
För dagsaktuell information om församlingens verksamhet, se vår hemsida. 
Vi informerar fortlöpande om vilka samlingar vi genomför, och vi 

följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner.

SEPTEMBER-DECEMBER
2021

HEMSIDA: 
www.centrumforsamlingen.se

BANKGIRO: 5343-2290
BANKKONTO: 8150-5 944278510-2
SWISH: 123 570 00 67



September
12 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. 
      Tema: Hagar och Ismael – 1 Mos 16. Bön för område nord och diakoni. 
15 onsdag 10-12 Förmiddagskaffe.
15 onsdag 19.00-20.00 Bön i kyrkan.
16 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
19 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Marie-Louise Alsäter. 
      Tema: Jakobs dröm – 1 Mos 28. Bön för område öst. 
23 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
26 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. 
      Tema: Josefs liv – 1 Mos 37-50. Bön för område syd och mission. 
26 söndag 14.45-19.00 Kreativ bibelläsning med Åsa Fant Perdsjö. Servering. 
      Om du gillar att pyssla, måla och rita och vill veta hur du kan kombinera det med bibel-
      läsning. För mer info om kreativ bibelläsning, besök denna hemsida: www.kreativtro.se
29 onsdag 19.00-20.00 Bön i kyrkan.
30 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.

Oktober
   3 söndag 10.00 Gudstjänst. Jakob Svensson. 
      Tema: Mose liv och uppdrag – 2 Mos 1-3. Bön för område väst.
   5 tisdag 18.30 Samtalskväll. En kväll med gemenskap, fika och samtal. 
      Tema meddelas längre fram.
   6 onsdag 10-12 Förmiddagskaffe.
   7 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
10 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Marie-Louise Alsäter. 
      Tema: Ruts liv. Bön för område nord och diakoni. 
13 onsdag 19.00-20.00 Bön i kyrkan.
14 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
17 söndag 10.00 Gudstjänst för alla åldrar. Marie-Louise Alsäter. 
      Tema: Esters liv. Bön för område öst.
20 onsdag 10-12 Förmiddagskaffe.
20 onsdag 18.30 Träff med gudstjänstarbetare. Jakob Svensson, Marie-Louise Alsäter.
21 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
24 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. 
      Tema: Jobs liv. Bön för område syd och mission. 
27 onsdag 19.00-20.00 Bön i kyrkan.
28 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
31 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jacob Ämterlind. 
      Tema: Om skapelse och miljö. Bön för område väst.



 November
   3 onsdag 10-12 Förmiddagskaffe.
   4 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
   7 söndag 10.00 Allhelgonagudstjänst med nattvard. Karl-Erik Nilsson. 
      Tema: Psaltaren. Bön för område nord och diakoni. 
10 onsdag 19.00-20.00 Bön i kyrkan.
11 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
14 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. 
      Tema: Jesaja – vad är en profet? Bön för område öst. 
16 tisdag 18.30 Samtalskväll. En kväll med gemenskap, fika och samtal. 
      Tema meddelas längre fram.
17 onsdag 10-12 Förmiddagskaffe.
18 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
21 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. 
      Tema: Hosea – en profets liv. Bön för område syd och mission. 
24 onsdag 19.00-20.00 Bön i kyrkan.
25 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
28 söndag 10.00 Adventsgudstjänst för alla åldrar. Marie-Louise Alsäter. Bön för område väst.

December
   1 onsdag 10-12 Förmiddagskaffe.
   2 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
   5 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson.
      Tema: Amos – sök det goda. Bön för område nord och diakoni. 
   8 onsdag 19.00-20.00 Bön i kyrkan.
   9 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
12 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Marie-Louise Alsäter.
      Tema: Jona – människans uppdrag. Bön för område öst. 
15 onsdag 10-12 Förmiddagskaffe.

Varmt välkomna!

Barn- och ungdomsverksamheten
• Skattkistan och Röda tråden:
   Gudstjänsttid. Start 19/9. 
• Tonår: Fredagar 19.00. Start 3/9.
• UV-scout: Tisdagar 18.30, scoutplatsen. Start 7/9.

Barnkörerna Centrumkyrkans café: 
• Amazing: Årskurs 3 till 6. 
   Måndagar 16.30-17.15.
• Happy: Förskoleklass till årskurs 2. 
   Måndagar 17.30-18.15.



Pastorn  har ordet

En ny tid ligger framför. Inte helt olik den som 
vi mötte för ett år sedan. En höst fylld med op-
timism om att kunna öppna upp verksamheten 
igen. Nu är många vaccinerade och vi är många 
som andas framtidstro även om vi går in i hösten 
med en pandemi.

Detta erbjuder både utmaningar och möjlig- 
heter om hur vi som gemenskaper kan hitta  
nya vägar i våra verksamheter. Känslan av ny-
start är tydlig vilket kan ge energi men sam- 
tidigt kan viljan att kämpa vidare göra att man 
ignorerar trötthet som på lång sikt leder åt  
fel håll. Här behövs lyhördhet och omsorg 
mot sig själv och andra samtidigt som vi vill 
bejaka allt det goda som vi förmår göra.

Om vi ska lyckas komma tillbaka till det nor-
mala är en absolut förutsättning ett ”vi”. Ingen 
kan åstadkomma detta på egen hand, varken i 
samhället eller i församlingen. Vi behöver enas, 
på olika håll och kanter och gå sakta framåt med 
framtidstro. Vi behöver bära varandra och verk-
samheterna bäras av många. 

Som kyrka och församling i Forserum finns en 
längtan att vara en aktör i samhället som hjälper 
till med just detta. Ett ljus i en ibland mörk till-
varo. En yta med gemenskap där alla både ger 
och får och har en plats att fylla. En rum där hela 
livet är tänkt att få plats.

Tillsammans kan vi som församling och sam-
hälle ta oss an pandemins lärdomar in i fram- 
tiden och forma ett hopp om en morgondag. 
Detta gör vi i ett tillsammanskap med varandra 
där varje insats räknas och blir viktig. Nu är en 
tid då vi kan samlas och enas om att ta nya steg 
in i framtiden och fördjupa det ”vi” som vi fak-
tiskt är i kyrka, samhälle och föreningar.

Låt oss därför möta denna nya tid tillsammans. 
Välkommen att delta i Centrumförsamlingens 
samlingar under veckorna för barn, ungdomar 
och vuxna. På vår hemsida hittar du mer info 
om verksamheten.
 

Guds rika välsignelse
pastor Jakob

En ny tid
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ADRESS: Centrumplan 7, 571 77 Forserum
PASTOR: Jakob Svensson, 0709-50 45 94
jakob.svensson@centrumforsamlingen.se
FAMILJEPASTOR: Marie-Louise Alsäter
marie-louise.alsater@centrumforsamlingen.se
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Vill du vara med och stötta församlingens verksamhet, 
så finns möjlighet att swisha: 123 570 00 67.
Tack för din gåva och Guds rika välsignelse!


