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INLEDNING 

FÖRSAMLINGENS VISION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detta år slutade med samma uppmaning från våra hälsomyndigheter som det inleddes 
med, om att vi inte ska träffas i stora grupper i onödan. Vi har hållit oss uppdaterade 
och följt uppmaningarna, samtidigt som vi ansett det just nödvändigt att på något vis 
träffas som församling och ordnat mötesplatser på de sätt som varit möjliga utifrån 
förutsättningarna som växlat under året. Istället för vår egen verksamhet upptogs våra 
lokaler många månader av vaccinationscentraler. Vi har på så vis fått stå till 
civilsamhällets tjänst. En tid har vi därför fått stå tillbaka och till exempel umgåtts 
över kyrkkaffe mer provisoriskt i kyrkbänkarna istället för i cafévåningen. I gengäld 
har vår kyrka blivit unikt synliggjord och historia skrivits i antalet personer som rört 
sig här med upp till 800 dagligen. Novembers första söndag återtog vi äntligen caféet 
för både kyrkkaffe med knytkalas och församlingsmöte. En satsning inom 
Equmeniakyrkan centralt, där man velat stödja församlingar genom och ur 
pandemisituationen och som vi tagit viss del av, har varit "Sådd och skörd". Nu får 
vi med tacksamhet se på det som under det gångna året trots allt blivit sått. Kanske 
har sådden hittills mest legat dold för oss i jordens mylla men vi får se framåt med 
envist hopp om att den gror och spirar till god skörd och välsignelse! 
 

                      Tina Strömberg 
 

Centrumkyrkan i Farsta är en del av Equmeniakyrkan. 
Vår grund: 
Att lära känna och leva nära Gud, som Fader, Son och helig Ande. 
Vårt uppdrag:  
Att göra Jesus Kristus känd och följd. Detta gör att vi vill: 
– tjäna Gud i praktisk handling och lovsång. 
– vara en mötesplats och växtplats präglad av omsorg och öppenhet. 
– ta ansvar för våra medmänniskor och skapelsen. 
– att glädje och uppmuntran skall locka fram delaktighet och ansvarstagande. 
– samverka med andra kristna gemenskaper. 
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GUDSTJÄNSTER 
Halleluja! Ditt lov vi sjunger. 
Våra hjärtan fylls med glädje. 
 
Herren Kristus har sagt:  
Mig är given all makt, mig är given 
all makt. Evangelium åt alla. 
 
Nu han sänder oss ut enligt Faderns 
beslut, enligt Faderns beslut.  
Evangelium åt alla. 

Sången känner vi igen från vår 
psalmbok, psalm 463, och sällan har 
väl en text stämt så väl med 
verkligheten. Året 2021 var det andra 
Corona-året. Ett år där vi inte riktigt 
visste hur framtiden skulle se ut, om 

vi fick mötas fysiskt i våra lokaler 
och hur många vi fick vara. Vi har 
räknat ut att vårt maxantal var 50 st 
besökare i vår kyrksal. Glädjande nog 
har vi trots allt firat gudstjänst i 
kyrkan varje vecka, även om man 
under en tid var tvungen att anmäla 
sitt deltagande innan. Vi har haft både 
musiker och predikanter på besök, 
och vårt samarbete med 
Farstastrandkyrkan har fortsatt som 
vanligt. 

Kim Bergman 
 
SAMARBETE MED HELA 
MÄNNISKAN STOCKHOLMS LÄN 
Inte heller detta år har samarbetet 
mellan Centrumkyrkan och Hela 
Människan i Stockholms län fått 
chans att blomma fullt ut i den 
utsträckning vi hoppats på då vissa 
arrangemang fått vänta. En hel del 
verksamhet i samverkan har trots allt 
förekommit, där kyrkan främst 
bidragit med att stå för lokaler och 
Kims medverkan.  
Under hösten har vi haft månatliga 
sinnesrogudstjänster och i november 
en endagsretreat.  
Trygga rum, som är en mötesplats för 
bostadslösa barnfamiljer som levt i 

