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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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Tina Strömberg, Maria Brunander och Dag Lundén musicerar i gudstjänsten.
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Hälsning  från  styrelsen 

Lagom till att pandemins oro lades bakom oss denna vår kom 
Ukrainakrigets oro. Detta är förvisso bara ett av många eländiga 
krig som pågår i världen men det påverkar oss på ett speciellt 
sätt. Vi har det geografiskt sett relativt nära, det påverkar världs-
ekonomin och också vår ekonomi, och ukrainska flyktingar 
kom raskt till vårt land, ja även till vår kyrka. Samtidigt spirar 
livet också denna vår som varje vår. Samtidigt med oro får vi 
glädjas åt det som finns att glädjas åt. 

Församlingen har haft årsmöte och då valdes i någon mån en 
ny styrelse, med Tina som fortsatt ordförande. Vi tackar för 
förtroendet och hälsar särskilt Frehiwot välkommen som ny 
i uppgiften! Vid årsmötet pratades det bland annat om det 
församlingsläger som det planeras för 26–28 augusti och som du 
kan läsa om på sid. 4 här i bladet. Någon uttryckte att detta 
är något av det viktigaste vi kan göra som församling – att vara 
tillsammans och ha det kul, för att ”tajta ihop oss”. Denna helg 
får vi glatt se fram emot! 

Den 8 maj har vi också glädjen att mötas för församlingsmöte 
och då prata vidare i den formen om vad vi är, vill och tar sikte 
på. Däremellan ges det varje vecka också många olika tillfällen 
att träffas i kyrkan och som du får en god överblick av här i 
bladet. Vi ses! 

Hälsningar från styrelsen 
genom Tina Strömberg
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Rapport från kassören
INFO TILL FÖRSAMLINGEN OM EKONOMIN 
JAN–MARS 2022

I början av året är det svårt att dra några slutsatser kring hur det 
kommer att bli under året, men jag gör några nedslag i det som varit 
hittills.

Kollekter och gåvor: Vi har samlat in 23 % av årsbudgeten, vilket ju 
är något lägre än de 25 % vi borde vara uppe i efter ett kvartal. Å 
andra sidan har vi haft kollekter till tre insamlingar till Equmeniakyrkan, 
som tillsammans uppgår till 15 963 kr: 4 250 kr till internationella 
missionen, 6 733 kr till nationella missionen och 4 980 kr till pastors- 
och diakonutbildningarna. 

Hyresintäkterna ligger på 105 962 kr vilket är hela 33 % av årsbud-
geten. Några av bostadsrättsföreningarna har börjat komma tillbaka efter 
pandemin, samtidigt som den lett till att vi fått en del nya hyresgäster.

Det som sticker ut bland kostnaderna är de som gäller el och värme, 
som varit höga under årets första månader. Men de kostnaderna är 
ojämnt fördelade över året så vi får se hur de utvecklar sig. Övriga 
kostnader på fastighetssidan som kan nämnas är kyrkklockan på 11 200 
kr och filmutrustning till kyrksalen på 15 800 kr. De är dock räknade 
med i budgeten. Personalkostnaderna följer i stort sett budget. 

Ett uttag har gjorts från fonden på 202 000 kr. 

Maria Brunander, kassör

Välkommen till
FÖRSAMLINGSMÖTE söndag den 8 maj 
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Platsen är Gålögården i Stock-
holms södra skärgård. Utöver det 
hus vi bor i finns ett kapell, matsal, 
grillplats och ytor utomhus för akti-
vitet. För de badsugna är det 10 
minuters promenad till badstrand 
och i skogen kan det plockas bär 
och svamp. Det är fyrbäddsrum 
med dusch och toalett, men vi spri-
der ut oss för att främst bo två i 
varje rum. 

FÖRSAMLINGSLÄGER 
26–28 augusti

Som avrundning på sommaren och uppstartshelg inför hösten 
bjuds alla medlemmar i Centrumkyrkans församling, och andra intres-
serade med anknytning, in till församlingsläger 26-28 augusti! 

