ÅRSBERÄTTELSE FÖR CENTRUMKYRKAN I HEBY
För år 2007 - församlingens 19:de verksamhetsår
Församlingspastor Andreas Tofters:
Att vara pastor är ett av världens svåraste jobb sägs det. Nu vet inte
jag hur mycket sanning som ligger i det? Men en sak vet jag, det
stämmer inte med att vara pastor i Centrumkyrkan. Det är relativt
lätt att vara pastor i Centrumkyrkan, för ni medarbetare för Herren
är engagerade, hjälpsamma, positiva, glada, villiga till korrigering och
förändring samt framförallt villiga till att ta Korset på er och bli
sanna efterföljare till Jesus. Vår grundläggande längtan är ju att vara
lärjungar till Jesus Kristus och hjälpa andra blir lärjungar till Jesus
Kristus – det är ju det som är meningen med livet. Vi vill hjälpa
människor hitta fram!
Förra året började med en fasteperiod på en månad då vi sökte
Gud och bad för året som skulle komma. Vi upplevde som
församling, vilket man gör när man går in i bön, en kamp i den
andliga världen. Denna kamp höll i sig fram till våren sommaren. Nu var det inte så att vi gick omkring och kämpade
hela tiden, men vi kände av kampen, men vi höll ut i uthållighet.
Under sommaren hände något som vi inte kan ta på, men som
genom ett under släppte kampen och det vände. Framförallt minns vi alla med glädje söndagen då vi
tog emot 18 nya medlemmar och vi fick döpa 4 st till Kristus, vilken fantastisk fest! Tänk att vår
församling, på en liten ort, växte under 2007 med nästan 20%, Gud är nådig emot oss.
Under året har några människor dock valt att lämna församlingen (ca 5 st) pga av flytt till annan ort,
men också för andra orsaker som kärlek till den här världen, brottningskamp med tron osv. Det
fungerade lite som en väckarklocka för flertalet av oss, vad hade vi gjort fel, vad hade vi missat? Vi vet
samtidigt att Paulus närmaste lärjunge Demas lämnade Paulus för kärlek till den här världen, och Judas
förrådde Jesus, vilket visar att det kan hända oss alla, men det ledde för oss till ett uppvaknande på
vissa områden som styrdes upp bättre. Vilket vi fortsatte med under hösten!
Vi hade även en församlingsdag ute på Ön i Hedesunda där vi talade om vikten att vara delaktig och
hjälpa till i församlingen på olika sätt. Många var med och undervisningen blandades med tävlingar och
lekar för att bygga samman församlingen genom att lära känna varandra bättre.
Hösten i församlingen gick mer i segerns tecken, vi hade olika gästförkunnare allt från Dave Richards,
Buck Hudson till Roger Larsson. Vi upplevde många fina stunder tillsammans med Herrens tjänare
och Gud talade till oss på olika sätt. Roger framförallt var mycket glad åt den fina utvecklingen i
församlingen och menade på att vi pga. av uthållighet nu fått se frukt av vårt arbete. Vem kommer
inte ihåg när Buck Hudson profetiskt såg Kalle stå med motorcyklar, fast han inte kände Kalle alls.
Spännande!
I Centrumkyrkan är ca 75% av alla medarbetare med och hjälper till i någon form av uppgift, och den
siffran ökar hela tiden. Det tycker jag är smått fantastiskt! Ni är en underbar församling. Det skulle
inte gå att leda Centrumkyrkan om det inte vore för allas insatser. Tänk vad många timmar var och
en av oss lägger ned för Guds Rike och församlingen varje vecka, helt utan lön. Gud har lovat att vi
skall få lön för mödan en dag; vad ni har gjort för dessa mina minsta, det har ni gjort för mig sa Jesus.

