
[Skriv här] 
 

 

Jag har alltid Herren för ögonen, 

han är på min högra sida, 

jag skall inte vackla. 

Därför gläder sig mitt hjärta 

och jublar min ära, 

också min kropp får bo i trygghet. 

Ty du skall inte lämna min själ 

åt dödsriket, 

du skall ej låta din fromme 

se förgängelsen. 

Du lär mig livets väg. 

Inför ditt ansikte 

mättas jag av glädje, 

av ljuvlighet på din högra sida 

för evigt 

Ps 16:8-11 
 



[Skriv här] 
 

 

Sommaren står för dörren och dagarna blir ljusare. 

Det är nåd att åter få uppleva hur det grönskar och se 

blommorna slå ut. 

Centrumkyrkan kommer att ha verksamheter under 

sommaren, vi behöver också grönska och blomstra. Vi 

upphör aldrig att vara Guds församling. 

Det som nu står i detta programblad kan komma att 

ändras snabbt om myndigheterna kommer med nya 

riktlinjer. Så att gå in på Kyrktorgets hemsida eller i appen 

ger alltid den senaste informationen om vårt program. 

Jag, Lena, har semester 29 juli-20 aug. Program för aug 

kommer i mitten av juli. 

Under sommaren så kommer vi att ha bönesamlingar, 

gudstjänster, promenader och öppen kyrka. 

Ni är varmt välkomna till våra samlingar i 

Centrumkyrkan Alfta 

Guds välsignelse till Er alla 

 

Lena Andersson 

Pastor/föreståndare 

Telefon 0706207719 

Gudstjänster/samlingar 

31 maj kl 11.00 friluftsgudtjänst hemma hos Per-Olof & 

Kerstin Persson. Ta med något att sitta på. Vid dåligt 

väder är vi i kyrkan.  

6 juni kl 11.00 ses vi vid Centrumkyrkans flagga för en 

gemensam nationaldagsbön. Ta med eget fika. 

14 juni kl 11.00 Gudstjänst m lovsångsteamet Tehila i  

kyrkan. Församlingsmöte efter gudstjänsten 

28 juni kl 11.00 friluftsgudstjänst hos Anders &Mona 

Malmqvist i deras sommarstuga. Ta med något att sitta på 

och fika. Vi dåligt väder är vi i kyrkan. 

12 juli kl 11.00 Gudstjänst i kyrkan David Arwe 

pastorsstuderande vis THS predikar 

26 juli kl 11.00 friluftsgudstjänst eller gudstjänst i kyrkan. 

Mer info kommer senare 

Kyrkan är öppen måndagar 14.00 -18.00, tisdagar 10.00-

12.00, onsdagar 10.00-12.00. Enkelt fika, bön, samtal eller 

om du bara vill sitta i kyrkan en stund. 

Tisdagar kl 11.00 är det en enkel bönesamling 

Onsdagar kl 13.30 går vi på promenad, oftast med 

fikastund 


