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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
Föräldraledighet: 20-30 juni. Semester: 1-19 juli och 31 juli-14 augusti
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!
Semester:
20 juni-24 juli
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
Sundborgsgatan 5, 661 43 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 4/2022, som täcker september , oktober ,
november lämnas senast den 20/8 2022
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Pastorns rader
”Minns att rätt och frid i vår egen tid
skall få spegla Guds kärleks lag”.
Till sommaren hör också sommarens
psalmer, de där man knappt kan vänta
med att sjunga. Men de har sin tid,
som allt annat, och nu när vi skriver
innehållet i detta församlingsblad, ja,
då ligger det vi kallar för sommar i en
alldeles nära framtid. Våren har gjort
allt den kan också i år, och vi står mitt
uppe i det som kanske är den vackraste
tiden. Alldeles precis nu!
Alldeles precis nu är ofta, för att inte
säga alltid, en tid då det mitt bland allt
det vackra finns både andra slags ljud,
andra slags moln på himlen, och en
ovisshet om vad som egentligen väntar
i närtid.
Mitt i fågelsången finns dagligen ett
tydligt bakgrundsljud av de flygplan
som nu mest alltid är uppe i luften för
att markera närvaro och för att trygga
våra gränser. 200 år av neutralitet, om
än under vissa tider en diskutabel sådan, skrivs alldeles precis nu om i och
med ansökan om medlemskap i Nato.
Tillsammans med resten av världen har
vi blivit tvungna att förhålla oss till
ännu ett krig. Vi råkar befinna oss i
närheten av det. Den 24 februari skrevs
väldigt mycket av det vi tog för givet
om, när ett demokratiskt land inte tilläts
att få vara en självbestämmande stat.
Och ändå är vi alldeles precis nu mellan hägg och syren, mitt i det skiraste
av allsköns grönska. Bin och humlor
surrar, fågelkvittret är oupphörligt vad
det verkar, gräset grönt, äppelblommen
sagolik… Alltihop bär på en kallelse
inom sig, som avser dig och mig. Den
ovärderliga gåvan som räcks oss i och
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med den natur omkring oss som sannerligen är förvandlad i skönhet, den
gåvan vill berätta att också du och jag
är en ovärderlig, förvandlad gåva till
den här världen.
Att sjunga med i en av de vackraste
sommarpsalmerna, den av Thore Littmark (PoS 820): ”Över berg och
dal…” det är att slutligen, i den sista
versen, bli utmanad av orden; ”minns
att rätt och frid i vår egen tid skall få
spegla Guds kärleks lag”.
Vad skulle du säga att de orden betyder för dig? Det handlar nog inte om
vilken rätt som helst, för vem som
helst, när som helst. Och vad i hela
friden skall vi tänka om vår egen upplevelse av frihet, trygghet och integritet, när det inte är ord som de flesta
människor ens kan stava till?
Även ett valår, då vi äger friheten att
välja och rösta på parti, politik och
politiker, så är vi nog många som nu
och då undrar hur vi alldeles precis nu
skulle kunna göra någon som helst
skillnad vad gäller hur världen i stort
ser ut, fungerar och vartåt den bär iväg
med oss.
Ibland tänker jag att alla år, månader,
dagar, stunder, ja, alldeles precis nu…
alltid är en möjlighet att göra det val
som innebär att Guds Ande igen och på
nytt skriver kärlekens lag i ditt hjärta.
Vi har möjligheten att igen och på nytt
låta vårt liv vara öppet till sina gränser
för den Gud som hela tiden söker verkForts nästa sida
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Forts fr sid 3

lig livsgemenskap med oss.
Den lag Anden vill skriva inom oss
och den livsgemenskap med Gud som
hela tiden vill innefatta oss, den stavas
Jesus. Med honom finns den frid som
vill lösa korsord med dig i hängmattan
mest hela sommaren. Med honom är

juni
5 Sö 11.00 Gudstjänst
Joakim Götborg, Ann-Britt
Lövhall. Sång och musik Susanne
Jansson. Kyrkkaffe (gr 5).
6 Må Nationaldagsfirande
15.00 i Kanalparken.
Scout har hand om Grillköket.
12 Sö 11.00 Nattvardsgudstjänst
Joakim Götborg. Sång av
Gunveig och Nikolaj Kotjerba.
Kyrkkaffe (gr 6).
18.00 Sång för Ukraina
Ivan Bilokin och Pär Jorsäter.
Insamling till Ukraina.

livet bara mitt eget, alldeles precis nu, då
när jag kan vara den fortsatta kärleksfulla,
mänskliga, verkliga, starka, bräckliga, modiga och svaga gåvan… vidare till den som
behöver en vän… vilket rike hon än bor i
och vill tillhöra.
Joakim Götborg

19 Sö 11.00 Gudstjänst
Joakim Götborg, Anna Götborg.
Sång av Ewalena Johnzén.
Kyrkkaffe (gr 7).
Församlingsmöte

MIDSOMMARDAGEN PÅ VÄSTERÄNG
25 Lö 18.00 Allsång och önskesånger
med sångarevangelisten Lennart
Larsson, Västra Ämtervik.
Henrik Olsson. Servering.
26 Sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst
i Silvénska parken/villan
EFS och Svenska kyrkan.

juli
2 Lö 18.00 Västerängkväll
Jannike Karlsson, Anneli och
Torbjörn Svahn. Servering.