Karin Wiborn vid ambon, 27 jun 

Gatans Röster sjunger utanför kyrkan, 26 sep 
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Stockholm i mer än två år, har startat 
upp på fredagseftermiddagar.  
De flesta av årets veckor har Gatans 
Röster sjungit i eller utanför kyrkan 
och medverkade i gudstjänsten första 
advent och även vid den utomhusfest 
som Centrumkyrkans församling och 
Hela Människan bjöd in till i 
september.  
Som en sista gemensam insats för året 
delades det för andra året i rad ut 
julkassar, med mat och julklapp, 
utanför kyrkan på julafton och 
juldagen.  
Under året har Hela Människan i 
Stockholms län firat 50 år och detta 
hyllade vi genom representanter ur 
styrelsen vid jubileumskonserten. 

Tina Strömberg 
 

SAMARBETE MED 
FARSTASTRANDKYRKAN 
Vårt samarbete visade sig genom 
gemenskap runt lunchmusik, öppen 
förskola och julvandring med drama 
i vår kyrka för skolklasser. Vi har 
även delat gudstjänstgemenskap. 

Kim Bergman 
 
KONSTGRUPPEN 
Måndagen den 18 januari startade de 
nio i Konstgruppen sin verksamhet 
efter juluppehållet, alla friska och 
glada att se varandra igen. Vi är 
kreativa på olika sätt – några målar i 
akryl, akvarell eller olja, andra väver 
sina bilder. Vår fika- och pratstund är 
också viktig. 
På grund av pandemin fick vi lov att 
dela lokalen med Capio vårdcentral 
som lånade kaféet för vaccinering 
från den 15 mars och möblerade 
därefter. Vi kunde trots det tränga 

ihop oss i en del av kaféet och ägna 
oss åt vårt skapande på måndagarna. 
Efter sommaren behövdes kaféet till 
vaccinering även på måndagar och 
Svea Vaccin flyttade in. Då träffades 
vi istället på torsdagar kl. 13. Den 
som så önskade kunde först lyssna på 
lunchmusik och få kaffe med 
smörgås.  
I november var allt som vanligt i 
kaféet igen. Vi träffades på 
måndagarna, med covid-avstånd 
förstås, fram till avslutningen den 13 
december. 

Kerstin Haglund 

BOKCIRKLAR 
Under våren hölls en bokcirkel med 
träff på digitala plattformen Zoom 
vid tre tillfällen. Boken som lästes 
var "När larmet tystnar hörs tonen" 
av Sofia Camnerin och det var som 
mest sju personer som deltog i 
boksamtalet. Till hösten startade en 
ny bokcirkel med sex deltagare som 
träffats i kyrkan varannan tisdag och 
var inte klara än vid årets slut. 

Vårt kyrkfönster ut mot Farsta centrum under julen.  
Dekorerat av Kim Bergman. 
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Boken som lästes och samtalades om 
var "Gud: jakten" av Joel Halldorf. 
Dessa bokcirklar har gjorts i 
samarbete med studieförbundet 
Bilda som subventionerat böckerna.  

Tina Strömberg 
 
CENTRUMKYRKANS UNGDOM 
Församlingens barn- och 
ungdomsverksamhet har genom 
scouterna haft verksamhet under hela 
året. Liksom tidigare har 
verksamheten varit Corona-anpassad 
och mestadels förlagd utomhus. En 
ny verksamhet, Game changer, 
startades under höstterminen, som 
riktade sig mot tonåringar. Det är en 
grupp som samlas och spelar spel, 
både brädspel och datorspel.  
Vad mer de gjort och inriktat sig på 
kan man läsa i deras egen 
årsberättelse för 2021. Den kan fås på 
begäran eller läsas på 
www.cufarsta.nu. 

Kim Bergman 

KÄMPALEKEN 
Tävlingen är alltid en stor händelse 
för scoutkårer inom Equmenia i 
Stockholm med omnejd. 9 oktober 
var det Centrumkyrkans ungdom som 
var värdar för arrangemanget med 
temat Restore Hope. 49 patruller 
fyllde Farsta Centrum och dess 
omgivningar i jakt på poäng och 
ledtrådar. 
 
