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Gästpredikanter i höst

predikar 18 september

Lasse Svensson,
Equmeniakyrkans kyrkoledare
predikar 27 november (1:a advent)
Fotograf: Jim Lagerlöf

Fotograf: Simon Hellgren

Gustav Sjöqvist, fängelsepastor

Fotograf: Håkan Flank

Arkivbild Farsta församling

Anne-Christine Yström, Distriktsledare
och präst, Farstastrandkyrkan
predikar 11 september

Jim Lagerlöf, konsult i utbildningsfrågor, Stockholms katolska stift
predikar 18 december
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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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Hälsning från styrelsen
Grattis säger vi till pastor Kim!
Vid Equmeniakyrkans kyrkokonferens nu i augusti ordinerades
han nämligen till pastor vid den högtidliga avslutningsgudstjänsten. För oss som församling innebär det att vi nu istället för
diakon har en pastor som föreståndare.
När detta blad trycks har både vårt församlingsläger,

vårt samfunds kyrkokonferens och ett stort scoutläger nyligen ägt
rum. Det är något extra att vara iväg tillsammans flera dagar och
umgås nära på dygnet runt. Under kort tid hinner man såväl göra
gudstjänst som mat tillsammans, be, prata och göra aktiviteter ihop.

Mycket av detta ges det chans till i vår kyrka

också framöver fast i mer utspridd form under höstmånaderna.
Pasta På Onsdag bjuds det in till en onsdag i månaden. Bön &
Bibelprat fortsätter på tisdagskvällar varannan vecka. Församlingsmöten har vi den 25 september och 20 november. Gudstjänster
firas förstås också varje söndag med medverkan både av egna förmågor och gäster utifrån. Läs mer om detta här i bladet och om annat
som är på gång!

Alla är välkomna till vår kyrka. Det är något
vi säger och menar. Viktigt är också att det syns och fungerar i
praktiken. Vi prioriterar nu därför att göra om rampen upp till
kyrkporten. Nu ska den bli enklare, säkrare och mer inbjudande
att beträda. Du kommer den närmaste tiden kunna följa arbetet
utanför kyrkan och förhoppningsvis snart prova den!

Tina Strömberg, ordförande
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Rapport från kassören
PERIODEN JANUARI – JULI
Efter sju av årets tolv månader har vi samlat in 205 639 kr i gåvor och
kollekter, vilket är något lägre än samma period förra året och 54 % av årets
budget (efter sju månader borde vi ligga på 58 %).
Å andra sidan har uthyrningarna gått bra. Bostadsrättsföreningarna har kommit tillbaka efter pandemin och vi har också flera långsiktiga hyresgäster. Här
kommer vi sannolikt att hamna över årsbudgeten.
Tack alla ni som på olika sätt bidragit till våra intäkter!
Vad gäller kostnadsläget är det som väntat vad gäller verksamhetskostnaderna.
Inom personalområdet har nästan hela årsbudgeten för arvoden gått åt under
våren, så var gärna med och bidra med gudstjänstmedverkan under hösten!
Fastighetskostnaderna skjuter ifrån en del, främst p.g.a. högre värme- och
elkostnader. Tillkommit har kostnader för sophanteringen, som styrts upp,
vilket också innebär att vi får betala för den. Dessa poster kommer sannolikt
att ha överskridit årsbudgeten när året är slut, ev. en hel del. Jag undersöker
just nu möjligheten att byta elavtal för att i någon mån få ner kostnaderna.
Även kopieringskostnaderna har sprungit iväg en del. Kanske kopierar vi mer
nu när pandemin är slut.
Från fonden har tagits 306 000 kr av de 550 000 kr som är budgeterade
för året.
Maria Brunander
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SJÖVIKS KRISTENDOMSSKOLA
Äntligen är vi tillbaka som vanligt. Åter igen så är de två första veckorna efter
midsommar vikta för kristendomsskolan på Sjövik. Som vanligt är det två veckor fyllda
av intryck, ungdomar och en massa sol. Temat för årets kristendomsskola var ”Alla
människors lika värde”, ett tema som speglade av sig både i leken och i det allvarliga.
Den avslutande gudstjänsten hade ett drama som tydligt visade på orättvisor och
missförhållanden i vårt samhälle när det gäller hur vi ser på varandra. Men som
vanligt så har ungdomarna både fantastiska idéer och djupa insikter om samhället
och tron i de samtal och lektioner som är en stor del av kristendomsskolan.
Detta år deltog
82 ungdomar, varav
Jakob Järlund, Alex
och Jamie Wolf var
några av dessa.
Jakob som i år gick
klass två lät även
döpa sig vid den
avslutande gudstjänsten. I köket
hjälpte som vanligt
vår trotjänare
Lars-Åke till, och
som ledare och
föreståndare hade även jag förmånen att få vara med. Sjövik är inte bara roligt och
gemenskap, det är även viktigt och utvecklande och en god grund för unga vuxna
som söker tron.
Kim Bergman

