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

följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner.

VINTER  2022

SÖNDAG 19 DECEMBER Jul Framme

ONSDAG 29 DECEMBER Bio i Centrumgården

LÖRDAG 22 JANUARI Musikquiz

LÖRDAG 5 FEBRUARI Möte med Britta

SÖNDAG 13 MARS En eftermiddag med sång och musik

SÖNDAG 20 MARS Värsta grymma grejen - musikal



December 2021

19 söndag 15.00 och 18.00.   JUL FRAMME Bön för område syd och mission.

24 fredag 23.00 Julnattsgudstjänst. Jakob Svensson. 
26 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Marie-Louise Alsäter. Bön för område väst.

29 onsdag 18.00.  BIO I CENTRUMGÅRDEN för hela familjen. 
      Film: Stjärnan (The Star).

Januari 2022
   1 lördag 18.00 Ekumenisk Nyårsgudstjänst i Sv. kyrkan. Jakob Svensson. 
   2 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. Bön för område nord och diakoni.
      Predikotema: Vandra genom Bibeln
   9 söndag 10.00 Gudstjänst. Jakob Svensson. Tema: 12-årige Jesus i templet. Bön för område öst.
14 fredag 9.30-10.30 Fredagsbön.
16 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Marie-Louise Alsäter. Tema: Jesus dop. 
      Bön för område syd och mission.
19 onsdag 10-12 Förmiddagskaffe.
19 onsdag 19.00-20.00 Onsdagsbön.
20 torsdag 18.00 Samling för barn- och ungdomsledare. Tillsammans med SAU. Rodhe Jonsson. 
      ”Se och förstå barns olika behov”. I Centrumkyrkan, fralla serveras. Anmälan senast månd. 17 januari.

22 lördag 18.00.  MUSIKQUIZ för alla åldrar. Gemenskap, musik och insamling till församlingen.

23 söndag 10.00 Gudstjänst för alla åldrar. Tema: En tro som växer. Irén Björnell, Marie-Louise Alsäter. 
      Bön för område väst.
26 onsdag 17-18 Dopskola. För dig som vill veta mer om dopet, 3 tillfällen.
27 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
28 fredag 9.30-10.30 Fredagsbön.
30 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. Tema: Jesus frestas. 
      Bön för område nord och diakoni.

Februari
   2 onsdag 10-12 Förmiddagskaffe.
   2 onsdag 10-12 Liten och stor. Välkommen till en träff med gemenskap, lek, sång och pyssel tillsammans 
      med ditt barn (0-5 år). Vi börjar med drop-in fika.
   2 onsdag 19.00-20.00 Bön i kyrkan.
   3 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.

  5 lördag 19.00.  MÖTE MED BRITTA Britta Hermansson,
     husband, Jakob Svensson. Välkomna till en kväll med samtal, musik & mingelfika.



Varmt välkomna!

   6 söndag 10.00 Gudstjänst. Britta Hermansson. Bön för område öst.
   6 söndag 12-15 Eftermiddagshäng. För familjer med barn 6-9 år. Mer info kommer.
   9 onsdag 17-18 Dopskola. För dig som vill veta mer om dopet, 3 tillfällen.
   9 onsdag 18.30 Samtalskväll. En kväll med gemenskap, fika och samtal. 
      Tema: Den kyrka växer som använder lekmän.
10 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
11 fredag 9.30-10.30 Fredagsbön.
13 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Lars-Gunnar Jonsson, nationell missionsledare SAM. 
     Insamling till SAM. Tema: Jesus kallar lärjungarna. Bön för område syd och mission.
16 onsdag 10-12 Förmiddagskaffe.
16 onsdag 19.00-20.00 Bön i kyrkan.
20 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Marie-Louise Alsäter. Tema: Bergspredikan. Bön för område väst.
23 onsdag 17-18 Dopskola. För dig som vill veta mer om dopet, 3 tillfällen.
24 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
25 fredag 9.30-10.30 Fredagsbön.
27 söndag 10.00 Gudstjänst. Jakob Svensson. Tema: Jesus och vännerna. Bön för område nord och diakoni. 
      Efter gudstjänsten församlingens årsmöte. 