Evenemanget blev en succé och 
scoutkåren hoppas att alla deltagare 
och funktionärer fick en känsla för 
budskapet att det är vi, du och jag 
tillsammans, som har uppdraget att 
rädda klimatet och världen. 
 
Även om alla var vinnare denna dag 
kan det vara värt att nämna i denna 
årsberättelse att CUs spårarpatruller 
kammade hem första- och tredjepriset 
i sin kategori. 

Dag Lundén 
 

Kämpaleken, prisutdelning vid Farstabadet, 9 okt 
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PILGRIMSVANDRINGAR 
Våra pilgrimsvandringar är inte 
långa vandringar över flera dagar 
utan en skogspromenad på ett par 
timmar då vi får möjlighet att 
uppleva skapelsen genom naturen 
och genom samtal mellan varandra. 

 
Under året har vi haft två 
pilgrimsvandringar: 
1 april (skärtorsdagen), då vi hade en 
kort vandring på ängen norr om 
kyrkan. Den avslutades med grillning 
och nattvard. 
10 oktober, då vi vandrade med 
scouterna till Farsta Gård. Temat var 
scoutlagen, som vi med konkreta 
övningar fick tillfälle att reflektera 
kring. 
                    Per Gustafsson 
 

KOMMUNIKATION   
Får du en blänkare på Facebook om 
vad som händer på nästa söndags 
gudstjänst, eller ligger det senaste 
församlingsbladet på sin bestämda 
plats i köket? 
Använder du vår adressbok när du 
skall kontakta någon i vår 
församling? 
Tittar du på hemsidan för att se om 
kyrksalen är ledig, när det är dags att 
städa? 
Gillar du när det kommer e-post eller 
brev från olika delar av 
församlingen? 
Har du sett affischerna med 
månadens aktiviteter i kyrkan? 
 
Kommunikationskommittén arbetar 
för att du skall veta vad som händer i 
och runt vår församling. 
 
Kanske är församlingsbladet det mest 
påtagliga vi arbetar med. Den kom 
under året ut i tre nummer. 
Första bladet handlade bl.a. om vår 
nya ordförande, Tina, samt att Karin 
nu är biträdande kyrkoledare i 
Equmeniakyrkan. 
I sommarnumret fick vi en hälsning 
från det digitala årsmötet, vår nye 
medlem Per presenterades och i ord 
och bild fick vi lära oss om 
Centrumkyrkans ungdoms arbete. 
Höstens blad handlade bl.a. om 
Gatans Röster och Trygga rum samt 
att Kim berättade om den vaccination 
som pågått i våra lokaler under 
sommaren. 
Vi passar på att tacka alla som 
bidragit till materialet i vår tidning. 
 
Under året har kommittén bestått av:  

Jonas Thorängen under OAS-gruppsgrillning, 10 jun 
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Kerstin Haglund, layout och grafisk 
design,  
Anders Johnson, skribent, fotograf, 
hemsida och sociala medier, samt 
Birgitta Johnson, administration, 
hemsida, korrektur och 
sammankallande. 

Anders Johnson 
 

FASTIGHETSKOMMITTÉN 
Fastighetskommittén i 
Centrumkyrkan i Farsta består av 
Kerstin Lagerqvist, Lollo Svenborn, 
Olle Svärd och Dag Lundén. Övriga 
indirekt involverade är Lars 
Sylvander, Simon Palm och Lars Åke 
Björk, som bidrar till att hålla kyrkan 
i skick. Fastighetskommittén har 
under året initierat och / eller åtgärdat 
uppkomna fel och brister. Här ingår 
också samrådsyttrande (till staden), 
grovrensning, nyckelhantering och 
support vid hyresförhandlingar och 
avtalsskrivande.  
Utöver detta har i korthet följande 
åtgärder genomförts: 
-Vattenläckage i undercentralen, 
p.g.a. gamla packningar.  
- Åtgärdat avvikelser efter elrevision 
(ännu ej slutfört).  
- Reparerat 3 läckande WC-stolar och 
en blandare.  
- Reparation av diskmaskinen. 
- Initierat omslipning av borden efter 
Svea Vaccins användning av caféet 
(pågår). 
- Initierat diskussioner med Farsta 
centrums fastighetsägare om att 
kontraktet rörande avfallshantering är 
uppsagt.  
 

