ÅRSBERÄTTELSE FÖR CENTRUMKYRKAN HEBY
För år 2013 - församlingens 25:de verksamhetsår
MISSIONSUPPDRAG & SYFTE:
Hjälpa människor hitta fram till Jesus och Centrumkyrkan.
Utrusta lärjungar för tjänst i församlingen och samhället,
Allt till Guds namns förhärligande!

Medlemsintagning i Centrumkyrkan söndag 5 maj 2013, då den ombyggda kyrkan återinvigdes.

BAKGRUNDEN
Församlingen Centrumkyrkan Heby kommer ur svensk frikyrklighets mylla, är barn av
trosrörelsen med sin starka trosundervisning, samt har internationellt samarbete med Salt &
Light sedan bildandet 1989. I Salt & Light prioriteras gemenskap och relationer. Där har vi
lärt oss att bygga en apostolisk församling och dess ledarskap; framförallt av pastor Dave och
Chris Richards, som varje år besökt oss och fungerat som församlingens apostel och mentor.
I oktober 1984 inbjöd Kiell & Gertrud Tofters till den första samlingen i Bragdebo,
Östervåla. Från 10 augusti 1986 var namnet Herrens Gård med Helandeveckor. Den 12
mars 1989 bildades församlingen, vilken år 2003 bytte namn till Centrumkyrkan Heby.

MANDATET
År 2010 planterade Centrumkyrkan en ny församling i Sala med de medlemmar, som bodde i
Sala. De båda församlingarna samarbetar med gemensam Celebration varje månad. Andreas
Tofters är apostolisk ledare för båda församlingarna. Kiell & Gertrud Tofters är pastorspar i
och föreståndare för Centrumkyrkan Heby. Centrumkyrkan bildades på ett ord från Gud
och har ett tydligt mandat att verka i Heby och Sala kommuner. År 1993 formulerade vi oss:
BYGG APOSTOLISK FÖRSAMLING!
I Heby och Sala kommuner så att den är en
oas av kärlek.
BÄRGA SKÖRDEN!
Genom att predika evangelium om Guds
rike så att alla blir frälsta och kommer till
kunskap om sanningen.
FÖRÄNDRA VÄRLDEN!
Så att området förvandlas till lustgård och
Guds rike tillkommer. Därför behövs
väckelse.
Hjälpa människor hitta fram till Jesus –
Formulerades i början av 2000-talet av
pastor Andreas Tofters. Det ingår i
ovanstående missionsuppdrag och syfte.

CENTRUMKYRKANS DNA & PROFIL
Under församlingens 25 år som Herrens Gård och Centrumkyrkan Heby tror vi att
församlingen har en genomgående profil och dna.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Passion & Iver för Jesus och församlingen.
Pionjäranda. Tar initiativ frimodigt och är en profetisk församling.
Karismatisk församling med övernaturligt liv i den Helige Ande.
Bönen är viktig. Vi ber ständigt, frimodigt och konkret. Tungotalet har sin plats.
Guds Ord har vi en hunger efter. Vi läser, studerar, bekänner och predikar.
Lovsång med kraft, kvalitet, smörjelse och tillbedjan. Pionjär med lovsång.
Evangelikal Trosförsamling. Vi bekänner vår tro och uppbygger varandra i tro.
Familj. Syskongemenskap och relationer är viktiga i församlingen.
Apostolisk Församling. Bygger ledarskap, lärjungaskap och faderskap. Ef. 4:11-15.

Söndagens gudstjänst är mycket viktig, då församlingen samlas för uppbyggelse, undervisning,
lovprisning, bön, offer och gemenskap. Målbilden är Apg. 2:41-47.

