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En plats med Gud i Centrum

H

östen är här, och naturen sätter guldkant på
all den grönska som omgett oss under
sommaren. På många sätt är det som om naturen
klär sig fint en sista gång innan vinterdvalan, som
när man avslutar ett stort kalas med ett ståtligt
fyrverkeri som får gästerna att gå hem med
färgprakten överst i minnet. Hösten är även den
tid då vi får kraftsamla inför vintern. Vi gläds åt
daggvåta frukter, sena rotfrukter och hög, krispig
luft. Nu är Guds tid, nu får vi njuta av vad han har
att ge.

Vad händer i kyrkan?

Equmeniakyrkans Årskonferens

Under hösten har vi försiktigt börjat återuppta
våra
gemensamma
arrangemang
med
Farstastrandkyrkan. På onsdagar firar vi
lunchandakt med kaffe och macka på torget
utanför Farstastrandkyrkan. På torsdagarna är
det åter igen lunchmusik i Centrumkyrkan. 11:45
serveras det kaffe och macka utanför kyrkan och
12:30 börjar musikstund med kort andakt. Vill
man besöka den så måste man få en biljett som
delas ut i samband med serveringen innan, max
antal är 45 pers. På fredagar är kyrkan öppen för
sångstund för de minsta. Öppen förskola möts i
kyrksalen för sångstund kl. 10. Tack vare
pandemin är det flera grupper som sökt sig till
kyrkan, då vi har så stora och luftiga lokaler. Så
tar du dig till kyrkan en vardag så är chansen stor
att du möter andra människor.

För några veckor sedan avslutades den kraftigt
försenade årskonferensen för Equmeniakyrkan.
Den var helt digital och genomfördes via ett
program som heter VOTIT. Vi hade som vanligt
två ombud, Tina Strömberg och Kim Bergman,
som representerade oss. En av de största
frågorna var val av biträdande kyrkoledare. På
förslag var Karin Wiborn och Joakim Hagerius.
Debatten har varit stor och delvis lite hätsk, då
det funnits ett motförslag med en ytterligare
kandidat. När valet väl gjordes så var det ingen
tvekan om att Karin och Joakim valdes till
biträdande kyrkoledare tillsamans med Lasse
Svensson.

En vecka i kyrkan
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Gudstjänst
Konstgruppen
Gatans röster/Hela Människan
Allsångarna, Farstakören
Lunchmusik, Scout
Öppen förskola, Qigong

Församlingsmöte
På kommande församlingsmöte den 18 oktober
kommer vi bland annat att prata om vår
församlingsordning. Årsmötesprotokoll och
förslag till församlingsordning skickas ut på mail.
Vill du ha en papperskopia, meddela Kim.
Lasse Svensson

Joakim Hagerius

Karin Wiborn

Vi i Centrumkyrkan är naturligtvis lite extra glada
över att Karin valdes och önskar Lasse, Joakim
och Karin allt gott och stor välsignelse i
kommande tjänst. Karin börjar sin nya tjänst i
januari.

Gå med Gud
Lördag 31 oktober är det Pilgrimsvandring.
Samling vid kyrkan kl. 11, kläder efter väder och
medtag matsäck. Vi avslutar ca kl. 13:30.
Ledare: Anders Johnson & Kim Bergman

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