Eftersom jag som pastor även har ett annat jobb på heltid, så är vi ingen vanlig församling i den
bemärkelsen där pastorn gör mycket av arbetet och kan göra hembesök hos alla. Det är både positivt
och negativt. Det positiva av det blir dock att vi alla måste hjälpas åt och att vi hela tiden jobbar i
team. Team tanken är stark hos oss, och det har vi Dave Richards att tacka för, som lärde oss vikten
av att bygga dynamiska team som leder en kyrka.
Våryran
I vanlig ordning var församlingen en del av Våryran som går av stapeln en helg under våren i Heby. Vi
bjöd i till fika i kyrkan, erbjöd ballongvridning och ansiktsmålning för barnen och gemenskap runt fika
borden. Många Hebybor tog tillfället att komma.
Julkonserten som blev ett Julspel ”Julpaketet”
Första helgen i december var det dags för igen och i år var det lite annorlunda upplägg på vår konsert
som mer blev som ett drama med musikaliska inlägg. Hela församlingen var involverad gammal som
ung. Temat var ”Varför julklappar” då vi fick följa två tomtenissars jack på svar genom tiden i en
tidsmaskin. Julspelet var skrivet av Sara Olsson och Annika Söderberg som också spelade
huvudpersonerna. Som vanligt fullt hus i år såg vi en ökning av folk utifrån kyrkan, alltså en och annan
Hebybo. Lyckat!
Maria Olsson, administratör:
Mitt arbete består av att underlätta för pastor Andreas och i samråd med honom sköta en del av det
administrativa arbetet i församlingen. Detta innefattar bl.a. att organisera och administrera besök av
tillresande talare, team, att sammanställa statistik från församlingens olika grupper som sedan är
bidragsgrundande både för bidrag från Heby kommun och EFK. Vi har under VT 08 startat ett

Programråd som ansvarar och producerar CK:s Församlingsprogram och Schema. Bestående av;
Maria Olsson, Kalle Olsson, Andreas och Anette Tofters, Josefine Larsson och Pär-Inge Larsson.
Detta är mitt sista arbetsår som högerhand till Andreas T p.g.a. större arbetsbetsbörda på mitt andra
jobb. Jag tackar för att jag fått vara en del i arbetet och den välsignelse det varit för mig. Jag kommer
att fortsätta att arbeta i församlingen ideellt.

Lovsångsteamet i CK
Vi är 12 sångare och musiker i Centrumkyrkans lovsångsteam. Som grupp är vi i mixade team
delaktiga i varje gudstjänst, detta är stommen i vårt arbete och den viktigaste delen där vi får
möjlighet att tjäna och lovprisa Gud i hans församling.
Några av våra sångare och musiker fick möjligheten att vara med i Mötesplatsens Lovsångskonferens
med Bengt Johansson i Östervåla Missionskyrka en helg under våren. Det var inspirerande och
uppskattat av många. Vi var som sångare med i den ekumeniska gudstjänsten på Älvåsa i juni. Vi
samarbetar med Citykyrkan i Västerås och har under hösten varit delaktiga i en Ledar konferens där.
Under hösten har vi även kommit igång med onsdags övningar som ger oss som team mycket.
Året avslutades med den traditionsenliga Julspelet första helgen i december. Den drog fullt hus och
var uppskattad som alltid.

Jenny Sundkvist :
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Serveringen i Centrumkyrkan
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Varje söndag avslutas mötet med fika, det är en mycket viktig del av gudstjänsten. Det är då som vi
umgås och lär känna varandra. De som är med och hjälper till i serveringen har som uppgift att få
detta att fungera rent praktiskt. Under året har serveringsgruppen förutom serveringen vid
söndagsfikat också med gott resultat ordnat med mat och fika vid speciella tillfällen så som tacobuffe,
våryra, sopplunch mm. Nu har vi bildat fem serveringsteam som, på ett rullande schema, ansvarar för
serveringen under söndagsmötena. Agneta Arnryd och jag har varit ansvariga för serveringen under
året, men när Agneta har flyttat och jag skall vara mammaledig tar Anne Öman över ansvaret för
serveringen.

Anette Tofters, ansvarig för Barnverksamheten:
Noas Ark är ett samlingsnamn på all barnverksamhet i Centrumkyrkan.
Antal barn i Noas Ark den 31/12-07, i åldern 4 - 12 år: 28 barn. I åldern 0 – 3 år: 12 barn.
Antal ledare i Noas Ark: 17 ledare.
Barnverksamheten fungerar mycket som den övriga församlingen.
Den är som en ”levande organism”. Allt lever, förändras, växer till,
mattas av. Det är därför viktigt och nödvändigt att vara flexibel och
förändringsbenägen när man arbetar med barn. Flera barnledare
har under året lämnat barnledaruppgiften, men andra har kommit
till. Våra lokaler är fortfarande inte ändamålsenliga för barnverksamhet med tanke på att vi inte får ha material, leksaker eller andra
attiraljer framme. Allt ska plockas fram och plockas undan varje
söndag. Vi kan inte heller göra lokalerna barnvänliga.
I september månad hade vi en fixarhelg då vi byggde en scendekor.
Ena sidan har ett ökenlandskap och den andra sidan ser ut som ett
hus. Meningen med scendekoren var att den skulle användas på
våra barnmöten. Tyvärr så får vi inte förvara scendekoren i
Bildagården och på så sätt använder vi den inte. Men det tänker vi
göra i framtiden.
Under året förändrades lite vad som händer på söndagarna. Det är för barn i åldrarna 4 – 12 år. Vi
träffas varje söndag kl 11.00 – 13.00. Två söndagar har vi Himlakul, det vill säga, barnmöte,
växthusgrupper och buskul. Vi använder oss av ett bibelmaterial som heter ”Promiseland”. Materialet
är mycket bra och ger en bra biblisk grund för barnen oavsett hur gamla de är. Materialet är fullmatat
med fantastiska idéer som gör det lättare att fånga barnens uppmärksamhet. Men det kräver en hel
del av oss ledare i fråga om att spela drama, ordna rekvisita och öva repliker. En söndag är det endast
Buskul, vilket kan innebära, filmtajm, fest, pyssel eller utflykt. Den fjärde söndagen har vi sportkul. Alla
barnen är med barnledare i sporthallen och lekar och sportar.
•
•
•
•