Vi kommer att laga mat tillsammans, sjunga och be, fira gudstjänst, göra 
något lekfullt och framförallt umgås! Oavsett om du är ny eller gammal i 
vårt sammanhang så finns det god chans att du lär känna någon än mer 
än du gjort tidigare. 
 

Pris: 1 300 kr/vuxen, 
700 kr för barn upp till 12 år och 
möjlighet finns till familjepris.  

Anmälan: behöver vi redan 22 maj 
p.g.a. gårdens bokningsregler. 
I mån av plats kan fler ansluta 
därefter. 

För frågor och anmälan kontakta 
Kim Bergman på 072-707 74 44 eller 
kim.bergman@centrumkyrkanfarsta.se.

Hör också av dig till Kim om du har 
idéer eller vill vara med i planerings-
gruppen för helgen!
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KONSTUTSTÄLLNINGAR 
i Centrumkyrkans kafé

Ett trevligt inslag i vårt kafé har vi kunnat njuta av sedan i mars i år. Då 
påbörjades en konstutställning som förhoppningsvis ska pågå lång tid fram-
över. Deltagarna i Konstgruppen som träffas på måndagar och arbetar med 
olika tekniker av måleri och bildväv kom med idén att göra något åt en 
lite tråkig vägg. Kanske man kunde visa sina alster där. Efter ett upprop på 
Centrumkyrkans interna facebookgrupp om att vara med och ställa ut har 
ett tiotal konstnärer anmält sitt intresse av att delta och bland dessa har det 
dragits lott om i vilken ordning man ställer ut. En månad får varje konstnär 
ha sina verk uppsatta. På så sätt hinner många få del av konsten och väggen 
utgör en fin omväxling i kafét.

Under april månad har Åsa Sagström visat tavlor i en kinesisk teknik hon 
lärde sig för 20 år sedan. Så här berättar hon om sitt skapande:
– Jag har målat akvarell i många år och deltagit i en del utställningar, bl a på 
Konstrundan i Enköping. När Farsta konstförening hade konstutställningar 
i Centrumkyrkan var jag också med. Efter tips av Ann-Britt Malm om hur 
trevligt det var i Centrumkyrkans  konstnärliga studiegrupper började jag 
i båda, när Britta Svensson lärde ut måleri och Maj Axelsson var lärare i 
bildväv. Konstgruppen på måndagarna är viktig och jag har börjat känna 
mej som hemma här. Just nu arbetar jag helst med fri bildväv. 
   
Den som fått maj månad på sin lott är Margareta Biazzi.
– För ganska precis 10 år sedan tog jag mod till mig och besökte konst-
gruppen. Jag hade aldrig målat tidigare, men Ann-Britt Malm talade så 
varmt om gruppen och om hur trevligt det var, så jag vågade ta steget att 
börja måla. Det har jag verkligen aldrig ångrat, numer är måndagar något 
som jag ser fram emot. Jag målar i akryl och ofta landskap och natur.
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Konstgruppen som den ser ut nu har sedan några år ingen ledare. För 
att kunna delta måste man ha erfarenhet av konstnärligt skapande och 
vara självgående. Men tips, idéer och kritik delar vi med varandra, och en 
god gemenskap. Ann-Britt Malm som nämns av både Åsa och Margareta 
kommer att ställa ut i höst. Det är roligt att se fram emot en spännande 
och omväxlande vägg med foto, måleri och bildväv av olika konstnärer.

