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ÅRSBERÄTTELSE FÖR CENTRUMKYRKAN HEBY 2015 
 

 

 
Trots att Heby med omnejd är mycket slätt land utan större höjder, ser vi området som en 
andlig bergsbygd, en arvedel som vi som församling fått av Gud att verka i. Vi upplever att 
Gud har kallat oss till detta område, som han kallade Kaleb till bergsbyden kring Hebron. Vår 
församling startade 12 mars 1989 med namnet Herrens Gård, som vi senare bytte till 
Centrumkyrkan Heby. Gud visste hur detta område är och kallade därför andliga hjältar som 
Kaleb att bli ledare och medarbetare i denna församling. Heby södra kommundel är en 
andlig pionjärbygd och ett missionsområde, där vi vill bygga församling och predika Guds 
rike. Vi är tacksamma för alla medlemmar i församlingen som år efter år är trofasta och 
överlåtna till församlingen, till varandra och kallelsen. Medlemmar i församlingen flyttar till 
Heby tätort för att där synliggöra Guds rike och engagera sig i byggandet av församlingen.  
 
Eftersom vi är landsbygd med stora avstånd ställer det utmaningar för oss, som gör att det 
kan vara svårt att träffas veckokvällar till t.ex. hemgrupper pga pendling till arbete. Hösten 
2014 skapade vi en gemensam grupp på nätet för bedjare i Centrumkyrkan Heby & Sala – CK 
Bönearmé. Vi är ett 25-tal bedjare som dagligen och stundligen når varandra med olika 
böneämnen, mest personliga och gällande sjukdom. Gruppen är mycket aktiv och det beds, 
samtidigt som den skapar gemenskap och är ett uttryck för församlingens omsorg. På 
mycket kort tid når vi många bedjare när det är akut som t.ex. vid födseln av ett barn 7 
veckor för tidigt, mycket dramatiskt. Många är tacksamma för det stöd de har av varandra i 
CK Bönearmén. ”This is family!” Nu senast är det Nina, född i Kamerun och förlorade sonen 
Carl i början av året, som tackar för det stödet i Centrumkyrkan och böner för henne och 
hennes familj. Nu har Nina blivit antagen till sjuksköterskeutbildningen i Uppsala. Nina 
skriver: ”Gud välsigna er och jag kunde inte göra utan era stöd. Tack pastor Kiell och hela 
Centrumkyrkan som sagt på engelska `With God everything is possible´.”  
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Guds kallelse för oss som församling kan vi beskriva på följande sätt: 

 

 
VISION:  Jesaja 58:9-12 – Helande & Upprättelse! 

UPPDRAG: Jesaja 61:1-4! – Förkunna & Befria & Bygga upp! 

 Hjälpa människor hitta fram till Jesus & Församlingen! 

Utrusta lärjungar för tjänst i församlingen & samhället!  

Allt till Guds namns förhärligande! 

 

MANDATET: 

Bygger apostolisk & profetisk trosförsamling i 

Heby, som förkunnar Jesus & Guds Rike, så 

det upprättas i hela kommunen!  

Tillhör Salt & Light-familjen och delar dess 

värderingar! 

Samarbetar i Mälardalen, Norden och ända till 

jordens yttersta gräns!  

Är bibeltroende, evangelikal & karismatisk! 

MÅL FÖR FÖRSAMLINGEN: 

En lovsjungande och överlåten församling som 

fyller kyrkorummet varje gudstjänst.  

Färdigställer kyrkbyggnaden vid Kyrkogatan Heby! 

 

 

VISION 

Jes. 58:11-12 

UPPDRAG MANDAT MÅL 
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2015 VAR ÅRET MED LIV, GEMENSKAP & DÖD! 
 

Viktiga beståndsdelar när vi bygger församlingen är bönen och ordet. Vi vill vara en andligt 
brinnande församling, fyllda och ledda av den helige Ande såsom församlingen i Jerusalem enligt 
Apg. 2:42 – 47. För oss är undervisningen i Guds ord, bönen, gemenskapen, gudstjänsten och 
missionen angelägna. Vi ber i bönearmén, under bönedagar, böne- & fasteveckor i januari och 
september, hemgrupper, måndagsbönen - både personligt och strategiskt, samt i varje gudstjänst.  
 
