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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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KYRKOKONFERENS 
DEN 19-26 SEPTEMBER är det Equmeniakyrkans kyrkokonferens och 
den blir i år liksom i fjol helt digital. Det innebär att det inte finns 
någon begränsning på hur många eller varifrån man kan delta utan 
alla är välkomna och uppmuntras ta del av denna konferens. Kim 
Bergman och Tina Strömberg är valda som Centrumkyrkans ombud 
att rösta men utöver förhandlingar kommer det sändas gudstjänster 
och andra livesändningar som kan ses på Youtube och Facebook. 

Vid öppningsgudstjänsten den 19 september kl 19.00  är det Karin 
Wiborn som predikar och avslutningsgudstjänsten den 26 september 
kl 11.00 tar vi del av tillsammans på storbildsskärm i kyrkan. Se hela 
konferensens program på equmeniakyrkan.se. 

Läs mer på: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens/
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FÖRSAMLINGSMÖTEN
söndag den 5 september kl 11.30
söndag den 7 november  kl 11.30

Hälsning  från  styrelsen 
Äntligen  har vi kunnat börja träffas så smått i kyrkan i sommar och det 
blir förhoppningsvis mer av den varan under hösten. Det har varit uppskattat att 
vara tillsammans, ibland i liten och ibland större skara, i sommarandakterna om 
söndagarna och att umgås efteråt mellan kyrkbänkarna med eller utan kaffe. Den 
5 september har vi församlingsmöte efter gudstjänsten, på plats i kyrkan för första 
gången i år – en uppstartssöndag inför höstens verksamhet som sätter igång och vi 
får lägga i Guds och varandras händer. Vi har lovat att fortsätta stå till tjänst med 
våra lokaler och hyra ut dem några dagar i veckan för vaccination också under 
hösten. Det har pusslats med grupper som anpassat sina tider, möbler stuvats om 
och kyrkfika får vi inta annanstans än i caféet. Det kommer alltså vara fullt hus 
och lite extra trångt om härligheten en tid som vi får anpassa oss efter, men å 
andra sidan är det väl just så vi vill att det ska vara i vår kyrka – fullt hus?! 

Den 3 oktober bjuds alla in till ett spånande samtal efter gudstjänsten om 
just gudstjänster i vår kyrka. Församlingsmöte blir det även den 7 november. 
Ett av önskemålen som kom upp under vårens församlingsmöten var att ställa 
till med en stor fest när vi åter kan mötas utan några begränsningar och 
avstånd. Vi får ännu vänta lite med sådan festlighet inomhus men vi planerar 
för en gemenskapsdag med trevligheter utanför kyrkan redan söndagen den 
26 september. Församlingen tillsammans med Hela Människan och scouterna 
bjuder in till denna gemenskap. Det blir bland annat grillning och sång av 
Gatans Röster. I adventstid bjuds det sedan på nytt in till OAS-gruppträffar. 
Så håll utkik efter inbjudningar! 

Vi vill också berätta att Oskar Permvall klivit ur styrelsen och verksamhetskom-
mittén. Detta av personliga skäl att just nu behöva omprioritera sin tid och ork.  

Styrelsen genom Tina Strömberg
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Rapport från kassören
Efter bokföring av juli månad är de flesta intäkter i fas, med undantag 
för kollekter och insamlingar som har ett utfall på 52 % av årsbudgeten. 
Det verkar vara framför allt ett lägre belopp i juli som är orsaken, så tänk 
gärna på det lite extra. Tänk gärna också på att ge kollekt även om den 
inte pålyses i gudstjänsten.

Även på utgiftssidan är det mesta i fas. I förra rapporten informerade 
jag om allmänna verksamhetskostnader och värmekostnader. Denna gång 
vill jag lyfta fram kostnadsslagen ”externa bidrag” respektive ”tryck- och 
kopieringskostnader”. De externa bidrag som betalats ut är dels bidraget 
till mikroekonomiprojektet i Thailand, 15 000 kr, och två kvartal av 
bidraget till Sjukhuskyrkan, ca 7 000 kr. På det kontot återstår under 
resten av året kvartal 3 och 4 till Sjukhuskyrkan, samt avgiften till 
Equmeniakyrkan. Kostnaderna följer budget.