På höstlovet arrangerades traditionsenligt en höstlovsfest för barn i förskoleklass – 3:an.
Temat var: Djungel. Det blev en höjdpunkt! Kvällen var fylld med mat, skoj, lekar, godis och
andakt.
Några gånger per år, framförallt runt jul och påsk, låter vi även barnen ha speciella
pysseldagar.
Strax före jul arrangerade vi en Julfest med tävlingar & lekar, fika och godispåsar.
Vi har haft regelbundna ledarträffar under året, både för planering och gemenskap.

Vi var många och barn och vuxna som i augusti åkte på Hajk till Tärnsjö. De yngre barnen var med
under dagtid. De äldre barnen fick stanna på kvällen för att tälta och sova över. Dagarna präglades av
härliga barn, härligt väder, bad, tävlingar och lekar. Vi hade ett Afrikatema och ordnade ”stationer”
där barnen fick bl a skjuta med luftgevär, bära barn på ryggen, leka afrikanska lekar, äta ”afrikansk”
mat. På kvällen när de yngre barnen åkt hem var det dags för bibelundervisning och bön. Sen gick alla
barn och barnledare med facklor in i en mörk skog. Vi hörde ljudet av trummor ju längre in i skogen
vi kom. Vi såg en stor eld och vid den satt en gammal afrikansk man (gissa vem?). Han berättade sen
en bibelberättelse för oss. Vi drack varm choklad, åt smörgåsar och grillade mashmallows. Det var en
spännande kväll!

Vi vill med vår verksamhet visa barnen att de är
älskade, att de duger som de är, det vill säga har ett
eget unikt värde. Det är vidare viktigt att alla barn
blir sedda och får möjligheter att utvecklas i sin egen
takt. Vi vill främja kamratskap och att de kan knyta
viktiga kompisband med varandra. Det utesluter
naturligtvis inte att de har kompisar utanför kyrkan.
Våra barn bor så geografiskt spritt, så det är få som
går i samma skola. De finns i Sala, Heby, Huddunge,
Tärnsjö, Harbo, Vittinge och Morgongåva. Vi tror att
ett samhälle blir tryggare om det finns trygga familjer,
där föräldrar och barn mår bra. Ett led i detta tror
vi, är att presentera Jesus för våra barn, som en vän
till dem, men också som vägen till Gud.
Pär-Inge Larsson, ansvarig för Ungdomsarbetet:
Under året
Vi har bedrivit traditionsenligt ungdomsarbete under året med bla
Vemdalenresan tillsammans med de andra kyrkorna i Heby kommun
där vi hade 18 st med från oss, Kungsbergetresa i egen regi och
många ungdomssamlingar både i hemmen och i kyrkan. Ledare
under året har varit: Katrin Larsson, Kalle Olsson, Hanna Ledin,
Linda Söderberg, Sara Karlsson, Adde Olsson, Åsa Norén, Jossan
Larsson, samt jag.
SMUCK
Nytt för i år var det läger som vi hade tillsammans med de andra
kyrkorna i bygden. Namnet var SMUCK (SMU Centrumkyrkan och
Korskyrkan). Vi var 40 st, varav 20 från CK (varav de flesta ledarna).
Vi bodde på lägergård i Degerforstrakten och hade
morgonandakter, lägerbål och kvällsmöten. Vi hade massor med skoj och många blev vidrörda av
Gud. En av höjdpunkterna var Bodaborgbesöket i Karlskoga.
Ungdomsgård
Varje fredagskväll inbjuder vi Hebys tonåringar, mest pojkar men även flickor kommer, till Öppen
Ungdomsgård i Centrumkyrkan. Detta är ett viktigt evangelisationsfält för oss. En del av Hebys
ungdomar mår inte så bra, har inte trygga och roliga hemmiljöer, är rotlösa och har inte så stort
framtidshopp. Vi försöker vara en öppen famn för dem, fungera som pappa och mamma. Jan-Olov
och Annette Emilson, är ansvariga för Ungdomsgården, och har till sin hjälp flera vuxna. Vi har
försäljning av godis och läsk. Vi har spel av olika slag och pingisbord. Musiken är fräsch kristen musik.
Det bästa är när vi får möjlighet att prata med de som kommer om Jesus.
Bandet Safemode
Under året har bandet, kommit igång ordentligt och börjat ha konserter på många håll i landet. Man
har blivit mera samspelta och alla börjar hitta sina roller, samt blir frimodigare i vittnandet.

