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Josef
”Han gjorde sig inte stor. Bredde inte ut
sig. Ville inte framstå som heligare än
andra. I hans värld var rättfärdighet
praktisk och vardagsnära. Att få en
hustru som älskade Gud och ville dela
livets bördor med honom i ett enkelt
hem, där kroppens arbete och själens
rättsinnighet hörde till de finaste
egenskaper man kunde tänka sig, var
nog för att fylla honom med stillsam
glädje. När uppgörelsen om ett
stundande äktenskap var klar kände han
att livet hade gett honom mer än han
kunde begära. Den unga kvinnan med
det varma leendet och ett hjärta av guld
hade visat honom mer tillgivenhet än han
vågat hoppas och nu var tanken inriktad
på att så snart som möjligt erbjuda hem
och trygghet åt henne. Föga anade han
att de närmaste månaderna skulle kasta
honom in i en obegriplig karusell av
känslor, tankar och beslut som han,
såvitt han förstod, var ensam om i hela
världen.

otympliga rörelser, en mage som spände
under hennes kläder. Frågan som gjorde
sig alltmer gällande, pockande, oroande
och skrämmande, och kunde inte ställas.
På sitt eget sätt blev han övertygad om
att Maria vara havande. Och hans värld
störtade samman.
Under vaknattens oro växte beslutet.
Skilja sig för att inte dra vanära … över
henne! Han kunde inte minnas en smärta
lika intensiv som denna. Ohygglig men
ofrånkomlig. Beslutet gav honom nog
mycket sinnesro för att under
morgontimmarna slumra till med
ångesten fortfarande över sig. Och då
stod en ängel framför honom i drömmen:
”Josef, Davids Son, var inte rädd att ta till
dig Maria, din hustru, ty barnet i henne
har blivit till genom den helige Ande”!
Vaknade med ett tvärt kast, höll
händerna runt huvudet, trodde inte sina
öron. Men i det skumma rummet, där
han satt halvt vaken halvt sovande
märktes ljuset, kändes fortfarande
närvaron. ”Genom den helige Ande”.

De som knäböjde runt krubban i
Trolovningsfesten inför hela staden, med Betlehem såg barnet och dess moder.
släkt och vänner, var en glädjefest utan
Inte många la märke till honom och det
like. Bådas föräldrar hade omfamnat,
var som det skulle. Hade de gjort det
först henne, sedan honom och menande skulle de sett den varma leendet, den
tittat mot den unga, vackra flickan som
ömma blicken som vilade, ibland på
de närmaste månaderna skulle förbereda gossen, lika ofta på modern, hon som
sig i sitt hem för att sedan i triumftåg
bara hade öga för sonen Jesus Frälsaren
föras till brudgummens hem. ”Josef, din som skulle frälsa sitt folk från deras
lyckodag har kommit! Jahve har
synder. Och Josef gömde och
välsignat dig!” ”Maria, din trolovade, hon begrundade allt i sitt hjärta.”
är en stor gåva från den Allsmäktige”.
Jag stannar ofta inför Josef, och låter
Och han kunde bara tårögd och leende
tankarna vandra. Min reflektion över
hålla med.
berättelsen får vara min julhälsning till
Men det var något som inte riktigt var
dig i år. Jag önskar Dig en riktigt God Jul
som det skulle. Det märktes att Maria
och ett Gott Nytt År.
inte var sig lik. Kanske var det
Peringe Pihlström / pastor
illamåendet om morgnarna, lite mer

Församlingsboken
Födelsedagar
Gudrun Tidstrand 70 år
den 27 januari
Solweig Nilsson 85 år
den 14 februari
Ingegärd Berglund 75 år
den 16 februari
Bengt Gudmundsson 80 år
den 5 mars
Vi gratulerar och önskar en skön
högtidsdag!

Särskilda offerdagar
26 december
insamling till mission i andra länder
(insamlingsperioden i
Equmeniakyrkan omfattar
30nov-31jan).
8 Mars
insamling till pastors- och
diakonutbildningen.

