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CENTRUMKYRKANS FÖRSAMLING
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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är en ekumenisk församling
ansluten till trossamfundet
Equmeniakyrkan.

Hälsning från styrelsen
EN SÅDAN FANTASTISK KYRKOBYGGNAD VI HAR!
Med alla dess salar, skrymslen och vrår rymmer den
oerhörda möjligheter. Efter avslutad uthyrning till de
som vaccinerat har kyrkan åter fyllts, både av grupper
kopplade till vår egen verksamhet och av grupper som
behöver någonstans att vara i Farsta centrum. Sedan
en tid tillbaka är våra lokaler VITA Nykter-certifierade,
vilket ger en extra trygghet för alla som vistas i kyrkan.
En fantastisk byggnad som vår och som används behöver också skötas om. Förutom OAS-gruppernas viktiga
städinsatser är det flera som kontinuerligt gör annat
praktiskt och mycket värdefullt i omvårdnad av vår
kyrka. Nu får vi extra förstärkning en tid av Simon som
anställts som vaktmästare på deltid fram till sista april.
Bord behöver slipas, lampor bytas, dörrposter målas,
och mycket mer.
DEN SOM UPPMÄRKSAMT SER NER kan lägga märke
till hur slitet golvet i caféet blivit efter den speciella
uthyrningen i fjol och kanske får åtgärd av just detta
dröja något av praktiska skäl. Låt det slitna golvet få
påminna oss en tid om de tusentals fötter som trampat vår kyrka, burits av vårt golv och nu kan behöva
bäras av våra böner. Själva får vi som församling också
fortsätta slita på detta golv, 27 februari i form av
ekonomiskt församlingsmöte i caféet och den 27 mars
för årsmöte. Väl mött för slitningar och omvårdnad av
vår kyrka!
Styrelsen genom Tina Strömberg
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Rapport från kassören
När jag skriver detta har 11 av årets 12 månader gått. Församlingens
ekonomi ser ut att klara sig relativt bra under 2021. Hyran från Svea
Vaccin under juni–oktober har varit ett tillskott, liksom en del andra
uthyrningar. Vi har också sökt och fått 45 000 kr i bidrag från Equmeniakyrkan, ett särskilt bidrag som kunnat sökas för kostnader relaterade till
Covid-19. Det avser en del av den tid Kim har ägnat åt samtal och
kontakter med människor som behövt extra stöd p.g.a. pandemin.
Kollekterna låg väldigt lågt i augusti och september, kanske p.g.a. att
vi fått andra rutiner i gudstjänsterna och kollekten ibland kommit i
skymundan. Det blev bättre i oktober och november, och i november har
vi dessutom börjat med kontant kollekt igen vilket blir en påminnelse
om dess plats i liturgin. Kollekten är en viktig del av det vi delar med
varandra!
Insamlingen till Equmeniakyrkans nationella arbete som gjordes på gudstjänsten 14 november gav totalt 3 310 kr, vilket kommer att betalas ut
nu i december.
På kostnadssidan håller vi oss överlag inom budget men det finns undantag, t.ex. elektriciteten som ju gått upp i pris för alla, så där kommer
budgeten att överskridas. Personalkostnaderna ligger som vanligt lägre än
budget då anställning av vaktmästare gjordes från november och inte från
mars som vi hade budget för.
Endast ett uttag från fonden har gjorts under året, på 200 000 kr, jämfört
med budget på 385 000 kr. Tack vare att hyresintäkter, gåvor och bidrag
kommit in i en jämn ström har likviditeten varit god under hösten och
det är inte troligt att det behövs något mer uttag under 2021.
Om du har frågor kring ekonomin eller vill ha en komplett ekonomirapport är du välkommen att kontakta undertecknad.
Maria Brunander, kassör
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Kristendomsskolan Sjövik
Kristendomsskolan är
för dig som har gått
ut årskurs 7 eller är
äldre. Det är två
veckor fyllda av allvar,
undervisning om den
kristna tron och
mycket glädje.
Datum: 27 juni – 9 juli
Kontakta mig
om du vill veta mer.
Kim Bergman
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Gåvor

till församlingen
Alla bidrag till
församlingens
verksamhet är
värdefulla,
stora som små.
Bankgiro
653-8615
Swish
123 054 0443

