
VINTER  2023

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.

Vår församling samlas runt en längtan efter relationen med Gud. Våra ledord kärlek, tro och 
hopp vill vi göra verklighet av gentemot Gud, oss själva och andra människor och strävar 
efter att kärleken, tron och hoppet får göra skillnad i varje människas liv. Därför vill vi att 
vår församling är en plats dit vi kan komma, möta Gud och växa i tro och gemenskap med 
varandra. En gemenskap där människor av olikheter och mångfald får plats. Vi vill sträcka ut 
en hjälpande hand till den som behöver. Du är välkommen till församlingen som en mötes-
plats mitt i vardagen. Vi firar oftast Gudstjänster kl 10.00 på söndagar. Varmt välkommen! o
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Predikotema: Att vårda sin tro – en vandring i Markus evangelium

DECEMBER 
16 fredag 9.30-10.30 Fredagsbön.

18 söndag 15.00 och 18.30  JUL FRAMME  Bön för område syd och mission.
     Biljetter finns att köpa på nortic.se

24 lördag 23.00 Julnattsgudstjänst. Medverkan av församlingens medlemmar. 
     Sång, musik, betraktelse, textläsning och bön.

28 onsdag 18.00  BIO I CENTRUMGÅRDEN För hela familjen. Film: Stjärnan (The Star).
 
JANUARI
  1 söndag 18.00 Nyårsgudstjänst. Jakob Svensson. Bön för område väst och barn- och ungdomsledare.
  8 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. ”Kom och följ Jesus”
     Bön för område nord och diakoni. 
15 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Karl-Erik Nilsson. ”Kraften i namnet Jesus”
     Efter gudstjänsten Församlingsmöte. Bön för område öst och barn och ungdomar.
17 tisdag 18.30 Samtalskväll om bemötande. Anna Ahlström, SAM, medverkar. Centrumkyrkan. Servering.
18 onsdag 10.00 Förmiddagskaffe.
18 onsdag 19.00-20.00 Onsdagsbön.
19 torsdag 18.30 Ledarupptakt för barn- och ungdomsverksamheten. I Centrumkyrkan. Servering.
22 söndag 10.00 Gudstjänst för alla åldrar. Irén Björnell, Skattkistan. Bön för område syd och mission.
26 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
27 fredag 9.30-10.30 Fredagsbön.

28 lördag 17.00 Gemenskapskväll med mat och  MUSIKQUIZ. Soppa och bröd vid kl 17.00. 
     Efter det musikquiz i kyrksalen. Anmälan i entrén. 75 kr/person, 200 kr/familj.

29 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. ”Jesus helar”
     Bön för område väst och barn- och ungdomsledare.
 
FEBRUARI
  1 onsdag 10.00 Förmiddagskaffe.
  1 onsdag 19.00-20.00 Onsdagsbön.
  2 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
2-5 torsdag-söndag Skidresa till Sälen/Lindvallen. Pris: vuxen 1800 kr. 5-12 år 900 kr. 0-4 år gratis. 
     Liftkort ingår ej. Åk i egen bil. Mat ingår utom lunch. Mer info och anmälan: hej@josefinewahlstrom.se
  5 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Karl-Erik Nilsson. ”Den goda jorden”
     Bön för område nord och diakoni.
  8 onsdag 18.30 Inspiration till smågrupper. Berättelser från några om smågruppens betydelse i sitt liv. 
     Frukt och kaffe.
  9 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
10 fredag 9.30-10.30 Fredagsbön.
12 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Marie-Louise Alsäter. ”När det blåser runt omkring”
     Bön för område öst och barn och ungdomar.



Varmt välkomna!