KRISTI KROPP
Centrumkyrkan är en mycket aktiv del av Salt & Light International samt dess apostoliska
organ för norra Europa, Nordic Team. Kiell & Gertrud Tofters (Heby) samt Andreas &
Anette Tofters (Sala) är ledamöter i detta team, som under oktober 2013 ordnade en stor
troskonferens i Västerås. Många medlemmar från Centrumkyrkan deltog i denna. Under
hösten 2013 samlades Nordic Team till överläggningar i Jakobstad, Finland, där Kiell &
Gertrud Tofters samt Andreas Tofters deltog. Där togs beslut om att starta en Akademi,
Nordisk Träningsskola med syfte att träna och utrusta söner och döttrar i våra församlingar
till utvecklande av femfaldiga tjänstegåvor och ledarskap i församlingen. Träningsskolan skall
starta i september 2014 och Kiell Tofters ingår i planeringsgruppen för skolan.
Sedan oktober 2012 finns ett regionalt apostoliskt team för Östra Svealand och Nedre
Norrland. Dess namn är NEAT – Nordic East Apostolic Team. Ledamöter är pastorsparen i
Citykyrkan Västerås, Centrumkyrkan Sala, Fristaden Falun och Centrumkyrkan Heby.
Teamet möts regelbundet och samarbetet i regionen växer med tros- och lovsångskonferenser, gemensamma ungdomssatsningar, bönevandringar. Pastor Mats Nordén, Citykyrkan
Västerås, fungerar som apostel för regionens församlingar, och han har under året avskilt
äldste och diakoner i Centrumkyrkan Heby samt förkunnat vid kyrkoinvigningen 5 maj.
Centrumkyrkan är sedan år 2006 del av EFK – Evangeliska Frikyrkan – för att visa
samhörighet med svensk frikyrka samt lokala Mötesplatsen, som är gemensamt organ för
frikyrkorna i Heby kommun. Sedan år 2010 har Kiell Tofters varit ledamot i EFK:s styrelse,
och avslutar detta arbete vid kongressen i Falun maj 2014. Stor fråga under 2013 och 2014
har varit förslag till ny missionsdirektor i EFK. Annan stor fråga är ombyggnad av bibelskolan
Götabro och konferensplatsen Torp. Lokalt i Heby kommun samarbetar Centrumkyrkan
med de övriga frikyrkorna gällande fritidsgården Älvåsa, konfirmationsundervisning,
ungdoms- och barnläger samt gemensam bön för bygden varannan söndagskväll. Frikyrkornas
pastorer träffas regelbundet för bön, samtal, planering och gemenskap.
Förhållandet till Svenska kyrkans församling i Västerlövsta (Heby) är gott. Kyrkoherde Ulrika
Lindholm Råberg med anställda har under året besökt Centrumkyrkan samt att vi
tisdagskvällar under sommaren har haft gemensamma aktiviteter. Som evangelisk-karismatisk
församling bekänner vi oss till Lausannedeklarationen från 1974. Sedan 1991 tillhör pastor
Kiell Tofters Trosrörelsens Predikantorganisation – TRPO – och har därigenom vigselrätt.
Under år 2013 vigde Kiell och Andreas Tofters Rolf och Mari Åmark, ett par tillhörande
Centrumkyrkan Sala.
FASTA & BÖN
Bön är livsnerven i församlingen. Utan bön och uppenbarelse samt dagligt studium av Guds
ord förtvinar vi som individer och som församling. Vi inleder varje år med en faste- &
bönevecka tillsammans med Centrumkyrkan Sala. Sex kvällar i rad samlades vi till gemensam
bön. Dessa kvällar fylldes av följande böner:
Staden Salas bästa & Kommunen Hebys bästa – Jer. 29:5-7; 11-14


Väktare på muren; få fram bedjare för staden/orten – Jes. 62:6-7; 10-12



Det kommer en ström genom Sala centrum som gör att människor blir frälsta, och
den stiger. Tack för den floden. Psalm 46:5-6.



Bra företagsklimat, stolt att vara Salabo, rätt människor till staden.



Det skall gå väl för Heby kommun, inget förakt längre. Den skall blomstra.

Församlingen Centrumkyrkan Sala/Heby


CK skall stå upp och vara ljus, stå för sanningen. Jes. 60 – 61.



Under lång tid har vi tigit, men nu skall vi höja rop. Jes. 42:13-14.



Vi är grenar och Jesus vinstocken. Vi har relation med Jesus och överlåtelse till
Honom och Församlingen.



Församlingen är inte bara en organisation, utan Kristi kropp.



Enhet mellan CK Sala och Heby, enhet mellan generationerna, enhet hos alla
medarbetare. Enade som familj & armé samt som Kristi brud. Joel 2:8-9



Ryktet om CK skall gå ut i hela området. Matt. 4:24.