EKONOMISKT
FÖRSAMLINGSMÖTE
söndag den 27 februari
ÅRSMÖTE
söndag den 27 mars
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Vegetarianfasta
ATT FASTA ÄR ATT AVSTÅ FRÅN NÅGOT för att vinna något annat.
I vår vill vi som församling fokusera på det vi äter och vad det gör med
oss och den värld vi lever i. Centrumkyrkan uppmuntrar därför alla
som vill och kan, att försöka leva som vegetarianer från 17 februari
fram till påskafton. Självfallet så kommer vi att hjälpas åt. Det kommer att bli både roligt, lärorikt och vi lovar att du inte kommer att
behöva vara hungrig.
FLERA AV VÅRA GUDSTJÄNSTER OCH PREDIKNINGAR kommer att
präglas av mat, hur den påverkar oss, vår miljö och hur de varelser
som vi delar klot med, drabbas av vårt ätande.
Under ett kyrkfika kommer Ingrid och Anna att berätta för oss vad
som händer i kroppen och vad vi behöver tänka på lite extra när vi
nu inte äter kött.
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FÖR DE SOM VILL ORDNAS EN STUDIECIRKEL om klimatsmart mat
där sista tillfället blir en riktig fest.
VI SKALL OCKSÅ HA ETT PAR FILMKVÄLLAR. Kyrkans stora TV kommer vid två tillfällen visa filmer som vi sedan har möjlighet att
samtala om.
ÄVEN VÅRT PÅSKFIRANDE blir lite annorlunda den här våren då vi
högtidlighåller Jesu sista måltid genom att faktiskt äta tillsammans.
DATUM OCH TID för dessa aktiviteter hittar du i kalendariet.
Anders Johnson, Maria Brunander, Kim Bergman och Oskar Permvall
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Kalendarium
C E N T RU M K Y R K A N i FA R S TA
januari–april 2022
JANUARI
Lördag 1 januari Nyårsdagen
I Jesu namn

Ingen gudstjänst i Centrumkyrkan.
Vi hänvisar till Farsta församling.
Söndag 2 januari
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Guds hus

Karin Wiborn, Bengt Ekelund
Musik: Mattias Karlsson
Torsdag 6 januari Trettondag jul
10.00 GUDSTJÄNST
Guds härlighet i Kristus
Kim Bergman
Musik: Mattias Karlsson
Söndag 9 januarI
10.00 GUDSTJÄNST
Jesu dop

Anders Johnson, Kim Bergman
Musik: Johanna Börjeson
Söndag 16 januari
10.00 GUDSTJÄNST
Livets källa

Carola Backlund, Kim Bergman
Musik: Alfred Ragnar
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18-25 januari
BÖNEVECKAN FÖR KRISTEN ENHET
Se sid 11.

Söndag 23 januari
10.00 GUDSTJÄNST
Jesus skapar tro

Gustav Sjöqvist, Bengt Ekelund
Musik: Bengt Ekelund
Insamling till Internationella missionen
Söndag 30 januari
10.00 GUDSTJÄNST
Jesus är vårt hopp

Kim Bergman
Musik: Johanna Börjeson, Kör

FEBRUARI
Söndag 6 februari
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Uppenbarelsens ljus

Kim Bergman, Anders Johnson
Musik: Birgitta Johnson
Söndag 13 februari
10.00 GUDSTJÄNST
Nåd och tjänst

Jenny Dobers, Kim Bergman
Musik: Mattias Karlsson
Insamling till Equmeniakyrkans
nationella arbete
17.00 SINNESROGUDSTJÄNST

Fredag 18 februari
18.00 FILMKVÄLL
Se sid 6–7.
Söndag 20 februari
10.00 GUDSTJÄNST
Det levande ordet

Kim Bergman, Johan Lindholm
Musik: Torgerd Riben
Söndag 27 februari
10.00 GUDSTJÄNST

Söndag 20 mars
10.00 GUDSTJÄNST

Kampen mot ondskan

Karin Olofsdotter
Musik: Torgerd Riben
Onsdag 23 mars
18.00 MATCIRKEL
Söndag 27 mars
10.00 GUDSTJÄNST
Guds mäktiga verk

Kärlekens väg

Kim Bergman, Anders Johnson
Musik: Birgitta Johnson,
Spontanorkester

11.15 EKONOMISKT
FÖRSAMLINGSMÖTE
Se sid 3 och 5.

11.15 FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE
Se sid 3 och 5.

MARS

APRIL

Söndag 6 mars
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard

Söndag 3 april
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard

Karin Wiborn, Kajsa Svärd
Musik: Henrik Edström

Prövningens stund

Kim Bergman

Onsdag 9 mars
18.00 MATCIRKEL
Se sid 6-7.
Fredag 11 mars
18.00 FILMKVÄLL
Söndag 13 mars
10.00 GUDSTJÄNST
Den kämpande tron

Försonaren

Musik: Johanna Börjeson
Söndag 10 april
10.00 GUDSTJÄNST
Vägen till korset

Sarah Grenholm
Musik: Johanna Börjeson
17.00 SINNESROGUDSTJÄNST
Onsdag 13 april
18.00 MATCIRKEL

