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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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 I SOM HAR FÖRTROENDET att vara församlingens styrelse vill 
 tacka för ert förtroende att ha denna funktion. Församlingens 
årsmöte är framflyttat till söndagen den 6 september. I bästa fall blir 
det ett tillfälle till uppstart efter den ökenvandring vi just nu upplever.

Vi försöker under tiden ta kloka beslut och vill att hela församlingen 
ska känna så stor delaktighet som möjligt. Vi fortsätter att fira guds-
tjänst på söndagar klockan 10, i kyrkan och via Facebook. Vi vill 
tända ljus och be våra böner tillsammans. Ibland kommer det nya 
direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Då måste styrel-
sen ta snabba beslut. Då möts vi eller resonerar över nätet och med-
delar församlingen.

Samtidigt är den krassa verkligheten att vi måste hålla vår gemen-
samma ekonomi igång. Vi har en fastighet och en anställd förestån-
dare. Så fortsätt sända dina gåvor till församlingen, i tro och förväntan. 
Vår hyresgäst och samarbetspartner Hela Människan i Stockholms län 
gör en stor social insats också i dessa dagar. Be för dem och varandra!

Styrelsen i Centrumkyrkan, genom Bengt

V
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VI FORTSÄTTER ATT FIRA GUDSTJÄNST, men nu gör vi det i trygg-
hetsläge. Det innebär att vi håller avstånd till varandra, tvättar 
händerna ofta och ser till så att vi minimerar ytor, som flera 
personer vidrör. 

På kyrkfikat sitter vi långt ifrån varandra och det är bordsservering 
i handskar som gäller.

För att så många som möjligt skall kunna få vara med i 
vår gemenskap sänder vi även våra gudstjänster på Facebook. 
För mer information, se vår hemsida.

PÅ TORSDAGAR 
HAR VI ÖPPEN KYRKA
mellan kl. 12 och 13. 
Man kan komma in en stund, 
tända ett ljus och vara i 
stillhet. Då finns det också 
möjlighet att samtala med Kim.

Intervju med Kim, församlingens föreståndare. Text och bild: Anders Johnson

Vad händer i Corona-tider?
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Youtube
Du har väl inte missat vår nya Youtube-kanal Centrumkyrkan Farsta? 
Där hittar du andakter och kanske också en och annan gudstjänst
som tidigare sänts på Facebook.

Sjövik
Kristendomsskolan är uppskjuten och de som hade tänkt vara med 
i år kommer att beredas plats nästa år.

Gudstjänster i sommar
I sommar kommer vi att fira GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG KLOCKAN 10. 
Liturgin blir lite enklare och det är inte säkert att det finns någon 
organist, men vi kommer att fira gudstjänst.Tillsammans ordnar vi 
som är där kyrkvärdskapet och ett enkelt kyrkfika.

OAS-grupperna har inget ansvar för dessa samlingar.

Porslinsmiddagen förbereds
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Porslinsmiddagar
Kim har alltid gillat att laga mat och i sin ungdom jobbade han i köket 
på en restaurang i Åre. Han är även grundare av sällskapet Gyllene 
skeden, några killar som under en 10-årsperiod träffats hemma hos 
varandra för att laga och äta spännande och avancerad mat. Så när 
vårt nya porslin skulle finansieras var det självklart att det skulle göras 
med några trevliga middagar och med hans kontaktnät var det inte 
svårt att rekrytera den bästa personalen till köket, Arne, Ulf och Daniel. 
Under våren kunde två middagar hållas, ”Husman på nytt sätt” och  
”Grönsakslandet runt”.

– Kim, vad var det roligaste med middagarna?
– Det är alltid roligt att få göra det riktigt fint 
och tillsammans med andra laga spännande 
mat som andra kommer att äta. Jag gladdes 
särskilt åt att det också kom gäster som jag 
normalt inte möter i kyrkan.