15 onsdag 10.00 Förmiddagskaffe.
15 onsdag 19.00-20.00 Onsdagsbön.
19 söndag 10.00 Gudstjänst. Jakob Svensson. ”Jesus gick på vattnet” . Bön för område syd och mission. 
23 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
24 fredag 9.30-10.30 Fredagsbön.
24 fredag 16.30 Familjehäng med mat i kyrkan. Drop-in, kom och ät, koppla av tillsammans. 
     Kostnad: 100 kr/vuxen. 50 kr/barn. Andakt.
26 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. ”Tog någon med bröd?”
     Efter gudstjänsten församlingens Årsmöte. Bön för område väst och barn- och ungdomsledare.
 
MARS
  1 onsdag 10.00 Förmiddagskaffe.
  1 onsdag 19.00-20.00 Onsdagsbön.
  2 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
  5 söndag 10.00 Gudstjänst för alla åldrar. Marie-Louise Alsäter. ”Vem säger ni att jag är?”
     Bön för område nord och diakoni.
  9 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
10 fredag 9.30-10.30 Fredagsbön.

11 lördag 19.00  MÖTE MED DAVID ”DAVEART” GUNNARSSON
     David Gunnarsson, Jakob Svensson, husband, mingelfika. Hemsida: daveart.com

12 söndag 10.00 Ung Tro-gudstjänst. Bön för område öst och barn och ungdomar.
15 onsdag 10.00 Förmiddagskaffe.
15 onsdag 19.00-20.00 Onsdagsbön.
16 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
19 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. ”Tro på vad du ser”
     Bön för område syd och mission. 
22 onsdag 18.30 Inspiration till smågrupper. Frukt och kaffe.
23 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
24 fredag 9.30-10.30 Fredagsbön.
26 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jakob Svensson. ”Håll fred med varandra”
     Bön för område väst och barn- och ungdomsledare.
29 onsdag 10.00 Förmiddagskaffe.
29 onsdag 19.00-20.00 Onsdagsbön.
30 torsdag 18-19.30 Språkcafé och läxhjälp i kyrkan.
31 fredag 16.30 Familjehäng med mat i kyrkan. Drop-in, kom och ät, koppla av tillsammans. 
     Kostnad: 100 kr/vuxen. 50 kr/barn. Andakt.
 
APRIL
   2 söndag 10.00 Gudstjänst för alla åldrar. Irén Björnell. Bön för område nord och diakoni.



Ljusstakar, stjärnor och ljusslingor har plockats fram 
ur kartonger för att lysa upp i mörkret. Vi närmar 
oss även tiden då stearinljusen tänds, julgranarnas 
grenar täckts av kulor, glitter och julgransbelysning 
och i vissa hus en brasa värmer upp tillvaron. Detta 
är en tid som jag tycker är helt underbar, främst för 
värmen av vänner och familj som sprids i husen, 
men också vetskapen om att jag inte behöver ägna 
en enda tanke åt kylan som hålls utanför fönstren. 

Detta är en värme som jag vet att så många fler än 
jag älskar att känna. Denna julkänsla och värme vill 
jag dela med andra dessa kalla månader, speciellt 
de personer som jag faktiskt vet verkligen skulle 
uppskatta ett mål mat med en go gemenskap. 

Så denna decembermånad, men också början på 
nästa år, vill jag ge dig en utmaning. Bjud in någon 

eller några som du antingen: inte bjudit in på länge, 
du aldrig bjudit innan, du vet skulle uppskatta det 
väldigt mycket eller/och du inte vanligtvis skulle 
bjuda in. Denna utmaning gäller förstås er familjer 
som har en go gemenskap, men även dig som bor 
själv hemma. Du kanske rentav ska bjuda in någon, 
som du anar, skulle uppskatta det lika mycket som 
att du blev bjuden själv. 

Detta är förstås bara en ungdomsledares tanke.  
Men läs mina utmaningar ovan en gång till, fundera 
en extra gång på det och känn in vad du kan göra. 
För som Jesus säger i tre av evangelierna: ”Det är 
inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.” 
Matt. 9:12, Luk. 5:31, Mark. 2:17. 

God jul, gott nytt år och Guds rika välsignelse önskar 
Centrumförsamlingen genom Vidar och Jakob.

SPRID LJUS

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.

Ungdomsledaren har ordet


