
Medlemsblad
Centrumkyrkans Ungdom Farsta sep2013

Du håller ett helt nytt medlemsblad för  
Centrumkyrkans Ungdom i din hand. Tanken är att 
du här ska kunna läsa om vad som har hänt och 
vad som kommer att hända i CU. 

Det blir tävlingar, omröstningar, reportage 
och mycket annat. Joel Lundén ritar också vår 
nya CU-serie med Sångfågeln, Scouten och  
Tonåringen. 

Medlemsbladet är styrelsens sätt att öka insyn 
och inflytande inom föreningen. Vi tar gärna emot 
förslag på vad bladet ska innehålla. 

Trevlig läsning önskar redaktionen 
Hella, Fredrik och Joel

Terminsstart
Efter en lång och härlig sommar är det dags att 
starta upp de olika verksamheterna inom  
Centrumkyrkans Ungdom Farsta (CU).

Scouterna startar torsdagen den 29 aug kl 18.00
Tonår startar fredagen den 30 aug kl 19.00
Körlek resp. barnkör startar tisdagen 
den 3 sep kl 16.30 resp. 17.10

Viktiga datum:
Församlingshelg/hajk 21-22 sep
Kämpaleken  12-13 oktober
Invigningsgudstjänst  20 oktober
Avslutning  15 december

Varmt välkomna till hösterminen 2013!

Gemenskapshelg på Gålö

Den 21-22 september är det dags för höstens 
scouthajk som sker tillsammans med församlin-
gens gemenskapshelg. Den är ute på Gålö och 
där kommer vi ha en massa olika aktiviteter, 
hantverk och paddling. Ett maffigt lägerbål 
utlovas också såklart. Vi samlas kl 09.00 vid 
kyrkan för gemensam avfärd ut till Gålö. Avfärd 
från Gålö är ca 15.00 och vi hjälps åt att ta 
oss därifrån. En utförligare anmälningsfolder 
kommer att skickas ut, där priserna står. Är 
man äventyrare eller med i tonår finns det 
möjlighet till en cykelhajk som anordnas av Dag 

20-21 september då vi cyklar ut till Gålö och 
sover i vindskydd på vägen. Mer info om den i 
anmälningsfoldern. Missa inte denna helg som 
är till för hela familjen, en chans att lära känna 
sammanhanget.



Asptorp
24 maj var det äntligen dags att återvända 
till Asptorp, djupt inne i Kolmårdens skogar. 
Många av de äldra scouterna har många gamla 
minnen därifrån, men för nästan alla spårare 
och upptäckare var det första gången som de 
besökte det härliga lägret. Vi genomförde det 
tillsammans med Grödinge och en liten del av 
Norrköping. 

Tävling!
CU vill ha en egen logga/symbol som vi 
kan använda här i medlemsbladet och i 
många andra sammanhang. Hur vill du 
att den ska se ut? Rita ett förslag och var 
med och tävla om äran och ett fint pris.
Lämna in ditt bidrag senast 1 oktober till 
Hella, på hella.westerberg@gmail.com. Skapa 
den gärna i jpg-format. Alla inlämnade 
bidrag presenteras här i medlemsbladet 
och på CUs hemsida www.cufarsta.nu 
där omröstningen även kommer att ske.  

Lycka till!   

Cu-avslutningen
Innan sommaren kom hade vi i Centrum- 
kyrkans Ungdom en härlig våravslutning. Det 
var en avslutningsgudstjänst med god  
uppslutning från många av våra olika  
verksamhetsgrupper. Det var märkes- 
utdelning till scouterna, sång av barnkörer, bön 
för våra ungdomar som skulle åka till Sjövik. 
Efter Gudstjänsten var det gemensam utfärd 
med församlingen till scoutstugan. Där hade vi 
gott fika bakat av tonåringarna, korvgrillning, 
barkbåtsrace och den årligen återkommande 
chokladbollskatapulten. Det var en fin dag och 
det var roligt att dela den i gemenskap med 
församlingens alla åldrar.

Fredrik Södertun

Vi hann med flera kalla dopp i sjön och 
hantverk. På lördagen höll Kim och Fredrik ett 
otroligt bra lägerbål som innehöll mycket skratt. 
På söndagen var det dags för den klassiska 
tävlinigen “Runstaven” som jag själv en gång i 
tiden vann som spårarscout. I år tog Farsta hem 
vinsten tack vare den vinnande patrullen som 
bestod av Eskil, Jakob, Vincent och Tor. Grattis 
och bra jobbat!

