VÅREN 2022
ONSDAG 20 APRIL

Jonas Helgesson INSPIRATION FÖR FÖRÄLDRAR OCH VUXNA

LÖRDAG 23 APRIL

LÖRDAG 30 APRIL

TORSDAG 5 MAJ

Gemenskapskväll MED MUSIKQUIZ

Jean och Daniel Stråle GEMENSKAPSEFTERMIDDAG

En kväll om psykisk ohälsa MED MORGAN MILEDAL
LÖRDAG 7 MAJ

Hemma hos-fest

SÖNDAG 22 MAJ

Scoutgudstjänst

Mars

24 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
25 fredag 9.30-10.30 Fredagsbön.
27 söndag 10.00 Gudstjänst för alla åldrar. Iren Björnell, Marie-Louise Alsäter.
Tema: ”En tro som växer”. Bön för område nord och diakoni.
30 onsdag 10–12 Förmiddagskaffe.
30 onsdag 19.00-20.00 Onsdagsbön.
31 torsdag 18–19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.

April

3 söndag Gudstjänst med nattvard. Marie-Louise Alsäter. Tema: ”Jesus och liknelserna”.
Bön för område öst.
3 söndag 12–15 Eftermiddagshäng. För familjer med barn 6-9 år.
3 söndag 12–15 After church. Årskurs 7 och uppåt.
6 onsdag 10–12 Förmiddagskaffe.
6 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.
7 torsdag 18–19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
8 fredag 9.30–10.30 Fredagsbön.
10 söndag 10.00 Gudstjänst. Jakob Svensson. Tema: ”Jesus befriaren”.
Bön för område syd och mission.

Påsken i Centrumkyrkan:

12 tisdag 20.00 Bio i Centrumgården för ungdomar. Film: Ödehuset
13 onsdag 18.00 Bio i Centrumgården för hela familjen. Film: Insidan ut.
13 onsdag 19.00-20.00 Onsdagsbön.
14 torsdag 19.00 Getsemanestund med nattvard. Jakob Svensson.
15 fredag 11.00 Påskkonsert med Therese & Mattias Martinsson, jazztrio och lokal kör.
17 söndag 10.00 Påskdagsgudstjänst för alla åldrar. Marie-Louise Alsäter. Bön för område väst.
18 måndag 10–12 Ekumenisk pilgrimsvandring. Medtag fika.
Start Centrumkyrkan, avslutas med enkel mässa i Svenska kyrkan.
20 onsdag 10–12 Förmiddagskaffe.
20 onsdag 18.00 Vägen framåt – motivation och inspiration med Jonas Helgesson
För föräldrar och vuxna.
21 torsdag 18–19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
22 fredag 9.30–10.30 Fredagsbön.
23 lördag 18.00 Gemenskapskväll med musikquiz Anmälan på lista i entrén 17/4.
Smörgåstårta, lotteri, musik och andakt. Kostnad: 75 kr/person, 200 kr/familj.
24 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. Tema: ”Med nya ögon”.
Bön för område nord och diakoni.
24 söndag 12–15 Afterchurch. Årskurs 7 och uppåt.
27 onsdag 19.00–20.00 Onsdagsbön.
28 torsdag 18–19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
30 lördag 15.00 Gemenskapseftermiddag med Jean & Daniel Stråle. Mer info kommer.
30 lördag 19.00 Valborgsmässofirande i Hembygdsparken.

