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CENTRUMKYRKANS FÖRSAMLING 
är en ekumenisk församling ansluten till trossamfundet Equmenia-
kyrkan. 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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Utifrån Folkhälsomyndighetens råd har vi ställt om våra guds-
tjänster klockan 10 till att de endast sänds via vår öppna Facebook-
grupp. Att vi stänger kyrkan betyder att vi som församling måste 
öppna våra hjärtan. Livet sätter gränser runt våra naturliga mötes-
platser. Vi får ta krafttag och hjälpa till att hålla samman, hålla ut 
och hålla om varandra, fast på håll. Vi fortsätter att vara rädda 
om varandra, och hålla den goda kontakten på det sätt som känns 
tryggt.

Jag finns här för dig. Vill du samtala, be eller önskar hjälp av något 
slag, kontakta mig. Funderar du på om det finns något som du kan 
göra eller hjälpa till med, kontakta mig.  Ta med vår församling, vår 
kyrka och vår värld i dina böner.

Kim Bergman, församlingsföreståndare
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Kära  församlingsvänner! 
Nu har vi gått in i ett nytt år  och med det får vi gripa 
nytt hopp om en frisk värld där avstånd inte längre ska vara det viktiga 
att hålla sig till. Detta fastän det vid årets start inte går att veta när vi 
ska kunna träffas som vanligt och som vi längtar efter i vår kyrka för 
gudstjänst, soppluncher, scoututmaningar och fikastunder. I skrivande 
stund är det inga större samlingar i kyrkan fram till 10 januari men 
utifrån våra myndigheters råd och restriktioner kan det komma att dröja 
längre än så. Att mötas för oss som församling är oerhört viktigt och 
det kan vi fortsätta med också om vi hindras mötas fysiskt en tid till! 
Telefonen är en relativt gammal uppfinning och med den kan vi möta 
varandra i personliga samtal där vi är.

I snabb takt   har vi det senaste året också lärt oss utveckla fler vägar 
att mötas och att delta i gudstjänst. Utan särskilt avancerad utrustning 
har Kim ihop med fler fixat och trixat så att ljud och bild vid våra 
sändningar blivit allt bättre. Vi i styrelsen vill hålla fast vid inställningen 
att vi inte ställer in utan ställer om vår kyrkas verksamhet. Och den dag, 
kanske snart, kanske om ett antal månader, då vi äntligen kan börja ha 
det mer som vanligt igen så är det en hel del av det vi nu utvecklat som vi 
med fördel tar med oss också då och fortsätter med. 

Styrelsen planerar  för ett ekonomiskt församlingsmöte den 21 
februari och årsmöte den 21 mars. Vår tro och ambition är att dessa 
möten ska vi kunna ha oavsett på vilket sätt det låter sig göras. Vi 
återkommer när det närmar sig om hur det kommer göras men tanken är 
att alla som vill ska kunna delta oavsett teknisk vana och tillgång.

Med säkerhet  går vi mot ljusare tider, så är årets välbekanta gång 
i jordens ringdans runt jorden. Låt oss hoppas och be att ljusare tider 
också snart väntar för välbefinnandet i vår värld, för vår församling och 
för oss var och en! 

Styrelsen genom Tina Strömberg  
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Rapport från kassören
När jag skriver detta är november månad bokförd. Många har hörsammat 
uppmaningarna att sätta in lite extra på församlingens konto, vilket gör att 
insamlingarna ligger på ungefär samma nivå som under 2019! I november 
blev det dock en dipp som jag tror beror på att gudstjänsterna genomförs 
utan besökare och därmed kan inte e-kassan användas. Det kommer ju att 
vara likadant ett tag framöver, så tänk gärna på det när du sätter in din 
gåva via bankgiro eller swish. Och stort tack, alla bidrag, stora som små, är 
mycket värdefulla! 

Hyres- och serveringsintäkterna ligger lägre än förra året, vilket var väntat 
då många tillfälliga hyresgäster ställde in sina samlingar under våren. Under 
hösten har det dock varit en del mindre samlingar, och även grupper som 
behövt större utrymme och sökt sig till våra lokaler, vilket har gjort att 
hyresintäkterna faktiskt når över budget redan per 30 november (det ska dock 
sägas att budgeten sattes utifrån ganska låga förväntningar).  