Tryck- och kopieringskostnaderna är budgeterade till 19 000 kr och har 
t.o.m. juli kostat 13 700 kr. Av dessa gäller 8 800 kr leasing av kopiatorn 
(kvartal 1–3) och resten är kopiering och papper. På året återstår att 
betala sista kvartalet plus löpande förbrukning av kopior och papper. 
Även här följer vi budget.

Om du har frågor kring ekonomin eller vill ha en komplett ekonomi-
rapport är du välkommen att kontakta undertecknad.

Maria Brunander, kassör

Advent är mörker och kyla,
men även en tid för varma drycker och goda samtal.

Under jultiden kommer din OAS-grupp att bjudas in till ett adventsfika i 
kyrkan, ett tillfälle då OAS- grupperna kan träffas och planera, men även 
att mötas och umgås. Kim bjuder på tomtegröt och adventsfika. Håll 
utkik efter när din OAS-grupp blir inbjuden. Mer info kommer.
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En sinnesrogudstjänst erbjuder 
tillfälle till fördjupning; att stanna 
upp och reflektera över sitt liv. 

Här möts människor med olika bakgrund för att gemensamt be om sin-
nesro, mod och förstånd. Vi får glädjas över våra goda egenskaper och 
utmanas i att våga ta tag i de egenskaper och områden i livet vi vet att 
vi behöver bearbeta. Sinnesrogudstjänsten med dess igenkänning, dess 
sånger, böner, delande och predikan är en god plats att möta oss själva, 
dela erfarenheter samt lära och uppmuntras av varandra. Fikat före eller 
efter gudstjänsten ger möjlighet till goda och livsnära samtal.

Under hösten och våren kommer vi att fira sinnesrogudstjänster i kyrkan. 
En gudstjänst som rör sig runt den personliga berättelsen, i musik och 
samtal. I gudstjänsten kommer vi att fira nattvard. 

Sinnesrogudstjänsten kommer att hållas den 26 september, 31 oktober 
och 28 november i kyrkan.

En pilgrimsvandring beskrivs 
ofta som en inre vandring i 
den yttre vandringens form. 
Allt fler hittar pilgrimsvand-
ringen som ett sätt att kliva 
ur vardagen, reflektera och 
hämta kraft. Det kan vara ett 
sätt att möta Gud och sig 
själv, ett sätt att steg för steg 
hitta ett inre fokus och lugn 
– att bara vara. Vandringarna 
sker i närområdet och vi delar 
tankar och ord med varandra.

Gud, ge mig sinnesro att acceptera 
det jag inte kan förändra, 
mod att förändra det jag kan 
och förstånd att inse skillnaden.

Sinnesrogudstjänster

Pilgrimsvandring

Återigen kommer vi inbjuda till pilgrims-
vandring söndagen den 10 oktober.

Gå med Gud!
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Retreat
Behöver man tyst retreat efter detta år med pandemi?
Ja, det tror vi. Att få dela tystnaden i gemenskap med andra är något helt 
annat än att sitta hemma ensam och isolerad på grund av smittspridning. I 
tystnaden händer det något med oss. Att få bara vara och känna utan ord kan 
vara både vilsamt och spännande. Att få koppla bort vardagens alla ljud och 
intryck och lyssna inåt.

Centrumkyrkan och Hela Människan i Stockholms län kommer i samverkan 
framöver att inbjuda till endagars tysta retreater i kyrkan, med början lördagen 
den 20 november.

Vi startar retreaten med frukost och en introduktion. Därefter går vi in i 
tystnad. Under dagen finns möjlighet för den som vill att delta i såväl korta 
andakter som meditationer. Under måltiderna spelas klassisk musik. Den som 
önskar kan också vara kreativ i en målarverkstad. Retreaten avslutas vid mid-
dagstid med en kort mässa, efter vilken vi går ur tystnaden. Innan vi går hem 
avslutar vi med en enkel måltid. 

