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Nytt år i
frimodig tro
Julen varar än till påska, sjöng vi alldeles
nyss. Men de' va' inte sant, nej de' va' inte
sant för däremellan kommer fasta! –
Knappt har nyårsklockorna ringt förrän vi
förbereder oss för den största av kyrkoårets högtider: påsken. Och bland de texter
som möter oss i början av fastlagstiden är
några ord från Hebreerbrevets fjärde
kapitel:
När vi nu har en mäktig överstepräst
som har stigit upp genom himlarna, Jesus,
Guds son, låt oss då hålla fast vid vår
bekännelse.
Hebreerbrevet är i Nya Testamentet
placerat närmast efter Paulus-breven och
ansågs länge vara skrivet av Paulus, även
om en del tidiga kyrkofäder hade sina tvivel.
Det var först i början av 1500-talet som
Erasmus av Rotterdam framförde allvarlig
kritik mot den gängse uppfattningen. Och
idag är forskarna ense om att Paulus varken
direkt eller indirekt kan ha något med
tillkomsten av Hebreerbrevet att göra, även
om slutorden kan uppfattas som
avslutningen på ett brev. Dess karaktär är
närmast en uppbyggelseskrift av en för oss
okänd judekristen, grekiskt bildad författare.
Skriften har sannolikt tillkommit någon gång
mellan åren 80 och 90 e Kr.
Den har som huvudtema Jesus som överstepräst, som också framgår av de ord vi
läst. Kanske är skriften i första hand riktad
till judekristna, kanske till judar som brutit
med den ortodoxa judendomen, men som
inte övertygats om att Jesus var den av
skrifterna bebådade Messias. Men den har
mycket som också vi sena efterföljare kan
ta till oss.

Låt oss då hålla fast vid vår bekännelse
uppmanar oss författaren. I början av fastan
möts vi av temat ”Prövningens stund”, och
det är närmast en plattityd att påpeka att
livet är fullt av prövningar. Vi möter
svårigheter och tvingas till
ställningstaganden i både stort och smått –
om inte varje dag så näst intill. Situationen
för Jesus var densamma, påpekar
författaren: Jesus var ”en som har prövats
på alla sätt och varit som vi men utan synd.”
Att vara en kristen är därför att ha en
livskamrat för vilket ingenting är främmande.
I frimodighet och glädje får vi vandra det
nya året med Jesus, övertygade om att vi är
omslutna av hans kärlek. Också i livets
svåra stunder får vi lita på att tron håller.
Låt oss därför hålla fast vid vår bekännelse!
Växjöbiskopen Elis Malmeström skrev vid
mitten av förra århundradet en ofta sjungen
och mycket älskad psalm som kommer i
tankarna, psalm 217:
Gud, för dig är allting klart
allt det dolda uppenbart.
Mörkret är ej mörkt för dig
och i dunklet ser du mig.
Läk mitt öga, att jag ser
hur du är i det som sker.
Där jag bäst behöver dig
är du allra närmast mig.
All din nåd är öppen famn
och ditt namn en ljuvlig hamn.
Vad du vill är helighet,
men du är barmhärtighet.

Stig Fred
Pastor i Ekumeniakyrkan

Prat och promenad
För dig som vill samtala
och fundera över kristen
tro med andra samtidigt
som du får motion och
frisk luft.
Vi samlas i kyrkan
torsdagar kl 10 för att
lyssna till en betraktelse
som vi samtalar om under
promenaden. I ca 30 min
promenerar vi och
funderar över dagens
tema, enskilt och med
andra. När vi kommer
tillbaka till kyrkan är frallor
och kaffe framdukat.
Samtalet fortsätter vid
kaffebordet och vi tar en
stund till bön innan vi
avslutar ca. 11:30.

REGIONDAG FÖR
FÖRSAMLINGARNA I
NORDVÄSTRA SKÅNE
17 APRIL PÅ

11.00 Gudstjänst, Per Westblom Equmeniakyrkan m.fl.
Lunch - anmälan krävs (se kyrkans
anslagstavla)
Föreläsning med Per Westblom om - Kyrka för
hela livet

5-7maj, Stockholm

Februari
2 Tis 19.00
Bibelläsning och bön.
3 Ons 19.00
Centrumträffen.
7 Sön 11.00
Gudstjänst, Virgil Ötvös, Virgil
Ötvös, sång Sara Ötvös.
8 Mån 18.30
CKUs årsmöte.