Brännpunkt Ungdomsmöten
Under året har nivån på ungdomsmötena höjts och det satsas numera ännu mera på dem. Vi har
fortsatt att samlas en gång i veckan och ber för Brännpunkt/bandet eftersom det är som en
skördemaskin för ungdomsarbetet, den gruppen har blivit en hemgrupp under året. Vi har fått se
Korsfest, en Brännpunkt-motsvarighet starta i Östervåla, inspirerade av bla Brännpunkt, vilket är
roligt när det sprider sig. Brännpunkts ledarteam har bestått av: Jojjo & Johannes Karlsson, Jossan
Larsson, Zeb Sanders, Samuel Rye, Tjet Gustavsson, Gurkan Karlsson, Adde Olsson och jag.
Slutord
Det har tillkommit flera yngre iår så det har varit roligt att ett generationsskifte är på gång,
välkommen alla nya! Genom vårt ungdomsarbete så har det blivit flera ungdomar frälsta under året.
Gud är god mot oss!

Diakon Petra Larsson:
Under oktober 2007 återinrättades diakonitjänsten i
Centrumkyrkan. Tidigare innehades den tjänsten av Kerstin
Hjalmarsson, då församlingen möttes i Enåkers
Missionskyrka.
Jag, Petra, blev tillfrågad för ett och ett halvt år sedan om
detta uppdrag. Då svarade jag nej, men har sedan bett över
det och var i höstas redo för att tacka ja. Det innebär fyra
timmars arbete varje torsdag, företrädesvis i Heby än så
länge.
Under de fem månader jag jobbat med detta har mina
arbetsuppgifter varit att besöka äldre och ensamma
medlemmar i församlingen. Att hjälpa till en del med
praktiska åtaganden, där det inte funnits någon annan hjälp
att få. Organisera telefonlistor och chaufförer, till dem som
har svårt att gå till kyrkan. Vidare att leda själavårdssamtal och lyssna till människor som önskat
samtal och att läsa Guds Ord och be tillsammans.
Det är Pastor Andreas som är arbetsledare och ytterst ansvarig för själavårdsärendena. Jag har
tystnadsplikt. Jag rapporterar vidare till honom, då jag får tillåtelse från konfidenten, och det önskas

hjälp som inte jag ensam kan uträtta. Jag har lärarutbildning och enstaka kurser i religionspsykologi
och etik & moral, som grund. Jag kommer att gå vidare kurser i själavårdssamtal under våren.
Visionen för diakonitjänsten i Centrumkyrkan är att växa till ett omvårdnadsteam, med många
medarbetare, där både ande, själ och kropp får vård och hjälp. Centrumkyrkan är ett Helandecenter.

Kiell Tofters, ass. pastor:

