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Centrumkyrkan är en evangelisk karismatisk frikyrka, dvs. medlemskapet bygger helt på 

frivillighet, med målsättningen att "hjälpa människor hitta fram". Evangelisk i den 

bemärkelsen att vi tror att Bibeln som Guds Ord är den enda auktoriteten för kristen tro. 

Den evangelikala rörelsen, som finns inom många olika samfund över hela världen, har i 

Lausannedeklarationen formulerat sin ideologiska grundsyn, som vi helt delar. Vi är en 

karismatisk församling, eftersom vi är helt beroende av Den Helige Andes ledning och 

hjälp. Centrumkyrkan är ekumenisk (tillsammans med andra kyrkor). För allt detta 

lever och arbetar vi på olika sätt.  

 

Lokal ekumenik 

Vi arbetar ekumeniskt tillsammans med andra. Sedan två år finns ett väl fungerande 

nätverk under namn ”Mötesplatsen” av alla ”frikyrkorna” i Heby kommun. Samarbetet 

innehåller gemensamma gudstjänster och lovsångssamlingar samt ungdomsmöten, 

ledarsamlingar och pastorsträffar. Pastor Andreas Tofters, Centrumkyrkan, är utsedd till 

ordförande för ”Mötesplatsen”. Samtal förs nu om gemensamt ansvar för Älvåsa, Nora-

Tärnsjö missionsförsamlings fritidsgård, vid Dalälven. Centrumkyrkan är också med i den 

kristna organisationen ”Hela Människan”, som driver ett rehabiliteringscenter i Heby och 

ett i Sala. Vi har församlingsmedarbetare som dagligen arbetar aktivt i dessa två centra. 

Kerstin Hjalmarsson är styrelseledamot i ”Hela Människan Sala-Heby”.  

 

Global ekumenik 

Centrumkyrkan är även en del av ett internationellt fösamlingsnätverk som heter Salt & 

LIght med säte i England. Det består av ca 2 000 kyrkor över hela världen. Salt & Light 

betonar vikten av att bygga och vårda goda relationer både i kyrkan och samhället, att ha 

personlig omsorg om varandra, att bygga ledarskap, att starta nya församlingar, att 

predika tro. Salt & Light fokuserar mycket arbete på att evangelisera och bygga 

församlingar i Europa. Det profetiska ropet är: ”Go To Europe!” Sedan församlingens start 

1989 har vi haft nära kontakt med och stort stöd av Basingstoke Community Church, 

England. Pastor Dave och Chris Richards, Basingstoke, har under alla år hjälpt oss att 

bygga församlingen. Årligen har de besökt oss, uppmuntrat oss. Utöver dem har vi ofta 

besök från Basingstoke. Under hösten 2004 hade Centrumkyrkan ett famlje- och 

äktenskapsseminarium med Colin och Chris Grant, Basingstoke. Pastor Andreas och 

Anette Tofters deltog i Salt & Lights ledarkonferens i början av året i England. 

 

Regional ekumenik 

Samarbetet är också stort med Citykyrkan i Västerås, som tillhör Evangeliska Frikyrkan 

och Salt & Light. Samtal förs om att utöka detta samarbete på olika områden för att 

framförallt hjälpa de fattiga, svaga och sjuka. I början av september 2004 höll Salt & 

Ligth sin första svenska ledarkonferens i Västerås, vilken arrangerades av Citykyrkan. 

Utöver många ledare från Centrumkyrkan kom ledare från Fristaden i Uddevalla, 

Citykyrkan i Örebro och Citykyrkan i Västerås samt ett tiotal från England. Pastor Dave 

och Chris Richards ansvarade för konferensen. Hela Centrumkyrkan i Heby deltog i 

söndagens gudstjänst i Västerås. 