Nya kyrkan i Heby är som ett baner för folket som det står i Jes. 62:10, så vi
reser upp ett baner. Banar väg för människor att kunna komma till Jesus.
Förnyelse och väckelse
Jesus ska döpa oss i helig ande och eld.
En syn av en lavaström av en brinnande
Ande, som bränner bort kompromiss.
”Ni ska få känna Guds eld och ni ska
förskräckas och ropa om nåd. Och ni ska få nåd,
ni ska få känna min nöd”, säger Herren.
Tro som David hade innan han stred mot
Goliat.
Gud vill uppmuntra oss med en trons ande,
den kommer att lyfta församlingen.
Vi ledare skall inte göra saker på gammalt
sätt (Moses slog på klippan), utan det Gud
säger.
Florences syn 2002: ”Andreas predikade,
mycket folk, många pastorer, mycket hände, alla
undrade vad som hände.”

Fördubbling och tillväxt


Fördubbling av Centrumkyrkan Sala; Centrumkyrkan Heby får 70 aktiva medlemmar.



Fördubblad smörjelse, församlingen ber – fördubblar vårt seende. Apg. 12:1-17.



Nya möjligheter, nya kreativa idéer att nå ut – Slagkraft utåt pga enhet.



Ordet återvänder inte utan att ha verkat och utfört. Jes. 55:8-11.

BÖNEINRIKTNING & MÅLSÄTTNING 2013
Under hela året efter faste- & böneveckan har vi haft följande böneinriktning & målsättning.
1. Ny överlåtelse till Kristus och församlingen under året.
2. Inre enhet som ger yttre slagkraft i enlighet med Roger Larssons profetiska ord.
3. Bli färdiga med kyrkbygget.
4. Resa upp ett nytt ungt ledarskap med hjälp av andliga fäder och mödrar.
5. Utvecklande och växande ungdomsarbete i enlighet med Håkan Hanssons profetiska
ord.
Evangelisten och profeten Roger Larsson besökte Centrumkyrkan och Ledarskapsskolan 28
oktober 2012, då han profetiskt talade om församlingens inre styrka samt det framtida
ledarskapet.
”Ledarskapsskolan har en hunger och vasshet. Samlingen igår med Ledarskapsskolan var fantastisk.
Jag betygar storheten i Ledarskapsskolan, och fick smörja en ung generation. Jag såg ett ljus på
planschen över Ledarskapsskolan och har nämnt alla vid namn inför Gud. Era namn är skrivna i
Livets bok. Jag är glad över att CK har så många unga ledare. Att ingå i ett team är bästa sättet att
fostras. Guds bild skall glänsa fram i oss. Detta är det framtida andliga ledarskapet.”
Håkan Hansson, Centrumkyrkan Sala, frambar ett starkt profetiskt budskap vid
Centrumkyrkans Kick-Off 2 september 2012.
”Centrumkyrkan har en kallelse att vara en katalysator för den väckelse som skall svepa över
området. Helande av icke vanligt slag skall ske i församlingen. En plats där människor blir utrustade
med ordet, till dess Kristus formas i människornas inre; Kristuslikhet! Jag vill se en skola som utrustar
mina barn med kraft. Jag vill ha lärjungar som känner igen min röst. Utbilda mitt folk till att
förmedla helande och skapa profetiska grupper som lär sig att vara mina kanaler. En väckelse som
börjar under ifrån, från de lägst stående människorna. Jag skall låta en ström av sargade och slagna
människor komma och bli upprättade och förvandlade. Denna väckelse bland de svaga skall sprida
sig uppåt till de människor som ser ut att ha det bra. Men mitt verk börjar bland dessa mina
minsta, så gör er redo för att ta emot dem. Jag vill se Jesaja 61 gå i uppfyllelse. Befrielse,
upprättelse, helande. Från mörker till ljus, från depression till glädje, från svaghet till kraft. I Sala
skall jag börja med de svaga. I Heby börjar jag med ungdomarna, så sök mitt ansikte så skall ni få
se min härlighet uppenbaras.”
Vi har prövat dessa profetiska budskap och tar dem till oss. Vi ber och förbereder oss för att
det profetiska ordet skall förverkligas.
PROFETEN BUCK HUDSON
Den 27 januari 2013 besöktes Centrumkyrkan Heby & Sala av profeten Buck Hudson. Buck
Hudson arbetar tillsammans med aposteln Dave Richards i Europa, Amerika och
Skandinavien. Senast Buck Hudson besökte Centrumkyrkan var år 2007. Nu hade han ett
budskap till hela församlingen.

