
Årsberättelse  
2014



 
 

 

ÅRSBERÄTTELSE FÖR CENTRUMKYRKAN HEBY 

För år 2014 - församlingens 26:de verksamhetsår 

 
MISSIONSUPPDRAG & SYFTE: 

Hjälpa människor hitta fram till Jesus & Församlingen. 

Utrusta lärjungar för tjänst i församlingen och samhället, 

Allt till Guds namns förhärligande! 

 
 
FÖRSAMLINGEN EN FAMILJ 

  
Vår församling Centrumkyrkan Heby är en familj, som är representerad i andra familjer. Främst är vi 

en systerförsamling till Centrumkyrkan Sala.  

 

Salt & Light International 

  

1) Sedan starten av vår församling 1989 är vi en del av Salt & Light, och det är vår primära 

”storfamilj”. Dave & Chris Richards har under 25 år varit apostlar (far & mor) för 

Centrumkyrkan Heby (Herrens Gård) och de är personliga pastorer (rådgivare) för Kiell & 

Gertrud Tofters. Första kontakten med Salt & Light fick vi oktober 1986 genom David 

Oliver, som i mars 2015 åter besöker församlingen. David tillhör Basingstoke Community 

Church och har en internationell profet- och lärartjänst utöver sitt företag i affärslivet. Under 

1990-talet besökte David och Gill Oliver vår församling ett flertal gånger.  

 

I Salt & Light har vi lärt oss att bygga sund och stark församling och ledarskap, vikten av goda 

relationer, tro på Guds ord och ordningar, öppenhet för den Helige Andes verk, kärlek till 

Jesus. Att församlingen är en familj med omsorg om varandra. Bygga gott ledarskap är ett 

signum för Centrumkyrkan. I Salt & Light betonas undervisningen om Guds rike.  

  

Vi är engagerade i Salt & Light International, i dess nordiska apostoliska team samt det 

regionala apostoliska teamet NEAT (Mälardalen). Mats Nordén är ledare för NEAT och 

också apostel för CK Heby tillsammans med Andreas Tofters. Därtill har Kiell en uppgift som 

koordinator och kaplan i Salt & Lights Nordisk Träningsskola, som är en utbildning för ”söner 

& döttrar” i våra nordiska församlingar. Syftet är att träna församlingsledare och 

församlingsplanterare. Detta pionjärår med sex elever startade i Jakobstad Finland i 

september för att sedan i november flytta över till vår region (Västerås, Sala, Falun, Heby). I 

januari 2015 flyttar skolan till Uddevalla. Varje termin är två månader samt därtill en 

missionsresa till Kenya. Kiell har deltagit vid starten i Jakobstad och Västerås samt Uddevalla, 

och har nära kontakt med elever och lärare.  

 

Salt & Light hade i maj månad en nordisk ledarkonferens i Horred i vilken flera ledare från 

Centrumkyrkan deltog.  Under oktober deltog vi i en motsvarande ledardag i Västerås. 

Under oktober träffades också Nordic Team för överläggning i Höör, Skåne. Kiell Tofters 

deltog. 

 

 

 



Trosrörelsen 

  

2) Vi tillhör den svenska Trosrörelsen. Hösten 1983 deltog Kiell f.f.g. i ett seminarium hos den 

nystartade församlingen och bibelskolan Livets Ord. Ulf Ekman hjälpte sedan Kiell att få 

studera en månad på en bibelskola i Tulsa. Gertrud och Kiell var elever i Livets Ords 

bibelskola åren kring 1990. Många medlemmar i Centrumkyrkan har under åren studerat vid 

Livets Ords bibelskola och där fått grunderna i gedigen trosundervisning, djupgående böneliv, 

överlåtelse till Kristus, missionsengagemang lokalt och globalt, frimodighet i kristen 

bekännelse i samhället. Detta har präglat vår församling.  

