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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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Gästpredikanter

Elin Weman 
– arbetar på Equmenia-
kyrkan som samord-
nare för arbetet i Afrika
predikar den 29/1.

Monika Vikdahl 
– diakon i Svenska 
kyrkan predikar 
den 12/3.

Linda Nyberg 
– diakonstudent från 
Svenska kyrkan 
predikar den 23/4.
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Hälsning  från  styrelsen 

En ny vår  är på intåg och med den nya och fortsatta planer 
i Centrumkyrkan i Farsta. Om en hel del av dessa kan du läsa 
här i bladet. 

En plan vi gjorde upp  tillsammans på församlingsmöte 
är att ha en dag av gemenskap och ordentlig vårstädning, för att 
göra vår kyrka fin på olika plan. En annan plan är att också i 
år göra gemensam sak i fastan. Vi anser att ett fokus på klimatnöd-
läget är minst lika aktuellt även i år, så det vill vi återkomma 
till, men denna gång med konsumtion som tema. Vid kyrkfika, 
församlingsmöten och inte minst årsmötet får vi spåna fram och 
konkretisera mer av vad vi vill vara och göra framöver! Årsmötet 
har vi i år den 19 mars. 
 
Ett tema som vi vill ha  genomgående för vår kyrka 
detta år är Heliga vanor. Något som lyfts i Equmeniakyrkan 
centralt och som vi vill ta inspiration ifrån. Heliga vanor är 
nämligen något vi tror är gott för oss alla, både som individer 
och som kyrka. Det är inte alltid så att lusten eller känslan finns 
där i oss för att göra det vi vet är bra för oss, och ännu fler 
krävande förväntningar behöver vi inte, men det kan finnas heliga 
vanor som vi kan få vila i och bli burna av. Det hoppas vi att 
hela församlingen vill vara med att fundera kring och prova att 
praktisera. 

Hälsar Styrelsen och Teologigruppen genom Tina Strömberg  
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 nder året fick församlingen uppleva att det sitter 
en ängel bland besökarna, eller i alla fall en väldigt duk-
tig organist. Fem minuter innan gudstjänsten frågade 
Kim en dam på fjärde bänk om hon kunde vara musiker 
då den ordinarie plötsligt fått förhinder. Vi fick se och 
lyssna till Torgerd Riben, som så lekande lätt trakterade 
vår orgel.

PORTRÄTTET

Text och bild: Anders Johnson

U
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Så vem är du Torgerd?

Jag är något så ovanligt som född i Stockholm, men av skånska föräld-
rar. Under min uppväxt bodde vi i Mölndal och Partille. Där hade jag 
faktiskt Olof Ernestam som lärare under ett år. Musik har alltid varit 
viktigt för mig och redan som ung bestämde jag mig för att bli organist, 
vilket jag utbildade mig till i Göteborg. Men jag kände att jag hade 
mer jag ville lära mig, så jag for ner till Strasbourg och studerade orgel 
ytterligare ett år.  

Men sedan var det dags att börja jobba. Först i Västerås stift, sedan 
Växjö och efter det Linköpings stift. I december 1994 kom jag så till 
Farsta församling. Här i Stockholm fick vi vårt barn och jag började 
gå på babysång i Centrumkyrkan. Under några av småbarnsåren var 
detta verkligen min kyrka och vi besökte ofta gudstjänsterna. Däremot 
så har jag arbetat i Söderledskyrkan och endast spelat här på en och 
annan lunchkonsert. Som organist har jag under åren också haft två 
körer. Den vanliga kyrkokören samt en ”kör för alla” vilket verkligen 
var jätteroligt. 

Är du fortfarande anställd av Farsta Församling?

Sedan förra hösten är jag nu pensionär men vill fortsätta att spela och 
kyrkorna söder om stan ringer in mig lite då och då när de behöver 
hjälp. Här i Centrumkyrkan brukar jag spela ca en gång per månad.

Har du några favoritpsalmer?

Egentligen märker jag att många av de där lite mer ovanliga psalmerna 
ligger mig varmt om hjärtat, som 107 ”Gör porten hög”, 496 ”Å, vilka 
stora gåvor” och 518 ”Kom med glädje”.