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Anette Kyhlström tel. 0733-339881, anette.kyhlstrom@helamanniskan.se eller
Kim Bergman tel. 072-7077444, kim.bergman@centrumkyrkanfarsta.se.

Delta i bokcirkel 
I våras var vi några som läste 
samma bok och hördes över Zoom 
vid några tillfällen, då vi pratade 
om det vi läst. Vi fick mersmak 
och det blir därför fler bokcirklar av 
detta slag i höst fast kanske vi då 
istället träffas i kyrkan. 

Vill du också vara med? Håll utkik 
efter mer info på hemsidan och i 
e-post, eller ring Kim. 
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Kalendarium
september–december 2021

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

SEPTEMBER  

Söndag 5 september
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Enheten i Kristus 
Kim Bergman, Johan Lindholm 

11.30 FÖRSAMLINGSMÖTE
  
Söndag 12 september
10.00 GUDSTJÄNST
Ett är nödvändigt 
Karin Wiborn, Anders Johnson
Musik: Birgitta Johnson
 
Söndag 19 september
11.00 GUDSTJÄNST
Döden och livet
Sammanlyst med Farsta församling
i Söderledskyrkan
  
Söndag 26 september
11.00 ORDINATIONSGUDSTJÄNST
Rik inför Gud
Avslutningen på Equmeniakyrkans 
konferens visas på storbildsskäm i 
kyrkan. 

Söndag 26 september
13.30 GEMENSKAPSDAG 
Se sid 3. 

17.00 SINNESROGUDSTJÄNST
Maktlöshet
Se sid 5.

OKTOBER

Söndag 3 oktober
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Änglarna
Oskar Permvall, Kim Bergman  

Söndag 10 oktober
10.00 VANDRINGSGUDSTJÄNST
med alla åldrar
Lovsång  
Kim Bergman
Insamling för Equmenia

Söndag 17 oktober
10.00 GUDSTJÄNST
Att leva tillsammans  
Jonas Thorängen, Kim Bergman
Musik: Tina Strömberg och 
Maria Brunander

Med reservation för ändringar. Aktuell information finns på 
www.centrumkyrkanfarsta.se och www.facebook.com/centrumkyrkanfarsta
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Söndag 24 oktober
10.00 GUDSTJÄNST
Samhällsansvar
Anders Johnson, Oskar Permvall
Musik: Mattias Karlsson

Söndag 31 oktober
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Frälsningen
Kim Bergman, Oskar Permvall
Musik: Johanna Börjesson

17.00 SINNESROGUDSTJÄNST
Kom till tro 

NOVEMBER

Söndag 7 november
10.00 GUDSTJÄNST
Vårt evighetshopp
Karin Wiborn, Bengt Ekelund

11.30 FÖRSAMLINGSMÖTE

Söndag 14 november
10.00 GUDSTJÄNST
Vaksamhet och väntan 
Anette Kyhlström, Anders Johnson 
Musik: Birgitta Johnson
Insamling till Nationella arbetet 

Lördag 20 november 
RETREAT  Se sid 6.

Söndag 21 november
Kristi återkomst
Jonas Thorängen, Kim Bergman 
Musik: Johanna Börjesson 

Söndag 28 november   1:a advent
10.00 GUDSTJÄNST 
Ett nådens år 
Kim Bergman, Oskar Permvall 
Musik: Maria Peters  

17.00 SINNESROGUDSTJÄNST 
Vår vilja, vårt liv i Guds händer

DECEMBER

Söndag 5 december  2:a advent 
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Guds rike är nära  
Bengt Ekelund   
Musik: Mattias Karlsson  
     
Söndag 12 december  3:e advent
10.00 GUDSTJÄNST med alla åldrar
Bana väg för Herren  
Kim Bergman
 
Söndag 19 december  4:e advent
10.00 GUDSTJÄNST 
Herrens moder  
Gunnar Tingström, Kim Bergman
Musik: Johanna Börjesson 

Fredag 24 december  Julafton
11.00 SAMLING KRING KRUBBAN
Inför Jesus födelse 
Kim Bergman    
  