 
FÖRKUNNELSE  

 
I all vår förkunnelse vill vi bygga lärjungar, bygga församlingen, 
bygga Guds rike, inbjuda till frälsning. Vi är tacksamma för den 
mångfald av förkunnare vi har i församlingen, som predikar i 
söndagsgudstjänsterna. Peder Möller, Pär-Inge Larsson, Florence 
Anvo, Johan Rye, Karl-Gunnar Olsson, Petra Larsson, Jonathan 
Möller och Kiell Tofters har predikat under 2015. Den 6 – 8 mars 
hade vi en Undervisningshelg med David Oliver, England om 
helhetssyn på kallelse till arbete & tjänst; samt om 
tungotal. Under året har det varit undervisning för barn, 
ungdomar och konfirmander. Den 31 maj hade vi avslutning på 
konfirmationsundervisningen, vilken Peder Möller och Ann-Sofie 
Eriksson ansvarat för. Bilden visar Florence Emma Anvo vid en 
predikan i Centrumkyrkan.  

  
 
LOVSÅNG 
 
Lovsången är en del av församlingens dna och har funnits sedan församlingens start 12 mars 1989. 
Maria Olsson leder lovsången och skriver: 

 
”Lovsången i Centrumkyrkan 2015 har fortsatt att hålla samma höga andliga nivå. 
Den innerliga ton som finns där varje söndag, inte pga vår förmåga utan pga den 
överlåtelse och kärlek till Jesus som genomsyrar varje sångare och musiker.  
 
Lovsångsteamet 2015 består av fyra lovsångsledare, sju musiker och ca tio sångare. 
Ett ledarteam har bildats under hösten bestående av Maria, Solweig och Albert. 
Dessa ansvarar för "framåttänk", struktur och ge utrymme för dialog för 
lovsångsteamet i det stora hela. Ledarteamet är i nuläget i ett uppstarts skede då 
hösten varit full av Julkonsert. Men vi ser framtiden an med stor förväntan på vad 
Gud vill göra.  
 
 
 

 
Julkonserten "Det finns hopp" 2015 var tre väl besökta julkonserter i Centrumkyrkan Heby och Sala under 
1:a adventshelgen samt i Citykyrkan Västerås helgen efter. Efter ett digert förarbete bestående av 
sångövningar, kompövningar och mycket egen tid hemma på kammaren, framfördes en blandning av nya 
och gamla julsånger invävt i ett drama. Både i Heby och Sala kom många människor för att lyssna som 
aldrig förr satt sin fot i våra kyrkor. Det vi hört efteråt är att många berördes på djupet av det som 
framfördes. Gud var där! Stort tack till alla som så villigt lade ner sin tid och energi på detta evenemang.” 
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Kyrkolokal och teknik 
Centrumkyrkans gudstjänstlokal är underbart vacker, vilket stämmer till lovsång och tillbedjan. 
Församlingen har investerat i god och avancerad teknik för ljud, ljus, text och instrument. Många 
är det som under året har betjänat vid gudstjänster som tekniker och mötesvärdar. Samuel Rye 
ansvarar för teknikarbetet och skriver: 
 
”För Teknikgruppen har 2015 varit ett år av förändringar. Vi har alltmer repat oss efter inbrotten och ersatt 
fler av de stulna inventarierna, samtidigt som vi blickat framåt mot nya utmaningar. 
 
I mars avslutades arbetet med ljudabsorberingsgardiner med gott resultat. Det undanröjde det sista hindret 
för att skaffa akustiska trummor. Församlingens ekonomiska tillväxt gav äntligen utrymme för denna 
kostsamma, men hett efterlängtade investering. Ett Tama-studioset i silvermetalliclackad lönn 
införskaffades, med de mickar och stativ som behövdes. Ett skräddarsytt plexiglas och hemmabyggda 
ljudabsorbenter installerades senare för att minimera ljudnivån.”  