Kostnaderna ligger ungefär i nivå med budget med undantag för fastigheten 
där vi haft en oförutsedd kostnad – en dator som styr varmvattensystemet 
gick sönder och behövde ersättas, vilket kostade närmare 60 000 kr. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det inte ser ut att bli ett toppår 
ekonomiskt, men inte heller så dåligt som man kunde ha befarat. 
Om du vill veta mer är du naturligtvis välkommen att kontakta mig.

Maria Brunander
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EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS fick i år hållas digitalt. 
Den i förväg mest omdebatterade frågan var valet av kyrkoledare. Efter 
omröstning valdes följande personer med bred marginal:

Lasse Svensson är bosatt i Kungsbacka och har sin bakgrund i Metodist-
kyrkan där han tidigare varit pastor i S:t Jakobs kyrka i Göteborg. Han 
tillträdde som kyrkoledare för Equmeniakyrkan 2012 och valdes nu för 
en tredje fyraårsperiod.

Karin Wiborn hör hemma i vår församling, Centrumkyrkan i Farsta, 
och är verksam som scoutledare. Hon var pastor här 1984–1987 och 
1992–1999. Under perioden 2003–2011 var hon missionsföreståndare 
i Baptistsamfundet och därefter har hon varit generalsekreterare i 
Sveriges kristna råd.

Joakim Hagerius är bosatt i Göteborg och kommer närmast från en 
tjänst som opinionsredaktör på tidningen Dagen. Han har sina rötter 
i Missionskyrkan, men har under 18 år varit pastor i Saronkyrkan, 
Göteborg, som tillhör Evangeliska Frikyrkan. Han är ordförande i 
Räddningsmissionen i Göteborg.

Ny ledartrio i Equmeniakyrkan

FOTO: EQUMENIAKYRKAN FOTO: SVERIGES KRISTNA RÅD FOTO: NATANAEL GINDEMO
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Vem är Tina?
Jag är 38 år och bor med 
min man Daniel i en trea 
i Hökarängen. Född när vit-
sipporna blommar i Skåne, 
där jag växte upp med tre 
syskon. Tron fick jag med 
modersmjölken och som 
12-åring lät jag mig döpas. 
Något av det jag tycker allra 
mest om är att dansa polska 
och att kommunicera med 
personer som jag inte har 
ett gemensamt språk med. 
Jag gillar verkligen att resa 
för att uppleva för mig 
annorlunda kultur och natur. 
Många läger har jag varit på, 
men de senaste åren är det 
jag som planerat dem. Jag är 
oftast bra på att planera och organisera men tycker även om överraskningar, 
både att bli överraskad och att göra sådana av små och större slag. Jag gillar 
inte när teknik strular.

Vad har du för utbildning och vad jobbar du med?
Jag pluggade i Lund och är utbildad socionom. Där passade jag på att även 
läsa en grundkurs i teologi och sociologi. I Malmö blev det också IMER (Inter-
nationell migration och etniska relationer) samt en liten distanskurs i ryska.
Efter ett tag tillfrågades jag om att gå in i en halvtids projekttjänst som barn- 
och ungdomsledare på Syskonbandet (Kristna synskadades förening), där jag 
varit engagerad sedan tonåren. Ganska snart utökades tjänsten. Jag erbjöds 
gå in som tillförordnad verksamhetsledare, och då flyttade jag upp till Stock-
holm. Detta var i december 2009. På Syskonbandet jobbar jag fortfarande, 
som verksamhetsledare på vårt kontor på Södermalm.

Här är Tina, 
Centrumkyrkans nya ordförande
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Hur hittade du hit till Centrumkyrkan?
När jag kom upp till Stockholm började jag leta runt bland de olika 
kyrkorna och besökte de stora inne i stan. Jag började sjunga i en 
gospelkör som fanns i Filadelfiakyrkan. Det var härligt.