 

Växande församling 

Centrumkyrkan är en växande församling. Vid starten var vi 32 medlemmar. Under år 

2004 blev vi 74 medlemmar. Vi hälsade Linda Eriksson, Ange-Marie Gnebele, Nina 



Hedenlund, Mikael Johansson, Åsa Norén och Jakob Patring välkomna i församlingen. Vid 

en mäktig dophögtid vid Dalälven döptes Jakob Patring, Ange-Marie Gnebele, Josefin 

Gustafsson, Nina Hedenlund och Mikael Johansson till Kristus. Utöver de 74 

medlemmarna är Centrumkyrkan välsignad med många barn, tonåringar och vänner. 

 

Gudstjänsten 

Söndagens gudstjänst är den viktigaste verksamheten i församlingen. Flera gånger under 

året har kyrksalen varit fylld av människor, som lovsjunger Gud, beder, lyssnar till 

predikan av Guds Ord samt deltar i förbön och samtal vid kyrkkaffet. Gemenskapen vid 

kaffeborden är en viktig del av gudstjänsten. Församlingens pastor Andreas Tofters 

predikar minst ett par gånger per månad i söndagens gudstjänst. Vi lägger stor vikt vid 

predikan. Pastorns predikningar är ofta uppmuntrande, engagerande och uppfordrande. 

Därtill predikar Kiell Tofters, Anette Tofters, Peder Möller, Pär-Inge Larsson, Karl-Gunnar 

Olsson, Maria Olsson och Niklas Ahleson. Lovsången är en viktig del i våra liv och 

gudstjänsten. Församlingen är begåvad med många lovsångare och musiker. 

Lovsångsledare är Maria Olsson, Petra Larsson, Gertrud Tofters, Johanna Olsson och 

Niklas Ahlezon. Centrumkyrkan erhöll under året en flygel efter Greta Tofters, vilken nu 

står på estraden och används vid lovsången. Trofastheten är stor att tjäna vid servering, 

mötesledning, vaktmästeri, mötesvärdskap och ljud- och textteknik varje gudstjänst. 

 

Behov av lokaler 

Det är mycket trångt i kyrkolokalen vid söndagarnas gudstjänster, eftersom vi då också 

har söndagsskola, barnverksamhet och servering. Vi behöver större och utbyggda lokaler. 

Centrumkyrkan har av Heby kommunfullmäktige fått godkänt att köpa mark av 

kommunen. Denna mark finns vid södra gaveln, för att vi där skall bygga upp moduler. I 

dessa planerar vi att ha söndagsskola, barnverksamhet men även fredagskvällarnas 

ungdomsgård. Önskan finns hos oss att få köpa ytterligare mark vid husets östra långsida 

för att där bygga ut fastigheten till större gudstjänstlokal och andra verksamhetsrum. 

Under året har en ändamålsenlig estrad byggts i gudstjänstlokalen. Senare har nytt 

ljudsystem köpts och installerats samt avgränsat inbyggt utrymme för ljudtekniker och 

texttekniker.  

 

Ledarskap 

Församlingen leds av ett Ledarråd bestående av Andreas Tofters 

(församlingsföreståndare och ordförande), Maria Olsson (administratör och sekreterare), 

Karl-Arne Larsson (kassör), Kiell Tofters, Pär-Inge Larsson och Peder Möller. Varje vecka 

möts hemgrupper i hemmen för gemenskap, undervisning, samtal och bön. Ledare för 

dessa är: Ingegerd Nilsson och Dagmar Eriksson (Sala), Curt och Eva Nordh (Sala/Heby), 

Jan-Olov och Annette Emilsson (internationell grupp), Niklas och Frida Ahlezon 

(20+grupp), Pär-Inge Larsson (tonåringar Måndax-grupp), Peder och Solweig Möller 

(Tärnsjö), samt Monica Ahlezon och Kiell Tofters (Harbo). Hemgrupperna ansvarar också 

för städning av lokalen efter rullande ansvarsschema. Administratören Maria Olsson utför 

ett stort arbete i församlingen. Hon ansvarar också för program, matrikel och 

annonsering. 

