Centrumkyrkans församling

Vi-gruppen - för daglediga

Postgatan 2,
267 31 Bjuv
www.centrumkyrkan.nu
info@centrumkyrkan.nu
Bankgiro 826-7270

Onsdagar 15.30 i jämn vecka
Ingegärd Berglund tfn 042-832 34, Sif
Fäldt tfn 042-810 84, Elisabeth & Owe
Oscarsson tfn 042-597 03

Expedition

Onsdagar 19.00 i ojämn vecka Monia
Andersson tfn 042-814 19 & Ingrid
Ganrot tfn 042-702 83

Centrumkyrkan, tfn 042-810 00
Exp.tid: onsdagar i jämn vecka
kl. 13-15

Föreståndare
Pastor Maria Berglund, föräldraledig
Hedenvägen 24,
267 90 Bjuv
Mobil 0703-30 37 33
maria@centrumkyrkan.nu

Vik. Föreståndare
Peringe Pihlström
Tfn 0734-19 96 33
pastor@centrumkyrkan.nu

Invandrarpastor

Lazar Grujic, Rödkullagatan 11 b,
214 57 Malmö
Tfn 040-92 44 62

Ordförande
Urban Berglund
Astergatan 10, 267 34 Bjuv
Tfn 042-832 34
ordf@centrumkyrkn.nu

Kassör
Gunnel Ståhl
Våren 16a, 267 33 Bjuv.
Tfn 042-785 53
kassor@centrumkyrkan.nu

Centrumträffen

Förbön
Vill Du ha förbön, maila till oss.
forbon@centrumkyrkan.nu

CKU - Centrumkyrkans Ungdom
www.centrumkyrkan.nu/cku
cku@centrumkyrkan.nu
Bankgiro 394-8452

Ungdomsrådets ordförande
AnneLie Magnesköld
Hedenvägen 30, 267 90 Bjuv.
Tfn 0706-35 53 81

Scout
Torsdagar 18.15
Ålder: Spårarscout från årskurs 1
Upptäckarscout från årskurs 4.
Kårchef:
Git Nilsson tfn 042 812 22
tfn 0705 616266
Stefan Mäkelä tfn 042 833 42
tfn 0739 44 35 44
scout@centrumkyrkan.nu

Centrumkyrkan samarbetar med
Bilda
www.bilda.nu

SEPTEMBER-DECEMBER
2014

Scouterna i Centrumkyrkan - Lägret ”På väg”

Finna vila!
Den här sommaren har skakande
berättelser från dem, vilkas liv hotas
av de våldsamma krigarna rört oss
alla. Förföljelsen har drabbat
tiotusentals människor. När jag satte
mig för att skriva några rader till vårt
församlingsblad lät jag tankarna
vandra iväg till någon av de många
tusentals flyende familjerna på
stigarna i norra Irak, på väg mot
flyktinglägrens ovissa framtid. Jag
föreställde mig en liten flicka som
sökte vila.
De flesta hade inte kommit till ro i
flyktinglägrets gytter av mer eller
mindre provisoriska tält,
presenningar uppspända mellan
pinnar och stolpar och kartonger
som stod uppställda för att erbjuda
något litet skydd mot dagens hetta
och de brännande solstrålarna.
Nattkylan var om möjligt ännu värre
att möta. De tunna filtarna,
klädtrasor virade runt ben och armar,
och kylan från marken som sökte sig
upp i de utmärglade kropparna
kändes nästan som ett hån mot
dessa stackare vars enkla hem i
bergen hade jämnats med marken
när de våldsamma krigarna dök upp.
Att vara tvungen att välja.
Tvångsomvändelse, betala
lösensumma eller att ge sig av hals
över huvud, vad ska man välja?
Nadilas mamma och pappa hade
valt flykten.
Med sin minsta bror på ryggen hade
hon försökt hålla samma takt som
mamma, som i sin tur staplade med
tung andhämtning bakom pappa,
som manade på Nadilas äldre bror.
”Skynda dig, skynda dig. Vi måste

komma fram till lägret innan mörker
faller!”
Från sluttningarna såg de flämtande
ljus i dalgången och röster som
ropade, barn som grät. De förstod
att de närmade sig
uppsamlingsplatsen dit tusentals av
deras landsmän sökt sig. Hur pappa
och mamma fick upp tältet kunde
hon inte minnas, inte hur den
skrikande hungern hade stillats.