15 On 14.00 Sångstund & betraktelse
på Björkbacken.

3 Sö 11.00 Gemensam gudstjänst
i Sörbrokyrkan

16 To 11.00 Sångstund & betraktelse
på Kaptensgården.

9 Lö 18.00 Västerängkväll
Anders Andersson och Kajsa
Tasselius. Evabritt Järlesjö.
Servering.

17 Fr 10.30 Sångstund & betraktelse
på Lindbacken.
18 Lö 18.00 Västerängstart
Anki Frisk och Dennis Bromander, Åmål. Joakim Götborg.
Servering.
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10 Sö 11.00 Gemensam gudstjänst
i Sörbrokyrkan
16 Lö Vägkyrka i Sörbrokyrkan
Inget program på Västeräng.
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17 Sö 11.00 Gemensam gudstjänst
i Centrumkyrkan
Gun-Britt Edvardsson, Anna
Börjesson. Sång av Evabritt Järlesjö. Musik Gunilla Jansson
Kyrkkaffe (gr 8).

VÄSTERÄNGVECKA
Se mer info sista sidan!
23 Lö 18.00 Västerängkväll
Ove Fager, Fagerås. Marie
Olsson. Servering.
24 Sö 11.00 Gemensam gudstjänst
på Västeräng
Joakim Götborg. Sång och musik
Henrik Olsson. Kyrkkaffe (gr 9).
19.00 Kvällsandakt
Joakim Götborg, Mikael Takman
Portfelt.

Sommarprat - Tema: Hopp
19.00 följande kvällar:
Må Mona Smedman, politiker från
Arvika.
Ti

Odd-Bjørnar Adolfsen, baptistpastor från Norge med världen
som arbetsfält.

On

Peter Vestlund, tågklarerare från
Åmål, som vet hur livet kan växla
från sjukdom till tro.

To

Jörgen Nordmarker, lokalkändis
och föreningsmänniska som både
kan sjunga och måla.

Fr

Malin Axelsson, kulturarbetare i
Säffle, som kan leda barn och
unga i dans och sång.

30 Lö 18.00 Avslutning på Västerängveckan. J oakim Götbor g.
Servering.
Ca 20.30 Musikquiz
med Mikael Takman Portfelt.
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31 Sö 11.00 Gemensam gudstjänst
i Millesviks missionshus.

augusti
6 Lö 18.00 Västerängkväll
MC-klubben Messenger,
Alingsås. Rune Johansson.
Servering.
7 Sö 11.00 Gemensam gudstjänst
i Centrumkyrkan
Gun-Britt Edvardsson. Sång av
Gunveig och Nikolaj Kotjerba.
Musik Gunilla Jansson.
Kyrkkaffe (gr 10).
13 Lö 18.00 Västerängkväll
Matilda Röjdemo med familj,
Östervallskog. Henrik Olsson.
Servering.
14 Sö 11.00 Gudstjänst
Henrik Olsson talar, sjunger och
spelar. Kyrkkaffe (gr 11).
20 Lö VÄSTERÄNG 100 ÅR
Säsongsfinal på sommarhemmet
16.00 Servering
Fotoutställning, mingel.
18.00 Sång o musik
Marie och Henrik Bäckström
Johansson, Emilie Bäckström
Olsson och Henrik Olsson.
Joakim Götborg.
21 Sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst
i Silvénska parken/villan
Centrumkyrkan och Pingstkyrkan.
28 Sö 11.00 Gudstjänst
Joakim Götborg. Sång och musik
Susanne Jansson.
Höstoffer till församlingen,
Kyrkkaffe (gr 12).
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september
4 Sö 11.00 Gudstjänst
Joakim Götborg m fl. Sång.
Kyrkkaffe (gr 13).
8 To 15.00 Torsdagsträff
Program. Servering.
11 Sö 11.00 Gudstjänst
Joakim Götborg m fl. Sång.
Kyrkkaffe (gr 14).

falteras. I kyrksalen kommer det att bli
en ny barnhörna med lite andra möbler.
I sommar kommer vi att samarbeta
med Värmlandsnäs Equmeniakyrka
från den 3 juli till den 7 augusti. Under
de veckorna kommer vi att ha gemensamma gudstjänster. Vi ansvarar för de
gudstjänster som är i Centrumkyrkan
och på Västeräng och inbjuds särskilt
att delta i gudstjänsterna i Sörbrokyrkan och i Millesvik.
Marie Olsson, ordförande