 
 
FÖRSAMLINGSLEDNING 
 
Årsmötet hölls den 1 mars då olika funktionärer valdes. Till ordförande valdes Peder Möller och 
Pär-Inge Larsson valdes till kassör. Det bekräftades att Kiell & Gertrud Tofters fortsätter som 
föreståndare och pastorer. Församlingsledningen (styrelsen) har under året bestått av: Peder 
Möller, Pär-Inge Larsson, Florence Emma Anvo, Johan Rye, Maria Olsson, Karl-Gunnar Olsson, Sara 
Eriksson, Johannes Eriksson, Karl-Arne Larsson samt Kiell Tofters. Handledning för hur vi leder och 
bygger upp församlingen är bibeltexten i Efes. 4:11 – 16. Peder Möller skriver: 
 
”1. Styrelsearbetet (Församlingsledningen). 
Under 2015 har jag varit ordförande för Församlingen Centrumkyrkan Heby, vilket vi har kallat för 
CentrumKyrkan Heby FörsamlingsLedning; vi har under våren träffats varannan vecka och under hösten en 
gång per månad. Detta efter att vi bildade olika team som vi räknar med skall kunna behandla frågor och 
även ta beslut så att församlingsledningen ska kunna få mer tid till ordet och bönen. Ytterligare en 
förändring som är gjord är att Pastor (Kiell Tofters) och Ordförande (Peder Möller) träffas en gång per 
månad för att förbereda inför församlingsledningens sammanträde, vi är inne i en förändring och det tar lite 
tid att få allt på plats men det går åt rätt håll och vi ser ljust på framtiden. 
 
2. Utveckling och bildande av olika team. 
Under 2015 har vi bildat 5 team (Gudstjänstteam, Lovsång – Teknikteam, Hemgruppsledarteam, 
Ungdomsledarteam och Fastighetsteam) som en början på ett större arbete (fler grupper) för att få fler att 
hjälpa till att bära församlingen, så att det inte bara är några få som får bära alltför tunga bördor. Genom 
att bilda team tror vi att vi kan lättare hjälpa varandra och vi tror också att vi blir mindre sårbara genom att 
göra på detta sätt. Detta är för oss ett nytt sätt att arbeta så det tar lite tid för oss alla att förstå och 
komma in i hur det ska fungera, men låt oss inte bli uppgivna vi tror att detta kommer att ge god skörd 
framöver. Därtill har vi ett team för Öppen kyrka, som träffas varje onsdag till gemenskap, fika, samtal och 
bön.  

 
3. Samarbetet med Mats Nordén och Andreas Tofters - dels i äldstegruppen och dels storledarträffar. 
Under 2015 har vi som församling fått hjälp och stöd från pastor Mats Nordén och pastor Andreas Tofters 
med att vi har haft något som vi kallar storledarträff där vi hade önskat att fler från församlingen deltagit i, 
vi kommer att ha några sådana under 2016 och önskar att du vill komma och vara med, vi tror att alla är 
ledare på ett eller annat sätt. Vi har även haft besök av dessa i den grupp vi kallat för äldstegrupp (Kiell, 
Pär-Inge och Peder) för att samtala och be över hur församlingen ska ledas och hur församlingsledningen 
kan bli mera tillgänglig m.m. 
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Pär-Inge Larsson, 
Peder Möller och 
Kiell Tofters med 
Mats Nordén. 

 
 
4. Gudstjänstteamet. 
 Under 2015 har vi gjort en förändring i hur vi planerar Gudstjänster med talare och andra hjälptjänster, 
detta görs numera i Gudstjänstteamet som både för input från församlingsledningen samt rapporterar till 
denna. Medlemmar i Gudstjänstteamet har varit Ann-Sofie Eriksson, Josefine Rye, Jonathan Möller, Peder 
Möller samt Maria Olsson som under hösten lämnade teamet för att ta ett större grepp om lovsången. Vi 
har som mål att komma ut med två program och scheman per år ett Feb-Juni, och ett Aug-Jan samt att 
dessa ska delas ut månaden innan de börjar gälla. Har du frågor och eller funderingar, idéer eller andra 
tankar om program eller schema kan du kontakta någon i teamet. Vi har träffats en gång per månad och 
börjar lära känna varandra och det känns väldigt bra och roligt.”  