Centrumkyrkan i Heby/Sala är en internationell mångkulturell församling.
Att enbart inrikta sig på vita svenskfödda är en förgången tid. Vi lever i ett globalt samhälle, som
också avspeglar sig lokalt. Vårt lokala område är inte enbart socknen (som för 1800talsförsamlingarna), utan båda kommunerna Heby och Sala. I Apostlagärningarna ser vi några
församlingsbilder.
1. Jerusalemsförsamlingen (Apg. 2:42-47) hade en attraherande gemenskap, men var inte
gränsöverskridande. Den var homogen och introvert. Det fanns inte en beredskap för
förändring, så Gud fick sända en stark förföljelse till församlingen.
2. Kornelius husförsamling (Apg. 10). Förändring sker, evangeliet är också för icke judar. Gud
gör ingen skillnad på människor.
3. Antiokiaförsamlingen (Apg. 13) var en blandad, kosmopolitisk och mångkulturell församling.
Den var lämplig som första utsändande missionsförsamling.
4. Apostlamötet i Jerusalem (Apg. 15) leder efter lång diskussion till en principiell hållning.
Mötet ledde till en eftergift för måltidsgemenskapen, eftersom den är viktig. Evangeliet är
principiellt och kan få olika kulturella uttryck. Evangeliet är absolut! Kulturen är relativ! Ingen
kultur är Guds favorit (Kol. 3:11). Evangeliet måste få olika uttryck i olika kulturmiljöer.
Centrumkyrkan är en utsändande och missionerande Antiokiaförsamling, och en
mottagande integrerande församling.
Vi vill ha ömsesidiga möten. Hur får vi djupa möten med människor, oavsett bakgrund och
kulturmiljö? Invandrarna ger ny energi och liv till församlingen. Vi är välsignade med många
invandrare, i synnerhet från Afrika. Vad Gud har deponerat i dem skall få uttryck i Centrumkyrkan. Vi
är berikade av olikheterna, får större förståelse och referensram.
Många av dem har svåra traumatiska uppväxter och upplevda bakgrunder. Centrumkyrkan vill vara
barmhärtig och kärleksfullt möta deras olika behov. Vi vill upprätta och hela alla (Matt. 9:35-38). Att
byta miljö, kultur, land, lämna allt kan ge kulturchock, vilket kan yttra sig på olika sätt under lång tid.
Som församling vill vi bygga upp våra inflyttade vänner.

U

Centrumkyrkan vill till alla invandrare ge yttre och inre trygghet, respekt, kunskap, nätverk och
bollplank, oas samt vardagshjälp. Det kan ta tid och yttra sig på olika sätt. Våra invandrare är
medvandrare. Vi kommer från olika folk och stammar på väg tillsammans i Guds eviga rike.
U

U

U

I Afrika bygger vi Guds Rike, församling, familj, ledarskap, samhälle och företag med vad vi lärt i
Sverige. Det Centrumkyrkan har kan vara till välsignelse på andra orter, städer och länder. Vi vill
träna och inspirera till faderskap, ledarskap och ansvarstagande, som genomsyrar alla områden. Vi kan
hjälpa till entreprenörskap, utveckling på landsbygd samt undervisa i politiskt samhällsarbete. Inget är
av en slump. Liksom vi ser att det är Gud som fört våra afrikaner till Centrumkyrkan, kan vi få föra
till Afrika vad vi lärt oss i Sverige.

Ronnie Sundkvist, deltagare i ledarutbildningen E 4:
E4 är ett nytt program/kurs för ledare som European Apostolic Team i Salt &Light kyrkor har tagit
fram. Syftet med programmet/kursen är att vi skall utvecklas till ”Efesier 4” ledare genom att vi har
träning och mentorskap med hjälp av apostlarna från European Apostolic Team.
Målet är genom mentorskap utbilda en ny generation av ledare för att expandera Guds rike i våra
länder. Det är livsviktigt för vår framtid tillsammans att stödja pågående träning och utveckling i
Efesier 4 ledarskap. Och vi vill se mer av Efesier 4 ledare som både stärker och bygger upp redan
existerande församlingar och expanderar Guds rike i våra länder. Målet är att hjälpa till att etablera
grunderna i principer och värderingar i Guds rike, teologi, relationer mellan ny generation av ledare
och nuvarande Efesier 4 ledare och principerna i mission.
Vi som går programmet/kursen är Ronnie Sundkvist, Karl-Gunnar Olsson, Katrin Larsson och
Andreas Tofters som är vår ledare.

Karl-Arne Larsson, kassör:
INTÄKTER

2006

2007

Tionde, kollekter, gåvor

579 732

525 659

Övriga intäkter

32 351

36 907

Summa intäkter

612 083

562 566

KOSTNADER

2006

2007

Personalkostnader

140 270

177 381

Mission & Evangelisation

101 095

88 562

Fastighetskostnader

106 499

129 831

Övriga kostnader

127 907

120 420

Summa kostnader

475 771

516 194

ÅRETS RESULTAT

134 314

46372

U

U

BANK, KASSA

95 225

139 079

Kostnadskommentar:
1. Under året inköp av stolar till kyrksalen.
2. Under året investering i pelletsanläggning.
3. E 4 –utbildning för Andreas Tofters, Karl-Gunnar Olsson, Katrin Larsson och Ronnie
Sundkvist.
4. En deltidsanställd diakon i slutat av året.
5. Missionskostnader: Andreas Tofters resa till Zimbabwe, Kiell Tofters resa till Kenya,
ersättning till Dave Richards.

Vi tackar Gud för 2007! Det året Gud ökade skaran som trodde med 18 nya lärjungar!
LEDARRÅDET I FÖRSAMLINGEN CENTRUMKYRKAN I HEBY