Kerstin Haglund
konstgruppsdeltagare 

Åsa Sagström t v ställde i april ut sina målningar som syns i bakgrunden. 
Här kollar hon och Siv Nordström hur det går för Margareta Biazzi att 
färdigställa sina tavlor inför utställningen i maj.
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Kalendarium
maj–augusti 2022

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

MAJ

Söndag 1 maj
10.00 GUDSTJÄNST
med nattvard  
Den gode herden 
Elsa Cronhjort, Kim Bergman
Musik: Per Rosenius

Torsdag 5 maj
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK

Söndag 8 maj
10.00 GUDSTJÄNST 
Vägen till livet
Kim Bergman, Inger Halén Isaksson
Musik: Johanna Börjeson, Vårkören

11.30 FÖRSAMLINGSMÖTE  
     
17.00 SINNESROGUDSTJÄNST
Fika från 16.30

Torsdag 12 maj
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
      
   

Söndag 15 maj
10.00 GUDSTJÄNST
Att växa i tro
Oskar Permvall, Kim Bergman  
Musik: Per Rosenius, Skönstavikskören

Torsdag 19 maj
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK

Söndag 22 maj
10.00 GUDSTJÄNST
Bönen
Kim Bergman
Musik: Mattias Karlsson

Torsdag 26 maj 
Kristi Himmelsfärds dag 
Herre över allting 
Ingen gudstjänst i Centrumkyrkan.
Vi hänvisar till Farsta församling.
 
       
Söndag 29 maj
10.00 GUDSTJÄNST
med nattvard
Hjälparen kommer
Kim Bergman, Inger Halén Isaksson
Musik: Torgerd Riben

Med reservation för ändringar. Aktuell information finns på 
www.centrumkyrkanfarsta.se och www.facebook.com/centrumkyrkanfarsta



9

JUNI

Söndag 5 juni
10.00 GUDSTJÄNST
Den heliga Anden
Kim Bergman 
Musik: Johanna Börjeson, 
Barnkören Fagersjö sångfåglar

Söndag 12 juni
10.00 GUDSTJÄNST
Gud – Fader, Son och Ande
Kim Bergman, 
Musik: Per Rosenius 

17.00 SINNESROGUDSTJÄNST
Fika från 16.30

Söndag 19 juni
10.00 GUDSTJÄNST
Vårt dop 
Anders Johnson
Musik: Mattias Karlsson 

 
Söndag 26 juni
10.00 GUDSTJÄNST
Den Högstes profet
Karin Wiborn, Bengt Ekelund
Musik: Mattias Karlsson  

JULI

Söndag 3 juli
10.00 SOMMARGUDSTJÄNST
Tina Strömberg  

Söndag 10 juli
10.00 SOMMARGUDSTJÄNST
Anders Johnson, Birgitta Johnson 

Söndag 17 juli
10.00 SOMMARGUDSTJÄNST

Söndag 24 juli
10.00 SOMMARGUDSTJÄNST

Söndag 31 juli
10.00 SOMMARGUDSTJÄNST

AUGUSTI

Söndag 7 augusti
10.00 SOMMARGUDSTJÄNST
Bengt Ekelund

Söndag 14 augusti
10.00 GUDSTJÄNST
Goda förvaltare 

Söndag 21 augusti
10.00 GUDSTJÄNST
Nådens gåvor

26–28 augusti
FÖRSAMLINGSLÄGER
Se sid 5.
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Styrelsen
Tina Strömberg, ordf.
Maria Brunander, kassör
Johan Lindholm, vice ordf.
Ann-Sofi Wrang
Frehiwot Girmazion 
Kahisay

Fondkommittén
Anders Johnson
Daniel Strömberg
Gunnar Wrang

Kommunikations-
kommittén
Anders Johnson
Kerstin Haglund
Birgitta Johnson

Fastighetskommittén
Dag Lundén
Kerstin Lagerqvist
Olof Svärd
Lollo (Jan-Olof) Svenborn

Verksamhetskommittén
Karin Wiborn
Kim Bergman

GRUPPER I CENTRUMKYRKAN EFTER ÅRSMÖTET 2022

Teologgruppen
Bengt Ekelund
Karin Wiborn
Jonas Thorängen

Personalutskottet 
(del av Styrelsen)
Johan Lindholm
Ann-Sofi Wrang

Lokaluthyrning
Birgitta Johnson
Per B Gustafsson

 

 

 

 