Om du inte har varit på en porslinsmiddag så håll utkik efter dem i höst. 
På menyn finns: ”Fågel, fisk och mittemellan” samt ” Världens mat”. 
Du har att se fram emot en 3-rätters middag, vackert uppdukad på 
långbord, med vita dukar och det nya, fina porslinet. 
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Kalendarium
maj–augusti 2020

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

Söndag 3 maj
10.00 GUDSTJÄNST   
Vägen till livet  
Kim Bergman, Anders Johnson
Musik: Birgitta Johnson 

Lördag 9 maj  
FOTOMORGON 
Med kamera eller mobil dokumen-
terar vi gryningen tillsammans. 
För tid och plats, kontakta Kim. 
OBS Ta med eget fika.
      
Söndag 10 maj
10.00 GUDSTJÄNST  
Att växa i tro 
Oskar Permvall, Kim Bergman
Musik: Mattias Karlsson

Söndag 17 maj
10.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST 
med alla åldrar vid scoutstugan
Bönen 
CU-avslutning.
Kim Bergman, Karin Wiborn

Söndag 24 maj
10.00 GUDSTJÄNST
Hjälparen kommer 
Kim Bergman

Lördag 30 maj   
10.00–12.00 PILGRIMS-
VANDRING 
Start i Centrumkyrkan.
Vi promenerar, läser, mediterar 
och ber tillsammans. 
OBS Ta med eget fika.
 
Söndag 31 maj 
10.00 GUDSTJÄNST 
Den heliga Anden 
Kim Bergman, Anders Johnson

Söndag 7 juni
10.00 GUDSTJÄNST  
Gud – Fader, Son och Ande
Karin Wiborn, Bengt Ekelund
Musik: Mattias Karlsson
  
Söndag 14 juni
10.00 GUDSTJÄNST 
Vårt dop
Dawei Zhang, Oskar Permvall

Söndag 21 juni 
10.00 GUDSTJÄNST 
Den Högstes profet
Karin Wiborn, Bengt Ekelund

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

Joakim Bergeå, 40 år

4 maj           
Britt Fredriksson, 86 år 

28 maj           
Berit Magnusson, 87 år

1 juni           
Helena Lundén, 60 år

Britta Svensson 
den 1 januari

Gabriel Gaorie
den 20 april

Elsa Hofgård
den 22 april

Avlidna

Söndag 28 juni
10.00 GUDSTJÄNST 
Förlorad och återfunnen
Karin Wiborn, Bengt Ekelund

Söndag 5 juli
10.00 GUDSTJÄNST 
Att inte döma
Karin Wiborn, Bengt Ekelund  
  
Söndag 12 juli 
10.00 GUDSTJÄNST
Sänd mig
Oskar Permvall    
  
Söndag 19 juli 
10.00 GUDSTJÄNST
Efterföljelse 
   
Söndag 26 juli 
10.00 GUDSTJÄNST
Jesus förhärligad
Oskar Permvall    
  
Söndag 2 augusti
10.00 GUDSTJÄNST
Andlig klarsyn
Anders Johnson  
      
Söndag 9 augusti 
10.00 GUDSTJÄNST
Goda förvaltare 
Vibeke Olsson Falk,
Inger Halén Isaksson
      

Söndag 16 augusti
10.00 GUDSTJÄNST 
Nådens gåvor 
Kim Bergman, Oskar Permvall

Söndag 23 augusti
10.00 GUDSTJÄNST 
Tro och liv
Kim Bergman, Anders Johnson

Söndag 30 augusti
10.00 GUDSTJÄNST 
Friheten i Kristus  
Karin Wiborn, Bengt Ekelund  
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Rapport från kassören

 ENNA GÅNG BLIR RAPPORTEN LITE ANNORLUNDA än den 
brukar. T.ex. visar jag inga staplar på hur vi ligger till jämfört med 
budget och det beror ju på att vi p.g.a. uppskjutet årsmöte ännu inte 
har någon beslutad budget. Just nu arbetar jag utifrån den budget 
som skickades ut med årsmöteshandlingarna, men den kan komma att 
revideras. Coronasituationen påverkar vår ekonomi på flera sätt: Färre 
gudstjänstbesökare och färre sätt att ge (vi undviker t.ex. att hantera 
kontanter) innebär minskade kollekter. Restriktionerna för samman-
komster innebär att nästan alla tillfälliga uthyrningar under våren har 
avbokats, och det återstår att se om dessa hyresgäster återkommer i 
höst eller om en del hittar andra sätt att lösa sina årsmöten. För en 
del av oss påverkas kanske privatekonomin så vi inte har möjlighet 
att bidra som vi brukar. Marknadsvärdet för församlingsfonden som 
helhet har sjunkit och ligger just nu en bit under det bokförda värdet. 
En del av kapitalet ligger dock i räntefonder och värdet på dessa 
har bara sjunkit marginellt, så de uttag som behöver göras framöver 
kommer att tas därifrån, för att undvika förluster. 

