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CENTRUMKYRKANS FÖRSAMLING
Centrumkyrkan, Bryggerigatan 5, 661 40 SÄFFLE
Ansluten till Equmeniakyrkan
Bankgiro 435-7695 Swish-nr 123 338 40 39
Hemsida: www.centrumkyrkansaffle.se

Pastor och föreståndare:
JOAKIM GÖTBORG, Herkulesgatan 23, 661 33 SÄFFLE
Telefon:
070-331 83 33
Expeditionstid:
Torsdag 10.00-12.00
Telefon:
0533-100 23
E-post:
pastor@centrumkyrkansaffle.se
Ledig dag:
Tisdag
Lediga helger.
28-30 januari, 4-6 mars, 1-3 april
Medarbetare med diakonal inriktning (40 %) - Onsdagar och torsdagar:
BIRGITTA LUND, Frej Alster linds väg 33, 665 34 KIL
Telefon:
0554-411 52, 073-032 79 99
Expeditionstid:
Torsdag 11.00-12.00
Telefon:
0533-100 23
Ring gärna för hembesök!
Församlingens pastor och medarbetare har tystnadsplikt och träffas för samtal enligt
överenskommelse.
Församlingens ordförande:
Marie Olsson.
Lövstigen 17, 661 43 Säffle
070-620 66 25
Vice ordförande och CKU-kontakt:
Henrik Olsson
Vintergatan 1 C, 661 32 Säffle
070-244 65 55

Vice församlingsföreståndare:
Gun-Britt Edvardsson
Vädursgatan 20, 661 33 Säffle
070-560 06 92
Bokningar av Västeräng:
Margareta Bergström
Sundsborgsg. 5, 661 41 Säffle
070-680 59 34

Aktuellt
Redaktion: Rigmor Henningsson, 0533-132 26, 070-273 92 19,
e-post: rigmor.henningsson@telia.com
Gun-Britt Edvardsson, 070-560 06 92 , e-post: gbe.48@telia.com
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Material till Aktuellt nr 2/2022, som täcker mar s, april och maj
lämnas senast den 20/2 2022
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Pastorns rader
VILKEN ANKOMST VÄNTAR VI ?
Jul- och nyårstid är förväntningarnas tid. Barnen förväntar sig att
de skall få julklappar. Vuxna
kanske förväntar sig god gemenskap med vänner i juletid eller
kanske bara ett avbrott i stressen.
Inför nyåret finns förväntan att
bättre tider skall stunda, att personliga önskningar skall uppfyllas
och att de många hot som nuvarande världsläge rymmer inte skall
förverkligas.
Vi behöver våra förväntningar.
De sätter en gräns för den hopplöshet som lurpassar på oss.
Ändå bör vi hålla ett öga på graden av realism i det vi förväntar
oss. Har vi sått ogräs skall vi inte
vänta oss en skörd av ädel säd.
Har vi fördärvat jorden skall vi
inte vänta oss dess ständiga välsignelse. Klimatkrisen och den på-
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gående pandemin m.m. gör att det
är realistiskt att vänta svåra tider.
Därför behöver vi ett ljus som
lyser i mörkret och med vilket
mörkret inte kan få makt. Ett ljus
som likt morgonstjärnan bådar en
ny dags ankomst.
För den som tror på rösten från
himlen: ”Detta är min älskade
son, honom har jag utvalt” är löftet om Kristi återkomst den morgonstjärnan och den går upp i våra
hjärtan. Läs om det i 2 Petr. 1:1719!
Frågan ”Vilken Ankomst väntar
vi?” känns därför angelägen.
God Jul och Gott Nytt År
i hoppets tecken!
Gunnar Götborg
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december

januari

1 On 14.00 Sångstund & betraktelse
på Björkbacken.

2 Sö 11.00 Bön- och lovsångsgudstjänst
Joakim Götborg, Marie Olsson.
Kyrkkaffe (gr 2).

2 To 11.00 Sångstund & betraktelse
på Kaptensgården
15.00 Torsdagsträff
”Det är aldrig kört”
Ulrika Danielsson talar, spelar
och sjunger. Lotteri - Servering.
3 Fr

10.30 Sångstund & betraktelse
på Lindbacken.

5 Sö 18.00 Sånger i Advent
Centrumkyrkans kör och solister,
Evabritt Järlesjö, Henrik Olsson
m fl. Mötesledare Margareta
Ivarsson.
12 Sö 11.00 Gudstjänst
Joakim Götborg, Charlotta
Gredander. Sång och musik
Susanne Jansson.
Kyrkkaffe (gr 17).
19 Sö 11.00 Gudstjänst
Joakim Götborg, Ann-Britt
Lövhall. Musik Gunilla Jansson.
Kyrkkaffe (gr 18). Dragning av
Adventslotteriet.