10 Ons 15:30
Vi-gruppen - Fick han träffa
Påven?, Peringe Pihlström.
14 Sön 11.00
Årshögtid - Gudstjänst m.
nattvard, Maria Berglund, Urban
Berglund. Tackoffer. Kyrklunch.
Församlingens årsmöte.

16 Tis 19.00
Smågrupps start.
17 Ons 19.00
Centrumträffen.
21 Sön 11.00
Gudstjänst, Lazar Gruijc, Speranta
Petku-Lapadat, Persida &Sara
Ghica.
16.00
Jugoslavisk-rumänsk gudstjänst,
Lazar Grujic.
23 Tis 19.00
Bibelläsning och bön.
24 Ons 15:30
Vi-gruppen - Min plats på jorden,
sånger till gitarr, Siw Leijon.
28 Sön 11.00
Gudstjänst, Maria Berglund, Jennie
Malmgren.

Mars
1 Tis 19.00
Smågrupp.
2 Ons 19.00
Centrumträffen.
4 Fre 19.00
Världsböndagen med Sv.Kyrkan.
6 Sön 11.00
Gudstjänst, Stig Fred, AnneLie
Magnesköld.
8 Tis 19.00
Bibelläsning och bön.
9 Ons 15.30
Vi-gruppen - Klura och ha kul.
13 Sön 11.00
Gudstjänst m. nattvard, Maria
Berglund, Erling Karlhager. Offerdag
till pastors och diakonutbildningen.
15 Tis 19.00
Smågrupp.
16 Ons 19.00
Centrumträffen.

19 Lör 9.00
Städdag i kyrkan
20 Sön 11.00
Gudstjänst, Anita Strand, Oscarsson,
Emanuel Ghica.
Sön 16.00
Jugoslavisk-Rumänsk gudstjänst,
Lazar Gruijc.
22 Tis 19.00
Bibelläsning och bön.
23 Ons 19.00
Vi-gruppen - Påskfest m lotteri.
24 Tor 19.00
Getsemansestund i Sv. kyrkan.
27 Sön 11.00
Påskdagsgudstjänst, Charlotte
Thaarup, Git Nilsson, Bengt & Louise
Berglund. Kyrkkaffe.
29 Tis 19.00
Smågrupp.
30 Ons 19.00
Centrumträffen.
31 Tor 10.00
Prat och promenad

April
3 Sön 11.00
Gudstjänst, Gert Gustafsson, Jennie
Malmgren. Kyrkkaffe.
5 Tis 19.00
Bibelläsning och bön.
6 Ons 15.30
Vi-grupp - Musik och massage, Cilla
och Erling.
7 Tor 10.00
Prat och promenad
10 Sön 11.00
Gudstjänst m nattvard, Maria
Berglund, Gudrun Tidstrand.
12 Tis 19.00
Smågrupp.

14 Tor 10.00
Prat och promenad
17 Sön 11.00
Gudstjänst på Örestrand med
församlingarna i Nordvästra Skåne.
Anmäl lunch. Föreläsning av Pär
Westblom.
16.00
Jugoslavisk-rumänsk gudstjänst,
Lazar Grujic.
19 Tis 19.00
Bibelläsning och bön.
20 Ons 15.30
Vi-gruppen - Med Helge Froms ögon,
Lennart Nilsson.
21 Tor 10.00
Prat och promenad
24 Sön 11.00
Gudstjänst, Maria Berglund,
Tonårsgruppen. Offerdag till
nationella arbetet.
25 Tis 19.00
Smågrupp.
27 Ons 19.00
Centrumträffen.
28 Tor 10.00
Prat och promenad

Maj
1 Sön 11.00
Gudstjänst, Peringe Pihlström.
3 Tis 19.00
Bibelläsning och bön.
4 Ons 15.30
Vi-grupp - Taube och vi.
5 Tor 10.00
Prat och promenad
8 Sön 11.00
Gudstjänst med nattvard, Maria
Berglund, Stefan Mäkelä.
10 Tis 19.00
Smågrupp.