December
2 Tis 19.00
! Bön och bibelsamtal
3 Ons 19.00
! Centrumträffens julfest
6 Lör 17.00
! Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös
7 Sön 17.00
! Ekumenisk mässa tillsammans med
Sv. Kyrkan, Jennie Malmgren,
Michael Andersson. Servering
9 Tis 19.00
! Bön och bibelsamtal
10 Ons 15.30
! Vi-gruppen - Julfest
11 Tors 18.30
! Luciafirande med Centrumkyrkans
scoutkår
13 Lör 17.00
! Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös
14 Sön 11.00
! Gudstjänst, Peringe Pihlström,
Gunnel Ståhl
! 16.00
! Jugoslavisk-rumänsk gudstjänst,
Lazar Grujic
16 Tis 19.00
! Bön och bibelsamtal
20 Lör 17.00
! Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös
21 Sön 17.00
! Vi sjunger in julen, Peringe
Pihlström, Jennie Malmgren
24 Ons 11.00
! Julbön, Anne-Lie Magnesköld,
Jennie Malmgren

26 Fre 11.00
! Annandagsgudstjänst med
insamling till mission i andra länder,
Peringe Pihsröm, Maria Berglund.
Servering
27 Lör 17.00
! Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös
31 Ons 20.30
! Nyårsgudstjänst & firande, Lazar
Grujic (se separat ruta)

Januari
1 Tors 17.00
! Nyårsgudstjänst, Peringe Pihlström
3 Lör 17.00
! Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös
4 Sön 17.00
! Ekumenisk mässa i Bjuvs kyrka,
Charles Hägg, Margareta Kindstedt
10 Lör 17.00
! Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös
11 Sön 11.00
! Gudstjänst, Lennart Nilsson, Maria
Grimmensson. Servering
! 16.00
! Jugoslavisk-rumänsk gudstjänst,
Lazar Grujic
13 Tis 19.00
! !Bön och bibelsamtal
14 Ons 19.00
! !Centrumträffen
17 Lör 17.00
! !Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös
18 Sön 11.00
! !Gudstjänst, Anita Strand, Margareta
Olsson. Servering
20 Tis 19.00
! !Bön och bibelsamtal

21 Ons 15.30
! !Vi-gruppen
! 18.30
! Församlingsmöte. Servering
24 Lör 17.00
! !Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös
25 Sön 11.00
! !Gudstjänst, Maria Berglund, Virgil
Ötvös
27 Tis 19.00
! !Bön och bibelsamtal
28 Ons 19.00
! !Centrumträffen
31 Lör 17.00
! !Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös

Februari
1 Sön 11.00
! Gudstjänst, Gunnel Andersson, Git
Nilsson. Servering.
3 Tis 19.00
! !Bön och bibelsamtal
4 Ons 15.30
! Vi-gruppen
7 Lör 17.00
! Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös
8 Sön 11.00
! Gudstjänst med nattvard.Årshögtid.
Maria Berglund, Urban Berglund
Kyrklunch.
10 Tis 19.00
! Bön och bibelsamtal
11 Ons 19.00
! Centrumträffen
14 Lör 17.00
! Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös

15 Sön 17.00
! Gudstjänst, Siegfried Luikert,
Gudrun Tidstrand, Jennie
Malmgren. Servering
17 Tis 19.00
! Bön och bibelsamtal
18 Ons 15.30
! Vi-gruppen
21 Lör 17.00
! Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös
22 Sön 11.00
! Gudstjänst, Maria Berglund, Jennie
Malmgren
24 Tis 19.00
! Bön och bibelsamtal
25 Ons 19.00
! Centrumträffen
28 Lör 17.00
! Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös

Mars
1 Sön 11.00
! Gudstjänst, Gert Gustafsson, Urban
Berglund. Servering.
3 Tis 19.00
! !Bön och bibelsamtal
4 Ons 15.30
! Vi-gruppen
6 Fre 19.00
! Världsböndagen i Bjuvs kyrka
7 Lör 17.00
! Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös
8 Sön 11.00
! Gudstjänst med nattvard och
insamling till pastorsutbildningen,
Maria Berglund, Speranta Petku
Lapadat Servering.

16.00
! Jugoslavisk-rumänsk gudstjänst,
Lazar Grujic
10 Tis 19.00
! Bön och bibelsamtal
11 Ons 19.00
! Centrumträffen
14 Lör 17.00
! Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös
15 Sön 17.00
! Gudstjänst, Mikael Wallenberg,
Sång Anneli Wallenberg, Gudrun
Tidstrand. Servering
17 Tis 19.00
! Bön och bibelsamtal
18 Ons 15.30
! Vi-gruppen
21 Lör 17.00
! Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös
22 Sön 11.00
! Gudstjänst, Maria Berglund
24 Tis 19.00
! Bön och bibelsamtal
25 Ons 19.00
! Centrumträffen
28 Lör 17.00
! Gudstjänst på rumänska, Virgil
Ötvös
29 Sön 11.00
! Gudstjänst, Peringe Pihlström,
Jennie Malmgren. Servering
31 Tis 19.00
! Bön och bibelsamtal