JULAFTON
11.00 Julbön
Gun-Britt Edvardsson.
Musik Gunilla Jansson.
ANNANDAG JUL
11.00 Gudstjänst
Henrik Olsson. Sång av Mikael
Takman Portfelt. Insamling till
internationella missionen.
Kyrkkaffe (gr 1).
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6 To 16.00 Julfest
Henrik Olsson m fl.
Önska din julsång i förväg!
Insamling till internationella
missionen.
Ta med överblivet julgodis!
9 Sö 11.00 Nattvardsgudstjänst
Joakim Götborg. Sång av Ewalena
Johnzén. Musik Gunilla Jansson.
Kyrkkaffe (gr 3).
16 Sö 11.00 Gudstjänst
Joakim Götborg, Charlotta
Gredander. Sång och musik
Susanne Jansson.
Kyrkkaffe (gr 4).
19 On 19.00 Sångövning
inför böneveckan.

Ekumeniska böneveckan
20 To Pingstkyrkan
19.00 Gudstjänst
Lena Skoting m fl.
21 Fr EFS
19.00 Gudstjänst
Joakim Götborg m fl.
22 Lö Centrumkyrkan
16.00 Föreläsning
Esbjörn Hagberg.
18.00 Gudstjänst
Esbjörn Hagberg, Joakim
Götborg.
23 Sö Säffle kyrka
11.00 Gudstjänst
Esbjörn Hagberg m fl.
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30 Sö 11.00 Gudstjänst
En annorlunda vanlig gudstjänst
Henrik Olsson, Evabritt Järlesjö.
Kyrkkaffe (gr 5).

februari
3 To 15.00 Torsdagsträff
Timmie Spångberg spelar och
sjunger. Servering.
6 Sö 11.00 Gudstjänst
Joakim Götborg, Ann-Britt
Lövhall. Sång av Ewalena
Johnzén. Musik Henrik Olsson.
Kyrkkaffe (gr 6).
10 To 17.30 Salig blandning
12 Lö 16.00 ÅRSMÖTE
Förhandlingar, val och
information. Servering.
13 Sö 11.00 Årshögtid
med nattvard
Joakim Götborg. Sång Mikael
Takman Portfelt. Musik Gunilla
Jansson. Kyrkkaffe (gr 7).
17 To 17.30 Salig blandning
20 Sö 11.00 Gudstjänst
Joakim Götborg. Sång och musik
Henrik Olsson.
Kyrkkaffe (gr 8).
21 Må 15.00 Kvinnocafé
24 To 17.30 Salig blandning
27 Sö 11.00 Gudstjänst
Joakim Götborg. Sång av
Gunveig och Nikolaj Kotjerba.
Musik Gunilla Jansson.
Kyrkkaffe (gr 9).
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mars
3 To 15.00 Torsdagsträff
”Sjung för Guds skull”
Hultman Frykman & Co.
Lotteri - Servering.
6 Sö 11.00 Gudstjänst
Henrik Olsson talar och sjunger.
Kyrkkaffe (gr 10).
7 Må 15.00 Kvinnocafé
10 To 17.30 Salig blandning

OBS! - Nya coronaregler
Centrumkyrkan följer Folkhälsomyndighetens nya restriktioner från 1/12
och begränsar deltagarantalet vid våra
samlingar till 100 personer, förutom
medverkande.
Vi välkomnar alla som är friska. Den
som har symtom stannar hemma. Vi
håller avstånd och tillhandahåller handsprit för den som vill.
Restriktionerna säger att om en arrangör vill släppa in fler än 100 deltagare
måste man kräva covidpass, vilket vi
väljer att inte göra. Vi begränsar deltagarantalet i stället.

Vägsjöfors Herrgård
Den 4 december hålls ombudsmöte
för Gårdsföreningen Vägsjöfors Herrgård i Skårekyrkan. Ärendet för mötet
är att dela upp föreningen i två föreningar, en för Vägsjöfors Herrgård och
en för lägergården Ladtjärnstorp. De
två föreningarna kommer att fortsätta
jobba nära varandra, men vara skilda
juridiska personer med egen ekonomi.
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Salig blandning
Utvecklingsgruppen har under en
längre tid planerat för att genomföra ett
projekt med olika aktiviteter och en gemensam avslutning. Tanken var att anordna en mötesplats för människor i olika
åldrar och med olika intressen att mötas.
Det skulle också vara ett bra tillfälle att ta
med sina vänner till vår kyrka. Pandemin
satte stopp för planerna, men i höst var
det äntligen dags för Salig blandning. Vi
kunde också söka pengar och har fått
10 000 kr från equmenia för uppstart efter
corona.
De olika grupperna har varit dessa:
Forumteater om klimatet startade med
inspiration från Mattias Walan och har
sedan gjort dramaövningar och skrivit en
pjäs.
Hantverk har tillverkat olika saker med
naturmaterial som rönnbär, granris och
tovade saker av ull.

