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VÄLKOMMEN
TILL CENTRUMKYRKAN

”Till jordens
yttersta gräns”

Tio tankar om tid
Det är titeln på en bok av Bodil
Jönsson. Jag läste den, med
behållning, för länge sedan. Boken
fokuserar på den västerländska
kulturens ambition att spara tid. Enligt
författaren är det en illusion att man
skulle spara tid genom att uppfinna
saker som är tidseffektiva.
I skrivande stund sitter jag vid min
dator och skriver. När dessa rader är
färdiga kommer jag att sända det
vidare till Speranta, via E-post. Det
besparar mig mödan att handla
frimärken och leta upp en brevlåda. Ett
annat alternativ hade varit att stanna till
på vägen till, eller från, kyrkan och
lämna det vid dörren. Så nog har jag
sparat lite tid, eller….
Det går naturligtvis inte att spara tid.
Varje sekund finns där just nu, och är
för evigt förbi, när nästa sekund
kommer. Hur kan man spara något som
automatiskt försvinner? Man kan
möjligen minska den tid det tar att
utföra något, men den tid som i så fall
blir ”över” kan man ju inte sätta in på en
tidsbank och hämta ut när man anser
att behovet är större.
Det går naturligtvis inte heller att göra
slut på tiden. Den finns där, vare sig vi
vill eller inte. Tiden tar inte slut, det
kommer en ny sekund efter denna.
Även när vi själva försvinner ur tiden,
som det ibland kallas, fortsätter tiden
att finnas.
I någon mening är varje sekund en
evighet.

Bibeln beskriver tiden som något evigt .
( Predikaren 1:1-8. ) Den är inte mätbar
och det handlar om att leva sitt liv med
sikte på evigheten. När Jesus gick ut ur
graven visade han att evigheten är
verklig. Döden är inte ett absolut
begrepp längre.
Sådan är tiden i en församling också.
Den fylls på lika fort som den
försvinner. Om du har tid är du
välkommen att arbeta, i ett
evighetsperspektiv, i Cku och
församlingen! Det finns en uppgift just
för dig.

Tommy Holmberg, pastor i
Centrumkyrkan.

Till jordens yttersta gräns Equmeniakyrkans temaår om
Apostlagärningarna 2019-2020

I Apostlagärningarna möter vi en kyrka som
korsar gränser. Nationella, kulturella,
andliga, sociala och inte minst personliga
gränser. I Apostlagärningarna 1:8 får
lärjungarna uppdraget att vittna om Jesus
till jordens yttersta gräns. Det uppdraget
kommer med ett löfte. ”Ni ska få kraft när
den heliga anden kommer över er” står det i
början av samma vers. I Centrumkyrkans
församling kommer vi under hösten och
vintern att tillsammans läsa
Apostlagärningarna och boken Till jordens
yttersta gräns. Temat kommer att prägla
gudstjänsterna och bön- och
bibelläsningssamlingarna.
Vi hoppas att din läsning av
Apostlagärningarna ska få bli ett sätt att
möta Gud. Att det får ge dig kraft, inspiration
och mod att våga utmana de gränser du
möter.

Centrumkyrkans 50årsjubileum
Centrumkyrkans 50
årsjubileum skulle ägt rum
påskveckan våren 2020.
Med anledning av pandemin
Covid-19 beslutades att
skjuta upp jubileumsveckan
till hösten 2020. Med tanke
på att pandemin fortskrider
och det fortsatt finns
rekommendationer om
restriktioner på antal
personer som kan samlas
så beslutades att ytterligare
skjuta upp jubileumsveckan
till påsken 2021. Mer
information kommer att ges
längre fram.

SEPTEMBER

OKTOBER

6 Sön 11.00
Gudstjänst med nattvard, Tommy
Holmberg. Jennie Malmgren,
Magnus Wester.

3 Sön 11.00
Gudstjänst med nattvard, Tommy
Holmberg, Elisabeth Holmberg.

13 Sön 17.00
Gudstjänst, Peringe Pihlström, Urban
Berglund.
15 Tis 18.30
Alphakurs (fortsättning)
20 Sön 11.00
Konfirmationshögtid, Tommy
Holmberg. Ungdomarna.
22 Tis 18.30
Alphakurs
27 Sön 11.00
Gudstjänst, Joakim Stenmo.
Ungdomarna.
29 Tis 18.30
Alphakurs

6 Tis 18.30
Alphakurs
11 Sön 11.00
Gudstjänst, Anita Strand. Speranta
Petku.
13 Tis 18.30
Alphakurs
18 Sön 17.00
Gudstjänst, Tommy Holmberg. Jennie
Malmgren.
20 Tis 18.30
Alphakurs
24 Sön 11.00
Gudstjänst, Tommy Holmberg.
Elisabeth Holmberg, Eva-Britt
Andreasson.

OFFERDAGAR:
Höstoffer - 4 oktober
Bön och offerdag för för
equmenia - 11 okt

NOVEMBER

DECEMBER

1 Sön 11.00
Gudstjänst med nattvard, Tommy
Holmberg. Speranta Petku.

1 Tis 10.00
Bön och bibelläsning

3 Tis 10.00
Bön och bibelläsning

6 Sön 11.00
Gudstjänst, Joakim Stenmo. Mia &
Daniel Åkerlund.

8 Sön 11.00
Gudstjänst, Stig Fred. Bo Berglund,
Ragnhild Fred.
15 Sön 17.00
Gudstjänst, Tommy Holmberg.
AnneLie Magnesköld.
17 Tis 10.00
Bön och bibelläsning
22 Sön 11.00
Gudstjänst, Stig Fred. Urban
Berglund, Ragnhild Fred.
29 Sön 11.00
Gudstjänst, Tommy Holmberg. Jennie
Malmgren.