Buck Hudson talar i Centrumkyrkan Heby tolkad av Andreas Tofters.

Allmän profetia över Centrumkyrkan
”När jag kom hit i fredags kände jag att det har varit attacker på relationer i den här kyrkan.
Och fienden har kastat allt möjligt på er i er kyrka för att utmana relationerna. En del av de
sakerna har inte varit bra, många av er har gått igenom mycket svåra saker. Men den tiden
är slut nu. Kan ni säga amen till det? När bomber börjar falla springer alla för att hitta en skyddad
plats. När bomber faller, räddar sig var och en bäst de kan. Men nu har bomberna slutat att falla.
Det är dags att finna varandra igen. Amen?
Och ni är inte anslutna, ni är sammanfogade med varandra. Och det har funnits
relationella utmaningar för en del av er. Jag kan se det. Låt mig säga till dig: Gud kommer
att hjälpa dig! Och du kommer att komma igenom det. Därför att du är på väg in i dagar
med syfte i ditt liv.
Och nästa sak är: En del av er är väldigt trötta och det enda ni ville ha var vila. Det är ok,
du ska få din vila, men att vila betyder inte att vara overksam utan att utöva andlig övning.
Alltför mycket vila ger oss diabetes... det är sant! Men om du vilar och tränar då mår din
kropp bättre. Jag vet, för jag pratar om mig själv. Jag har gått ner 23 kilo.
Så för er som är trötta: Gud kommer att hjälpa dig och det är tid att gå framåt igen.
Så bara lyft era händer och koppla med den Helige Ande. Bara tala i tungor.. bara koppla med
honom, han kommer att koppla med dig nu.”
Utöver detta budskap till hela församlingen gav Buck Hudson starka personliga profetiska
ord till Håkan Hansson, Karl-Gunnar Olsson, Lennart Söderberg, Anette Tofters samt Kiell
Tofters. Vi är tacksamma för den profetiska tjänsten och välkomnar den i Centrumkyrkan.
Salt & Light ämnar under 2014 inbjuda till profetisk utbildning i ett antal träffar i Danmark
samt personlig utveckling tillsammans med församlingsledning. Under hösten beslutade vi att
sända Petra Larsson och Peder Möller från Centrumkyrkan Heby, samt Håkan Hansson och
Mattias Färkegård från Centrumkyrkan Sala. Vi ämnar utveckla ett gemensamt profetiskt
team för båda församlingarna.

PREDIKAN I CENTRUMKYRKAN HEBY
Förkunnelsen från församlingens predikstol är väsentlig. Genom undervisningen i Guds ord
bygger vi församlingen, och har så gjort alla dessa 25 år. Vi predikar alla Guds rådslut, inte
någon villolära eller slugt uttänkta fabler. Vi är en evangelikal karismatisk församling med
baptistiska och pentekostala rötter. Som herde är det viktigt att jag ger fast föda till fåren! I
församlingen är vi välsignade med många predikanter, som har olika gåvor och
personligheter, så variationen är stor. Under året har Kiell Tofters, Peder Möller, Petra
Larsson, Karl-Gunnar Olsson, Johan Rye-Danjelsen, Josefine Larsson, Sara Eriksson, Florence
Anvo, Jonathan Möller, Ann-Sofie Eriksson, Sara Rye-Danjelsen och Samuel Rye-Danjelsen
predikat i söndagsgudstjänsten. Vid gemensam Celebration med Centrumkyrkan Sala
predikar i regel Andreas Tofters. Vi vill bygga församlingen enligt Ef. 4:11-16.
I Ledarskapsskolan får alla studenter träna i predikan, som analyseras av alla efteråt. Den 25
mars 2013 träffades församlingens predikanter hemma hos Johannes och Sara Eriksson och
samtalade för att ha en gemensam och enig grund att stå på gällande förkunnelsen i
Centrumkyrkan. Vi vill:
1) Förkunna syndernas förlåtelse genom omvändelse i Jesu namn för alla folk. (Luk. 24:47).
Undervisning om Grunderna (Hebr. 6:1-2):
i)

Omvändelse från döda gärningar;

ii)

Tro på Gud;

iii)

Reningar;

iv)

Handpåläggning;

v)

De dödas uppståndelse;

vi)

En evig dom.