Söndag 26 december
10.00 GUDSTJÄNST  
Guds barn   
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Födelsedagar
15 september

Barbro Wickberg, 88 år 

8 oktober
Solveig Sandborg, 86 år

15 oktober
Marianne Nord, 88 år

10 november
Henrik Edström, 65 år

26 november
Ingala Svärd, 91 år

15 december
Sandra Vose, 40 år

16 december
Kerstin Nygårdh, 92 år

22 december
Kerstin Lagerqvist, 88 år

24 december
Yngve Andersson, 88 år 

27 december
Ulla Eriksson, 70 år

Avlidna
Eva Westlund 
den 21 april 

Bengt Järlund
den 26 juni

Utträde
Gunilla och Oskar Mauritz

den 9 maj

 
  

SÅNGSAMLING (0-3 ÅR)
I CENTRUMKYRKAN 
Sångstund i kyrkan 
för föräldrar och barn.
Fredagar kl. 10.00 (24/9-17/12)
Ledare: Erica Hemström och 
Susanne Alexander
Kontakt: För frågor kontakta 
Erica Hemström, 
erica.hemstrom@svenskakyrkan.se 
eller 08-683 63 76.

Ingen föranmälan
OBS! Begränsat antal platser.

Farsta församling bjuder in till 
LUNCHMUSIK 
i Centrumkyrkan
med början Torsdagen
den 23 september kl 12.30.
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Åh, som vi i kören längtat efter att få ge konserter under tiden som 
pandemin hållit oss alla i sitt grepp! Men, nu i höst är det äntligen dags 
och vi ser verkligen fram emot att kunna inbjuda till ett par trevliga 
konserter i kyrkan. Trots pandemin har vi haft våra övningar regelbundet. 
En tid digitalt, men så länge restriktionerna tillät att vi sågs fysiskt sjöng vi 
utanför kyrkan på tisdagar kl. 10–12. Många Farstabor som passerade oss 
på väg till och från centrum passade på att stanna till och lyssna. En del 
trallade också med i de välbekanta låtarna som vi brukar bjuda på. Många 
har frågat oss när de ska få komma på konsert och vi har självfallet svarat 
att så snart pandemin tillåter så är det dags. Vi vill förstås också gärna se 
dig som gäst på våra kommande konserter!

”Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik!” Ja, det är 
vad vi önskar bjuda på! Musik med massor av glädje! Följ oss gärna på 
Facebook under Gatans Röster alt. under Hela Människan i Stockholms 
län. Där kommer vi annonsera konserterna. Naturligtvis finns också infor-
mation på Centrumkyrkans hemsida och Facebooksida. Vi ses väl?

/Anette Kyhlström
Verksamhetsansvarig för Gatans Röster 
(f.d. Gatans kör, känd från SVT:s dokumentär 2017)

Konserter med Gatans Röster
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Trygga rum
På fredagar kl. 13–16 har vi startat en ny verksamhet i kyrkan. Trygga rum 
är ett projekt som Hela Människan i Stockholms län startade i tre stadsdelar 
på uppdrag av Stockholms stad 2019. Förutom redan befintliga samverkans-
parter finns nu också Centrumkyrkan med i projektet.

Till Trygga rum välkomnar vi bostadslösa föräldrar och barn, som har varit 
i Sverige i mer än två år och som står utanför nyetableringen, till en  öppen 
verksamhet. Verksamheten har varit i gång tre terminer i Skärholmens 
församling och kommer nu också, från och med i år, finnas en gång i 
veckan i Farsta. Föräldrarna får lots av en jurist från Sociala Missionen 
och från oss diakoner, samtidigt som vi erbjuder en pedagogisk verksam-
het för barnen. Upptagningsområdet för verksamheten är Farsta, Sköndal, 
Enskede, Årsta och Vantör.