Mars
   2 onsdag 10-12 Förmiddagskaffe.
   2 onsdag 10-12 Liten och stor. Välkommen till en träff med gemenskap, lek, sång och pyssel tillsammans 
      med ditt barn (0-5 år). Vi börjar med drop-in fika.
   2 onsdag 19.00-20.00 Bön i kyrkan.
   3 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
   6 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. Tema: Jesus och Guds rike. Bön för område öst.
   6 söndag 12-15 Eftermiddagshäng. För familjer med barn 10-12 år. Mer info kommer.
10 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
11 fredag 9.30-10.30 Fredagsbön.
13 söndag 10.00 Gudstjänst. Ulrika från Open Doors. Bön för område syd och mission.

13 söndag 16.00.  EN EFTERMIDDAG MED SÅNG OCH MUSIK 
      tillsammans med kören För Guds skull från Äng.

16 onsdag 10-12 Förmiddagskaffe.
16 onsdag 19.00-20.00 Bön i kyrkan.
17 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
20 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. Tema: Jesus och pengarna. Bön för område väst.

20 söndag 16.00.  VÄRSTA GRYMMA GREJEN 
      musikal för hela familjen med ett gäng från Bodafors.



Ungdomsledaren har ordet

Tanken på att aktiviteterna skulle börja igen hade 
nästan glömts bort, men med en höst av lättade 
restriktioner så kunde i princip allt starta igen. 
För mig som ungdomsledare så har det varit en 
total befrielse, att få sätta igång med allt igen var 
som att öppna julklappar i förtid! Hemgrupper, 
gudstjänster, scouter, skattkammaren/röda-trå-
den/after church, innebandy och inte minst fre-
dagarnas tonår. Ungdomarna hade nog liknande 
känslor när tonår började igen, för redan andra 
fredagskvällen var det 80 ungdomar som kom till 
Centrumgården för att prata och umgås.

Det har dock inte bara varit en dans på rosor.  
På grund av ledarbristen har flera tonårskvällar 
hamnat i riskzonen att behöva ställas in. Ung- 
domarna har fått ett smakprov på risken redan 
nu med kvällar som stängt vid kl. 22 i stället för 
24. ”Varför stänger tonår redan nu?” har tvingats  
bemötas med svaret: ”det finns tyvärr inte till-
räckligt med ledare”. Men en tonårings kom-
mentar ger mig en längtan: ”Jag kan vara ledare”.

Min längtan är att fler ska få ta del av gemenska-
pen i tonår, men mest av allt längtar jag efter att 
de ska få höra om Jesus stora kärlek och nåd för 
var och en av dem! Jag hoppas att flera av ton- 
åringarna kommer bli ledare och lärjungar en 
dag! ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: 
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga 
Andens namn och lär dem att hålla alla de bud 
jag har gett er”, Matt 28:19-20.

Julen som ligger framför är en möjlighet att 
berätta om Jesus, låt oss ta chansen. Det finns 
många i vår närhet som vi kan göra något för. 
Jesus säger i Joh. 15:16: ”Ni har inte utvalt mig, 
utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut 
i världen och bära frukt, frukt som består”.

Jag vill tacka er för den kärlek ni visat mig, visa nu 
samma kärlek för andra i er närhet! 

 Guds välsignelse
 ungdomsledare Vidar

Lärjunge idag

PASTOR: Jakob Svensson, 0709-50 45 94
jakob.svensson@centrumforsamlingen.se
FAMILJEPASTOR: Marie-Louise Alsäter
marie-louise.alsater@centrumforsamlingen.se
UNGDOMSLEDARE: Vidar Aldeborg
vidar.aldeborg@centrumforsamlingen.se

ADRESS: Centrumplan 7, 571 77 Forserum

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

HEMSIDA: www.centrumforsamlingen.se

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!


