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Syrenen blommar och vi är nog många som 
redan har tagit årets första dopp. Vi har haft 
avslutning och nu stundar snart scoutläger, 
sommarlov, Sjöviks kristendomsskola, för många 
den bästa tiden på året. Ta väl hand om den och 
tänk på de som kan behöva extra stöd och inte 
har samma förutsättningar som du har. 

Trevlig sommar önskar redaktionen 
Hella, Wilma, Joel och Lars.

Vad är på gång?
 
5-8/6 Lägerhajk för alla scouter. 
 Jorden runt på 4 dagar  
 
10-14/7 Paddelläger Älvdalen

15-17/8 Tonårsläger Björkögården

28/8 Scoutstart kl 18.00

29/8 Tonårsstart

31/8 Samlingssöndag med Sjövik

4/9 Barnkörsstart

20-21/9 Scouthajk och gemensamhelg
 på Gålö 

Den 5 juni är det dags för årets 
scoutläger - Jorden runt på 
4 dagar!

Temat för lägret är globalt – Vi lär oss om
hur man lever på olika platser runt vår jord
med nedslag i några mer eller mindre kända
länder. Det blir en resa scouterna sent kommer 
att glömma. I nästa nummer kommer en 
rapport från de som tog sig runt jorden 
på 4 dagar. 

Sjövik

Om mindre än en månad rullar bussen mot 
Kristendomsskolan Sjövik utanför Avesta. Det 
kommer att bli två fantastiska veckor med hajk, 
retreat, teparty, nudlar, gräsfest, bön & lovsång 
och en massa bus. Det kommer att bli två grym-
ma veckor som vi sent kommer att glömma! 

Wilma Westerberg

Förra årets gäng från Farsta



CU-avslutning 

Equmenias riksstämma

Helgen den 16 - 18 maj åkte tre ungdomar 
från Centrumkyrkans ungdom till Equmenias 
riksstämma i Eksjö. Riksstämman bestod som 
vanligt till majoriteten av förhandlingar ledda av 
ett presidium, men även det så kallade påver-
kanstorget, där ombuden och deltagarna fritt 
kan diskutera olika propositioner och motioner.

Under helgen togs ett antal viktiga beslut, bland 
annat om hur den nya medlemsavgiftsmodellen 
som innebär att varje equmeniaförening betalar 
in en fast medlemsavgift  (med viss subven-
tionering för stora föreningar), samt att varje 
medlemsgrundande förening erhåller en viss 
summa i bidrag per medlem, något som inte 
kommer att innebära några större problem för 
CU Farsta. Vidare beslutades det att Equmenia 

Söndagen den 18 maj var det dags för guds-
tjänst med CU avslutning. Det blev invigning av 
en ny scout, två nya ledare och märkes-
utdelning för alla scouter. Det har varit en fan-
tastisk termin och jag vill tacka alla ledare, barn 
och ungdomar i verksamheten för denna termin 
och hoppas att vi ses i höst igen! 
Efter avslutningen var det utfärd till scoutstu-
gan för picknick, chockladbollskatapult och 
barkbåtsrace.

Wilma Westerberg

inte kommer att byta namn till Equmenia Ung, 
vilket var en motion som hade kommit in från 
Equmenia Lund för att underlätta särskiljandet 
av Equmeniakyrkan och Equmenia. Motionen 
avslogs till stor del på grund av de komp- 
likationer som ett namnbyte hade inneburit.

Under riksstämman så valdes även Equmenias 
nya ordförande, Joakim Lundqvist, efter att Ida 
Hennerdal valt att inte ställa upp för omval. 
Överlag så förflöt riksstämman smärtfritt och jag 
själv, Marcus Wrang samt Kajsa Hällegård är 
nöjda med helgen som varit. Totalt närvarade 
188 ombud, och det känns bra att ha Centrum-
kyrkans ungdoms förtroende att vara med och 
fatta beslut som rör equmeniaföreningar över 
hela landet.

Ivar Bengtsson

LÄNK SOMMAR 
ETT TONÅRSLÄGER
15-17 augusti @ Björkögården
www.equmenia.se/stockholm 
Ett tonårsläger är ett läger för tonåringar helt enkelt. Det är ett läger på 
sommaren där vi har skoj, träffar nya och gamla vänner, bibelstudier, 
andakter och gör olika roliga aktiviteter som att bada, såpacurling, 
fotboll, och är kreativa på alla olika sätt som du kan tänka dig. Kanske 
tillkommer andra häftiga saker som tex träffa en gris, en hoppborg, kolla på 
veteranbilar vi får se vad som händer helt enkelt. Har du förslag på vad du 
skulle vilja göra på lägret kontakta gärna lägerledningen.