Brinner du för något mer än musik?

De sista sju åren hos Farsta församling var jag också miljösamordnare, 
med allt vad det innebär. Så man kan säga att jag tycker om att laga  
i stället för att slänga, inte äta så mycket kött, gärna resa men inte med 
flyg och helst inte med bil. Kort sagt leva på ett sätt som belastar jorden 
så lite som möjligt.
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Rapport från kassören
PERIODEN JANUARI – NOVEMBER

När 2022 nästan är slut ser det ut som vi hamnar ungefär i linje med budget 
på både intäkts- och kostnadssidan. Några variationer: Kollekterna till vår egen 
verksamhet ligger något lägre än budget – när en månad är kvar på året har vi 
samlat in 327 500 kr, att jämföra med årsbudgeten på 380 000 kr. De särskilda 
insamlingar vi gör under året (Equmeniakyrkans nationella och internationella 
arbete, pastors- och diakonutbildningen, Equmenia och Diakonia) har samlat 
in totalt 19 000 kr. 

De något lägre kollekterna kompenseras av högre hyresintäkter än budget. 
Det är många som nyttjar våra lokaler, till både fasta verksamheter och tillfäl-
liga samlingar. Vi har även sökt och fått ett bidrag från Equmeniakyrkan på 
70 000 kr, för arbete med utsatta människor. 

På kostnadssidan finns viss variation mellan kontona men totalt sett ligger 
de ungefär i linje med budget. Främsta undantaget är elkostnaden som ligger 
högt. Vad gäller uttag från fonden räknar jag med att vi kommer att ta ut 
enligt budget. 

En stor utgift har ägt rum under året, för en ny ramp till kyrkporten, 
och styrelsen har sökt bidrag för både den och andra tillgänglighetsskapande 
åtgärder. I vår får vi veta om ansökan blir beviljad. 

Maria Brunander
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Kalendarium
januari–april 2023

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

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

JANUARI ● ● ● ● ● ● ● ● 

Söndag 1 januari   Nyårsdagen
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
I Jesu namn
Kim Bergman
Musik: Mattias Karlsson

Fredag 6 januari   Trettondag jul
Ingen gudstjänst i Centrumkyrkan. 
Vi hänvisar till Farsta församling.
      
Söndag 8 januari
10.00 GUDSTJÄNST
Jesu dop
Bengt Ekelund, Karin Wiborn
Musik: Mattias Karlsson
  
Söndag 15 januari
10.00 GUDSTJÄNST
Livets källa
Kim Bergman

Torsdag 19 januari
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Jenniffer Ajamlou, sång och piano

Torsdag 19 januari
18.00–20.00 SCOUTERNA
Terminsstart

Fredag 20 januari
9.30 ÖPPEN FÖRSKOLA 
Terminsstart

Söndag 22 januari
10.00 GUDSTJÄNST
Jesus skapar tro
Jonas Thorängen
Musik: Johanna Börjeson

Tisdag 24 januari
17.30 BIBEL, BÖN OCH BÖCKER
Terminsstart, se sid 11.

Torsdag 26 januari
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Mats Larsson kvartett spelar låtar från 
den amerikanska och svenska jazzskatten.

Söndag 29 januari
10.00 GUDSTJÄNST
Jesus är vårt hopp
Elin Weman, Maria Brunander
Musik: Karin Wiborn, Bengt Ekelund
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FEBRUARI ● ● ● ● ● ● ● ● 

Torsdag 2 februari
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Erland Westerström, munspel

Söndag 5 februari
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Uppenbarelsens ljus
Vibeke Olsson Falk, Kim Bergman

Torsdag 9 februari
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
”Bland Kobbar & Skär”
Linnéa Sallay, mezzosopran/fiol
Jerry Adbo, accordeon
    
Söndag 12 februari
10.00 GUDSTJÄNST 
Det levande ordet 
Oskar Permvall
Musik: Mattias Karlsson

Torsdag 16 februari
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
”Ljus och värme” 
Duo Danica & Magnus,
cello, gitarr och sång