12 Må 15.00 Kvinnocafé

Församlingsboken

Information från styrelsen
Styrelsen har arbetat med frågan om
att byta taket på Västeräng. Arbetet
omfattar ett nytt undertak på det ursprungliga husets tak, samt underlagspapp, läktvirke och ny takplåt för hela
byggnaden. Styrelsen redogjorde för
offerten på församlingsmötet den 8
maj. Beslut i frågan kommer att tas på
församlingsmöte den 19 juni efter gudstjänsten. Om församlingen beslutar att
genomföra arbetet, så kommer det att
startas i höst, när vi har haft den sista
Västerängkvällen. Vi ska i så fall också
bestämma vilken färg den nya plåten
ska ha.
Andra saker som är på gång är underhållsarbete på fönstren på Centrumgårdens norra sida. Parkeringen utanför
kyrkan har utökats och kommer att as6

TILL VILA
Svante Bergström, 83 år , fick hembud den 10/3. Begravningsgudstjänsten hölls i Centrumkyrkan den 8/4.
Officiant var Joakim Götborg.
Greta Karlsson, 90 år , fick hembud
den 5/4. Begravningsgudstjänsten
hölls i kretsen av de närmaste.
Anna-Lisa Eriksson, 100 år , fick
hembud den 8/4. Begravningsgudstjänsten hölls i Centrumkyrkan den
29/4. Officiant var Joakim Götborg.

Vila i frid!

Kondoleanser
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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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 - Henrik Olsson, tfn 070-244 65 55
Scout
har nu haft avslutning för terminen.
Vi har varit mycket på Västeräng de
senaste gångerna. Några har till och
med vågat bada.
Du kan vara med att förändra världen
genom att stödja

Plusgiro 90 33 04-4

Samåkning i sommar
Det kommer att finnas möjligheten
att få skjuts från Centrumkyrkans parkering 30 minuter innan det startar i
Sörbrokyrkan eller på Västeräng och
45 minuter innan gudstjänsten i Millesvik.
Alla som åker i egen bil och har plats
uppmanas att ta vägen förbi Centrumkyrkan för samåkning.
Du kan också ringa Lars Eriksson,
070-641 66 70 eller Gun-Britt Edvardsson 070-560 06 92.

Equmeniakyrkan
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På nationaldagen har vi hand om
grillköket i Kanalparken.
Sommarens scoutläger heter Rädda
jorden och äger r um 18-22 juni på
Ladtjärnstorp.
Startdatum för höstterminen är inte
bestämt. Håll utkik efter inbjudan
längre fram!
Henrik

KYRKOKONFERENSEN 2022
10-12 augusti i VoteIT
12-14 augusti i Vårgårda

De goda erfarenheterna från de två
senaste konferenserna kombinerar vi
med att äntligen få mötas tillsammans
till gudstjänster, förhandlingar och
mycket mer.
Därför börjar konferensen i det digitala verktyget VoteIT onsdagen den 10
augusti. Fredag-söndag 12-14 augusti
är konferensen på plats på Tånga Hed i
Vårgårda.
Vi ser fram emot en fin konferens
med gemenskap, gudstjänster, förhandlingar och seminarier.
Vi längtar efter att mötas!
En kyrka för hela livet där
mötet med Jesus Kristus förvandlar
– mig, dig och världen
7

Sommarvecka på Västeräng 23-30 juli
Under en vecka i juli satsar vi på att träffas och trivas tillsammans ute på Västeräng.
Tanken är också att bjuda in flera till en vecka med aktiviteter, gemenskap, tid för
samtal, vila och gudsmöten.
Sommarveckan börjar lördagen den 23 juli kl 14.00 med invigning och vernissage
av en konstutställning om ”Hopp”.
Du som vill delta med ett foto, en målad tavla eller en skulptur är välkommen att
höra av dig till Ann-Britt Lövhall, 070-660 41 25, el. Anna Götborg, 070-242 36 06.
Dagsprogrammet kommer att se ut så här (söndagen startar med gudstjänst kl 11):
8.30
Kort morgonbön
10.00-11.00 Bibelstudium / barnaktivitet
11.00-12.00 Vi som vill sjunga
Egen lunch eller möjlighet att köpa en enklare lunch i kiosken.
15.00
Aktiviteter
17.30
Grillen tänds - Möjlighet att grilla eget / köpa något att grilla i kiosken.
19.00
Sommarprat av någon inbjuden person. (Se sidan 5!)
(På lördagarna är det Västerängkväll som vanligt kl 18)
Ordnade aktiviteter kl 15.00:
Lördag 23/7: Sticka/virka med möjlighet att köpa garner och stickor och få hjälp
från Annas garnstuga.
Söndag:
Discgolf med en instruktör som visar hur man gör.
Måndag:
Ridning på islandshästar.
Tisdag:
Friskis och svettis kommer och har gympa för alla åldrar.
Onsdag:
Ta med din cykel och prova en mountainbike-bana.
Afternoon tea (Obs! A nmälan i förväg.)
Torsdag:
Friskis och svettis / Hantverk.
Fredag:
Fiske.
Lördag:
Fotboll - Vi delar upp i lag och spelar.

Välkomna alla att vara med!
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