Hälsosam mat har lagat vegetariska
maträtter och pratat om vad som är hälsosamt att äta.
En samtalsgrupp läste boken ”Jag fattar
fortfarande ingenting” och samtalade utifrån bokens frågor om olika bibeltexter.
Kropp & knopp har blandat fysiska
aktiviteter med samtal om livet och har
gjort promenad, bibelpromenad, meditationer och lovsångsdans.

Det fanns också egna aktiviteter för
barnen.
Under de sex torsdagar som projektet
pågått har vi varit mellan 32 och 47 deltagare, som har delats upp i grupper för
de olika aktiviteterna.
Kvällarna har avslutats med egen fika
eller att vi har fått äta mat som lagats av
matgruppen. Efter det har vi haft en andakt med lovsånger, ljuständning och en
betraktelse med utgångspunkt i Frälsarkransens pärlor. Det har varit en positiv
stämning och ett roligt sätt att möta både
gamla och nya vänner.
Utvecklingsgruppen planerar för en
fortsättning med fyra träffar under våren
enligt samma koncept, men med delvis
andra aktiviteter. Startdag blir den 10
februari kl 17.30. Mer information om
grupper och anmälan kommer.
Marie Olsson

Foto:
Marie Olsson

Du kan vara med att förändra världen
genom att stödja

Plusgiro 90 33 04-4
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Centrumkyrkans Ungdom
equmenia
Barnkyrkan - söndagar 11.00.
- Anna Götborg, tfn 076-242 36 06
- Marie Olsson, tfn 070-620 66 25
Scout fr 8 år - måndagar 18.00:
- Henrik Olsson, tfn 070-244 65 55
Kontakta ledarna för mer information
om vårterminen.

Scout
Under hösten har vi startat upp scout
igen, och glädjande nog har de flesta
hittat tillbaka till verksamheten.
Första delen av hösten hade vi de
flesta samlingarna på Västeräng, bland
annat med ett byggprojekt av en ugn.
Vi har också besökt Räddningstjänsten
där vi blev mycket väl mottagna och
fick träna på att släcka eld och stoppa
brand i kläder.

Almanackan
3/2 To 18.00 Årsmöte
för Centrumkyrkans Ungdom.

Konfirmander i Centrumkyrkan
Under hösten har vi startat en konfirmandgrupp med fyra ungdomar. De
har alla också varit med i vårt scoutarbete flera år.
Ledare är pastor Joakim Götborg och
Henrik Olsson. Till varje träff bidrar
också olika församlingsmedlemmar
med uppskattat fika.
Vi har hittills tagit upp ämnen som
bön, budord och regler, gudsbild och
förlåtelse. Träffarna dokumenteras på
en tapetrulle med inslag från konfirmanderna.

Öppna förskolan Bamse i Centrumgården (drivs av Svenska Kyrkan)
Måndagar och fredagar kl. 10.00-12.00

För information kontakta Anna Skoglund, 0533-69 13 53.

Församlingsboken

Kondoleanser

UTFLYTTAD
Solveig Lundgren,
har tagit ut flyttningsbetyg till
Equmeniakyrkan i Arvika.

Doris Zetterman, 070-210 78 93 eller
Rigmor Henningsson, 0533-132 26,
070-273 92 19
Var vänlig ring senast två dagar innan
begravningsgudstjänst och senast tre
dagar innan vid begravning på annan
ort för att garantera att kondoleansen
når fram i tid.
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Internationella insamlingen – 1 advent – 31 januari 2022
Se, jag vill bära di
budskap, Herre ...
Missionsuppdraget är globalt och
gäller alla. I vår världsvida gemenskap delas resurser och behov.
Det är därför ingen slump att vi nu
sänder ut sjuksköterskor, pastorer och
lärare till våra samarbetskyrkor.
I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom.
Precis som vi får sjunga i psalmsången nummer 89 får vi vara med och
konkret bära Guds budskap genom att
ge till vårt gemensamma arbete runt
om i världen.
På Annandag Jul och vid julfesten
på Trettondagen får vi tillfälle att ge
vår gåva till arbetet i andra länder.

TACK för att du är med och stödjer
vårt gemensamma internationella
missionsarbete runt om i världen.
Din gåva gör skillnad!

Equmeniakyrkan
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En kyrka för hela livet där
mötet med Jesus Kristus förvandlar
– mig, dig och världen
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