När påsken kom ville jag gå på en Getsemanestund och det fanns i en 
kyrka i Farsta. Så praktiskt, tänkte jag och gick dit. Det var mitt första 
möte med Centrumkyrkan. Jag fortsatte att leta men fann rätt snart att 
jag drogs till det lite mindre och familjära som finns här. 
Första gången såg ni mig direkt och andra gången kände ni igen mig. 
Efter ett tag blev jag bjuden att vara med i en hemgrupp med Lasse 
Vallmoss. Det var väldigt trevligt och jag kände större och större sam-
hörighet med Centrumkyrkan. Detta blev min församling istället för 
någon av de stora inne i stan.

Vad tycker du om att göra när du inte jobbar eller är aktiv i kyrkan?
Jag tycker om att lyssna på ljudböcker, gärna biografier och historiska 
romaner. P1 gillar jag. Det är en skatt av kunskap och underhållning. 
Annat jag uppskattar är att se växter växa, att pyssla, ta långa telefon- 
eller fikastunder med vänner och familjen.  
Jag skulle också vilja hitta en kör att sjunga i igen. Våra körprojekt inför 
olika gudstjänster har varit riktigt roliga. Mer sådant. 

Hur känns det att vara ordförande? 
Det är fint att ha fått ert förtroende och jag vill och hoppas att jag 
kan leva upp till det. Såklart vacklar jag ibland och undrar om jag 
verkligen kan leva upp till församlingens förväntningar. Speciellt när det 
oväntade inträffar. Många gånger är det svårt att riktigt förstå vad ett 
ordförandeskap innebär. Då känns det skönt att det finns så många 
trevliga och kompetenta personer som stöttar mig i det jag gör.

Är det några frågor som du känner att du vill driva lite extra?
För mig är det viktigt att vi försöker utveckla en gemenskap där vi 
träffas och samtalar djupare om livet, både det inre och yttre. Jag 
önskar t.ex. mer av hemgrupper/bönegrupper där vi kan lära känna 
varandra lite bättre. Det kan också vara genom mer tillfälliga projekt 
där vi tillsammans gör saker med och för andra.

Intervju: Anders Johnson
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Kalendarium
januari–april 2021

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

Söndag 3 januari 
10.00 GUDSTJÄNST
Guds hus  
Bengt Ekelund, Karin Wiborn
Mattias Karlsson

Söndag 10 januari
10.00 GUDSTJÄNST 
Jesu dop
Kim Bergman, Anders Johnson
Musik: Birgitta Johnson 

Söndag 17 januari
10.00 GUDSTJÄNST
Livets källa
Gunnar Tingström, Kim Bergman
    
Söndag 24 januari
10.00 GUDSTJÄNST
Jesus skapar tro 
Fredrik Emanuelson, 
Bengt Ekelund

Söndag 31 januari
10.00 GUDSTJÄNST 
Nåd och tjänst
Cecilia Samuelsson, Kim Bergman 

Söndag 7 februari
10.00 GUDSTJÄNST 
Uppenbarelsens ljus 
Kim Bergman

Söndag 14 februari
10.00 GUDSTJÄNST 
Kärlekens väg 
Karin Wiborn

Söndag 21 februari
10.00 GUDSTJÄNST  
Prövningens stund
Oskar Permvall 

11.15  EKONOMISKT 
FÖRSAMLINGSMÖTE 
Se sidan 11.

Söndag 28 februari
10.00 GUDSTJÄNST
Den kämpande tron
Kim Bergman
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Söndag 7 mars
10.00 GUDSTJÄNST 
Kampen mot ondskan
Sofia Camnerin, Kim Bergman 

Söndag 14 mars
10.00 GUDSTJÄNST 
Livets bröd
CU, Kim Bergman, Johan Lindholm
Musik: Karin Wiborn

Söndag 21 mars
10.00 GUDSTJÄNST 
Guds mäktiga verk  
Kim Bergman
Musik: Bengt Ekelund, 
Daniel Strömberg     

11.15  FÖRSAMLINGENS 
ÅRSMÖTE  
Se sidan 11.

Söndag 28 mars
10.00 GUDSTJÄNST
Vägen till korset
Anders Johnson
Musik: Birgitta Johnson