Maj

1 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. Tema: ”Vägens folk”.
Bön för område öst.
4 onsdag 10–12 Förmiddagskaffe.
4 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.
5 torsdag 18–19.30 Språkcafé och läxhjälp.
5 torsdag 18.30 En kväll om psykisk ohälsa med Morgan Miledal, folkhälsosamordnare
räddningstjänsten Höglandet. Fika.
6 fredag 9.30–10.30 Fredagsbön.
7 lördag 16.30 Hemma hos-fest. Anmälan på lista i entrén senast 28/4.
Pris: 200 kr/vuxen, 100 kr/barn. 16.30 Samling i kyrkan. 17.00 Middag i hemmen.
19.00 Efterrätt i kyrkan, gemenskap, andakt.
8 söndag 10.00 Gudstjänst för alla åldrar. Irén Björnell, Marie-Louise Alsäter. Tema: ”En tro som
växer”. Bön för område syd och mission.
8 söndag 12–15 Eftermiddagshäng. För familjer med barn 10-12 år. Mer info kommer.
11 onsdag 19.00–20.00 Onsdagsbön.
12 torsdag 18–19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
15 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. Tema: ”Uppdraget och utmaningen”
– Paulus liv. Bön för område väst.
15 söndag 12–15 After church. Årskurs 7 och uppåt.
18 onsdag 10–12 Förmiddagskaffe.
19 torsdag 18–19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
20 fredag 9.30–10.30 Fredagsbön.
22 söndag 10.00 Scoutgudstjänst på hajkplatsen. UV-scouter och ledare, invigning,
tag med fikakorg. Marie-Louise Alsäter. Tema: ”Smaka Herrens godhet” – Petrusbreven.
Bön för område nord och diakoni.
25 onsdag 19.00–20.00 Onsdagsbön.
29 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. Tema: ”Helige Ande” – del 1.
Bön för område öst. (HHN JS)

Juni

2 torsdag 18–19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
3 fredag 10.00 Kaffe på torget
5 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Marie-Louise Alsäter. Tema: ”Helige Ande” – del 2.
Bön för område syd och mission.
5 söndag 12–15 Afterchurch. Årskurs 7 och uppåt.
8 onsdag 19.00–20.00 Onsdagsbön.
9 torsdag 18–19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
10 fredag 10.00 Kaffe på torget
12 söndag 15.00 Ekumenisk gudstjänst. I Hembygdsparken. Clas Jonsson, Jakob Svensson.
Bön för område väst.

Varmt välkomna!

Pastorn har ordet

Vakna till liv
Fåglarna kvittrar, träden blir
gröna och våren känns i luften.
Jag älskar denna tid på året!
Det känns som att allt vaknar till
liv igen och för mig innebär det
en förväntan på vad som skall
komma. Jag tycker om att fundera på vilka fröer jag ska så och
längtar efter att få sätta dem i jorden, se dom sakta komma upp ur
den mörka jorden. Det ger mig
nytt hopp. Det som såg så dött ut
får ny kraft. Men jag vet också att
jag inte bara kan sätta ner fröerna,
det behövs något mer. För några
år sedan skulle jag så persilja. Jag
köpte frön som jag stoppade ner
i jorden, så satte jag plastfolie på
krukan och ett vackert band för
att pryda det hela, vattnade och
väntade på att fröna skulle gro.

Men inget hände. Inte en enda
liten grön topp syntes i jorden.
Jag började nästan tro att det var
något fel på fröna men så i ett
sista desperat försök att få fröna
att gro gjorde jag hål i plasten och
då plötsligt hände det! Fröna började gro och snart kunde jag äta
hemmaodlad persilja!
”Varken den som planterar eller
den som vattnar betyder något,
bara Gud, han som ger växten.
Den som planterar och den som
vattnar är ett, men var och en skall
få sin lön efter sitt arbete. Vi är ju
Guds medhjälpare, och ni är Guds
åker, Guds bygge”, 1Kor 3:7-9.

gro men ändå saknas det något
som gör att vi verkligen gör det.
Du har så många olika gåvor
som jag hoppas skall få växa ut
för fullt i ditt liv. För Guds verk
består inte av en enda människa
vi är många med olika gåvor och
talanger med vår grund i Jesus
Kristus. Jag önskar att församlingen skulle kunna få vara den
platsen för dig, en plats som ger
dig näring. Så att du kan känna
dig lika grön och näringsfylld som
vårens växter och kanske kan du
ge vidare till andra av det du har
fått. Det är mitt hopp och min
längtan nu när våren ligger i luften och allt vaknar till liv igen.

Ibland kan det vara så i livet.
Vi har allt för att utvecklas och



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

Marie-Louise Alsäter

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

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!
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

