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NU GÅR vi in på Medlemsbladets andra år 
och hoppas att vi ska kunna berätta om många 
spännande aktiviteter under året. Under Fredriks 
föräldraledighet ingår nu Lars i gruppen.

VI VILL gärna veta vad just du vill läsa om i 
medlemsbladet. Kom med förslag till någon av 
oss i redaktionen så kanske det kommer med i 
nästa blad. 

TREVLIG LÄSNING önskar redaktionen 
Hella, Lars, Wilma och Joel

Invigning & CU-gudstjänst

Söndagen den 30 mars kl.10.00  
(Obs! sommartid):
Medverkan av alla CU-grupper:
Scoutinvigning, tonår, sång av barnkören. 
Rockband? Kanske det! 
Kom och se, kom och va me! 
Barn, ungdomar, ledare och föräldrar, bjud in 
alla: släktingar, vänner, grannar, brev- 
bäraren, tandläkaren, kassörskan i affären etc. 
Alla är välkomna!

Medverkar gör även församlingens musiker och 
pastorer: Cecilia, Bengt och Lars. 

Vad händer denna termin?
 
13/3  Föräldrarmöte för scouter

14-15/3 Equmenia Stockholms kick-off 

30/3  CU-gudstjänst med invigning 

5/4 Tunnelbanejakten (äventyrare)

16-18/5 Equmenias riksstämma Eksjö
 
18/5 CU-avslutning med utflytkt   
 till scoutstugan

5-8/g Lägerhajk för alla scouter. 
 Jorden runt på 4 dagar  
 
10-14/7 Paddelläger Älvdalen 

Fredens ljus 

Vid en gudstjänst som kungen höll för sina 
anställda den 17 december fick vår scoutkår 
hedersuppdraget att hjälpa till och bära in Fre-
dens Ljus till Michael Bjerkhagen &  Lars-Göran 
Lönnermark. Medverkande på gudstjänsten var 
Kungen, Drottningen, Kronprinsessan Victoria, 
prins Daniel, prinsessan Estelle och prins Carl 
Philip. Det var en ära att få medverka vid denna 
cermoni. Ljusbärare var Anna Liljemark och 
Josef Gooch. 

Wilma Westerberg 



Årsmötet

Den 20 februari gick årsmötet av stapeln. 
Det var ett helt nytt årsmöte som inte liknade 
någonting vi varit med om förut. Vi var totalt 50 
medlemmar på mötet!! 

En film hade gjorts för att komplettera verksam-
hetsberättelsen. Vill du se filmen? Den finns 
här: http://www.youtube.com/watch?v=Slh4u-
UUDZKc. 

En våg med guldklimpar (byggd av äventyrarna) 
symboliserade budgeten och ordförande Maria 
Brunander flyttade pedagogiskt guldklimparna 
mellan plus och minussidan.

 
Till årsmötet hade styrelsen fått in 5 motioner. 
Bland annat röstades det ja till motionen om att 
spårarscouterna får pengar till att inreda ett rum 
och en ny förstärkare. Disussionen om kåren 
ska ge alla scouter en equmeniahalsduk blev 
livlig. Beslut om att kåren ska administrera köp 
av halsdukar för de som önskar och scout-
ledarnas får bestämma om kåren ska subven-
tionera (ge bidrag till) köp av halsduken. 

Årsmötet tog styrelsens förslag till nya stadgar. 
Eftersom de skiljer sig mot de som medlems-
mötet beslutade i december 2013 kommer 
det kallas till ett extra medlemsmöte innan 
sommaren. 

Tack alla som planerat och engagerat sig i 
årsmötet och till alla som medverkade! Nästa år 
blir det ännu bättre!

Wilma Westerberg

Det valdes också en ny styrelse. Hella Wester-
berg valdes till ny ordförande medan tidigare or-
dförande, Maria Brunander, bli kvar i styrelsen 
som kassör. Kåre Persson och Markus Wrang 
valdes in som nya styrelseledamöter. Manne 
Lindholm, Olle Svärd, Joel Lundén, Sofie 
Wiborn och Amanda Holmlundfortsätter i 
styrelsen. Wilma Westerberg, Anna Bengtsson 
och Sara Wrang slutade i styrelsen. Tack för allt 
ni har bidragit med!

CU´s ordförande Maria Brunander presenterar budgeten. I 
bakgrunden årsmötets ordförande Karin Wiborn. 

På årsmötet röstades CU´s nya logga fram. 
Det fanns tre förslag att välja på (alla var 
med i förra medlemsbladet). Detta är det 
vinnande bidraget som är ritat av Gustav 
Hällegård. Grattis Gustav till äran! Nu ska 
vi se till att den kommer med i flera olika 
sammanhang. 