55

Födelsedagar
5 september
Julia Ahlén, 40 år
15 september
Barbro Wickberg, 89 år

PASTA PÅ ONSDAG!
Vi träffas i kyrkan tre onsdagar
kl. 18.00–20.30.
Vi äter pasta och samtalar om
något intressant ämne. Kvällen
avslutas med en kort andakt.
Datum är:
28 sep, 26 okt och 23 nov.

19 september
Jan-Erik Sundberg, 70 år
20 september
Ingrid Lund, 75 år
8 oktober
Solveig Sandborg, 87 år

3 november

Michael Andersson, 65 år

26 november

Gina Eriksson, 30 år

26 november

Ingala Svärd, 92 år

13 december

Oskar Permvall, 65 år

Körprojekt

Vill du vara med och sjunga
i en projektkör?
Målet är en konsert i
Norrmalmskyrkan
lördag den 22 oktober
tillsammans med andra körer,
solister och musiker.
Temat är ”Vi firar livet”.
Övningar i Centrumkyrkan:
sön 25 sep kl 14.00–15.30
2 okt och 9 okt kl 11.30–13.00
Anmälan till:
info@johannaborjeson.com
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16 december

Kerstin Nygårdh, 93 år

22 december

Kerstin Lagerqvist, 89 år
24 december
Yngve Andersson, 89 år

Avliden

Birgitta Johnsson den 10 augusti

Dop

Jakob Järlund
döptes på Sjövik den 9 juli

Kalendarium
C E N T RU M K Y R K A N i FA R S TA
september–december 2022
SEPTEMBER ● ● ● ● ● ● ● ●
Söndag 4 september
10.00 GUDSTJÄNST
Friheten i Kristus

Anders Johnson, Kim Bergman
Musik: Johanna Börjeson

Torsdag 15 september
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Jenniffer Ajamlou, sång och piano
Söndag 18 september
10.00 GUDSTJÄNST
med nattvard
Enheten i Kristus

Torsdag 8 september
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Jan Allan trio
Fredag 9 september
9.30 ÖPPEN FÖRSKOLA
Terminsstart
Söndag 11 september
10.00 GUDSTJÄNST
Medmänniskan

Anne-Christine Yström,
Kim Bergman
Musik: Torgerd Riben
Tisdag 13 september
17.30 BIBEL, BÖN OCH BÖCKER
Terminsstart, se sid 10.

Gustav Sjöqvist, Bengt Ekelund
Torsdag 22 september
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Ninna Gudmundsson, fiol/sång/piano
och Sven-Erik Johansson, kontrabas
Söndag 25 september
10.00 GUDSTJÄNST
med alla åldrar
Ett är nödvändigt

Kim Bergman
Musik: Lena Åmark Ericsson och
Claes-Gunnar Ericsson
11.30 FÖRSAMLINGSMÖTE
Onsdag 28 september
18.00–20.30 PASTA PÅ ONSDAG!
Pasta, samtal och andakt. Se sid 6.

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

●●●●●●●●●●

Söndag 2 oktober
10.00 GUDSTJÄNST
Änglarna

Predikant meddelas senare.
Musik: Mattias Karlsson
Torsdag 6 oktober
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Helena Martinsson, sång
Lotta Larsson, piano
Söndag 9 oktober
10.00 GUDSTJÄNST
med nattvard
Lovsång

Karin Wiborn, Kajsa Svärd
Musik: Henrik Edström,
Spontanorkester

Söndag 23 oktober
10.00 GUDSTJÄNST
Trons kraft

Kim Bergman, Anders Johnson
Musik: Cecilia Thomsson
Onsdag 26 oktober
18.00–20.30 PASTA PÅ ONSDAG!
Pasta, samtal och andakt. Se sid 6.
Torsdag 27 oktober
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Torgerd Riben, orgel
Söndag 30 oktober
10.00 GUDSTJÄNST
med nattvard
Att leva tillsammans

Kim Bergman
Musik: Torgerd Riben

Torsdag 13 oktober
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Tomas Janzon, gitarr
Söndag 16 oktober
10.00 GUDSTJÄNST
Att lyssna i tro