 

Tonårs- och ungdomsarbete 

Under detta år har vi haft ungdomssamling stort sätt varje lördagskväll. Ledare under året 

har varit Pär-Inge Larsson och Karl-Gunnar Olsson med support från fruarna Petra och 

Maria, Katrin Larsson men även Maria Ericsson som tillkom också under höstterminen. 

En vanlig ungdomssamling på en lördag innehåller lekar, fika och andakt. Vi har även haft 

ekumeniska ungdomssamlingar och möten med de övriga kyrkorna i Heby kommun, ca. 



en gång i månaden. Det har även utmynnats i att vi tillsammans tog hand om 

ungdomskvällarna på Älvåsa under sommaren. Vid ca. fem tillfällen har vi haft tjej- och 

kill-kvällar. Under detta år har Katrin och Maria tagit över ansvaret för tjejkvällarna efter 

Ingegerd Nilsson. Paintball och Lasergame har också varit inslag på Ungdomsamlingarna. 

Gud visade sin nåd mot oss under det första ungdomsmötet i januari då tre ungdomar 

blev frälsta. Under året har vi haft ca. 4 större ungdomsmöten i Heby då ungdomarna 

själva har deltagit och fått ansvara för olika saker. Det har även varit tillfällen då 

ungdomarna fått möta Gud. 

 

Måndax 

Förutom ungdomssamlingarna på lördagar har ungdomarna även haft alpha 

/lärljungaskola varannan måndag; måndax. Måndax har rullat på hela året och under 

hösten har vi även delat in dem i en äldre och en yngre grupp, drygt 30 ungdomar har 

deltagit under året. Övriga måndagar har ca. 8 stycket dansat  och Linda Söderberg har 

ansvarat för detta. Under året har det anordnats en dag i Kungsberget. Skidläger med de 

andra kyrkorna i Vemdalen då ca. 16 st kom från Centrumkyrkan. En hajk under våren i 

Älvåsa med 14 ungdomar. På lägret i juni i Vekhyttan var det 25 stycken som följde med. 

Då var vi på bla. på Boda Borg, vi hade studier på mornarna och kvällsandakter. Under 

augusti månad åkte 9 ungdomar till Estland på den första teamresan inom 

ungdomsarbetet. Där fick vi vara med på ett läger och hjälpa till med lekar och bus men 

även dela vittnesbörd och predika. Under året hade vi också möjlighet att gratta vår egen 

”farfar” Pär-Inge som fyllde 40 år i april. 

 

Ungdomsgård  

Niklas och Frida Ahlezon driver och ansvarar för Centrumkyrkans öppna ungdomsgård 

varje fredagskväll. Ungdomsgården är i kyrksalen och besöks av 15 – 20 tonåringar, 

mest pojkar, varje gång. Vi sträcker ut famnen mot Hebys ungdom, som är som får utan 

herde. Genom ungdomsgården visar vi att vi bryr oss om tonåringarna, sysselsätter dem, 

lyssnar på dem. 

 

Lettlandsresan 

Sedan ett par år tillbaka har vi fått kontakt med församlingar i Lettland och pastor Robin 

Malm, Insjön, som har gjort många missionsresor till Lettland. Ingmar och Karin Rydell, 

Harbo, har köpt en buss, som används för missionsresor österut. Under september 2004 

ordnade Centrumkyrkan sin första missionsresa till Lettland i denna buss. Vi besökte en 

stor pingstförsamling i Dagauvpils (östra Lettland) och en liten ny församling i Sabile 

(västra Lettland). Utöver deltagande i gudstjänster, besök i barnhem, ålderdomshem, 

jordbruk och hos behövande familjer, hade vi med hjälpsändningar av kläder och annat. 

 

Vi vill att församlingen skall vara som: 

 En öppen familj - där alla är viktiga. 

 En öppen famn, en oas av kärlek. 

 En öppen vägvisare - där evangelium (de glada nyheterna om Gud och Jesus) får 

berättas enkelt och avslappnat så att människor blir upprättade, fria och hela. 

 

 

 

Sala den 30 april 2005 

Andreas Tofters 

församlingsföreståndare  

 