2) Gå ut överallt i världen och predika evangeliet för hela skapelsen. (Mark. 16:15).
3) Göra Kristi lärjungar och efterföljare, döpa samt undervisa dem att hålla allt vad Jesus har
befallt. (Matt. 28:19-20; Mark. 9:31; 1 Kor. 11:1).
4) Vittna om Jesus i den Helige Andes kraft ända till jordens yttersta gräns. (Apg. 1:8).
5) Förkunna Kristus genom att vägleda och undervisa alla med all vishet för att föra fram
dem som fullkomliga i Kristus. (Kol. 1:28).
6) Utrusta de heliga att utföra sin tjänst att bygga upp församlingen. (Ef. 4:12).
7) Inte tveka att predika för församlingen hela Guds vilja och plan. (Apg. 20:27).
Externa talare som har predikat i söndagsgudstjänster under året är Mats Nordén Västerås
(5/5), Bagirishya Enock Rwanda (26/5), Paul John Falun (1/9), Mikael Skogsén Örebro (15/9),
och Anders Blåberg Örebro (3/11). När vi kallar externa talare är det för ett syfte att bygga
församlingen enligt de riktlinjer vi fått från Gud.

Nya medlemmar i
Centrumkyrkan Heby.
Sittande i mitten Annikki
Sundström. Stående till vänster
Anneli Heikkilä, dotter till
Annikki. Sittande till höger
Markku Heikkilä. I bakgrunden
pastor Kiell Tofters. Fotograf:
Gertrud Tofters.

MEDLEMMAR OCH MATRIKEL
Som en levande trosförsamling vill vi växa för att kunna utföra den kallelse och det uppdrag
vi fått från Församlingens Herre Jesus Kristus. Men det kan också vara tider, när vi inte ser
växt, som detta år, men vi tror dock att Gud verkar kraftfullt i församlingen. Det finns
årstidsväxlingar i en församlings liv också. Vi har av Gud en tydlig kallelse att bygga församling
i landsbygdskommunen Heby, där det inte finns lika mycket inflyttning som i en
universitetsstad. Vi ber för kommunen och nu har den äntligen börjat växa efter många år av
minskning. Fördelen för oss som församling i Heby kommun, är att många kan pendla till
Uppsala, där det finns stort utbud av arbete och studier. Vi har församlingsmedlemmar som
bor i Uppsala, och under året har vi startat en hemgrupp i Uppsala under Johan och Hanna
Rye-Danjelsens ledning.
Under år 2013 har vi välkomnat sju nya medlemmar. Den 5 maj välkomnade vi genom dop
och bekännelse Jemima Anna Djalo, Serge Ndayambaje och Tobias Möller. Den 20 oktober
välkomnade vi genom överflyttning och på bekännelse George Emilson, Markku Heikkilä,
Anneli Heikkilä och Annikki Sundström.
Under året har fyra medlemmar flyttat till annan församling: Hannah Larsson till EFSförsamling i Göteborg, Bertil Berntsson till Centrumkyrkan Sala, Helvig Patring till
Centrumkyrkan Sala, Katrin Aréhn till Salt & Light-församling i Oxford, England. Vi har också
fått avföra fyra stycken, som har flyttat till annan ort och inte har kontakt med församlingen.
Vid årsskiftet 2013/2014 har Centrumkyrkan Heby 68 medlemmar. Vi tackar Gud för alla
dessa aktiva och överlåtna medarbetare. Några är vid hög ålder och kan därför inte delta i
gudstjänster. Dagny Buss, 96 år, och Annikki Sundström, 93 år, har hela sina långa liv tjänat
Herren, och har inte längre möjlighet att röra sig utanför sina bostäder. Men de behöver
besök av oss yngre, som fortfarande är rörliga.

Lovsång vid invigningsgudstjänsten i Centrumkyrkan Heby den 5 maj 2013. På första bänk ses
Gertrud Tofters, Monica och Mats Nordén (Citykyrkan Västerås) och Mattias Färkegård.