Gunnar Tingström
Musik: Torgerd Riben
Torsdag 20 oktober
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Hayati Kafe, Mats Larsson,
Christer Langborn,
Magnus Mankan Marcks
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NOVEMBER

●●●●●●●●

Torsdag 3 november
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Linnéa Sallay sång och fiol
Christer Odlander, piano och dragspel
Söndag 6 november
10.00 GUDSTJÄNST
Vårt evighetshopp

Elaine Lindblom, Kim Bergman

Torsdag 10 november
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Catrin Spångberg Johansson, flöjt
Lördag 12 november
RETREAT
Söndag 13 november
10.00 GUDSTJÄNST
Frälsningen

Kim Bergman
Musik: Birgitta Johnson
Torsdag 17 november
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Jenniffer Ajamlou, sång och piano
Söndag 20 november
10.00 GUDSTJÄNST
Kristi återkomst

Kim Bergman
Musik: Mattias Karlsson
11.30 FÖRSAMLINGSMÖTE
Onsdag 23 november
18.00–20.30 PASTA PÅ ONSDAG!
Pasta, samtal och andakt. Se sid 6.
Torsdag 24 november
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Irmelin –
Maria Misgeld, Eva Rune
och Karin Ericsson Back

Söndag 27 november 1:a advent
10.00 GUDSTJÄNST
med nattvard
Ett nådens år

Lasse Svensson, Kim Bergman
Musik: Torgerd Riben

DECEMBER

●●●●●●●●●

Torsdag 1 december
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Grabbarna från eken –
Kim Persson, Samuel Linderström,
Tommy Lundgren
Söndag 4 december
10.00 GUDSTJÄNST

2:a advent

Guds rike är nära

Karin Wiborn
Musik: Bengt Ekelund
Torsdag 8 december
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Erika Nilsson, flöjt, Regina Odenhall
Bohlin, cello, Jenniffer Ajamlou, sång
Söndag 11 december 3:e advent
10.00 GUDSTJÄNST
med alla åldrar
Bana väg för Herren

Kim Bergman

Torsdag 15 december
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Julmusikal med
Farstastrandkyrkans personal
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Söndag 18 december 4:e advent
10.00 GUDSTJÄNST
Herrens moder

Jim Lagerlöf, Tina Strömberg
Musik: Mattias Karlsson
Lördag 24 december Julafton
Inför Jesus födelse

11.00 SAMLING VID
KLOCKSTAPELN
Kim Bergman
11.30 JUL I GEMENSKAP
Söndag 25 december Juldagen
10.00 GUDSTJÄNST
med nattvard
Jesu födelse

Kim Bergman
11.30 JUL I GEMENSKAP

Jul

i gemenskap
Vill du vara med och sprida
julkänsla i Farsta centrum?
Åter igen öppnar Centrumkyrkan
dörren för Jul i gemenskap, ett
samarbete med Hela människan,
där vi bjuder på jultallrik till den
som önskar.
Har du möjlighet att hjälpa
till som volontär, kontakta mig
eller Anette Kyhlström innan
den 11 december.
/Kim Bergman
Julafton 24 december
Juldagen 25 december
med start 11.30 båda dagarna

Bibel, Bön och Böcker
Vill du dela tro och samtal, kom
och var med i vår bönegrupp.
Vi träffas tisdagar
kl. 17.30 – 19.00 udda veckor
med start den 13 september.
Vi läser söndagens text eller
någon bok. Därefter samtalar
vi och ber för varandra och
det som väcks under samlingen.
Alla är välkomna!
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Välkommen till

FÖRSAMLINGSMÖTEN
söndag den 25 september
och 20 november.

D

en 30 juli kl 9 for
en proppfull buss från
Centrumkyrkan till Norra
Åsum i Skåne för att vara
med på Jamboree 2022, det
veckolånga lägret med ca
11 000 deltagare från framför allt Sverige men även
en del utländska scouter.
I bussen fanns lägerpackning för tre kårer och 48
scouter från fem kårer.

Jamboree 2022

Från Centrumkyrkans
scoutkår deltog nio scouter
och fyra ledare, varav jag
Anna var lägersjuksköterska
i Jamboreens sjukvårdstält
och Kim var pastor i lägerkyrkan. Vi delade by med
Abrahamsbergskyrkans
scoutkår. Våra tre utmanarscouter slogs ihop med
Abras fem under aktiviteterna. Våra sex äventyrare
gick på aktiviteterna tillsammans med ledaren Johan.