Söndag 19 februari
10.00 GUDSTJÄNST
Kärlekens väg
Kim Bergman
Musik: Torgerd Riben

11.30 EKONOMISKT 
FÖRSAMLINGSMÖTE

Torsdag 23 februari
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Marianne Sihvonen, tvärflöjt
Molly Påhlsson, tvärflöjt

      
Söndag 26 februari
10.00 GUDSTJÄNST  
Prövningens stund
Karin Wiborn, Kajsa Svärd

MARS ● ● ● ● ● ● ● ● 

Torsdag 2 mars
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Jenniffer Ajamlou, sång och piano  
  
Söndag 5 mars
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard 
Den kämpande tron 
Präst från Svenska kyrkan, Kim Bergman

Torsdag 9 mars
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK

Söndag 12 mars
10.00 GUDSTJÄNST 
Kampen mot ondskan 
Monika Vikdahl, Oskar Permvall
Musik: Mattias Karlsson  
 
Torsdag 16 mars
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
”Koraler och folklåtar” – Magnus 
Vikberg, trummor, Rasmus Borg, piano
Oskar Schönning, kontrabas
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Söndag 19 mars
10.00 GUDSTJÄNST 
Livets bröd
Kim Bergman
Musik: Torgerd Riben 

11.30 FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE

Torsdag 23 mars
11.30 SOPPLUNCH  
12.30 LUNCHMUSIK
      
Söndag 26 mars
10.00 GUDSTJÄNST 
med alla åldrar
Guds mäktiga verk
Kim Bergman, 
Anna Lindholm Olinder

Torsdag 30 mars
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
”Ballader, bossa, blues”
TOUCH Tessan Milveden och 
Ulla-Carin Nyquist, sång
Christer Langborn, gitarr
Magnus ”Mankan” Marcks, kontrabas

APRIL ● ● ● ● ● ● ● ● 

Lördag 1 april    
10.00 STÄDDAG 
Vi städar kyrkan och äter lunch 
tillsammans. Se sid 12.   

Söndag 2 april
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Vägen till korset
Anders Johnson
Musik: Birgitta Johnson

Torsdag 6 april   Skärtorsdag
18.00 GETSEMANEAFTON 
med måltid
Det nya förbundet
Kim Bergman, Anders Johnson  

Fredag 7 april  Långfredag
10.00 GUDSTJÄNST 
Korset
Kim Bergman, Anders Johnson  

Söndag 9 april  Påskdagen
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Kristus är uppstånden
Kim Bergman, Tina Strömberg 
Musik: Torgerd Riben

Torsdag 13 april
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Mattias Nilsson, piano
  
Söndag 16 april
10.00 GUDSTJÄNST
Påskens vittnen
Bengt Ekelund
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Födelsedagar 
6 januari

Suzanne Ahlgren, 75 år

12 januari
Birgitta Johnson, 60 år

4 februari
Emelie Johnson, 30 år

8 februari
Maria Fernandez, 70 år

8 februari
Jean Saliba, 70 år

18 februari
Kerstin Ahlgren, 70 år

18 februari
Ann-Britt Malm, 91 år

21 februari
Kerstin Haglund, 80 år

22 februari
Cecilia Thomsson, 60 år 

11 mars
Janepher Tusiime, 50 år

8 april
Iris Englund, 87 år 

8 april
Dag Lundén, 60 år

25 april
Souzanne Helander Saliba, 40 år

25 april
Aziza Saliba, 65 år

Avlidna
Åke Fredriksson
den 7 oktober

Inger Halén Isaksson  
den 8 december

Nya medlemmar
Yonathan Sebhatu, 

Kuluberhan Abraha, 
Jakob Järlund 

den 27 november

Födelsedagar 

APRIL ● ● ● ● ● ● ● ● 

Torsdag 20 april
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Per Gross, orgel
   
Söndag 23 april
10.00 GUDSTJÄNST 
Den gode herden
Linda Nyberg, Kim Bergman

Torsdag 27 april
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
      
  
Söndag 30 april
10.00 GUDSTJÄNST
Vägen till livet
Kim Bergman    
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EKONOMISKT 
FÖRSAMLINGSMÖTE 

söndag den 19 februari 

ÅRSMÖTE
söndag den 19 mars

CENTRUMKYRKANS 
FÖRSAMLINGS REGISTER

Deltagare i församlingens 
aktiviteter registreras frivilligt i 
Repet, vårt medlemsregister. 
Informationen används för våra 
utskick samt den årliga statistik-
rapporteringen till Equmenia-
kyrkan.