BYGGNATION – INVIGNING – DOP
Under ett par års tid fram till maj 2013 har det varit stort fokus på ombyggnadsarbeten i nya
Centrumkyrkan (f.d. Missionskyrkan). Det har varit ett enormt arbete och mycket av det har
skildrats i ”Församlingsberättelse Centrumkyrkan Heby 2009 – 2012”. Ombyggnationen har
under åren 2012 – 2013 kostat cirka 1,5 miljoner kronor. Av detta är 600 000 kronor egen
finansiering och 900 000 kronor banklån. Kyrksalen och cafeterian var färdigställda till
invigningsfesten 1 maj 2013. Nu samlar vi pengar och krafter för att fortsätta med rummen
på läktarna och lägenheten. Därefter griper vi oss an att restaurera Torgkyrkan.
Arbetsledande byggkommitté har varit Karl-Gunnar och Maria Olsson samt Jacob och Sara
Rye-Danjelsen. De och många medarbetare i församlingen har gjort ett fantastiskt arbete.
Och tänk så vacker och ändamålsenlig kyrkan har blivit. Hela kyrksalen är en lovsång och
tillbedjan till himmelens Gud!
Den 1 maj hade församlingen intern invigningsfest med inbjudna Dave och Chris Richards,
England, Paul och Mirjam John, Falun, Mats och Monica Nordén, Västerås, samt hela vår
systerförsamling Centrumkyrkan Sala. Söndag den 5 maj hade vi offentlig Jubileumsgudstjänst,
då hela kyrksalen var fylld av firande människor. Pastor Mats Nordén predikade, Andreas
Tofters ledde gudstjänsten, Maria Olsson ledde lovsången. Stor glädje var det att få inviga
den nybyggda dopgraven då vi fick döpa sju människor till Kristus. Kiell Tofters och Mattias
Färkegård var dopförrättare. Dessa nydöpta samt ytterligare en fick vi välkomna som nya
medlemmar i Centrumkyrkorna Heby och Sala.
FÖRSAMLINGSLÄGER
Med syftet att bygga församlingen och som en kick-off inför höstens arbete arrangerade
Centrumkyrkorna Heby och Sala ett gemensamt församlingsläger 30 augusti – 1 september

på Gullnäsgården utanför Falun. Det var en mycket viktig helg för oss alla och framförallt
byggde vi gemenskap och relationer. Söndagens gudstjänst firades i församlingen Fristaden
Falun, där dess pastor Paul John predikade.

Bild från församlingslägret vid Gullnäsgården 2013.
BARN & UNGDOM
Under augusti åkte ett team ungdomar med Anette Tofters som ledare till Oxford, där
David och Katrin Aréhn är ledare i en församling. Det var en nyttig utmaning för dessa unga
människor och de växte i sin tro och överlåtelse.
Vi har många unga vuxna i åldrarna 17 – 33 år, av vilka de flesta deltar i Ledarskapsskolans
undervisning. Syftet med Ledarskapsskolan är att fostra och utveckla kommande
församlingsledare. Flera av dem fungerar redan som ledare och vid årsmötet 16 februari
2014 väljs tre av dessa som diakoner i Församlingsledningen. Det är Johan Rye-Danjelsen,
Johannes och Sara Eriksson.
Dock har vi brist på barn och tonåringar i församlingen. Tonårsarbetet fungerar mycket
tillsammans med övriga frikyrkor i Heby kommun, med Smuck-läger, på Älvåsa och
konfirmationsundervisning. Varje söndagskväll leder Pär-Inge Larsson, Sara och Johannes
Eriksson innebandy i Östervåla sporthall med många unga människor, varav de flesta inte har
en kristen bekännelse. Det gemensamma ungdomsarbetet i NEAT-regionen växer med bland
annat en Light-House-konferens under året i Falun. Pär-Inge Larsson har under många år
varit ansvarig ledare för ungdomsarbetet.
Ann-Sofie Eriksson och hennes medarbetare bland söndagskollärarna arbetar trofast med att
varje söndag undervisa barnen. Ann-Sofie har tagit ett initiativ att i början av 2014 sända
inbjudan till vårdnadshavare för alla barn mellan 4 och 12 år i Heby och Morgongåva till
söndagskola i Centrumkyrkan. Låt oss be för och tro att Gud öppnar denna dörr till
fruktbart arbete bland barnen i södra kommundelen.
Centrumkyrkan tillsammans med övriga frikyrkor i Heby kommun bedriver varje sommar
kristen verksamhet på fritidsgården Älvåsa vid Östa, Dalälven. Detta gemensamma arbete

