
 
Vill du nå oss? 
 
Pastor och församlingsföreståndare 
Joakim Götborg 
Expedition: 0533-100 23, onsdag 10.00 - 12.00. 
E-post: pastor@centrumkyrkansaffle.se 
Mobil: 070-331 83 33 
 
Församlingens pastor har tystnadsplikt och träffas 
för samtal enligt överenskommelse. 
 
Diakon 
Birgitta Lund  
Expedition: 0533-100 23, torsdag 11.00-12.00 
Mobil: 073-032 79 99 
 
Församlingens diakon har tystnadsplikt och träffas 
för samtal enligt överenskommelse. 
 
Styrelsekontakt 
Henrik Olsson 070-244 65 55 
Anna Börjesson 0533-602 56 
Lennart Järlesjö 0533-168 02 
 
Uthyrning 
Vill du hyra lokaler i kyrkan, eller på Västeräng, 
kontakta  
Kjell Nygren, 070-241 60 02 
 
www.centrumkyrkansaffle.se 
 
 

 
Så här tänker vi! 
 
Centrumkyrkan  

-  vill vara en öppen gemenskap för alla, hela  
   livet. 

-  vill dela den tro som söker   
   livsgemenskap med Jesus. 

-  har sitt uppdrag i att göra evangeliet  
   om Jesus känt, trott och efterföljt. 

-  vill genom sin verksamhet arbeta för att stå  
   på den andres sida och gå jämte för  
   medmänsklighet och kärleks skull.  

-  är en del av Equmeniakyrkan som är   
   Sveriges nyaste kyrkosamfund och som  
   bildades vid samgåendet mellan Metodist-,  
   Baptist- och Missionskyrkan. 

-  delar Equmeniakyrkans vision: 
 ”Vi vill vara en kyrka för hela livet, där    
   mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig   
   och världen.” 
 
 
 

 

 

 

Hej! Med det här bladet vill vi ge dig en 
presentation av Centrumkyrkan!  
 
Ett hus  
Visst är det ett hus! Det har adress  Bryggerigatan 5 och 
sin stora ingång från Kyrkogatan mitt i Säffle. 

En kyrka 
Huset gör ändå ingen kyrka! Bekännelsen till den kristna 
tron gör det! Därför vill vi söka efter och dela den tro på 
Jesus Kristus som gör oss till kyrka.  

En församling 
Kyrka handlar om vanliga människor i öppen och varm 
livsgemenskap med varandra och Gud. Tillsammans är vi 
utmanade att återge Guds kärlek här och nu. Vi är alla 
som vill vara med! 
 

Ett barn- & 
ungdomsarbete 
Som kyrka och församling för hela livet och alla åldrar 
vill vi särskilt möta barn- & ungdomars behov, dela leken 
och värna deras framtid.   

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 

Centrumkyrkans Ungdom 

Barnkör 
      Gillar du att sjunga och är mellan 7-12  
       år? Vi ses på tisdagar fr om 6 september!        
Scout 
      På måndagar träffas scouterna för att ha  
       kul tillsammans, utomhus och inomhus.  
       Vi startar den 5 september, både för dig  
       som går i lågstadiet eller är några år  
       äldre. Scout kan man vara hela livet. 
 
Tonår 
      På onsdagkvällar träffs vi och har kul:  
       rider, bakar, tävlingar på stan, spelar spel.     
       Ibland gör vi större grejer: åker på läger,  
       badar på Gustavsvik, LAN:ar eller sover  
       över i kyrkan. Vi vill vara en ”plats” där  
       man också får ställa svåra frågor och  
       fundera över livet. Alla som är tonåringar  
       är välkomna!  Start 7 september! 

Konfa 
       För dig som börjar årskurs 8 till hösten        
       erbjuder vi ”Musik&Äventyr”, en   
       konfirmationsläsning med inskrivning 25  
       september och därefter veckoläsning,  
       preliminärt tisdag eller torsdag.  
 

 

 

 

 

 
 

 