Ett tonårsläger är ett läger för tonåringar helt 
enkelt. Det är ett läger på sommaren där vi har 
skoj, träffar nya och gamla vänner, bibelstudier, 
andakter och gör olika roliga aktiviteter som att 
bada, såpacurling, fotboll, och är kreativa på 
alla olika sätt som du kan tänka dig. Kanske 
tillkommer andra häftiga saker som t.ex. träffa 
en gris, en hoppborg, kolla på veteranbilar.  
Läs mer och anmäl dig på 
www.equmenia.se/stockholm  
och anmäl samtidigt dig till Lars Liljemark, 
072-311 44 66 senast den 30 juni.



 

Pop och Rock skola i 
Centrumkyrkan Farsta 

Äntligen! Till hösten tänker vi starta 
musik-skola i Centrumkyrkans musikrum. 
Det är Gustav Hällegårdh, 19 år, som är den 
drivande i projektet som vi kommer att ha i 
samarbete med studieförbundet Bilda. Gustav 
tar studenten på Rytmus musikgymnasium i 
sommar och har länge haft en dröm om ett 
mer levande musikliv i kyrkan. Vi har hört 
honom spela bas och gitarr i kyrkan, han är 
aktiv i vår tonårsgrupp och har en god känsla 
för vikten av samspel vare sig det gäller en 
musikensemble eller i en annan grupp. Vi är 
mycket glada för hans entusiasm och glädje 
och är säkra på att många kommer att smittas 
och vilja lära sig spela tillsammans och 
kanske för publik. 

Till en början är det tänkt att vara två grupper, 
en med åldern10-13 år och en för 13-16 åring-
ar. Vi ser fram emot att höra mer om detta 
när höstterminen börjar. Intresse kan skickas 
redan nu till Gustavs mail: mr.guitar@live.se

Gemenskapshelg och hajk

Den 20-21 september har vi bokat 
Gålögården för en gemenskapshelg.
Den innehåller övernattning i tält för scouterna 
och andra som är hugade. Andra får boka in 
sig i Norrgårdens mer bekväma sovrum. 

Vi lagar mat, äter, tar promenader, spelar boll, 
leker, pysslar och firar gudstjänst tillsammans.
Musik, sång, samtal och kanske någon tävling 
kan det nog bli och varför inte lägerbål. Har 
vi tur kan det bli färsk svamp till maten och 
varför inte sommarens sista bad?
Kom med förslag och idéer på vad du vill ska 
hända dessa dagar!

Vill du vara med och planera eller ta ansvar 
för eller leda en aktivitet så är du varmt väl-
kommen att höra av dig.

Boka helgen och anmäl dig när folder kom-
mer.

Planeringsgruppen genom Lars Liljemark

Kanotuthyrning vid Drevviken Scoutkåren har som ni kanske vet 5 kanaden-
sare och 2 kajaker vid Lövudden vid Stora 
Sköndal nära vackra Drevviken.
Då kåren inte använder dessa under sommaren 
så finns möjlighet för intresserade scouter (med 
föräldrar) att hyra dessa under sommaren. Flyt-
västar och paddlar ingår. Kåren tar ut 100 kr per 
kanot och dygn och all färd sker på egen risk..
Om intresse finns kontakta Dag Lundén via 
e-post (dag.lunden@telia.com) eller per telefon 
08-604 35 67.



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

Rapport från extra  
medlemsmöte
Som ni läste i förra medlemsbladet röstade vi 
igenom ett förslag på att ändra våra stadgar 
(de som beskriver vad vi gör och hur vi ska 
göra det) på årsmötet. För att dessa ska kunna 
godkännas får alla betänketid i två månader och 
då röstar man igen. Det gjorde vi på ett extra 
medlemsmöte den 24 april. När vi röstade var 
det fler som inte tyckte att allt kändes bra med 
hur det var skrivet. Nu har några engagerade 
och duktiga personer fått i uppdrag att skriva 
ihop ett nytt förslag som alla medlemmar i CU 
får ta ställning till. Det kallas för ett arbet-
sutskott, ett AU. Senare i höst kommer vi kalla 
till ett medlemsmöte och då får du säga vad 
du tycker om det förslaget. Men redan nu kan 
du prata med de som sitter i AU: Dag Lundén, 
Karin Wiborn, Maria Brunander, Johan Lind-
holm eller Fredrik Södertun om du vill fråga eller 
komma med någon synpunkt. 

I styrelsen arbetar vi med att ta fram mål för 
vad vi ska göra under året. I nästa medlems-
blad kommer ni få se det. Jag tar gärna emot 
önskemål och synpunkter på styrelsens arbete. 
 
Jag hoppas att ni alla får en härlig sommar och 
att jag får höra om era upplevelser när vi träffas 
i höst igen. 
 
Hella Westerberg, ordförande CU
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Chokladbollskatapulten