Avslutning och lucköppning
i Farsta Centrum

Den 15 december var det dags för den årliga 
terminsavslutningen i kyrkan. Många barn och 
ungdomar var samlade från alla olika verk-
samheter vi har i kyrkan. Barnkören sjöng, 
scouterna fick märken och många var delaktiga 
i julspelet. Efteråt dansades det kring granen 
och jultomten kom med paket. 

Men när jultomten gick hem tog inte firandet 
slut. Vi hade nämligen blivit inbjudna att 
medverka vid den daliga lucköppningen i Farsta 
Centrum. Vi gjorde ett litet drama där vi på un-
der 5 minuter visade en hel del olika saker som 
vi gör i scouterna. Till exempel visade vi knopar, 

Vad är tonår?
Vi har äntligen startat igång igen efter julen, 
men nu har ju Fredrik Södertun gått på pap-
paledighet och vi har istället Lars Liljemark som 
är med oss. Men kvaliten på kvällarna har inte 
alls försämrats, det har blivit mycket pingis de 
senaste kvällarna och ett härligt fika att pausa 
med. Men även Bohnanza har spelats med 
glädje och jag har till och med lyckats få med 
en av Söderledskyrkans ungdomar till tonår! 
Axel äro namnet, och fler hoppas jag att det 
blir. Vi i tonår hoppas på att kunna starta upp 
ett samarbete med deras ungdomsgrupp under 
våren och skapa ännu mera episka fredag-
skvällar. Och dom blir ju bara bättre om flera 
ungdomar kommer till vår kyrka på fredagkväl-
larna kl 19:00!

Joel Lundén

Lars vill tillägga att andra ledare finns och tar 
stort ansvar: Manne, Kajsa, Amanda m.fl.

Kom och häng med oss på fredagar!
 

Med på scenen var Amanda, Anna, Linn, Joel, Wilma, 
Alicia, Bitanya, Elsa och Lars. 

satte ihop ett kök, sjöng och åkte skidor ett varv 
på torget. Det var kul och uppskattat! 

Wilma Westerberg

Scouternas vasalopp

Det var inte svårt att kora årets vinnare 
av scouternas Vasalopp 2014 då endast 
en upptäckarscout till slut vågade ställa 
upp – nämligen Ronja!! Vi körde 1 km på 
den 350 m långa snö(tö)slingan vid Ågesta 
(konstigt nog fanns absolut inga andra 
skidåkare att tampas med). Efter loppet 
gick vi till scoutstugan(inklusive Nalle) 
och grillade bananaboats och åt matsäck. 
Vid scoutstugan dök plötsligt även Lollo 
upp och vi hann även börja släpa lite ris 
och påbörjade därmed vår majbrasa samt 
fyllde på ved/slanförrådet en del (finns en 
hel del kvar att röja upp)!

En jättefin dag/upplevelse som vi önskat 
att fler kunde varit med om!

Johan Lindholm



En medlemsavgift -
3 möjligheter
CU har tre olika verksamheter; barnkör/körlek, 
scouter och tonår. Medlemsavgiften/termins- 
avgiften 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  
medlemsavgiften på 200 kr till PG 655 029-7.
Kom ihåg att skriva vilket namn betalningen 
kommer ifrån. 

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

Scouter: Olivier Courteille 
Tel 073-546 61 84 
olivier.courteille@crossmail.se

Tonår:
Lars Liljemark, pastor 
Tel 072-311 44 66
lars.liljemark@centrumkyrkanfarsta.se

Vad gör vi på ett år!

Som du kunde läsa på förra uppslaget hade vi 
ett välbesökt och engagemangsfullt årsmöte. 
Flera förslag diskuteraders livligt och kommer 
nu att sitta uppe i våra lokaler, allt för att  
inspirera till nästa årsmöte.  
Det går att påverka!

Men läs gärna vår verksamhetsberättelse som 
finns på cufarsta.nu och tänk tillbaka på hur 
mycket vi har varit med om under ett år. Jag blir 
varm i hjärtat av att vi har så många  
unga och engagerade ledare som bidrar till vår 
verksamhet.

En ny styrelse blev vald och jag har fått den 
stora äran att vara ordförande. Min vision är att 
vi fortsätter att arbeta med demokratifrågorna 
och utveckla verksamheten i samma anda som 
vi har gjort under det gågna året. Vi ska se till 
att våra unga ledare får gedigna ledar- 
utbildningar och att vi ser till att behålla de unga 
i vår verksamhet. Vi ska arbeta för att våra nya 
stadgar går igenom. 

Jag tar gärna emot önskemål och synpunkter 
på styrelsens arbete. 
 
Hoppfulla hälsningar  
Hella Westerberg, ordförande CU
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Vi fick in många 
motioner

- Det bästa från årsmötet och vi visade hur 
coolt det är att sitta i 

CU:s styrelse