11 Ons 19.00
Centrumträff.
12 Tor 10.00
Prat och promenad
14 Lör 10.00-13.00
Loppis
15 Sön 11.00
Gudstjänst, Maria Berglund.
17 Tis 19.00
Bibelläsning och bön
18 Ons 15.30
Vi-gruppen -Sommarfest.
19 Tor 10.00
Prat och promenad
22 Sön 11.00
Gudstjänst, Joakim Stenmo.
16.00
Jugoslavisk-rumänsk gudstjänst,
Lazar Grujic.
24 Tis 19.00
Smågrupp.
25 Ons 19.00
Centrumträffen.
28 Tor 10.00
Prat och promenad
29 Sön 11.00
Gudstjänst, Sara Sjölander, Gunnel
Ståhl.
31 Tis 19.00
Bibelläsning och bön

På gång
i CKU
Scout
Nu drar vi igång med scout igen. Den
21/1 Kl 18:15
Vårterminen på scout går i magins
tecken, vi kommer att tillbringa den på
Hogwarts! Hogwarts är en skola för
unga trollkarlar och häxor, och vi
kommer att få delta i lektioner och
fritid....med scoutförtecken!
Vi planerar även "traditionella"
scoutaktiviteter. I maj kommer vi att ha
en hajk i samband med region syds
"Kämpalek". Och till sommaren är det
dags för läger med alla kårerna från
Equmenia region syd!
Väl mött!
/Scoutledarna

Tonår vt-16
Vi välkomnar alla som går i årskurs sex
eller högre till en härlig tonårstermin!
Start den 29 januari 19.00 i
Centrumkyrkan.
Vi börjar med kvällens planerade
program, sedan fortsätter vi med
smaskig fika och andakt, lek, häng och
har det väldigt trevligt.
På sportlovet kommer drygt hälften av
tonåringarna att åka till Vemdalen på
Equmenia-region syds skidläger.
Tänk på dessa i era böner!

CKU har årsmöte
mån 8 febr18:30
i kyrkan.
Alla är välkomna, men
medlemmar har rösträtt!

Julstugan
Även i år genomfördes vår traditionella
Julstuga, söndagen den 1 advent.
Kyrkan fylldes av lotterier och många
människor besökte vår kyrka. Vi hade
uppskattade uppträdande på scenen,
där många valde att koppla av med en
god våffla!
Tack till alla som ställde upp och gjorde
ett jättearbete!

Scouthögtid
tors 28/4
Kl 18:15
Välkomna!
Vi är ute, kläder efter väder!

Har du pingisrack hemma som inte
används?
- lämna dem till tonår!

LOPPIS
14 maj
10-13

Lämna in saker till loppisen 13/5 kl
18-19 el kontakta pastor Maria.
Vill du hjälpa till att sälja? Vi behöver
all hjälp vi kan få! Meddela pastor
Maria om du vill hjälpa till!

Kallelse till församlingens
årsmöte och årshögtid

Församlingens årshögtid äger rum
söndagen den 14 februari 2016.
Högtiden börjar med gudstjänst kl 11,
en gudstjänst med nattvard.
Församlingens pastor Maria Berglund
predikar. Efter gudstjänsten ordnas
kyrklunch, varefter årsmötet tar vid.
Våra årsmöten är öppna för alla
intresserade gudstjänstbesökare, dock
äger endast medlemmar i
församlingen rösträtt.

Smågrupp - tisdagar udda
veckor!
I de flesta församlingar samlas
smågrupper, de har olika namn och olika
upplägg, det som är gemensamt
smågrupper emellan är att de är en viktig
byggsten för en församling i funktion. Det
är svårt att utveckla relationer till många
människor och i den lilla gruppen kan
relationer, förtroende och omsorg växa.
Varannan tisdag kl 19.00 är det
smågrupp i kyrkan, vi samlas i fasta
grupper. Samma grupp under terminens
8 samlingar. Under 1,5h kommer vi att
studera en bibeltext, dela funderingar
utifrån våra liv och ägna en stund till bön
och förbön.
Anledningen till att vi börjar med
smågrupper är att vi dels ska lära känna
varandra bättre, dels hitta
bönegemenskap och stötta varandra i
det kristna vardagslivet.
När terminen är slut, utvärderar vi och
funderar på hur och om vi ska fortsätta
med smågrupp.

Kallelse till CKUs årsmöte
CKU håller sitt årsmöte måndagen
den 8 februari kl. 18.30

Församlingsboken
Födelsedagar
Mats-Ola Kindstedt 70 år
den 11 mars
Aritina Mailat 50 år
den 26 april
Vi gratulerar och önskar
en skön högtidsdag!

Centrumkyrkans
församling

Vi-gruppen - för daglediga

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,
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@centrumkyrkan.nu

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

Onsdagar 15.30 i jämn vecka
Ingegärd Berglund tfn 042-832 34,
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 Stefan Mäkelä
tfn 042 833 42, 0739 44 35 44
scout@centrumkyrkan.nu

Centrumkyrkan
samarbetar med Bilda
www.bilda.nu