/Anette Kyhlström
Verksamhetschef Hela Människan i Stockholms län
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ÅRETS SJÖVIK var ett efterlängtat Sjövik, över 700 dagar sedan sist. Ca 75 
förväntansfulla ungdomar träffades återigen på Sjöviks folkhögskola, för att 
under två veckor läsa Bibeln, sjunga och be tillsammans, leka, sporta och bara 
umgås. Som vanligt på kristendomsskolan fanns det återkommande inslag. Vi 
firar gudstjänster, och på avslutningsdagen förrättas det dop i sjön Bäsingen. 
I år sände vår församling två ungdomar, Jakob Järlund och Alexander Rydner. 

Så här tyckte Alexander om sitt första Sjövik:
Jag har gått i årskurs 1 på Sjöviks kristendomsskola i Dalarna. Jag har fått lära 
mig grunderna i kristendomen och hur man ska läsa en bibel och lite om de 
lärjungar som Jesus hade. Jag har också fått ha väldigt roligt på Sjövik. Vi har 
haft många aktiviteter där som bl.a. paddla kanot, hålla andakter i kapellet och 
vi har också haft ”Happy hour” där vi har spelat brädspel, fotboll, handboll etc. 
Jag tycker min upplevelse på Sjövik har varit superbra. 

SJÖVIKS FOLKHÖGSKOLA har under pandemin genomgått en ekonomisk kris. 
Man är på rätt köl nu men behöver all hjälp man kan få, så ta med Sjövik i 
dina böner. Det är en plats och en kristendomsskola som har betytt mycket för 
många och som jag hoppas skall få fortsätta med det.

Kim

Kristendomsskolan Sjövik
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Sällan har våra lokaler varit så använda som de är nu. Under hela sommaren 
har vi hyrt ut våra lokaler till Svea Vaccin som vaccinationsmottagning för 
covid-19. I köket har det rått febril aktivitet och personalen har trängts med 
varandra och allt material när de inte vaccinerat i de 5 olika båsen i caféet. 
Efter sprutan har människor slussats in i kyrksalen för den obligatoriska 
väntetiden. De har suttit i våra kyrkbänkar, läst vårt församlingsblad och 
kanske bläddrat i en psalmbok eller Bibel. Vid flera tillfällen har vi spelat 
musik för dem och jag har gått runt och samtalat. Går man förbi kyrkan 
så är det ofta långa köer. Jag hörde berättas om en kvinna som frågade en 
man som stod i kön, utanför McDonalds, vad det var de köade för, varpå 
mannen svarade: ”till kyrkan”.

Ja, nog har vi fått visa upp vår kyrka under sommaren. Över 800 har 
vaccinerats per dag. En och annan kommentar har jag sett, både på Facebook 
och i tidningar, där folk har varit nöjda med att få sitta i kyrkan och 
vänta sina 15 minuter. I Mitt i Söderort, så hade någon skrivit i början av 
sommaren: ”Prästen som var dj i Farsta tajmade dessutom My heart will go 
on perfekt med min 15-minutersvila.” Även om det inte har varit vanlig 
gudstjänst, så har vi bidragit till samhällsnyttan, och det är på många sätt just 
det som är att vara församling.

Kim

KÖ TILL KYRKAN

FOTO: ANDERS JOHNSON
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En önskan, en gåva och en uppgift i en värld 
där just fred är en stor bristvara.

Dag Hammarskjöld såg delar och detaljer i 
världen, i kultur och politik och blev en fram-
gångsrik diplomat och konfliktlösare men där-
med också ett hot mot vissa. Den 18 sep 
är det 60 år sedan Dag Hammarskjöld dog, 
troligen utsatt för ett attentat, dödad i sin 
tjänst som FNs generalsekreterare.

Den 21 sep är den internationella freds-
dagen, en dag då FN vädjar om, åtmins-
tone, ett dygns eld upphör och ickevåld. 
Människor över hela världen ombeds också 
att delta i en tyst minut mitt på dagen. En 
dag – 24 timmar – av ickevåld och en tyst 
minut. Klarar världen det? Ska vi verkligen 
nöja oss med det lilla?

Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där 
kyrkor och samfund över hela världen visar 
hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frå-
gor som rör vårt förhållande till skapelsen. 
Skapelsetid inleds 1 sep och pågår till 4 okt, 
med temat ”Ett hem för alla? Att förnya Guds 
värld”.
Fred börjar nu. Fred börjar med oss, 
med dig och mig. 

