
 

Vill du att vi ber för dig eller vill du ha kontakt? Hör av dig till Bengt E eller Tina S. 

 

Centrumkyrkan  
 

  

 
 
 

Vårdcentral 
 
Om ni besöker kyrkan nu under sommaren, så 
kommer ni nog inte att känna igen er. Caféet är 
tomt på möbler och istället så står det skärmar 
som delar av rummet i 4 små bås. Det är pilar på 
golvet som visar vart man får gå. Väggar och 
fönster uppmanar till avstånd. I kyrksalen sitter 
det hela tiden ca 20 personer, tysta som i andakt. 
De väntar på att 15 min skall gå.  
Under sommaren så har vi hyrt ut våra lokaler 
som vårdcentral. Här vaccineras ca 500 personer 
om dagen, ända fram till september, varje dag i 
veckan, förutom söndagar, för då firar vi 
Gudstjänst.  
  
För många år sedan, då jag jobbade som 
förbundssekreterare för Svenska Baptisternas 
Ungdomsförbund, var jag på en resa till Thailand. 
Där besökte jag ett sjukhus som drevs av ett 
kloster. De hade en slogan: ”We offer care, God 
provides healing”, fritt översatt, ”Vi ger vård, 
Gud helar”.  
  
Jag tycker det är ett sunt sätt att tänka, och jag 
tycker det även fungerar på en församling. Det 
känns bra att våra lokaler kan användas i 
samhällstjänst, då vi själva inte utnyttjar dem, 
och samtidigt får folk se vår vackra kyrka. Jag har 
fått samtala med många under tiden de suttit och 
väntat. Flera har tagit med sig vårt 
församlingsblad, som legat utplacerat i 
kyrkbänkarna, och andra har tänt ljus.  
 
Visst kan den som bara går förbi tro att de 
hamnat på en vårdcentral, och vem vet? Det 
kanske bara i det här fallet är ett annat ord för 
kyrka. 
  

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

 

 
 

Sommargudstjänster 
 
Under sommaren kommer vi att fira 
sommarandakter. En lite enklare Gudstjänst med 
musik, textläsning och någon som delar en tanke. 
Den kommer i möjligaste mån att sändas på 
Facebook. 

En rofylld höst väntar 

Under sensommaren och hösten kommer vi att 
erbjuda möjligheten att vara med på 
endagsretreat i kyrkan, gå pilgrimsvandring och 
vara med på sinnesrogudstjänst i kyrkan på 
söndag eftermiddag. 

15 aug  Pilgrimsvandring 
26 sep  Sinnesrogudstjänst 
10 okt  Pilgrimsvandring 
20 okt  Endagsretreat 
28 nov  Sinnesrogudstjänst 
26 dec   Sinnesrogudstjänst 

Nu går jag på 

sommarledighet och 
kommer då att med 
familjen göra 
utflykter, segla med 
vår båt och hänga på 
kolonilotten. Hoppas 
att även ni får en 

riktigt god och välsignad sommar. 
Glöm inte adressboksutmaningen! Kanske ett 
tillfälle att bjuda ut på en sommarpicknick…   
 

www.centrumkyrkanfarsta.se 
Våra sociala medier: 
www.facebook.com/centrumkyrkanfarsta 
Youtubekonto: Centrumkyrkan Farsta 
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