Nyårsfirande 31 dec
Vi är inbjudna till den jugoslaviskrumänska gruppen att fira nyår
tillsammans. Preliminärt program:
20.30-22.00 Alla deltar i programmet med
sång, musik, dikter och vittnesbörd.
22.00-23.15 Nyårsmiddag
23.15-23.45 Predikan
23.45-00.15 Nyårsbön

Världsböndagen 6 Mars
Vi samlas till bön tillsammans med Svenska
Kyrkan och i år är samlingen i Bjuvs kyrka kl
19.00. Årets program kommer från Bahamas
och det blir servering.

Höstbasar
Lördagen den 27 september hade vi sedvanlig
Höstbasar i Centrumkyrkan. Vädret var soligt
och härligt, med lagom värme. Det kom en hel
del besökare. Musikinslagen av Erling
Karlhager, uppskattades av unga, såväl som
äldre. Det var stor åtgång på både bröd, bullar
och kakor, blommor och lotter.
En mycket trivsam Höstbasar! Det blev ca
9.500kr till församlingens verksamhet och det
är ett värdefullt tillskott till församlingens
ekonomi.

Kallelse till årsmöte och
årshögtid

Församlingens årshögtid äger
rum söndagen den 8 februari
2015. Högtiden börjar med
gudstjänst kl 11, en gudstjänst
med Nattvard. Församlingens
ordinarie pastor Maria Berglund,
som är tillbaka i tjänst sedan
årsskiftet, predikar. Efter
gudstjänsten ordnas kyrklunch,
varefter det mera formella
årsmötet vidtar. Våra årsmöten
är öppna för alla intresserade
gudstjänstbesökare, dock med
rösträtt exklusivt för
församlingens medlemmar.
Valberedningen har påbörjat sitt
arbete och vill att vi snarast hör
av oss om önskade förändringar.
Vill du ha en uppgift och på så
sätt bidra till församlingens
arbete blir våra valberedare
Jennie Malmgren, Maria
Grimmensson och Owe
Oscarsson glada.

Missionshögtid på
Annandag Jul
På Annandag Jul samlas vi till
traditionell missionshögtid. Även om
insamlingsperioden för mission i
andra länder numera sträcker sig
från 1:a Advent t o m hela januari
fokuserar vi i vår församling på
missionen just på Annandag Jul. Vår
ordinarie pastor Maria Berglund
leder gudstjänsten och vår
vikarierande pastor Peringe
Pihlström predikar.
Huvudinsamlingen till missionen blir
vid detta tillfälle. Detta blir sista
gudstjänsten för Peringe under
vikariatet. Dock kommer vi att få
möta honom i någon gudstjänst
emellanåt även i framtiden. Eftersom
vår pastorstjänst är en halvtidstjänst
passar det bra att få tillfällig
gudstjänstmedverkan även i
framtiden.
Vi har lärt oss att uppskatta Peringes
lugna framtoning och djupa kunskap
och förmågan att frambära lämpliga
och goda budskap i skilda
sammanhang. Nämnas bör utöver
gudstjänsterna, Livsnära samtal, Vigruppen, NFU-arbetet och nu senast
Alpha-kursen.
Vi är som församling tacksamma för
Peringes stora engagemang i vår
församling. Som församlingens
ordförande vill jag framföra vårt stora
tack och önskan om Guds
välsignelse i kommande uppgifter
inom bl a Equmeniakyrkans centrala
arbete.
Urban Berglund

Centrumkyrkans scouter
Scout har under hösten haft ca 20 glada
scouter som samlats på torsdagarna. Vi
har även haft en hajkdag, där vi inbjöd
syskon och föräldrar för att visa hur
scouter gör på hajker och utevistelser.
De äldre scouterna har dessutom haft tre
gemensamma hajker med scouterna från
Helsingborg och Ängelholm.
Vi har under hösten haft glädjen att
välkomna tre nya ledare till oss! Maria
Åkerlund, Filip Åkesson och Lydia
Gustafsson. Det är ett lyft för oss i
ledargruppen att få in nya krafter!
Vi startar igen efter julen den 15/1 kl 18.15.
Vi vill oxå passa på att bjuda in er alla till
vår Luciahögtid! Torsdag den 11/12 kl
18.30 är ni välkomna att avnjuta
scouternas luciatåg och fika tillsammans!

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

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

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

Vi-gruppen - för daglediga
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

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

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