Om honom vittnar
alla profeterna att
var och en som
tror på honom får
syndernas
förlåtelse genom
hans namn.
Apg 10:43

Aktuellt
i CKU:
Julstugan:
CKU vill avvakta med julstugan pga. den situation
vi befinner oss nu med covid-19, och följer
folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skulle
rekommendationerna ändras under hösten så
kanske blir det någon form av julskyltning den
Första Advent. I så fall så kommer det att
annonseras i tidningen och på Centrumkyrkans
hemsidan.

CKU
Denna vår och sommar blev ju
inte som någon tänkt sig …
Även vi i CKU fick naturligtvis
känna av dem begränsningar
som alla var tvungna till.
Vi har dock fortsatt med våra
lokala aktiviteter i kyrkan – scout
och tonår, men alla
arrangemang av större karaktär
blev inställda. Regionsamlingar,
hajker, scoutläger och resor –
allt har ställts in.
Tonår valde att fortsätta sin
verksamhet efter vårterminen,
eftersom många kanske har varit
extra mycket hemma i sommar.
De har sommarkvällar i kyrkan
och även haft en paddelhajk.
Även scout genomförde en liten
extra hajk i augusti.
Nu drar vi igång en ny termin –
och hoppas att vi kommer att få
ha vår lokala verksamhet som
vanligt och att vi snart få träffa
våra vänner från resten av
regionen!

Aktuellt
i församlingen:
Alpha:

Ekonomi:

Vi kommer att ha en
fortsättningskurs med start tisdag
den 15 september kl.18.30 på vår
Alpha kurs som vi påbörjade i
våras, med pga av covid-19 fick vi
göra uppehåll. Vi kommer att
träffas vid sex tillfällen varje
tisdag t.o.m. 20 oktober. När det
gäller förtäringen så är det
ingenting bestämt, det får
deltagarna bestämma på plats
hur de vill göra. Vi följer
rekommendationerna och
vägledningen som
folkhälsomyndigheterna ger, samt
rekommendationer från Equmenia
kyrkan. Varmt välkomna tillbaka
alla deltagare som har gått
Alphakursen i våras!

Veckooffret i juni var en bra bit
under budget. I juli månad har vi
klarat vårt mål och totalt ligger vi
2020-07-31 på 101,9 % av budget
dvs. 2038 kr över målet.
När det gäller gåvor ligger vi
också över budget.
Insamling till köket har gett 4704
kr under 2020. Vi har också blivit
lovade ett bidrag 70 000 kr från
Lokalupprustningsfonden för
reparation av detsamma. Hittills
har bokförts kostnader på 43 000
kr men köket är inte riktigt klart.
Ugnar ska inköpas och elektrikern
ska också göra en del arbete.
Servering är en inkomst vi har
med i budget men som saknas nu
p g a pandemin. 2019 gav
servering ett netto på ca 11400 kr.
Påminner om våra kanaler för
veckooffer/gåvor som är ännu
viktigare nu när det p g a
pandemin kan vara svårt att
samlas:
Bankgiro 826-7270
Swish 123 463 09 43
Hälsningar kassören

Centrumkyrkans
församling
Postgatan 2,
267 31 Bjuv
www.centrumkyrkan.nu
info@centrumkyrkan.nu
Bankgiro 826-7270
tfn 042-810 00

Pastor
Tommy Holmberg
Tfn 0736-26 64 10
pastor@centrumkyrkan.nu
Expeditionstider:
Onsdagar jämn vecka kl 13-15.

Ordförande
Urban Berglund
Tfn 042-832 34
ordf@centrumkyrkan.nu

Kassör
Gunnel Ståhl
Tfn 042-785 53
kassor@centrumkyrkan.nu

Vi-gruppen - för daglediga
Onsdagar 15.00 i jämn vecka
Ingegärd Berglund tfn 042-832 34,
Elisabeth & Owe Oscarsson tfn
070-928 99 85
Onsdagar 19.00 i ojämn vecka
Monia Andersson tfn 042-814 19 &
Ingrid Ganroth 042-702 83
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www.centrumkyrkan.nu/cku
cku@centrumkyrkan.nu
Bankgiro 394-8452

Ungdomsrådets
ordförande
AnneLie Magnesköld
Tfn 0706-35 53 81

Kassör
Git Nilsson,
Tfn 0705-61 62 66

Scout
Torsdagar 18.15
Ålder: Spårarscout från årskurs 1
Upptäckarscout från årskurs 4,
Äventyrarscout från årskurs 7.
Kårchef Stefan Mäkelä
tfn 0739-44 35 44
scout@centrumkyrkan.nu

Tonår
Fredagar 19.00
Ålder: åk 6 och uppåt.
Kontakt: Joakim Stenmo 070-733
55 49

Förbön

Centrumträffen

T
EN

CKU - Centrumkyrkans
Ungdom

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

Centrumkyrkan
samarbetar med Bilda
www.bilda.nu