17.00 SINNESROGUDSTJÄNST
Med reservation för ändringar. Aktuell information finns på
www.centrumkyrkanfarsta.se och www.facebook.com/centrumkyrkanfarsta
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APRIL
Torsdag 14 april Skärtorsdag
18.00 GETSEMANEAFTON
med måltid
Det nya förbundet

Gudstjänstgrupp

Fredag 15 april Långfredagen
10.00 GUDSTJÄNST

Födelsedagar
31 januari
Margareta Biazzi, 75 år
18 februari
Ann-Britt Malm, 90 år

Korset

Gudstjänstgrupp

8 mars
Åke Fredriksson, 87 år

Söndag 17 april Påskdagen
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard

23 mars
Anders Johnson, 60 år

Kristus är uppstånden

Gudstjänstgrupp
Musik: Torgerd Riben

8 april
Iris Englund, 86 år

Söndag 24 april
10.00 GUDSTJÄNST

16 april
Tina Strömberg, 40 år

Påskens vittnen

Musik: Mattias Karlsson

22 april
Norea Degerfält, 30 år

Avliden
Margareta Strandberg
18 september
Torsdag 27 januari
och följande torsdagar
bjuds vi åter till
SOPPLUNCH 11.30
LUNCHMUSIK 12.30

Förändringar kan ske på grund av
eventuellt nya coronarestriktioner.
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Utflyttad
Lisa Kåreland
8 december
till Valsätrakyrkan, Uppsala

En stjärna i öster
VI KOMMER FÖR ATT TILLBE KRISTUS
Matt 2:1-12

Böneveckan för kristen enhet
– världens största ekumeniska manifestation
som genomförs samtidigt i cirka 120 länder.
EN STJÄRNA I ÖSTER

– ett tecken på hopp och samhörighet i världen.
Mellanösterns kristna råd (MECC) har haft ansvaret för att
ta fram tema och material för böneveckan för kristen enhet
18-25 januari, 2022. Flera av de kyrkor som finns representerade i MECC har funnits där sedan berättelserna i Apostlagärningarna skrevs. De kristna i Mellanöstern är idag inte
så många men kyrkorna är en självklar del i dessa länder
och kulturer. Människor firar gudstjänster och kyrkorna driver
skolor, sjukhus och de är aktiva i samhället. Konflikter och krig
har under årtionden satt spår i Mellanösterns länder och de
skriver att ”idag, mer än någonsin, behöver Mellersta östern
ett himmelskt ljus för att vägleda dess folk”. De skriver också
”att tjäna evangeliet idag fordrar att stå upp för mänsklig
värdighet…” Samma ledstjärna från öster får också lysa upp
oss i Sverige och Farsta.
Läs böneveckans texter och böner översatta till svenska på
Sveriges kristna råds hemsida www.skr.org där de kan laddas
ner. Korta filmer med reflektioner och böner kommer också
att släppas i sociala medier.
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VITA Nykter bildades 2008. En ny nykterhetsorganisation på kristen grund
för att stödja engagemanget för nykterhet i kyrkor och samfund växte fram.
Kyrkorna har en lång tradition och erfarenhet av att arbeta med personer
som har ett beroende och deras anhöriga. Det kunnandet och kärleken till
människor behövs även i dagens samhälle.
Namnet VITA Nykter
Vita är det latinska ordet för liv. VITA Nykter förespråkar en nykter livsstil
och uttrycket vita användes också i uttryck som ”ta en vit vecka” eller ”vit
månad” i betydelsen nykter.
Organisation
VITA Nykter är en ideell riksförening som styrs demokratiskt. Medlemsorganisationerna utser riksstyrelsen som är organisationens högst beslutande organ
mellan årsmötena.
VITA Nykter är en enfrågerörelse. Vi arbetar bara med alkohol- och drogfrågor. VITA Nykter har sin bas i kristenheten och den kristna tron. VITA
Nykter är allkristet, det vill säga inte knutet till något samfund utan finns för
alla kristna. VITA Nykter är partipolitiskt obundet.
Certifiering
Har ni sett barnen som ryggar tillbaka för allt som påminner om alkohol?
Märker ni männen och kvinnorna som undviker nattvarden, eftersom de
inte är säkra på om vinet är alkoholfritt, gemenskapen och kyrkkaffet?
400 000 barn i Sverige, dvs vart femte barn, plågas av att vuxna i deras
närhet dricker för mycket alkohol. I Sverige lever ca 1 miljon personer med en
beroendesjukdom. Var kan dessa barn och vuxna hitta en alkoholfri miljö?
En trygg gemenskap? Har ni hjärta för dem?
VITA Nykter erbjuder kyrkor, församlingar och kristna organisationer att
certifiera sina lokaler för att tydligt visa att lokalen är en trygg miljö för
glömda barn och nyktra alkoholister.
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filmkvällar
Certifierade lokaler lever upp till
följande fyra punkter
• Alkoholfritt nattvardsvin
• Ingen servering av alkohol i egen
verksamhet
• Ingen servering tillåts vid uthyrning eller utlåning av lokalen
• Alla som tjänstgör i lokalen
oavsett om man är anställd eller
volontär är nyktra.
Vad innebär en certifiering
i praktiken?
Det innebär att man lever upp till de
fyra punkterna ovan och därmed får
ett inramat undertecknat certifikat
att sätta upp i lokalen. Alla får också
VITA-hjärtat som dekal att sätta upp
i entrén eller på ytterdörren för att
tydligt signalera till besökare att lokalen är en alkoholfri zon.