Torsdag 1 april   Skärtorsdag
19.00 GETSEMANESTUND
Gudstjänstgrupp 

Fredag 2 april   Långfredag
10.00 GUDSTJÄNST 
Korset 
Gudstjänstgrupp

Söndag 4 april   Påskdagen
10.00 GUDSTJÄNST 
Kristus är uppstånden
Gudstjänstgrupp    
 
Söndag 11 april
10.00 GUDSTJÄNST
Påskens vittnen
Kim Bergman
    
Söndag 18 april
10.00 GUDSTJÄNST 
Den gode herden
Oskar Permvall
    
Söndag 25 april
10.00 GUDSTJÄNST 
Vägen till livet

LUNCHMUSIK
Tyvärr kan vi inte ge något besked om när vi kan 
öppna kyrkan för lunchmusik igen. 

När detta blir möjligt annonseras det via vår och 
Farsta församlings hemsida och på affischer.
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Födelsedagar Avliden
2 januari

 Thomas Arvidson, 60 år

26 januari 
Annika Ehn Andreasson, 65 år

2 februari
Maja Ehliar, 30 år

18 februari
Ann-Britt Malm, 89 år

25 februari
Ingrid Permvall, 65 år

8 mars
Åke Fredriksson, 86 år

2 april
Margareta Strandberg, 94 år

8 april
Iris Englund, 85 år

Gretel Jonsson 
den 16 november        

 

Nya medlemmar
den 6 september välkomnades

Yngve Andersson, 
Per Gustafsson
Lovisa Hägle

 

Flyttat
Lisa Kåreland 

har flyttat till Uppsala

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.

Datum: 28 juni – 10 juli 2021
Sista anmälningsdag: 19 april 2021 
Kostnad: 4 100 kr

Kristendomsskolan Sjövik

Jag tror på en försiktigt positiv sommar. I nuläget så planerar vi för 
att genomföra Kristendomsskolan Sjövik. Troligen kommer det inte bli 
som vanligt men med goda rutiner och säker planering tror jag på en 
välsignad sommar. Kontakta mig om du vill veta mer.   /Kim

https://www.sjovik.eu/utbildning/kortkurser/kristendomsskolan/
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Centrumkyrkans 
församlings register
Deltagare i församlingens aktiviteter regist-
reras 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.

Styrelsen planerar  för ett 
ekonomiskt församlingsmöte den 21 februari och 

årsmöte den 21 mars. 

Vår tro och ambition är att dessa möten ska vi 
kunna ha oavsett på vilket sätt det låter sig göras. 

Vi återkommer när det närmar sig 
om hur det kommer göras, 

men tanken är att alla som vill 
ska kunna delta 

oavsett teknisk vana och tillgång.

EKONOMISKT FÖRSAMLINGSMÖTE 
den 21 februari 

ÅRSMÖTE
den 21 mars

Gåvor 
till församlingen
Alla bidrag till 
församlingens 
verksamhet är 
värdefulla, 
stora som små.
Bankgiro  
653-8615
Swish 
123 054 0443
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GÅ MED GUD. Det gör något med oss människor när vi får röra oss 
i naturen. Vi kommer på något sätt närmare skapelsen och öppnar 
oss lite extra för vad Gud vill säga till oss. Under det senaste året 
har vi genomfört några pilgrimsvandringar. Vi har promenerat i 
kyrkans närområden, fått dela matsäcksgemenskap och funderat 
över bibelordet. Många gånger har solen strålat på oss, men vi har 
även gått i bitande höstvind och ruggig kyla. Kanske är det just 
därför som pilgrimsvandringen tilltalar oss människor. På samma 
sätt som livet går vidare, i både motvind och medvind, så får vi 
vandra i höstvindar och vårsol. Vi har varit ungefär åtta personer 
vid vandringarna och tillsammans fått dela svåra och goda tankar. 
Att pilgrimsvandringar är här för att stanna hos oss, det är tydligt. 
Oavsett om isoleringen håller i sig så kommer församlingen att gå 
vidare. Håll utkik när nästa vandring blir.

