att hålla någons
hand
Grusvägen är hårt tillkörd på
vägbanan, lite löst grus ligger på
vägrenen. Bakom nästa krök går
stigen till badviken. Vi viker in på den
och doften av varm tallskog möter
oss. Halvvägs snubblar du på en rot,
landar på alla fyra och reser dig upp.
Knäna är fulla med barr och det ena
är lite skrapat. Du är ledsen och jag
får trösta dig. Vi går vidare, din hand
är i min.
Livet skiftar och utmanar oss, var tid
har sin utmaning. När vi var små fick
vi sticka vår lilla hand i en större,
någon tog oss vid handen och
hjälpte oss vidare. Delade bekymmer
och funderingar. Även när vi är större
och inte längre kan smyga intill och
ta en vuxens hand, finns behovet
där. Behovet av närhet, stöd, tröst,
omtänksamhet, hjälp och trygghet.
Jesus möter lärjungarna som är på
väg till Emmaus, när de är i behov av
stöd, tröst och trygghet. Deras
läromästare hade nyss blivit korsfäst
och deras framtidsplaner hade blivit
rubbade. Han går med dem, tröstar
och är nära.
Behovet som de små ger uttryck för
när de tar en hand, det finns hos
vuxna. Jesus ser de behoven och
räcker fram sin hand till dig, du får
lägga din hand i hans.

Maria Berglund

Centrumkyrkans församling
Postgatan 2,
267 31 Bjuv
tfn 042-810 00
www.centrumkyrkan.nu
info@centrumkyrkan.nu
Bankgiro 826-7270
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I denna ljuva
sommartid, gå
ut min själ och
gläd dig vid den
store Gudens
gåvor

Nytt koncept för
sommarkvällarna.
I sommar inför vi ett nytt koncept för
sommarkvällarna. Vi börjar kl 18.00
med Café med gemenskap och
samtal, där det är möjligt att droppa
in. Det serveras smörgås, te och
kaffe och troligtvis något litet sött.
Kl 19.00 startar programmet som
spänner från föredrag och filmvisning
till gudstjänst och andakt.

Juni
14 Sön 15.00
Gräsmattemässa tillsammans m.
Svenska Kyrkan i Centrumkyrkan,
Charles Hägg, Per-Inge Pihlström.
Kyrkkaffe
21 Sön 16.00
Gudstjänst med Jugosaviskrumänska gruppen. Lazar Grujic
Kyrkkaffe.
28 Sön 18.00
Cafékväll med andakt Fotoutställning och tankar om
fotografering, Jonas Lindkvist och
Stefan Mäkelä.

Juli
5 Sön 18.00
Cafékväll med gudstjänst Frälsarkransen, Maria Berglund
12 Sön 18.00
Cafékväll med gudstjänst -Konsten
att leda med Jesus som förebild,
Jennie Malmgren, Maria Berglund.
19 Sön 18.00
Cafékväll med gudstjänst -Enkel
kvällsmässa, Maria Berglund

26 Sön 18.00
Cafékväll med andakt,
Dietrich Bonhoeffer - prästen som
blev spion och martyr, Gunnel Ståhl.

augusti
2 Sön 18.00
Cafékväll med andakt - Mot alla
odds, Lena-Maria Klingvall möter
Afrika. En film av Göran Skytte.
Missionär Gunilla Persson
medverkar.
9 Sön 18.00
Cafékväll med andakt - Att vara
handikappad, filmen om Mats.
16 Sön 18.00
Cafékväll med andakt - Sång och
musik, Louise & Bengt Berglund,
Jennie Malmgren.
23 Sön 18.00
Cafékväll med gudstjänst - Persida
Ghica med familj.
30 Sön 18.00
Cafékväll med gudstjänst - Med
Guds kärlek, från Bjuv till jordens
yttersta gräns, Mari och Mats
Wennergrund.

Församlingsboken

Konfirmation

Nya medlemmar

Vi startar en Konfas-grupp i kyrkan till
hösten, för dig som går i årskus 8
eller är äldre. Vi läser under veckorna
och samlas på måndag eftermiddag.
Dessutom kommer vi att åka iväg
tillsammans några helger samt på ett
läger i slutet av sommaren.
Vill du veta mer kontakta pastor
Maria Berglund. Information om
Konfas finns även på församlingens
hemsida.

Stefan Mäkelä upptogs på
bekännelse den 22 mars

Födelsedagar
Arne Holm
80år den 7 juni
Ann-Marie Schmidt
50år den 17 juni
Annika Birkfeldt
50 år den 20 augusti
Thomas Ericsson
50 år den 1 september
Brita Ridemark
85 år 3 september
Vi gratulerar och önskar en skön
högtidsdag!

✿✿
✿

Datum inför
hösten:
6 September
Höstsamlingsdag

Medlemsupptagning
den 6 september är det ett nytt tillfälle
att bli medlem i församlingen. Har du
funderat på att blir medlem och vad
det innebär, kontakta församlingens
pastor för ett samtal.

Förbön
Vill Du ha förbön, maila till oss.
forbon@centrumkyrkan.nu
eller lägg en lapp i vår förbönslåda
som finns i kyrkans entré.

8 September
Prova på kväll Alpha
9 september 19.00
Centrumträffens terminstart
16 september 15.30
Vi-gruppens terminstart
26 september 10-13

Höstbasar
10 oktober

Regionfest i Kristianstad

Alphakurs
8 September kommer vi att starta en
ny Alphakurs. Första kvällen är en
prova-på-kväll. Kursen kommer att
vara 10 veckor och hålls på tisdagar.
Alpha riktar sig till den som vill veta
mer om kristen tro och passar både
för vana kyrkobesökare och oerfarna.
För de som har möjlighet att betala
kommer en avgift tas ut för mat,
material m.m.
Information finns i kyrkan för att dela
till vänner och bekanta.

Örestrand
Midsommarfirande 19 juni kl
14.00-20.00
Restaurangen är öppen från kl.12.00
Sill-lunch kl.13-17. Anmälan till
Örestrand. Konsert kl.18.00
vecka 26-33
Gudstjänst söndagar kl.10.00
Aftonandakt tisdagar och torsdagar
kl.21.00
Kulturvecka 3-9 augusti
Se www.orestrand.se för mer
information