 
 
EKONOMI OCH FASTIGHET 
 
Under första halvåret 2015 hade församlingen svag ekonomi, men genom information och bön så 
blev det en positiv förändring under andra halvåret till överskott. Särskilt tiondegivandet ökade. 
Summa intäkter blev 662 605 kronor under året. Ekonomin redovisas i särskilt bokslut och 
revision.  
 

Församlingen äger två fastigheter – dels vita Centrumkyrkan vid Kyrkogatan 4 där 
vi firar gudstjänst, och dels gula Torgkyrkan vid Torget 8. I Torgkyrkan har vi 
under året haft verksamhet för söndagsskola och ungdom samt haft lägenheten 
uthyrd första halvåret. Det är stora problem med värmesystemet samt att 
fastigheten förfaller, om vi inte gör något radikalt. Samtal och bön försiggår i 
församlingen om vad vi skall göra. Heby kommun arbetar med ny detaljplan för 
området kring Torget och Hebygårdar har önskemål om att bygga ett större 
hyreshus vid den sida av Torget där Torgkyrkan finns.  

 
Verksamhetsmässigt räcker vita Centrumkyrkan vid Kyrkogatan och dess andra våning vill vi 
färdigställa. Vi söker verkligen Guds väg till rätt beslut! Bilden visar Karl-Gunnar Olsson, som är 
fastighetsansvarig i församlingen.   
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GEMENSKAP 
 
Gemenskap är en av församlingens fundament. Vi är kallade till församlingsgemenskap och inte till 
privat kristendom. Centrumkyrkan vill vara en Oas av kärlek, en öppen famn, ett helandecenter 
där människor upprättas och mår bra. Det finns helande, upprättelse och omsorg för ande, kropp 
och själ, samt relationer, äktenskap och familjer, arbete och ekonomi. Vi räcker inte till än för allt 
men vi vill. Verksamhetsformer för gemenskap är hemgrupperna, teamen och arbetslag, 
städgrupper, köksarbetet, caféet och fikagemenskap, Öppen kyrka, Ungdomsarbetet med träffar 
och läger och Församlingslägret 14-16 aug. I allt detta bygger vi församlingen. Ett särskilt stort tack 
vill vi framföra till er som arbetar praktiskt i kök och servering, fastighet och städning, eftersom 
det möjliggör god gemenskap i kyrkan. Ett oerhört viktigt arbete! 
 
Församlingslägret är oerhört viktigt för att bygga gemenskapen i församlingen. Lägret i augusti var 
förlagt till Östgötagården och det var en god samling inför verksamhetsåret. 
 
 
ÖPPEN KYRKA 
 
Gertrud Tofters, Lennart Söderberg, Raija Mukkonen och Tatiana Palmyre inbjuder varje onsdag 
klockan 10 – 12 till gemenskap i Öppen kyrka. Detta team avsätter också mycket tid för att be för 
församlingen och är på så sätt en kraftkälla och ett nav i församlingen och samhället. Gertrud 
Tofters berättar:  

 
”Öppna kyrkan började våren 2015. Gud har välsignat och tränat oss. Vi har 
fått vara till välsignelse och blivit välsignade. Under hösten och denna vinter 
har vi litet ändrad inriktning mot mera av bön. Vi upplever oss som väktare på 
muren. Lärt oss att ta ansvar för församlingen inför Gud. Har också hunnit med 
praktiska detaljer, särskilt Raija. Vi har fått samtala och be med många 
människor.  
Vi har inga krav på att det ska strömma in folk utan finns här förutsättnings-
löst. Gud prövar vår trofasthet. Vi ber om banad väg för Jesus. Vi plöjer och 
harvar och sår. Gud ger växten. Vi har inget behov av snabba resultat. Står på 
vår post! Utan Öppna kyrkan så har församlingen varit i sämre tillstånd. Nu ser 
vi tecken på helande och mera överlåtelse i församlingen Vi vill vara ett gott 
exempel.”  