FOTO: KIM BERGMAN

Programmet för scouterna bestod av att besöka olika drömvärldar, och reflektera
över hur det var och vad som skulle kunna göra dessa världar bättre.
Efter förmiddagens program fanns tid att besöka ”hubbarna” för olika åldrar och
där lära känna andra scouter, hänga, spela spel, fika mm. En annan aktivitet var att
hänga, bygga och spela spel på byn eller bara gå runt och kika på lägret.
Det var lägerbål en kväll, disko en annan och en stor avslutning med kända artister,
Tusse, Loreen, Klara Hammarström och förstås vår Kung. Han hade ett fint tal, som
avslutades (som alltid) med raketen.
Att arbeta som sjuksköterska på storläger kan ses som en kompetensutveckling.
Tillsammans med kollegor från hela landet som är specialister inom olika områden
utgjorde vi ett perfekt sjukvårdsteam. Att få kungligt besök var verkligen en ära.
Jag tror att alla som var med ser fram emot nästa storläger. Då hoppas vi på fler
deltagare från vår scoutkår.
Anna Lindholm Olinder
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Mattias
Karlsson
Vi ser honom
ofta vid orgeln.
Här får vi veta
mer om vem
han är.

FOTO: ANDERS JOHNSON

PORTRÄTTET

Uppvuxen i Lidköping började jag spela piano redan som 9-åring. Vid 15
års ålder tog jag min första orgellektion av Solveig, en kantor utanför
Lidköping. Som 17-åring hade jag glädjen att vara elev hos Peter Enerbäck,
organist i S:t Nicolai kyrka i Lidköping. Det varade i tre år.
Flyttlasset gick så småningom upp till Stockholm då jag kom in på Sköndalsinstitutets kantorslinje. Det var två härliga år. Efter studierna bosatte
jag mig nära Farsta Centrum, i ett område där jag känner mig hemma. Jag
blev också en del i Farsta församlings gemenskap. De och Centrumkyrkan
hade redan då ett fint samarbete och det fanns ett avtal att Farsta församling skulle ställa upp med en musiker i månaden. Det blev jag. När sedan
avtalet slutade att gälla fortsatte jag att spela här. Detta var 1995 och nu
är Centrumkyrkan min församling.
Jag har också studerat musikvetenskap på Stockholms universitet och har
en fil.mag. i musikvetenskap.
På vardagarna jobbar jag som arkivarie på statens Musik- och teaterbibliotek i Frihamnen. Det är faktiskt ett mer spännande arbete än vad
man kan tro. Just nu håller jag på att gå igenom fyra flyttlådor med pärmar
fyllda av musik, från avlidne Olle Widestrands kontor i Immanuelskyrkan,
Jönköping.
Sedan fem år tillbaka sjunger jag i Vox Immanuel i Immanuelskyrkan, där
jag också är med i repertoarrådet.
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Från sommar till höst
i Waldemar Åhléns sommarpsalm

EN AV VÅRA VANLIGASTE PSALMER i Centrumkyrkan under
sommaren är En vänlig grönskas rika dräkt (PoS 201). Vi sjunger den
på en melodi av Waldemar Åhlén som var kyrkomusiker i Stockholm på
1900-talet. Från början var den en körsång och den sjungs fortfarande
ofta så under namnet Sommarpsalm. Första gången den klingade var på
en skolavslutning 1933 då den sjöngs unisont av barnkör med orgelkomp.
Det var då 12 år sedan psalmen först hade sjungits i kyrkan men då på en
melodi från 1600-talet av Gastorius. Åhlén har sagt att han tyckte att den
melodin inte var tillräckligt glad och att det därför behövdes en ny.
Har ni någon gång undrat vem som skrev texten?
Det gjorde Carl David af Wirsén, (se bild). Han
var litteraturhistoriker och författare med konservativ läggning på 1800-talet och några år in på
1900-talet. Idag är han bortglömd med undantag
för dikten ”En vänlig grönskas rika dräkt” som
publicerades 1889. Inspirationen hämtade han
från midsommardagens profetia ur Jesaja kap. 40.
Där står bl.a. dessa rader som vi minns återspeglas i psalmens tredje strof:
”Allt kött är gräs och all dess härlighet såsom ett blomster på marken … Gräset
torkar bort blomstret förvissnar, men vår Guds ord förbliver evinnerligen.”
Wirsén för in denna tanke efter att i de första stroferna ha lovprisat sommarens fröjder. De två sista stroferna brukar vi inte sjunga. Där utvecklar
han förgängelsemotivet ytterligare innan han rundar av med formuleringar
om evighetshoppet:”I paradis han huld och vis, mig sist skall omplantera, där
inget vissnar mera.”
Det ovan sagda gör att psalmen har åtminstone tre användningsområden:
Sommar (hela eller v. 1–3), kyrkoårets slut (v. 3–5) och begravning
(v. 3– 5). Melodin är också mycket fin! Kanske kan den få klinga i kyrkan
också vid andra tillfällen än söndagsförmiddagar i sommartid.
Mattias Karlsson
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E