Pilgrimsvandring
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Digitala gudstjänster
Jag tror att Guds ledning inte egentligen innebär hur bra vi är på att 
sända våra gudstjänster men jag är glad över hur bra det har gått. 
I nuläget är våra gudstjänster tillgängliga både från vår hemsida, 
via vår Facebook-grupp och Youtubekanal. Det har fått det positiva 
med sig att vänner till församlingen, som flyttat, har kunnat följa 
och delta i våra digitala gudstjänster. Att sända våra gudstjänster 
kommer vi troligen att fortsätta med, även efter det att pandemin 
släppt sitt grepp. Jag förstår att det finns de som tycker att den 
nya tekniken både är svår och kostsam, men hör av dig till mig så 
skall jag göra vad jag kan för att du skall få det att fungera. Vi kom-
mer under våren att prova lite olika metoder att ses via digitala 
hjälpmedel, kanske ett kyrkkaffe, en konsert och så småningom 
både församlingsmöte och årsmöte.

Kim Bergman
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När jag skriver det här så är det november. Utanför fönstret är det 
just så där grått som man förväntar sig den här tiden, mellan julljus 
och LED-slingor. På TV har jag just hört om stigande kurvor och skärpta 
restriktioner. Inom mig gnager ett brustet hosianna. 

När ni läser det här, så har året vänt blad. En gnistrande vinter och en 
sprudlande vår ligger framför oss, och även om pandemin inte är över, 
så har vi börjat hitta nya vägar att mötas.

Jag såg en katastroffilm på TV för många år sedan. Den handlade om 
hur människan återskapade dinosaurier, och naturligtvis så går någonting 
snett och allt blir kaos. Men en replik i filmen har jag lagt på minnet. 
En av huvudpersonerna säger: ”Livet hittar alltid en väg”, och så är det. 
Vi kommer som mänsklighet att överleva det här, och vi kommer att ha 
lärt oss mycket på vägen. Jag har väl aldrig kunna tänka mig att i kyrkan 
behöva använda meningar som: ”Håll avstånd. Undvik mänsklig kontakt. 
Vi kan inte träffas.”

Som vanligt får vi se på det som händer i ett större perspektiv. Jag minns 
då jag som barn en gång tappade mitt modellflygplan i golvet. Det gick 
naturligtvis sönder och jag blev förtvivlad. Jag hade lagt ner så mycket 
tid på det och skulle bara ta med det för att visa upp det. I den stunden 
kändes allt hopplöst. Jag kan än idag minnas känslan, men jag sörjer inte 
på samma sätt. På samma sätt har mycket av det vi byggt upp i vår vardag 
plötsligt rasat ihop, och i denna stund kan det kännas hopplöst. 

Så här kommer tre steg som hjälpt mig:

Steg 1: Sörj – Det är inte fel att sörja, att vara ledsen för det som inte 
blev som man tänkt det. Den som inte sörjt en förlust har väldigt svårt 
att släppa och gå vidare, inte glömma, men gå vidare.

Gott nytt år!
Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. 
Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med 
min hand.    (Jes 41:10)
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Steg 2: Vila – Det är så här det 
ser ut just nu. Jag vilar och sam-
lar kraft, läser, promenerar och 
gör saker som ger energi.

Steg 3: Hoppas – Ett hopp föder 
möjligheter. Det ger näring åt 
det vi ännu inte har sett, men 
som vi tror på.

Jag tror inte att prövningar är 
från Gud, att han på olika sätt 
försöker testa vår bristnings-
gräns. Men jag är övertygad om 
att Gud är med oss i prövningar, 
och på olika sätt hjälper oss ige-
nom, ibland genom andra män-
niskors omsorg, ofta genom bön 
och tanke. Att lita på att Gud 
är med, ger tröst och hopp. När 
vi ser tillbaka på den här tiden, 
kommer vi se hur Gud på olika 
sätt varit med i det som hände. 
Jag är övertygad om att vi åter 
kommer kunna samlas igen, att 
vi åter kommer få mötas och 
knyta nya kontakter, att livet 
hittar en väg tillbaka. 

Kim Bergman

tänkvärt

FOTO: KIM BERGMAN



Ansvarig utgivare: Tina Strömberg
Redaktionskommitté: Birgitta Johnson, Anders 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: 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

Centrumkyrkan 
Farstaplan 15, 123 47 Farsta