I skiftet juli/,augusti åkte elva scouter och några ledare på sommarens läger.
Lägret hette På Väg och var region syds första läger. Vi slog läger på Immelns
östra sida.
Där fick vi uppleva en mycket varm vecka, full av bad, projekt, getingar, eld,
lägerbål och trevligt mys!
Lägret blev mycket bra och alla- både scouter och ledare var helt nöjda!
Nu ser vi fram mot en ny termin härhemma!
/Scoutledarna

Hon föll framstupa vid sidan av
lillebror och slöt sina ögon. Innan
någon annan kommit till ro sov hon
tungt. Trots oljudet, smutsen och
kylan kände hon för första gången
på många nätter en slags frid, en
stilla känsla av hopp som gjorde det
möjligt för henne att slappna av. Hon
drömde, hon tyckte sig förflyttad till
en annan tid och omgiven av okända
människor.
I minnet mellan sömn och vakenhet
mindes hon hur mamma berättat om
Jesus, den lille pojken som föddes i
ett stall i Betlehem, bara några mil
bort från platsen där hon låg med
kinden tryckt mot lillebrors bröstkorg,
som höjdes och sänktes i jämna
drag. Om Herodes mördarsoldater
som trängt in i hemmen, tagit de
små pojkarna och slaktat dom brutalt
med sina långa krokiga svärd hade
mamma berättat. Ljudet från den
tungt lastade åsnan som skulle
hjälpa Maria, Josef och Jesus på
deras flykt söderut, mot grannlandet
Egypten, där de kanske kunde få en
chans att överleva, tyckte hon sig
höra genom alla ljuden i lägret.

Foto: Maria Ståhl Mäkelä

september
14 Sön 17.00
" Ekumenisk mässa tillsammans med
Sv. Kyrkan, Peringe Pihlström, Patrik
Neuhaus. Kyrkkaffe
16 Tis 18.30
" Alpha-kurs
17 Ons 15.30
" Vi-gruppen - Sommarminnen
20 Lör 17.00
" Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös
21 Sön 11.00
" Gudstjänst, Peringe Pihlström, M.
Kindstedt
23 Tis 18.30
" Alpha-kurs
24 Ons 19.00
" Centrumträffen
27 Lör 10.00-13.00
" Höstbasar
" 17.00
" Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös
28 Sön 11.00
" Predikstolsbyte, Sara och Per
Sjölander, Jennie Malmgren.
Kyrkkaffe
30 Tis 18.30
" Alpha-kurs

oktober
1 Ons 15.30
" Vi-gruppen - Tore Hildingsson
kåserar och sjunger
! 18.30
" Församlingsmöte - Samtal om nya
stadgar, Servering.
4 Lör 17.00
" Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös

5 Sön 11.00
" Gudstjänst, Gert Gustafsson, Urban
Berglund. Kyrkkaffe.
7 Tis 18.30
" Alpha-kurs

28 Tis 18.30
" Alpha-kurs
29 Ons 15:30
" Vi-gruppen - Peringe Pihlström på
resa i Kappadokien

8 Ons 19.00
" Centrumträffen
11 Lör 17.00
" Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös
12 Sön 11.00
" Tacksägelsegudstjänst m. insamling
till Equmenia, Peringe Pihlström,
Virgil Ötvös jr. Kyrkkaffe.
16.00
" Jugoslavisk-rumänsk gudstjänst,
Lazar Grujic

November

14 Tis 18.30

" Alpha-kurs
15 Ons 15.30
" Vi-gruppen - Visioner för Bjuv, Göran
Skog, kommunarkitekt
18 Lör 17.00
" Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös
19 Sön 17.00
" Scoutgudstjänst, Scoutledarna,
Kyrkkaffe
21 Tis 18.30
" Alpha-kurs
22 Ons 19.00
" Centrumträffen
25 Lör 9.00
" Alpha-dag
" 17.00
" "Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös
26 Sön 11.00
" Gudstjänst, Peringe Pihlström, Maria
Grimmesson

1 Lör 17.00
" "Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös

22 Lör 17.00
" Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös
23 Sön 11.00
" Gudstjänst, Dan-Inge Olsson, Owe
Oscarsson
25 Tis 19.00
" Bön och bibelsamtal