Sveriges kristna råd har i en skrift uttryckt 
olika aspekter av fred:
Fred i vardagen, Fred med skapelsen, Fred och 
rättvisa och Att bygga fred.
”Saliga de som håller fred”, eller är 
”fredsskapare” säger Jesus (Matt 5:9). 
Låt oss skapa fred.

”Landskap – först i din omedelbara 
upplevelse av detaljen ger du helheten 
grogrund för sin skönhet i din själ” 
(Ur Dag Hammarskjölds ”Vägmärken”)

Foto från meditationsplatsen vid 
Backåkra med PAX inristat i den stora 
stenen, och havet i horisonten. 

Jonas Thorängen, text och foto

LÄNKAR: 
Fred – detta vill kyrkorna i Sverige: https://www.skr.org/wp-content/uploads/2018/10/svensk-
oversattning-fred-detta-vill-kyrkorna-i-sverige.pdf
Skapelsetid: https://www.skr.org/vart-arbete/hallbar-utveckling/skapelsetid/ 
Dag Hammarskjölds Backåkra: https://www.dhbackakra.se/sv-SE

FRED!
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tänkvärt
JAG TROR ATT JAG VAR I SANDVIKEN och satt och väntade på ett tåg. 
Det var en sådan där gammalmodig vänthall, högt i tak och hårda träbänkar, 
affischerna gjorde reklam för SJ:s resmål och biljettluckan var stängd. Bredvid 
mig på bänken hade någon ristat in meningen: Alla stora ting består av många 
små. Det är en visdom som jag på många sätt har återkommit till, både för min 
egen skull och i samtal med andra.

DET ÄR VÄLDIGT LÄTT ATT SE STORHET 
och förundras och imponeras, men vad vore ett OS 
om det inte fanns enskilda människor där? Vad vore 
en park om där inte fanns enskilda blommor och 
växter? Och många gånger är det enklare att komma 
igenom ett tungt problem, om man kan bryta ner 
det i små delar.

PÅ SOMMAREN brukar jag finnas med på en kristendomsskola på Sjövik i 
Dalarna. Där möter jag väldigt många unga människor och får samtala om tro 
och kyrka. Ett av samtalen i sommar kom att handla om hur vi skall kunna nå 
de unga människorna, hur vi skall kunna locka dem till kyrkan. Vi pratade om 
allt från häftigare musik, skönare bänkar till mindre prat och mera bön men 
kunde inte komma fram till riktigt hur en modern ungdomlig kyrka skulle se ut. 
Åsikterna gick alldeles för mycket isär… Det vi slutligen enades runt var att det 
viktigaste är att kyrkan aldrig stannar upp, att den hela tiden vågar gå med. Inte 
nödvändigtvis provar allt som finns, men heller inte alltid stänger ute. Kyrkan 
består i grund och botten av människor som vill uttrycka sin tro på Gud, speglad 
i sin samtid. Så det handlar väldigt sällan om hur kyrkan skall förändras och 
växa, utan gång på gång vem.

EN ANNAN SLOGAN jag läste i ett väntrum på Gotlandsterminalen är att 
vi alla är en del av någon annans upplevelse. Vi är aldrig ensamma i att vara 
församling. Vi är en del av en annans upplevelse, både i det lokala som i det 
globala.

NU STÅR VI INFÖR EN HÖSTTERMIN, som jag tror kommer bli en 
nystart på mycket, och jag längtar efter att vi återigen kan få 
samlas på riktigt till gudstjänst och gemenskap. Jag hoppas att 
även om du har känt dig ensam under pandemiåren, så är du 
en del av en större gemenskap, och jag hoppas att vi ses snart! 
Alla stora ting består av många små, och var och en av oss är en 
del i varandras upplevelse!

Kim Bergman

Alla stora ting 
består av 

många små. 
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Ansvarig utgivare: Tina Strömberg
Redaktionskommitté: Birgitta Johnson, Anders 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: Tina Strömberg Tel. 070-359 99 69
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