 
 
 
HEMGRUPPSARBETE 
 
Ledare för Heby hemgrupp har varit Ann-Sofie Eriksson och Florence Anvo. Ledare för Unga vuxna 
har varit Josefine och Samuel Rye samt Sara och Jacob Rye. Ledare för Uppsala hemgrupp har varit 
Johan och Hanna Rye. Ledare för Harbo hemgrupp har varit Gertrud och Kiell Tofters. Till 
hemgruppsarbetet hör också utvecklandet av s.k. alfa-grupper för att lära sig kristen tro. Det har 
aktualiserats under året genom att människor kommit till tro. I söndags-gudstjänster har vi fått be 
till frälsning för både tonåring och medelålders. Vi har också äktenskapsalfa, som under detta år 
fått ta en paus. Johan Rye, som är ledare för Hemgruppsledarteamet skriver: 
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”Alla Centrumkyrkans medlemmar ska ha möjlighet att vara aktiv inom en levande och nära hemgrupp. 

Hemgruppsledarteamet startades upp i maj 2015 med målet att utveckla och stödja hemgrupperna i 
församlingen. Teamet har sedan träffats ett par gånger. Teamet ska också på sikt stå bakom en utveckling 
av själavården inom Centrumkyrkan och fastställa vilka som är aktiva medlemmar i Centrumkyrkan. För oss 
som är med i teamet: Ann-Sofie, Florence och jag själv, innebär båda delarna olika utmaningar. Vi ser 

behovet av hemgrupper i församlingen både som grund för att leva ut vår tro i en 
närmare gemenskap och som ett första naturligt steg för medlemmarnas själsliga 
omsorg. Vi har en önskan att alla medlemmar kan tillhöra och delta i 
hemgruppsarbetet. 

 

Den första frågan som vi ställde oss var om vi har en gemensam tanke bakom 
hemgrupperna i församlingen? Eftersom medlemmarna i teamet är hemgruppsledare i 
olika former, pratade vi om vad vi har gemensamt i hur grupperna utformats och hur vi 
träffas. Bön, gemenskap och omsorg blev ledord för samtalet. Vi bestämde oss för att 
fortsätta samtalet i dialog med övriga hemgruppsledare.  

 

Frågan som kom upp under samtal med hemgruppsledarna var hur vi kan stödja och inspirera varandra. 
När vi ser oss som skilda delar av församlingen blir varje hemgrupp en egen liten ö, men när vi som ledare 
träffas och ber tillsammans, formas vår bild av hur församlingen bärs upp av de mindre gemenskaperna. 
Sedan den första träffen med hemgruppsledarna har vi sett både utveckling i hemgrupper och ett behov av 
nya satsningar.”  

 
 
TONÅR & UNGDOM 
 
Pär-Inge Larsson leder församlingens ungdomsarbete tillsammans med Albert Möller och Daniel 
Möller. Pär-Inge har också under många år varit huvudledare och en andlig far för alla 
frikyrkoungdomar i Heby kommun. Pär-Inge skriver följande: 
 
”1. Lördagsungdomssamlingar 
Varje lördagkväll under skolterminerna så har vi ungdomssamlingar där vi gör olika aktiviteter och åker till 
olika ställen. Vi är mellan 6 och 24 stycken på dessa kvällar. Några axplock är: Torstens SuperShow, att åka 
traktorslang i Lapphällarna, skidresa till Rome, bowling i Sala, paintboll i Västerås och gemensam 
julavslutning med de andra kyrkornas tonårsarbeten. Vi har alltid en andakt och ber. Ansvarig: Pär-Inge 
Larsson. Medarbetare (från församlingen): Albert och Daniel Möller. Jonathan Möller har tagit hand om 
andakter några lördagskvällar. 
 

2. SMUCK-läger 
Vi var 34 st som var med (+4 deltid). Vi var vid Ängsjö Friluftsområde vid 
Mälaren i Järfälla kommun. Det är många Gudsmöten och många som blir 
vidrörda under veckan. Ledare från CK: Pär-Inge, Albert, Sara och Johannes. 
 