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.

Vill du dela tro och samtal, kom 
och var med i vår bönegrupp. 
Vi träffas tisdagar 
kl. 17.30 – 19.00 jämna veckor 
med start den 24 januari.
Vi läser söndagens text eller 
någon bok. Därefter samtalar 
vi och ber för varandra och det 
som väcks under samlingen. 
Alla är välkomna!

Bibel, 
Bön och 

Böcker

KONSTUTSTÄLLNINGAR
Under 2022 har sju konstnärer 
ställt ut sina alster i kafét en 
månad i taget. 2023 får vi njuta 
av nya utställare:

Karin Wiborn i januari
Ingegerd Dittmer i februari
Bengt Ekelund i mars
Alice Wiman i april
Lars-Åke Björk i maj

Under sommaren visas en sam-
lingsutställning och i september 
börjar vi med separatutställ-
ningar igen.

Är du intresserad av att ställa 
ut, kontakta Kerstin Haglund.
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DET FINNS MÅNGA SKRYMSLEN OCH VRÅR 
i vår fina kyrka, där dammråttor trivs och dit den ordinarie 
städningen inte hittar.
1 APRIL blir en dag där vi i härlig gemenskap umgås, äter lunch 
och gör våra utrymmen ännu finare. 
KOM KL. 10 med oömma kläder och ett glatt humör så städar 
vi kyrkan tillsammans.

VI STÄDAR KYRKAN

Alla bidrag till församlingens 
verksamhet är värdefulla, 
stora som små.

Bankgiro  
653-8615

Swish 
123 054 0443

Gåvor till församlingen



29/1 Insamling till det internationella arbetet
12/3 Insamling till pastors- och diakonutbildningarna
23/4 Insamling till Equmenia
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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: 26 juni – 8 juli
Kontakta Kim om du vill veta mer.  

Tänk också på

Kristendomsskolan Sjövik
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tänkvärt
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är det inne att lyfta fram starka människor som något beundrans-
värt och något att eftersträva. ”Du är starkare än vad du tror”, 
säger man för att uppmuntra varandra. Välj din egen väg och bli 
din egen lyckas smed. Du får själv ansvar för din egen lycka, och 
det är inget konstigt om någon lyckas genom att kliva på andra, 
det är en del av livet. Går det att mäta lycka? Är det den med 
flest saker i slutänden som vinner, eller den som aldrig varit sjuk? 
Kan lycka vara att alltid veta var man skall sova i natt, eller kanske 
själv få välja var man skall sova i natt? 

Paulus säger: ”Om jag nu måste berömma mig, vill jag berömma 
mig av min svaghet.” ”Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas 
i svaghet. Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min 
svaghet, för att Kristi kraft må komma och vila över mig. Ty när 
jag är svag, då är jag stark.”

Vi har lämnat juletiden bakom oss, en tid då vi fått påminna oss 
om vem Jesus är. Att han kom till oss i svaghet och enkelhet, att 
han genom att själv bli människa kan ge oss styrka och kraft, det 
är juletidens paradox, och hela livets grundton. 

Nu får vi fördjupa oss i vad Jesus gör, och vad vi kan göra för 
att bära ut det budskapet även i vardagen, där ljusslingor och 
stjärnor slocknat och vardagen gör sig tydlig. Om juletiden är 
förundran så är fastetiden begrundan. Nu är tid att belysa och 
betänka, att välja väg för framtiden, vilken är vår färdplan.

Kim Bergman

Idag



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

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

Centrumkyrkan 
Farstaplan 15, 123 47 Farsta