fungerar mycket väl och hade år 2013 en kraftig uppgång i antalet besökare och god
ekonomi. Flera i församlingen är engagerade i tjänstgöring i Älvåsa. Karl-Gunnar Olsson
tillhör Älvåsastyrelsen. Under sommaren tjänstgjorde Peder Möller, Johan Rye-Danjelsen och
Karl-Gunnar Olsson som pastorer en varsin vecka på Älvåsa. Tre gemensamma
söndagsgudstjänster firades. För våra ungdomar är Älvåsaverksamheten varje sommar
mycket viktig samt stärker gemenskap och tro.
FULLSATT
Utöver invigningsgudstjänsten i maj har det under hösten varit fullsatt i kyrksalen vid en
Israelkväll samt Julkonserten. Måndagskvällen den 28 oktober hade vi besök av far och son
Hillel & David Goldberg, Messiastroende judar i Jerusalem. De talade profetiskt vad Guds
ord säger om nuvarande situationen i Mellan-Östern och hur framtiden blir för Israel och
Guds församling. Det finns många sanna Israel-vänner i landskapen omkring, och de kom
denna kväll och fyllde Centrumkyrkan.
Under många år har vi bjudit på Julkonsert i gamla kyrkan vid Torget. Nu kunde vi för första
gången erbjuda en Julkonsert i nya Centrumkyrkan vid Kyrkogatan. Maria Olsson och många
sångare, musiker, dramatiker, tekniker och medarbetare hade väl förberett konserten, som
genomfördes mycket väl. Tacksamheten var stor hos alla de åhörare som fyllde kyrksalen. På
olika sätt når vi ut till människor, så de vågar komma innanför kyrkväggarna.

Lovsång i Centrumkyrkan vid Israelkvällen 28 oktober 2014. Lovsången har en mycket viktig och
avgörande plats i Centrumkyrkan. Vi vill i allt upphöja och tillbe Jesus Kristus och vår himmelske
Fader i den Helige Andes kraft och smörjelse.

EKONOMI
Ekonomi, resultaträkning och balansräkning redovisas separat i rapport vid årsmötet 16
februari 2014. Här belyses endast några nyckeltal.
2012

2013

633.844

600.170

1.037.435

881.033

79.842

27.956

107.663

166.219

Renoveringskostnader

1.157.375

343.930

Årets resultat

- 766.762

- 152.470

Summa tillgångar

1.648.950

1.463.456

873.750

828.750

Kollekter och tionden
Summa intäkter
Missionskostnader
Lokalkostnader

Banklån

FÖRSAMLINGSLEDNING
Centrumkyrkans Församlingsledning har under året bestått av: Pär-Inge Larsson
(ordförande), Karl-Arne Larsson (kassör), Kiell Tofters (församlingsföreståndare), Peder
Möller, Maria Olsson, Florence Emma Anvo, Karl-Gunnar Olsson och Johan Rye-Danjelsen.
Församlingsledningen fungerar som församlingens styrelse och bytte namn från Ledarråd till
Församlingsledning på Dave Richards inrådan, att ha ett mer bibelenligt namn och funktion
enligt 1 Tim. 3 (Folkbibeln).
Pär-Inge Larsson, Karl-Arne Larsson, Kiell Tofters och Peder Möller är avskiljda äldste
(församlingsledare; 1 Tim. 3:1-7). Peder Möller avskiljdes den 3 mars 2013, då pastor Mats
Nordén besökte församlingen och ansvarade för avskiljningen. Vid samma högtid avskiljdes
Maria Olsson och Florence Emma Anvo till diakoner (församlingstjänare; 1 Tim. 3:8-13);
Maria med ansvar för lovsång och program, Florence med ansvar för omsorg. Karl-Gunnar
Olsson (fastighets- och byggansvarig) samt Johan Rye-Danjelsen (administration) har under
året adjungerats till Församlingsledningen.
Johan Rye-Danjelsen studerar vid Akademin för Ledarskap och Teologi samt genomför sin
praktik i Centrumkyrkan under Kiell Tofters handledning. Johans arbete med administration,
adjungering i Församlingsledningen, predikan, mötesledning, hemgruppsledning, bön och
omsorg är del av hans praktik.
Vi tackar Gud för detta verksamhetsår och tror att arbetet bär bestående frukt. Tack alla
medarbetare i Centrumkyrkan Heby. Vi är ett starkt arbetslag tillsammans, en Guds armé –
Joel 2:7-8. Före oss går Herren Jesus Kristus och vi följer honom.
Bragdebo 13 februari 2014
Kiell Tofters, pastor & föreståndare

