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ag har funderat på hur man börjar. Det är ju
alltid viktigt hur saker och ting börjar, särskilt
om det är nya och okända ting. Om det är något
man längtat efter länge eller om det är någonting
man bävar för, så är starten avgörande för hur
fortsättningen blir. Naturligtvis så kan saker och
ting ändras efter vägen, men det går aldrig att
förändra det första intrycket.

Församlingsmöte

Har ni tänkt på hur Markus börjar sitt
evangelium? ”Här börjar det glada budskapet om
Jesus Kristus”. Vilken fantastisk början. Den
sätter verkligen tonen för det som kommer efter,
ger hopp och förtröstan. Det är en rubrik som jag
gärna skulle sätta på det kommande året 2021.
Jag tänker att mycket av det som vi gör i våra
kyrkor, har vi gjort förut, och kommer att göra
igen. Ibland har det blivit en god vana, andra
gånger så tänker vi knappt på det. Men vad skulle
hända om vi började med Markus ord inför varje
uppdrag? Skulle tjänsten, arbetet eller mötet få
en förändrad målbild? Skulle vi bättre förstå hur
dammsugning av kyrkan kan bidra till Guds
härlighet, eller den stilla förbönen i hemmets
trygga vrå?

där är jag mitt ibland er! Som ni säkert vet så firar
vi gudstjänst i kyrkan varje söndag. Många
gånger så har vi inte varit fler än fyra i lokalen, så
det ger möjlighet för fyra platser till. Önskar du
att få delta i en gudstjänst i kyrkan bokar du din
plats, senast fredagen innan. Kontakta Kim.

Jag tänker att om vi tar Markus ord till våra
hjärtan så ger vi kyrkan det liv som Gud har tänkt
för oss. Här börjar det glada budskapet om Jesus
Kristus!

Den 21 februari har vi vårt ekonomiska
församlingsmöte. Det kommer att hållas via
Zoom. Instruktionen ligger på vår hemsida. Det är
bra om så många som möjligt kan vara med, så
känner du dig osäker på hur man gör, ring Kim.

Där två eller tre är samlade i mitt namn

Andakter i kyrkan
Kl. 14, torsdagar och 1:a söndagen i månaden,
kan du som vill, vara med på en enkel
nattvardsandakt med bibelläsning, bön och
musik. Det finns sex tillgängliga platser. Du bokar
senast torsdag kl. 12. Kontakta Kim.

Digitalt kyrkkaffe
Efter varje gudstjänst finns det möjlighet att
mötas på ett digitalt kyrkkaffe via Zoom. En länk
finns i flödet på Facebook och på vår hemsida.
Det är samma länk varje gång. För att koppla upp
med vanlig telefon, ring 08-505 200 17 och följ
instruktionerna i luren. Se Zoom-dokumentet på
hemsidan. För er som är vana vid Zoom är
ID: 802 000 8507 och lösenord: 12347.

Våra digitala mötesplatser
Naturligtvis så fortsätter vi att sända våra
gudstjänster i våra social medier. Du kan följa
gudstjänsten direkt via vår Facebooksida.
För aktuell information, se hemsidan:
www.centrumkyrkanfarsta.se
Våra sociala medier:
www.facebook.com/centrumkyrkanfarsta
Youtubekonto: Centrumkyrkan Farsta
Tänk gärna på församlingen med din gåva:
BG: 653-8615 eller SWISH: 123 054 0443

Vill du att vi ber för dig? Hör av dig till Kim, 072-707 74 44!