Behov av åtgärder som föreligger vid 
årets utgång: 
- Skrapning/lackning/oljning av 
fönsterlister (utsidan). 
- Fasadskadan mot gångstråket mot 
T-banan.  
- Access till vindsutrymmet över övre 
expeditionen. 
- Inträngande fukt i hisschaktet. 
- Rampen till kyrkporten.  
- Spricka i yttervägg i caféet. 

Dag Lundén 
 

STYRELSENS ARBETE 
Styrelsen inledde året med att bjuda 
in vissa kommittéer samt CU-
styrelsen till ett idémöte över Zoom. 
Därefter har styrelsen haft 10 
protokollförda möten under året, helt 
digitalt det första halvåret. En hel del 
kommunikation har försiggått 
mejlledes mellan ordinarie möten, i 
synnerhet med anledning av utlåning 
av våra lokaler för att utgöra 
vaccinationscentral. För första 
gången hölls också församlingens 
ekonomiska församlingsmöte och 
årsmöte helt digitalt. En 
återkommande fråga som ställts till 

Lars Liljemark, ljud- och bildtekniker samt sångare för de 
som tittar på Facebook, 4 apr 
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församlingen är "Vad vill vi och hur 
vill vi vara församling?" och i 
november bjöds det in till en 
eftermiddag för fortsatt samtal med 
handledning av Anders Jonåker, 
församlingsutvecklare inom 
Equmeniakyrkan. I år gick vi som 
kyrka med i VITA Nykter, vilket 
innebär att vår kyrkobyggnad och 
verksamhet är certifierad som 
alkoholfri. Vi ställde oss detta år 
också bakom en motion om att utlysa 
klimatnödläge, vilken lades fram och 
röstades igenom på 
Equmeniakyrkans Kyrkokonferens. 
Styrelsen beslutade att från och med 
november anställa Simon Palm på en 
tidsbegränsad vaktmästartjänst om 50 
%. Oskar Permvall meddelade under 
sommaren att han avgår i förtid ur 
styrelsen, som därefter bestått av Tina 
Strömberg (ordförande), Bengt 
Ekelund (vice ordförande), Maria 
Brunander (kassör), Ann-Sofi Wrang 
(personalutskott), Johan Lindholm 
(personalutskott) och Kim Bergman 
(föreståndare). Uppgiften som 
sekreterare har följt ett roterande 
schema.   
   Tina Strömberg 

 
EKONOMISK FÖRVALTNING 
Ekonomin, inklusive bokföring och 
löner, har skötts löpande av kassör 
Maria Brunander. Pandemin har även 
2021 varit en särskild händelse som 
påverkat församlingens ekonomi, 
framför allt på intäktssidan. Under 
juni-oktober innebar uthyrningen till 
Svea Vaccin ett välkommet tillskott 
till hyresintäkterna, och i slutet av 
året sökte och fick vi ett bidrag från 
Equmeniakyrkan, som avsåg den del 
av personalkostnaderna som kan 
hänföras till aktiviteter p.g.a. 
pandemin. Kollekter och gåvor har 
minskat något jämfört med 
föregående år.  
Huvudsakliga kostnader är personal 
och fastighet. Personalkostnaderna 
ökar något från föregående år 
eftersom en vaktmästare är anställd Tina Strömberg och Kim Bergman vid församlingsmötet, 5 sep 

Vaccinering i våra lokaler, 3 aug 
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på 50 % från november men håller sig 
inom budget. Fastighetskostnaderna 
ligger under budget och är betydligt 
lägre än föregående år, främst 
beroende på relativt få utgifter för 
reparation och underhåll. Däremot 
har el- och värmekostnaderna ökat, 
något som troligen kommer att 
påverka även 2022.  
Resultatet är ett underskott på ca 331 
000 kr. Det ska ställas i relation till 
fondens värdeökning som varit 
påtaglig, men som inte har bokförts 
eftersom detta bara görs då andelar 
säljs, dvs. då uttag görs. Det uttag 
som gjorts under året gjordes från en 
räntefond, så den bokförda vinsten 
för det uttaget blev endast 8 000 kr.    