2 maj
Kajsa Svärd, 65 år

4 maj
Britt Fredriksson, 88 år 

22 maj
Monica Adenor, 60 år

28 maj
Berit Magnusson, 89 år 

11 juni
Jeiran Deban, 75 år

Utflyttad
Cecilia Samuelsson 

till Österledskyrkan i Uppsala
den 19 april

Födelsedagar
8 juli

Kjell Haglund, 80 år

19 juli
Bo Johansson, 70 år

21 augusti
Birgitta Hällegårdh, 65 år

25 augusti
Ove Agnerling, 75 år

27 augusti
Frehiwot Girmazion Kahisay, 60 år

Avliden
Marianne Nord den 4 mars

Nya medlemmar
Birgitta Björk och 

David Hekmatullah
hälsades välkomna den 27 mars
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LARS ÅKE
Hur har det gått med 
den vegetariska 
maten?
Rätt så bra, bättre än 
jag trodde faktiskt.
Har det varit svårt att 
laga vegetarisk mat?
Nä, det har det inte 
varit. Jag trodde att 
det skulle vara svårt 
men det var det inte. 
Det har faktiskt varit 
mycket lättare än jag 
trodde.
Kommer du att fort-
sätta laga vegetarisk 
mat?
Jag tror faktiskt att det 
kommer att bli mer 

vegetarisk mat på tall-
riken även i framtiden. 
Det är ju nyttigt att äta 
mer grönt.

CECILIA
Hur har det gått med 
den vegetariska 
maten?
Jag äter normalt väl-
digt lite kött och har 
egentligen fortsatt på 
samma sätt nu under 
fastan. 
När fastan är slut kom-
mer jag att fortsätta 
att nästan bara äta 
vegetarisk mat, fast 
ibland blir jag väldigt 
sugen på kött och då 
passar jag på.

VEGETARIANFASTAN
– hur har det gått?

JOHAN
Hur har det gått med 
den vegetariska maten?
Jag och Anna har dragit 
ner på kött. I princip 
lagar vi bara vegetarisk 
mat, när det är till oss 
två. En del recept har vi 
förändrat, som t.ex. kol-
bullar som kolare åt. 
Där skall det egentligen 
vara stekt fläsk inuti 
men nuförtiden gör vi 
alltid med västerbotten-
ost istället.
Men det är klart när vi 
har folk på besök kan 
det ju bli lite annor-
lunda.
Kommer ni att fortsätta 
äta övervägande 
vegetarisk mat?
Absolut.

TEXT OCH FOTO: ANDERS JOHNSON
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Visst är det härligt att se vår kyrka fyllas av 
människor som skrattar, tänker, sjunger, fikar och 
umgås med varandra och Gud. Vår byggnad är en 
fantastisk resurs för oss och människorna runt om i 
Farsta. Men det är också en byggnad som slits och 
som behöver skötas om. Då är det skönt att det 
finns ett gäng händiga entusiaster i fastighetskom-
mittén som gärna ger vår byggnad ett handtag när 
det behövs. 

Under 2021 åtgärdades bl.a.
• 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.
• Initierat diskussioner med Farsta centrums fastighetsägare i och med att 
 kontraktet rörande avfallshantering är uppsagt (Berör lokaler i direkt 
 anslutning till kyrkan samt vår egen hantering av avfall). 
• Reparationen av kyrkklockan slutfördes också i början av 2022.

Just nu är fokus på:  
• Skrapning/lackning/oljning av fönsterlister (utsidan).
• Fasadskadan mot gångstråket mot T-banan. Fortsatt inte reparerat efter 
 den omilda behandling den fick av en släpkärra vid Farstaloppet 2017.
• Access till vindsutrymmet över övre expeditionen: Steglåsning och en 
 fjäder för takluckan behöver monteras.
• Inträngande fukt i hisschaktet.
• Rampen till kyrkporten. Avvaktar stadens förslag till omgörning av 
 kommunens mark och rampen över garaget. 
• Spricka i yttervägg i caféet.

FASTIGHETSKOMMITTÉN 
RAPPORTERAR

David Böling installerar nya mikrofoner för bättre ljudupp-tagning i Facebooksändningen.