3. Söndagsinnebandy 
Varje söndagskväll, året runt, så spelar vi innebandy i Östervåla Sporthall 
mellan kl 19-21. Vi anordnar 2-3 innebandyturneringar om året där 
Innebandy by Night den sista april är given. I år var det med 6 lag. Vi 
brukar vara mellan 6-24 dessa kvällar. Minst 50% av deltagarna är ”icke-
kyrkliga” och vi knyter mycket kontakter. Ansvariga: Sara och Johannes 
samt Pär-Inge. 
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4. Pannkakskyrkan 
Vi delade ut ca 3500 pannkakor i år vid 5 tillfällen. Tre tillfällen vid Skogsvallen och två dagar på Ingbo-
festivalen. Totalt är det en 20-30 personer som hjälper till på olika sätt vid varje tillfälle, både på plats och 
som smetgörare och förebedjare. Pannkakskyrkans husvagn har blivit ett välkommet inslag i bygden. 
Ansvarig från församlingen: Pär-Inge. Sedan har även Sara E, Johannes, Petra och Karl-Arne varit med. 

 
Bilden till vänster: 2015 års 
Smuck-läger. 
 
5. Älvåsa 
Under sommarhalvåret så har vi 
gemensamma 
ungdomssamlingar som kallas 
för SPOT. Kvällarna börjar med 
lekar och tävlingar för att sen ha 
en andakt med Gudsmöten och 
sen avslutas kvällen med 
hamburgare i grillstugan. På 
dessa kvällar är det allt mellan 
20-50 st ungdomar från alla 
kyrkor i trakten. Pär-Inge har 
varit med i aktivitetsteamet och 
Albert och Daniel i 
lovsångsteamet.” 

 
 
BARN & SÖNDAGSSKOLA 
 
För närvarande är antalet barn inte så många i söndagsskola och barnverksamhet. Dock har Ann-
Sofie Eriksson med tiotalet lärare under året undervisat i söndagsskolan samt haft uppskattade 
och dramatiserade barnens minuter i söndagsgudstjänsten. Vi tackar Gud för denna trogna 
undervisning för barnen och ber att åter skall barnantalet öka. Det blir så genom att flera barn 
föds nu av föräldrar i församlingen. Bilden visar en dag med många barn. 
 

Vi ber att församlingens arbete 
med barn och söndagsskola 
skall växa. Den 14 juni fick vi i 
söndagsgudstjänsten barn-
välsigna Sackarias, son till 
Josefine och Samuel Rye. Den 
25 oktober var det barn-
välsignelse av Hilja, dotter till 
Johanna & Patrik Alm-
kvist. Linda & Mikael Geleff har 
fått sonen Amadeus. Flera 
barn väntas i församlingen. 
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SAMARBETE MED ANDRA KYRKOR 
 
Under hösten 2014 inleddes samarbete med Västerlövsta kyrka och dess kyrkoherde Ulrika 
Lindholm. Det resulterade i att Centrumkyrkan och Västerlövsta kyrka f.f.g. samarbetade i 
Böneveckan för kristen enhet under januari 2015 och vi firade gemensam gudstjänst söndag 25 
januari i Västerlövsta kyrka. Ulrika Lindholm och Kiell Tofters dialogpredikade utifrån texten om 
den samaritiska kvinnan i Johannes evangelium kapitel 4. Centrumkyrkans lovsångsteam ledde 
lovsången i den välbesökta gudstjänsten. Samarbetet fördjupades under år 2015 genom att 
präster och ledare i Centrumkyrkan träffades ett antal gånger till bön.  
 
Frikyrkorna i Heby kommun anordnade en gemensam Väckelsedag i Östervåla den 7 februari med 
undervisning av evangelist Carl-Olov Hultby, Sala, pastor Lasse Levén, Alunda, och pastor Birgitta 
Andersson, Östervåla. Mötesledare under seminariet och kvällsmötet var Kiell Tofters. Frikyrkorna 
inbjöd också till ett seminarium 19 – 20 september i Centrumkyrkan Heby med ämnet ”Det andliga 
sökandet och kristen tro”. Föredragshållare var pastor Linda Bergling, Kungsängen, och bibellärare 
Lars Johansson, Örebro. Det var ett viktigt och välbesökt seminarium och i synnerhet söndagens 
gudstjänst, då Korskyrkan Östervåla hade sammanlyst sin gudstjänst till Centrumkyrkan Heby.   
 
Pastorerna i frikyrkorna i Heby kommun träffas en gång per månad för gemenskap, bön, samtal 
och planering. Två gånger per år träffas Mötesplatsen, som består av två ledare från varje 
frikyrkoförsamling. Här behandlas gemensamma ärenden som konfirmation, Älvåsa, strategisk bön 
och gemensamma aktiviteter.   
 