tt av det mest klyschiga
du kan säga är nog:
”Livet blir inte alltid som
du har tänkt dig” och ett nästan
lika klyschigt svar är väl detta:
”Och tack Gode Gud för det”. För
tänk om livet alltid skulle bli
som man själv tänkte det. Troligen
skulle det bli ett totalt kaos, eftersom alla andras liv också måste bli
som just de vill, och hur skulle det
då passa i mitt liv. Jag är en av
de som utan att tveka kan ställa
mig i kön med de vars liv inte blev
som de tänkt det. Men jag är också
nöjd med hur mitt liv är, även
om just det inte är en självklarhet
för alla människor. Ibland blir livet
inte riktigt som man tänkt det,
men ibland blir det det, fast inte
på det sättet som man tänkt det.

Kim ordinerad till pastor vid
Equmeniakyrkans kyrkokonferens i augusti.
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Jag tänker att livet har flera olika
hållplatser. Vissa vill man stanna
länge på, andra önskar man att
man kunde glömma och flera är
knutpunkter. Idag har jag nått en
knutpunkt, en station på min livsvandring där flera vägar äntligen
strålat samman till ett origo, en
brännpunkt. Flera som känt mig
länge har säkert hört mig tala om
min längtan och det som jag upplevt vara min kallelse. Och flera av
stigarna som jag påbörjat på min
livsvandring har haft samma mål.
Ibland har målet känts långt borta,
andra gånger nästan nära. Men det

tänkvärt
har alltid visat sig att målet inte var det jag tänkte mig. Jag är inte missnöjd,
för varje destination har berikat och utrustat mig på flera sätt, många gånger
med verktyg som jag själv inte visste att jag skulle behöva.
För drygt 30 år sedan så upplevde jag min kallelse till pastor för första
gången, och nu i efterhand kan jag bara tacka Gud för att jag inte blev det
då. Nu vill jag inte förhäva mig, men även Jesus väntade i ca 30 år innan
hans gärning tog fart. Jag hoppas bara att min tjänst på jorden kan få bli
något längre än hans.
Under den perioden upplevde jag mycket som jag i efterhand tog som bekräftelser på att jag var på rätt väg. Men samtidigt så var mitt mål hela tiden
bortom horisonten, och ju äldre jag blev desto större blev vissheten om att jag
inte skulle bli pastor, som var min självbild. Och kanske även en sorg. I den
vida världen finns det flera utryck på temat ”ensam är stark”. Ett av dessa är
det välkända ”Man är sin egen lyckas smed”. Det gamla talesättet har verkligen
satt sig i nutidsmänniskan, där allt idag går ut på att förverkliga sin egen lycka.
Vi ser det tydligt i Bibelns berättelser, inte minst runt Abrahams löfte om
gudsfolket, där Abraham och Sara blir frustrerade och själva försöker skapa
sin egen målbild.
Det är alltid lättare att se Guds plan genom historien än att försöka tyda
den i framtiden.
Nu har äntligen flera av de stigar jag tidigare trott varit återvändsgränder visat
sig leda till en och samma knutpunkt. En knutpunkt är nådd. Härifrån finns
det flera vägar. Jag hoppas att jag kan vara lyhörd och förstå vilken plan det
finns för mig.
Vid ordinationshögtiden fick vi ett kors, och för mig så får det bli en bild av
hur fyra vägar möts i ett centrum, en punkt där allt strålar samman.
Tack alla ni som på olika sätt hjälpt mig igenom! Det har varit en lång
vandring men nu går jag vidare, till mångt och mycket samma Kim som
igår, med skillnaden att jag inte längre jobbar som pastor, nu ÄR jag pastor.
Gå med Gud, Gud går med oss. Tack Gud för att du har hållit min längtan
levande!
Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade,
men för oss som räddas är det en Guds kraft. (1 Kor 1:18)
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Centrumkyrkan
Farstaplan 15, 123 47 Farsta
Pastor 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.