FOTO: ANDERS JOHNSON
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Med Simon som tillfällig resurs så 
finns nu en möjlighet att utföra en del 
av det löpande underhåll som krävs. 
Men det är ingen permanent lösning 
vilket är att föredra. Det skulle vara 
bra med någon ansvarig på plats i kyr-
kan dagtid, inte minst med alla de 
olika grupper som rör sig i byggnaden. 
Det är ett uppdrag fastighetskommit-
tén inte kan ta på sig.  

Hjälp till att vårda den fina bygg-
naden som vi gemensamt förvaltar. 
Ser ni något som behöver åtgärdas 
så använd gärna de felanmälnings-
blanketter som finns på kyrktorget. 
Kommittén tar tacksamt emot alla 
synpunkter – positiva som negativa.

Dag Lundén
FOTO: ANDERS JOHNSON
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Det hände sig att hon i en dröm fått höra att Jesus skulle komma på besök 
till henne. Då hon vaknade var det med en god känsla i kroppen. Tänk 
att Jesus ville besöka just henne! Hon tänkte att då måste hon göra fint, så 
hon började med att städa hela huset. När hon i ett moln av damm och 
diskhandskarna våta av skum står och fyller på tvättmaskinen, hör hon hur det 
ringer på dörren. Jäktad går hon för att se efter. Utanför dörren står hennes 
granne Jane med en påse nybakade kakor och en kaffetermos. Med ett brett 
leende frågar hon om de inte skall ta en fika, så kan de prata en stund. Hon 
ser på Jane men avböjer med förklaringen att hon väntar besök. Jesus har 
lovat att komma förbi, och just nu så är hon mitt uppe i förberedelserna. Allt 
måste vara perfekt. 

Då hon stängt dörren framför grannen kastar hon sig genast iväg för att börja 
skura golven. När hon efter en stund skurat alla golv och med iver gett sig på 
att putsa fönstren, hörs åter ringklockan på dörren. Hon ser sig omkring och 
går för att öppna. På trappan står en liten pojke som undrar om hon sett 
hans katt. Den kröp in under hennes staket och han undrar om hon kan 
komma ut och hjälpa honom att leta. Stressat ser hon på klockan och tänker 
på allt som måste ordnas innan Jesus kommer. Hon säger till pojken att hon 
inte har tid och stänger dörren för att fortsätta städa. Hon måste ju hinna 
baka en kaka också. 

Naturligtvis, när hon just börjat plocka fram ingredienserna och konstaterat 
att hon har exakt vad som behövs för att baka ringer det återigen på dörren, 
och med förklädet hängande om halsen och mjöl på kinderna går hon för 
att öppna. På förstubron står Jakob, och han undrar om han kan få låna lite 
socker. Hon tänker på att hon inte kan ge bort något, för då kan hon själv 
inte baka en kaka, och det är ju faktiskt Jesus som kommer på besök, förklarar 
hon och stänger dörren. 

Nu är allt äntligen klart, fönstren blänker, golven skiner och den nybakade 
kakan sprider sin doft genom hela huset. Nu kan hon bara vänta, men tiden 
går, och Jesus verkar inte komma. När natten kommer och hon besviken går 
och lägger sig, frågar hon Jesus varför han inte kom som han lovat. Jesus 
svarade: ”Jag besökte dig tre gånger, men ingen gång släppte du in mig.”

Berättelsen är fritt från ett drama 

tänkvärt
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Jag funderar mycket på för vem vår kyrka är till för. Vi har ett läge som ger 
oss flera möjligheter. Vi har en värld som söker efter trygghet, och ett hopp 
som bär genom tid och rum. Är vi lyhörda för den som söker, är vi till för 
den som behöver? Under pandemiåren har det blivit tydligt att många söker 
sig till kyrkan. Det märks i våra Gudstjänster och det märks under veckorna. 
Som församling tänker jag att det är vårt uppdrag att öppna vår kyrka för 
den som knackar.

Kim Bergman
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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