2 Sön 11.00
" Gudstjänst, Peringe Pihlström,
Gudrun Tidstrand

26 Ons 15.30
" Vi-gruppen - Vi sjunger in advent
" 18.30
" Församlingsmöte - Samtal om nya
stadgar, Servering

4 Tis 18.30
" Alpha-kurs
5 Ons 19.00
" Centrumträffen

29 Lör 10.00
" Förberedelser inför julstugan
" 18.00
" Mässa i Sv. Kyrkan Bjuv, Patrik
Neuhaus, Peringe Pihlström.

8 Lör 17.00
" Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös

30 Sön 10.00
" Adventsgudstjänst, Maria Berglund,
Stig Nilsson
" 14.00-17.00
" Julstugan

9 Sön 17.00
" Ekumenisk mässa tillsammans
med Sv. Kyrkan, Maria Berglund,
Charles Hägg. Kyrkkaffe.

December

11 Tis 18.30
" Alpha-kurs

3 Ons 19.00
" Centrumträffen

12 Ons 15.30
" Vi-gruppen - Sune Karlsson
kåserar
15 Lör 17.00
" Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös
16 Sön 11.00
" Gudstjänst, Peringe Pihlström,
Speranta P Lapadat
18 Tis 18.30
" Alpha-kurs avslutning

6 Lör 17.00
" Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös

19 Ons 19.00
" Centrumträffen

7 Sön 17.00
" Ekumenisk mässa tillsammans med
Sv. Kyrkan, Jennie Malmgren,
Michael Andersson. Kyrkkaffe
10 Ons 15.30
" Vi-gruppen - Julfest
13 Lör 17.00
" Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös
14 Sön 11.00
" Gudstjänst, Peringe Pihlström
" 16.00

Välkommen till Höstbasar
Lördagen den 27 sept
kl 10-13
•
•
•
•
•

Försäljning av bröd, inläggningar mm
Tombola "Lite av varje"
Växtbyte/försäljning
Mini-loppis
Servering av kaffe/te med hembakat

18 oktober, Valjeviken
10.00–17.00

Julstuga
30 nov
14.00-17.00
Kom och lyssna på
sång och musik.
Köp lotter, godis,
bröd och kakor
och njut av goda
våfflor

KYRKFIKA: Kaffe och
något tilltugg kommer
finnas efter
gudstjänsterna i
församlingssalen.
Känner du att du har lust
att hjälpa till med att koka
kaffe och plocka fram
tilltugg som finns i kyrkan
är det en välkommen
hjälp!

”Jesus”, viskade hon halvt i dröm, ”du
vet hur det är att vara på flykt. Du vet
hur det känns att vara rädd och
hungrig. Hjälp vår familj den här
natten. Beskydda oss!” En varm, stilla
frid spred sig genom kroppen och
innan kvällen övergått i natt sov
Nadila, Hon kände det som om hon
vilade mot Mästarens bröst och Jesus
viskade fridfulla ord till henne i natten.

hon mest av allt behövde fann hon
hos Honom. Tid och rum betydde så
litet den här natten. Jesus var nära
och gav henne sitt stöd, sin kraft och
sitt beskydd.”!
Så får även vi hämta kraft från Honom
som lovat att vara med oss alla dagar
intill tidens slut.!
/Peringe Pihlström

Flyktinglägrets oro gav vika och hon
kände att Gud, som blev en människa
i den lille pojken Jesus, var henne
nära och skänkte henne frid. Det som

Alphas
första kurs i Bjuv
Tusentals svenskar bänkar sig i
höst i kyrkor, kapell, lunchrum och
vardagsrum för att delta i en Alphakurs. Den internationella kursen har
besökts av många millioner
människor runt om i världen. Även i
Centrumkyrkan möts vi från den 9
september och tio veckor framåt till
Bjuvs kommuns första Alpha. Det
handlar om en grundkurs i kristen
tro för den som vill tränga djupare
in i vem Jesus är, varför man får be,
vem den helige Ande är och gör
och ett antal andra ämnen.
En god måltid utgör startpunkten för
kvällarnas program, följt av en
föreläsning. Samtalsgrupperna som
följer på föreläsningen uppskattas
mycket av deltagarna, eftersom
man får ställa frågor och fördjupa
sig i vad kristna tror. Har du missat
att komma med den här
höstterminen så hoppas vi få
möjlighet att snart nog erbjuda en
kurs igen. Till och med
tisdagssamlingen 23 september är
du välkommen att hänga med i
hösts kurs!

Församlingsboken
Födelsedagar
Bo Lindén 70 år den 2
september
Vi gratulerar och önskar
en skön högtidsdag!

Särskilda offerdagar
12 oktober insamling till
Equmenia
26 december insamling
till mission i andra länder
insamlingsperioden i
Equmeniakyrkan är
30nov-31jan)

Allsång i Centrumkyrkan
Tack vare den fina sommaren och det varma vädret
träffades en liten grupp kvinnor för att spela gitarr
och ukulele, och sjöng sköna psalmer och
lovsånger på tisdagskvällar i CK.