             Maria Brunander 
 
FONDKOMMITTÉN 
2021 var ett fantastiskt börsår. 
Världsindex gick upp ca 16 %. 
Stockholmsbörsen gick upp ca 35 %. 

Våra placeringar ökade med 28,5 %,  
trots att vi under året gjorde ett uttag 
på 200 000 kr. 
 
De fonder vi placerat pengarna i är: 
- Handelsbanken Sverige Ind. 
Criteria 
- SEB Etisk Global Index Lux ack 
- Öhman Etisk Index Sverige A 
- Spiltan Räntefond Sverige 
Under året har vi minskat vårt 
innehav i räntefonden. 
 
OBS! 
Den exceptionella värdeuppgång som 
vi sett under 2021 är ett trevligt 
undantag och inget som vi kan räkna 
med i framtiden. 
 
Kommittén har under året bestått av 
Daniel Strömberg, Anders Holmberg 
och Anders Johnson. 

Anders Johnson

Prisutdelning vid Kämpaleken, 9 okt 
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STATISTIK  
 
Matrikel  
 
Avlidna 
Abel Kasasira, född 12 nov 1959   2 apr 
Eva Westlund, född 6 maj 1947   21 apr 
Margareta Strandberg, född 2 apr 1927  18 sep 
 
Utflyttad 
Lisa Kåreland till Valsätrakyrkan i Uppsala  8 dec 
 
Utträde 
Gunilla Mauritz    9 maj 
Oskar Mauritz    9 maj 
 
 
Medlemsantal   154   1 jan 2021  

148   1 jan 2022 
 
 
Gudstjänstbesökare (exkl. medverkande)  1 - 47/gudstjänst 
Gudstjänstföljare via Facebook   30 - 300/gudstjänst 
maxantal under gudstjänst resp. visningar i efterhand 
 
Antal betjänade (alla som är församlingsmedlemmar och de som antingen finns med i CU, 
studiegrupper, musikverksamhet eller som regelbundet besöker gudstjänster i CK, Farsta) är inte 
uträknat p.g.a. pandemin. 
  
Anställda  
Kim D Bergman, diakon och församlingsföreståndare 100 % 

 Oskar Permvall, 4 apr 
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AVSLUTNING 
Det du nu håller i din hand är församlingens årsberättelse, ett konkret tecken på 
församlingens tjänst under året. Liksom 2020 var ett speciellt år har 2021 också 
varit det för hela samhället, både för oss som individer men även som församling. 
Samtidigt som pandemin blivit alltmer vardag och vi allt snabbare kunnat lära oss 
att ställa om när restriktioner skärpts eller lättats. En årsberättelse består av 
mångas historier och jag hoppas och tror att vi är en församling där allas historier 
får rum, en församling där hela livet ryms. Jag tror att Gud verkar i våra liv och i 
församlingen och att det speglas i vår verksamhetsberättelse, att vi är en 
församling där Gud får verka både i djupet, bredden och i höjden. Jag hoppas att 
denna verksamhetsberättelse inte bara blir ett juridiskt dokument, utan att det får 
bli ett vittnesbörd om allt gott som vår församling står i, om den nöd där vår 
församling får vara med och be och den tro som vår församling är byggd på. 
I Matteus 16 så får Petrus frågan av Jesus: Vem säger folket att jag är? Vem säger 
du att jag är? Jesus ställer samma fråga till oss som församling och kyrka: Vem 
säger Farsta att jag är? Vem säger vi att Jesus är? Det är vår utmaning! 
 
 Kim Bergman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coronasäker Getsemanestund, 1 apr 
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Farsta mars 2022 
Styrelsen för Centrumkyrkans församling: 
 
 
 
 
 
 
Tina Strömberg 
ordförande 
 
 

Kim Bergman 
föreståndare 
 
 
 
 
 

Maria Brunander 
kassör 
 

Bengt Ekelund 
vice ordförande 

Johan Lindholm 
personalutskott 

Ann-Sofi Wrang  
personalutskott 
 

 

Anders Jonåker leder samtal efter kyrkfikat, 14 nov 