Du är välkommen till ett
par filmkvällar i kyrkan
om mat och klimat.
Fredag 18 februari kl 18.00
Fredag 11 mars kl 18.00.
Mer information kommer!

Centrumkyrkans
församlings register
Deltagare i församlingens
aktiviteter registreras frivilligt
i Repet, vårt medlemsregister.
Informationen används för våra
utskick samt den årliga statistikrapporteringen till Equmeniakyrkan.
Vill du veta mer, kontakta
Birgitta Johnson
(birgitta@famjohnson.se) eller
Oskar Permvall
(permvall.oskar@telia.com).
Du kan även läsa mer om
GDPR på vår eller Equmeniakyrkans hemsida.
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Kim, vår föreståndare, öppnar dörren till kyrkan.

När allt annat stänger,
måste kyrkan vara öppen!
FÖR LÄNGE SEDAN så byggdes kyrkor oftast på höjder och kullar,
gärna mitt i byn, eller så var det så att byar formades runt kyrkor.
Kyrkorna var även en plats att söka skydd i under orostider. Nu för
tiden bygger vi inte kyrkor på höjder för att tidigt kunna få en varning
om framryckande fiender, men fortfarande är kyrkan en plats att söka
skydd i, särskilt när tiden är orolig. Vår kyrka ligger kanske inte mitt
i byn, men nära centrum. Det gör att vi har möjlighet att vara öppna
mot alla som vill söka en stund av vila eller frid. Under pandemiåren
fick jag många kontakter med människor som sökte sig till kyrkan, alla
med olika anledningar. Nu skall ni få möta en av dem. Hon heter Ewa,
och det här är hennes berättelse:
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tänkvärt
Centrumkyrkan
Farsta
är Guds hus!
Jag hade gått förbi den i många år utan att titta in. En vacker dag
på väg hem kände jag mig yr i huvudet och ville sätta mig, men inte
utanför för det var kallt, så jag ringde på i kyrkan. En man kom till
dörren och jag frågade om jag kunde komma in för att vila mig. Med
ett leende sa han till mig: ”Såklart, välkommen!” Han ledde mig till
kyrksalen där jag satte mig och vilade. Efter ett tag kom han tillbaka
och sa att om jag behöver prata får jag gärna komma till hans kontor
och prata med honom. Min respons var om han hade tystnadsplikt
och han svarade ja. Inne på hans kontor satte jag mig ner på soffan.
Jag insåg inte hur mycket bekymmer jag hade tills jag började öppna
upp och prata med honom. Det kändes bra att kunna prata med
någon och det blev början på mina många besök till kyrkan.
Jag fick komma dit ofta och sitta på kontoret och använda datorn
och söka jobb för då var jag jobbsökande. Jag hade aldrig trott att
man kan bli varmt välkommen till kyrkan utan att vara kristen. Jag
känner mig som en del av familjen för det är en familj i församlingen
i Farsta.
Jag kommer alltid vara tacksam till Kim,
Anette och alla som rör sig i kyrkan. Nu
har jag fått jobb i stadsdelsförvaltningen
och jag är också timanställd på Hela
Människan.
Tryggheten som barn har i mammas
armar är hur jag känner mig varje gång
jag kommer till kyrkan och jag kan bara
säga stort tack till hela församlingen.
Ewa Jallow
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Centrumkyrkan
Farstaplan 15, 123 47 Farsta
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
Ansvarig utgivare: Tina Strömberg
Redaktionskommitté: Birgitta Johnson, Anders Johnson och Kerstin Haglund

Centrumkyrkans ungdom
www.cufarsta.nu

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

Centrumkyrkan är en del av Equmeniakyrkan i Sverige.
Våra kulturarrangemang sker i samarbete med Bilda.