DET VI DIREKT KAN PÅVERKA SJÄLVA, av allt detta, är insamling-
arna. Kollekterna har minskat från mitten av mars och framåt, vilket 
inte är så konstigt. Insända gåvor har också minskat jämfört med 
föregående år, så de totala insamlingarna ligger betydligt lägre än 
samma tidpunkt förra året (per 31 mars: 87 000 kr i år jämfört med 
106 000 kr 2019). 

Därför skulle jag vilja uppmana alla de av oss som har möjlighet och 
som inte redan gjort det, att sätta in en extra gåva då och då under en 
tid framåt. Skriv gärna ”karantänkollekt” på inbetalningarna, som kan 
göras på bg 653-8615 eller Swish 123 054 0443. 

D 
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Och dig som ännu inte ger regelbundet till församlingen men skulle ha 
möjlighet att göra det, skulle jag vilja utmana att lägga in ett belopp 
som stående betalning varje månad. Vi har alla olika förutsättningar 
att ge och det behöver inte vara ett stort belopp. Men ju fler som ger 
med regelbundenhet, desto tryggare blir vår ekonomi, och det är ett 
(av många) sätt att vara delaktig.  

Varma vårhälsningar
Maria Brunander

Karantänkollekt

Lördag 30 maj   
10.00–12.00 PILGRIMSVANDRING
 
Start i Centrumkyrkan.
Vi promenerar, läser, 
mediterar och ber tillsammans. 
OBS Ta med eget fika.
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HOPP!
I en tid då världen är upp och ner, då våra värderingar sätts på prov, 
kan det vara tryggt att tänka tillbaka på något hoppfullt. Ett av mina 
tydligaste barndomsminnen är då jag på våren fick följa med ner till 
båthamnen och hjälpa till att rusta båten för sommaren. Dofterna 
av tjära, båtlack och den där lite unkna lukten av dynor som legat 
instängda hela vintern, är för mig doftminnen som påminner mig 
om en hoppfylld sommar. En av högtidsstunderna de dagarna var 
fikapausen. Man drack röd saft som smakade plastdunk och åt Pågens 
kanelsnäckor. 

Båten är en gammal symbol för kyrkan men det är inte enbart en 
enkel bild av kyrkan. Många gånger är båtens uppgift riskfylld. Det 
är de djupa vattnen som är båtens sammanhang. Att vara kyrka och 
församling är inte alltid som bryggseglarliv – ni vet det där seglarlivet 
som levs i båten förtöjd vid bryggan och som aldrig blir mer än livet 
i hamn. Båten som kanske inte ens sätts i sjön. Båtlivet som aldrig 
bidrar med nya vyer och erfarenheter. Det är inte till det båtlivet 
som Gud har kallat oss. Gud kallar oss ut på vattnet, också ut på de 
djupaste vatten. Ut i en typ av väder som inte alltid är så pålitligt då 
motvinden sätter vårt seglarkunnande på prov. Ibland ut i det som 
bara är medvind och inte en grynna i sikte och det bara är härligt 
att få vara med.

I Bibeln så står havet och vattnet för det okända, det oroande, för 
kaoset. Men Bibeln ger oss även bilden av hur Jesus vilar i stormen, 
eller hur han uppmuntrar Petrus att ta stegen ut i det okända, hur 
Jesus sträckte ut handen till Petrus och räddade honom upp ur vågorna 
tillbaka in i båten när Petrus tvekar. När Petrus var på väg att sjunka 
till botten fanns Jesus nära till hands. Detta är evangelium till oss, Jesu 
utsträckta hand som ett hoppfullt tecken, en frälsande hand. 

Kim Bergman



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


