
SEPTEMBER-DECEMBER
2022

Barn- och ungdomsverksamheten
• Skattkistan och Röda tråden:
   Gudstjänsttid kl 10-11. 
• Tonår: Fredagar 19.00.
• UV-scout: Tisdagar 18.30, Scoutplatsen.
• Mini-UV: Tisdagar 18.30, Centrumgården.



PREDIKOTEMA UNDER HÖSTEN: ATT VÅRDA SIN TRO

September
14 onsdag 19.00-20.00 Onsdagsbön.
15 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
18 söndag 10.00 Gudstjänst. Styrelsen medverkar. 
     Bön för område öst och barn- och ungdomsverksamheten.
21 onsdag 10.00 Förmiddagskaffe.
22 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
23 fredag 9.30-10.30 Fredagsbön.
25 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. 
    ”Josua – att fullfölja uppdraget”. Bön för område syd och mission.
28 onsdag 19.00-20.00 Onsdagsbön.
29 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.

Oktober
2 söndag 10.00 Gudstjänst för alla åldrar. Marie-Louise Alsäter. 
  ”Eli - att lyssna till Guds röst”. Bön för område väst och barn- och ungdomsledare.
5 onsdag 10.00 Förmiddagskaffe.
5 onsdag 18.30 Inspirationskväll till smågrupper. Jonas Melin. 
  ”Varför ska jag vara med i en smågrupp?”. Servering.
6 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
7 fredag 9.30-10.30 Fredagsbön.
9 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson.
    ”Rachav - att förtrösta på Gud”. Bön för område nord och diakoni.
12 onsdag 18.30 Pilgrimsvandring på Santiago de Compostella. 
     Bilder och berättelser av Göran och Gunilla Runesson. Servering.
13 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
16 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. 
    ”Kvinnan vid Sykars brunn - oreserverad tillit”.
     Bön för område öst och barn- och ungdomsverksamheten.
19 onsdag 10.00 Förmiddagskaffe.
20 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
21 fredag 9.30-10.30 Fredagsbön.
23 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Marie-Louise Alsäter. 
     ”Lydia - använd det du har”. Bön för område syd och mission.
26 onsdag 19.00-20.00 Onsdagsbön.
27 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
30 söndag 10.00 Gudstjänst. Jakob Svensson.
    ”Petrus - älskar du mig?”. Bön för område väst och barn- och ungdomsledare.



November
2 onsdag 10.00 Förmiddagskaffe.
2 onsdag 18.30 Inspirationskväll till smågrupper. 
   ”Hur kan en smågrupp fungera?”. Servering.
4 fredag 9.30-10.30 Fredagsbön.
6 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. 
   Bön för område nord och diakoni.
9 onsdag 19.00-20.00 Onsdagsbön.
10 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
12 lördag 19.00 Möte med Rickard.  
     Rickard Sjöberg, Jakob Svensson, husband. 
     Välkomna till en kväll med samtal, musik och mingelfika.
13 söndag 10.00 Ung Tro-gudstjänst. Jakob Fhager-Bjärkhed.
     Bön för område öst och barn- och ungdomsverksamheten.
16 onsdag 10.00 Förmiddagskaffe.
17 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
18 fredag 9.30-10.30 Fredagsbön.
20 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. 
    ”Timotheus - låt ingen se ner på dig”. Bön för område syd och mission.
23 onsdag 19.00-20.00 Onsdagsbön.
24 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
27 söndag 10.00 1a Adventsgudstjänst för alla åldrar. Marie-Louise Alsäter. 
     ”Lärjungarna - vad säger Jesus?”. 
     Bön för område väst och barn- och ungdomsledare.
30 onsdag 10.00 Förmiddagskaffe.

December
1 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
2 fredag 9.30-10.30 Fredagsbön.
4 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Marie-Louise Alsäter.
   ”Hanna - Guds tid”. Bön för område nord och diakoni.
7 onsdag 10.00 Förmiddagskaffe.
7 onsdag 19.00-20.00 Onsdagsbön.
8 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
11 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. 
   ”Barnabas - en god man”. Bön för område öst och barn- och ungdomsverksamheten.

Varmt välkomna!



Pastorn  har ordet

I olika tider har Bibelord talat in i mitt liv. När jag nu 
står vid ett vägval i livet har jag inte valt de vanliga 
hjulspåren, då jag avslutar min tjänst i församlingen 
och som barnkonsulent på SAU. Flera bibelord har 
återkommit i mitt liv och talat till mig genom olika tider. 

Ett av de bibelorden är ifrån Lukas evangelium kap. 18: 
”Men Jesus kallade dem till sig och sade: ´Låt barnen 
komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör 
sådana som de´”. Barnen runt oss är viktiga för dem 
de är här och nu, inte för vad de ska bli senare. Barnen 
är i och för sig framtidens församling men redan här 
och nu är de en del av församlingen. De är också 
framtidens ledare som vi är med och formar. 

Under de senaste åren har jag varit med och utformat 
ett häfte som heter en växande tro. Häftet handlar om 
just om församling med olika åldrar och hur blir vi i 
praktiken blir det. På ett sunt och pedagogiskt sätt får 
vi lära oss utifrån häftets FYRA B. Hur vi kan tänka, 
vara med och forma och lyssna in Gud:

• Bibeln: Grunden för vår tro finns i Bibeln. När vi 
lyssnar på undervisning i församlingen eller läser 
hemma, lyssnar vi till vad Gud säger genom Bibeln. 
• Bön: Vi får alla påminna oss om att det inte finns 
någon prestige i bönen. Bön är ett samtal med Gud 
under alla tider av dygnet.
• Bra gemenskap: Församlingen är en gemenskap 
där vi får lära känna varandra och ta del av varandras 
liv, dela vardagen och uppmuntra varandra.
• Behövd: Finns det något goare än att känna sig 
behövd och att någon frågar efter mig? Jag vill säga 
att du är viktigt oavsett ålder. 

Tillsammans kan vi göra det och tillsammans är vi 
starkare och tillsammans med varandra och Gud 
som är vår grund och klippa är vi en församling. 
Oavsett ålder är du viktig och älskad av Gud. 

                              Familjepastor Marie-Louise Alsäter

EN HÖSTHÄLSNING

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!

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

Barn- och ungdomsverksamheten
• Skattkistan och Röda tråden:
   Gudstjänsttid kl 10-11. 
• Tonår: Fredagar 19.00.
• UV-scout: Tisdagar 18.30, Scoutplatsen.
• Mini-UV: Tisdagar 18.30, Centrumgården.

Konfa onsdagar jämna veckor kl 16.30-18.