 
SALT & LIGHT 
 
Centrumkyrkan är engagerad i Salt & Light International och Nordic samt i östsvenska regionen, 
vars apostoliska team kallas för NEAT. I NEAT-teamets månatliga träffar deltar pastorerna Mats 
Nordén (Västerås; teamledare), Andreas Tofters (Sala), Paul John (Falun), Daniel Steen (Flen) och 
Kiell Tofters (Heby). Pastorerna med sina fruar träffades under hösten i Eskilstuna för gemenskap, 
bön och uppbyggelse. Mats Nordén och Andreas Tofters besöker regelbundet församlingen i Heby 
för att bygga och utveckla ledarskap och team.   
 

  NEAT-teamet med fruar i Eskilstuna.  
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Det apostoliska teamet Salt & Light Nordic, som leds av Dave Richards (England) och består av ett 
20-tal pastorer (inkl. Kiell & Gertrud Tofters), har under hösten 2014 startat en träningsskola för 
kommande församlingsledare och planterare av nya församlingar. Under en intensiv vecka i 
januari 2015 fanns de sex eleverna i Heby, bodde i församlingshem samt deltog i församlingens 
verksamheter och undervisning. Kiell Tofters har under året varit mycket engagerad i Nordisk 
Träningsskola som koordinator och kaplan samt planerat dess kommande verksamhet. Under 
hösten 2015 avslutade Kiell sitt arbete i NTS genom att redovisa förslag för Nordic Team hur 
träningsskolan skall organiseras och ledas. Kiell har också skrivit en svensk presentation av Salt & 
Light, som kan användas i församlingar och vid konferenser.   
 
Salt & Light Nordic hade sin årliga ledarkonferens i Västerås 21-23 maj. Den besöktes också av det 
internationella teamet, som hade överläggning i samband med konferensen. Medlemmar i detta 
team besökte Centrumkyrkan Heby och predikade i gudstjänster. Stanley & Esme MEHTA, Indien, 
(undervisade om förkastelse) och Steve & Lorraine Thomas, England, (undervisade om Guds rike & 
förlåtelse).  
 
 
LEDARUTBILDNING E 4 
 
Salt & Light International har utvecklat ett ledarutbildningsprogram som kallas för E 4 och bygger 
på Efes. 4:11 – 13. Under 18 månader är det en speciell satsning i Norden och cirka 200 ledare 
deltar i utbildningen, som sker via nätet, i den lokala gruppen samt samling för hela Norden en 
gång per termin. Starten för denna kurs var i Danmark en helg i september, där Dave Richards, 
Steve Thomas och Buck Hudson undervisade. I CK Hebys grupp ingår Kiell Tofters (mentor och 
ledare), Peder Möller, Solweig Möller, Maria Olsson, Petra Larsson, Johan Rye, Jonathan Möller 
och Xhovana Molla (boende i Albanien). Kontakten med Xhovana sker företrädesvis via Skype.  
Petra Larsson och Peder Möller deltar också i en profetskola som Salt & Light Nordic ansvarar för. 
Den började 2014 och under 2015 har det varit flera träffar i Danmark, senast i samband med E 4-
uppstarten.  

 

INTERNATIONELLA KONTAKTER 
 
Centrumkyrkan Heby har under ett antal år haft missionskontakter i Öst-Afrika. Pastor Bagirishya 
Enock från Rwanda besökte Heby och Sala 25-29 juni. Vi har stort förtroende för pastor Enock och 
samtalar om fortsatt samarbete. Under sommaren hade vi också besök av pastor Aleksander Molla 
från Albanien samt dottern Xhovana. Xhovana stannade en längre tid och deltog också i 
församlingslägret på Östgötagården.  
 

