stora cirklar över hela sjön.

Så olika de är. Det upprörda havet och den stilla vattenytan på en insjö. Det 
lugna vattnet är känsligt och lättrört. En liten vind krusar ytan direkt. Det 
upprörda havet påverkas nästan inte alls. 

Naturligtvis kan det här vara bilder för så mycket, men låt oss tänka att det 
är bilden på vår tro, hur vattnet får vara vårt liv. Hur är det med vår tro? 
Hur stor inverkan gör vår tro i våra liv?

I Jesaja 57:20 kan vi läsa: ”...de gudlösa är som ett upprört hav, det blir aldrig 
stilla, dess vågor rör upp dy och slam.” 

Profeten talar om människor som liknar det stormiga havet, om hur 
stormen rör upp gyttja och bottenslam. Och så blir det med oss också 
när vi blir upprörda. Vi rör upp en massa gyttja och bottenslam från 
livets mörkare djup. Upprördheten gör oss oftast inte vidsynta, kloka och 
kärleksfulla, utan oroliga och kanske arga. 

Men kan det bli annorlunda? Kan du bli lugn som en insjö en stilla 
sommarkväll? Lugn och känslig för Guds beröring. Många av oss längtar 
efter det. Inte efter ett liv i stillestånd, men efter ett liv i frid. Ett försonat 
liv, känsligt för den gode Herdens röst och helande beröring.

Kim Bergman
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Gud, kom till mig genom havets vågor. Sitt med mig vid insjöns strand. 
Låt mig få känna det strömmande vattnet i bäcken som porlar. 
Du ger mig det levande vattnet.
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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    
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
www.facebook.com/centrumkyrkanfarsta

Centrumkyrkan 
Farstaplan 15, 123 47 Farsta


