Centrumkyrkan
En plats med Gud i Centrum

Ä

ntligen är våren här! Äntligen så värmer solens
strålar igen och jorden tinar upp! Det är en tid
då mycket startar om. Vi har haft vårt årsmöte
och ett nytt verksamhetsår har tagit sin början.
Ett år som jag hoppas kommer innehålla mycket
av det som vi saknat, men även en del nya
spännande utmaningar.
I vårt årsmöte återvaldes Tina Strömberg till
församlingens ordförande, och samma goda
styrelse som tidigare fortsätter ett år till.
En nyhet som vi beslutade om är att vi numera
kan certifiera våra lokaler med ”VITA Nykter”.
Det betyder att vi garanterar att våra lokaler är
alkoholfria, i våra egna arrangemang men även
vid uthyrning.
När våra lokaler står tomma, har vi möjlighet att
hjälpa till. Under några veckor runt påsk lånar
vårdcentralen våra lokaler för vaccinering.
Nu går vi in i stilla veckan, och som vanligt så får
vi göra lite annorlunda i år.

Det händer i stilla veckan
Under veckan kommer vårt kyrkfönster spegla
händelserna i stilla veckan. Gå gärna förbi och se
på den levande utställningen.

April 2021

Torsdag kl. 19 Getsemanevandring
En kort pilgrimsvandring runt Farstaängen. Vi
läser texter, sjunger och avslutar med nattvard
runt en levande eld.
Samling utanför kyrkan kl. 19.
Medverkande: Per Gustafsson, Ivar Bengtsson,
Kim Bergman
Långfredagen Öppen kyrka kl. 12 – 17
Kyrkan är öppen för en korsvandring. Du går för
dig själv genom stationerna i kyrkan. Här finns
plats för bön och begrundan. Vandringen
avslutas vid ett bildspel med våra bilder om
påsken.
Skicka in en bild som du tycker speglar påsken.
Vill du kan du bifoga en kort text, annars får
bilden tala för sig själv.
Skicka bilden till Kim:
kim.bergman@centrumkyrkanfarsta.se
Söndag kl. 10 Påskdagen
Jesus Kristus är uppstånden!
Vi firar uppståndelsen i vår gudstjänst och
sänder via vår Facebook-kanal.
Medverkande: Kim Bergman, Oskar Permvall
Musik: Jenniffer Ajamlou med tre vänner på blås

Allt är som vanligt, inget går att planera

Tänk gärna på församlingen med din gåva:
BG: 653-8615 eller SWISH: 123 054 0443

Vi fortsätter att sända Gudstjänsterna i våra
sociala medier. Du kan följa Gudstjänsten direkt
via vår Facebooksida, men nu kan du även se
den i efterhand. Länken finns på vår hemsida.
För aktuell information, se:
www.centrumkyrkanfarsta.se
Våra sociala medier:
www.facebook.com/centrumkyrkanfarsta
Youtubekonto: Centrumkyrkan Farsta

Vill du att vi ber för dig eller vill du ha kontakt? Hör av dig till Kim, 072-707 74 44