Wilma Westerberg



Den 1 augusti packade 10 scouter och 5 ledare 
sina ryggsäckar för att bege sig mot equmenias 
första riksscoutläger – Trampolin. Det var ett 
stort läger med närmare 4000 scouter efter den 
andra inryckningsdagen. Temat på lägret var 
”hopp”. Vi delade läger med våra kära vänner 
från Älvdalen. Under de 9 dagarna som vi 
befann oss på lägret i Loo utanför Allingsås fick 

Sjövik 
12 ungdomar åkte i juni till kristendomsskolan 
Sjövik för två intensiva veckor. De innehöll allt 
från lektioner, gemenskap och tid att diskutera 
livets viktiga frågor till andakter med mycket 
sång och musik. Massor med bus och tedrick-
anade. Hajk för några, retreat, gräsfest och till 
slut en fin avslutning med dop. Från Farsta var 
Manne och Fredrik med som ledare. De två 
bästa veckorna i mitt liv.

Wilma Westerberg  
Bakre raden: Simon, Moa, Ivar, Elena, Conrad, Joel. Främre raden: Cecilia, Fredrik, 
Emma, Vicktoria, Sofie, Lovisa, Wilma, Manne, David.

vi lära oss mycket nytt och träffa många nya 
vänner. Dag 5 var det dags att inviga ”equme-
niaScout” – det nya scoutförbundet som vi 
nu tillhör. Detta gjorde vi med en festdag och 
en stor invigningscermoni. Vi har nu ett nytt 
förbundsmärke och ny halsduk (se nedan). För 
de flesta scouterna var detta deras första riktigt 
stora läger och när vi åkte hem var alla helt 
slutkörda. Så som det ska vara! 

Wilma Westerberg  



En medlemsavgift -
3 möjligheter
CU har tre olika verksamheter; barnkör/körlek, 
scouter och tonår. Medlemsavgiften/terminsav-
giften är 200 kr per termin och ger möjlighet 
att delta i t.ex. både barnkör och scouter eller 
scouter och tonår. Passa på att gå på flera 
verksamheter om du har möjlighet.

Glöm inte att det är dags att betala in  
terminsavgiften på 200 kr till PG 655 029-7.
Kom i håg att skrivit vilket namn betalningen 
kommer ifrån. 

Kontaktuppgifter:
Barnkör/körlek: Cecilia Thomsson 
Tel 08-94 48 95 
cecilia.thomsson@centrumkyrkanfarsta.se

Scouter: Hella Westerberg 
Tel 070-7123550 
hella.westerberg@gmail.com

Tonår:
Fredrik Södertun, ungdomspastor 
Tel 0760 - 50 90 50
fredrik.sodertun@centrumkyrkanfarsta.se

Vad gör CUs styrelse?
CU har en styrelse som består av både unga 
och vuxna. Maria är ordförande, eller chef och 
den som ser till att det blir ordning på möten. 
Olle, Hella, Manne, Sara, Amanda är eller har 
varit scoutledare. Anna håller koll på pengarna. 
Joel, Sofie, Wilma och Erik är scouter eller 
tonåringar som vill lyfta deras frågor. Det är 
viktigt att de som är med i en styrelse är bra på 
olika saker och att alla kan säga vad de tycker. 
Vi har också med Fredrik som är barn- och  
ungdomspastor som kan berätta vad som 
händer i kyrkan. Men vi skulle gärna få med en 
förälder från barnkören i styrelsen. 

När det är styrelsemöte tar vi upp vad som ska 
hända den närmaste tiden, bestämmer vilka 
möten och läger som det ska åkas på och vad 
vi har råd med. Man vi går också igenom hur 
mycket pengar vi har. Nu har vi en grupp som 
börjar planera årsmötet som är i februari. Har 
du idéer om hur vi skulle kunna göra årsmötet 
roligare, prata med Wilma Westerberg, e-post:
wilma.westerberg@gmail.com. 

En gång om året är det årsmöte. Då kan alla 
medlemmar skicka in en motion som är som ett 
förslag på något som man vill ska genomföras. 
Då tas det upp på mötet. Och så väljs också en 
ny styrelse. Nästa gång är det kanske din tur att 
vara med i styrelsen!Centrumkyrkans Ungdom | Farstaplan 15  |  123 47 Farsta 
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