TRE BEGRAVNINGAR 
 
Det har varit ett år med liv och död. Under första halvåret fick församlingen ta farväl av tre 
personer vid begravningar. Carl, 4,5 år, son till Blaise och Nina, lämnade denna världen den 27 
februari efter svår sjukdom. Eftersom föräldrarna tillhört den katolska kyrkan i Kamerun ordnade 
vi en begravningsgudstjänst tillsammans med den katolske kyrkoherden i Uppsala, ett samarbete 
som fungerade mycket väl. Gudstjänsten firades i lutherska Västerlövsta kyrka samt 
minnesstunden i baptistiska och karismatiska Centrumkyrkan Heby.  
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Vår äldsta församlingsmedlem Dagny Buss, 97 år, blev befordrad till 
Guds härlighet den 9 maj. Dagny har under 20 år varit trogen i 
församlingen och ofta har vi hört hennes profetiska stämma. Under 
senare år har Dagny varit svag och särskilt Florence Emma Anvo har 
hjälpt och betjänat henne mycket. Begravningen hölls den 27 maj i 
Centrumkyrkan Heby. Dagny hade testamenterat sin kvarlåtenskap till 
Centrumkyrkan och efter att alla begravningskostnader var betalda 
kunde vi upprätta Dagny Buss missionsfond med startkapitalet 27 219 
kronor. Både Carl och Dagny är begravna på Västerlövsta kyrkogård.   
 
 

 
Bertil Berndtsson, 88 år, somnade in den 22 maj. Bertil bodde de senaste två åren i Sala, men hade 
innan bott och tillhört vår församling i Heby under många år. Bertil gjorde en stor insats när det 
gällde ombyggnationen av Centrumkyrkans fastighet vid Kyrkogatan. Liksom Dagny var Bertil ett 
barn av pingstväckelsen och talade ofta om Jesu återkomst. Nu har både Dagny och Bertil fått 
möta sin frälsare. Begravningen hölls den 18 juni.  I döden har vi som troende hopp och 
uppståndelse samt väntar att Jesus kommer snart. 
 
 
DOP TILL KRISTUS 
 
Vi har en vacker och ändamålsenlig dopgrav i Centrumkyrkan. Det var stor högtuid när vi den 18 
oktober fick döpa Divine Habonimana till Kristus samt välkomna henne som medlem i 
församlingen. Divine har under flera år deltagit i församlingens verksamhet och gudstjänster 
tillsammans med sin son Jonas.  
 
Nästa dopgudstjänst var den 7 februari 2016 då Sandra, Believe och Eddy döptes. Alla tre tillhör 
Centrumkyrkan Sala och är liksom Divine födda i Burundi. Det var absolut fullt i hela kyrkan denna 
dag och vi bjöds på burundisk festmat efter dopgudstjänsten.   
 

 
MEDLEMSMATRIKELN 
 
Vi för en noggrann medlemsmatrikel, dels för att vi enligt svensk lagstiftning är en förening med 
skrivna medlemmar och dels att vi varje år till Evangeliska Frikyrkan, som vi tillhör, redovisar 
medlemsstatistik. Johan Rye ansvarar för matrikelarbetet samt utsändning av pastorsbrev och 
annat material till medlemmarna via nätet. Kiell & Gertrud Tofters skriver varje månad 
pastorsbrev, där de berättar om sig själva, vad som hänt i församlingen och vad som kommer. 
Johan rapporterar följande: 

 
”Centrumkyrkans register har genomgått mindre förändringar under 2015, efter att undertecknad har 
frågat personer som inte är aktiva om de vill förbli medlemmar i Centrumkyrkan eller inte. Vi är nu i 
dagsläget 64 medlemmar, varav de allra flesta deltagit på gudstjänster under året. Vi har också ett 
trettiotal personer som är eller har varit aktiva inom någon av våra olika verksamheter utan att vara skrivna 
medlemmar. I dagsläget har vi ett antal medlemmar, varav flera har flyttat till annan ort, som vi behöver 
fråga om de fortfarande vill vara medlemmar i Församlingen Centrumkyrkan Heby.” 
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Vi tackar Gud för alla medarbetare och församlingsmedlemmar som i Centrumkyrkan Heby gör en 
så stor insats för Guds rike! Tack för er trofasthet, kärlek och överlåtelse till församlingen! 
Centrumkyrkan gör skillnad i Heby! 

 

 

Centrumkyrkan Heby den 20 februari 2016 

Församlingsledningen genom Kiell Tofters och medarbetare 
 