 

Sedan 1991 har Kiell varit medlem i TRPO, Trosrörelsens Predikantorganisation, vars 

ordförande har varit pastor Ulf Ekman, Livets Ord. Som medlem i TRPO har man fått 

tidskriften KERYX. Under året blev det en stor uppståndelse och skakning i svensk kristenhet 

genom att Ulf Ekman i mars 2014 meddelade att han skulle konvertera till katolicismen. Trots 

att många i Centrumkyrkan har studerat vid Livets Ords bibelskola och har goda relationer 

till Livets Ords församling, blev detta meddelande ingen skakning för Centrumkyrkan. Vi 

klargjorde omgående i gudstjänst att vi fortsätter som en evangelikal, karismatisk 

frikyrkoförsamling med den apostoliska trosbekännelsen. Vi fortsätter våra goda relationer 

till Salt & Light och dess familj av församlingar; svenska trosrörelsen, Livets Ord och TRPO; 

Evangeliska Frikyrkan; samt Mötesplatsen och frikyrkorna i Heby kommun. Centrumkyrkan 

kommer inte att ansluta sig till den romersk-katolska kyrkan och dess lära! Vi ber för Livets 

Ord, dess församling och pastorer. 

 

I april träffades TRPO, där det var många frågor kring konverteringen, men få svar. I oktober 

under tre dagar träffades TRPO igen, där Kiell och Gertrud deltog. 80 pastorer med fruar, 

ungdomsledare och bibellärare deltog. Det mesta någonsin. Det är en ny ton i trosrörelsen 

med öppenhet och demokrati. Gemenskap och relationer betonas. Alla i styrelsen kom till 

tals under ledarskap av pastor Joakim Lundkvist. Vi är mycket tacksamma att vi kunde delta 

och vi har mycket gott att berätta från detta TRPO-möte. 

 

Vi kan också räkna evangelisten och profeten Roger Larsson samt evangelisten Bill Löfbom till 

trosrörelsen. Båda har under många år betytt mycket för vår församling med uppmuntran, 

förkunnelse, profetiska budskap, förmaning och kärlek. Roger Larsson har ända till i år varit i 

aktiv tjänst och fyller 80 år 25 februari 2015. Bill Löfbom fick kallelse hem till härligheten 

strax innan jul. Vi tackar Gud för dessa två trofasta Herrens tjänare.  

  

 

 
Evangelisten Bill Löfbom vid möten som Herrens Gård under 1990-talet hade i Sala. 



Evangeliska Frikyrkan 

 

3)  Sedan sju år är Centrumkyrkan ansluten till missionsrörelsen Evangeliska Frikyrkan 

(EFK). 300 församlingar i Sverige med 30 000 medlemmar samarbetar med mission både i 

Sverige och globalt. Gud talade till Andreas Tofters att vi skulle ansluta oss till denna 

frikyrkliga familj för att vi skulle vara en del av svensk frikyrka och få möjlighet att verka inom 

ett större område i Kristi kropp i Sverige. Vi kommer ju historiskt ur svensk frikyrklighet och 

enhet är viktigt för oss. Dock är vi en apostolisk och profetisk pionjär- och trosförsamling. 

Kiell hade förtroende att under fyra år vara styrelseledamot i EFK. Citykyrkan Västerås 

samarbetar också med EFK. Att samverka i Salt & Light, Trosrörelsen och EFK är ingen 

motsättning för oss. Vi står tillsammans med klar och tydlig evangelisk och karismatisk 

bibeltro. 

 

Under år 2014 valdes Daniel Norburg till ny missionsdirektor i EFK. Det skedde vid EFK:s 

årskongress, som i maj var förlagd till Lugnetkyrkan Falun. Kiell & Gertrud Tofters deltog 

som delegater för Centrumkyrkan Heby. Det var en mycket bra och inspirerande konferens, 

där också Kiell avtackades som styrelseledamot.    

 

Mötesplatsen 

 

4) Mötesplatsen är ett gemensamt organ för frikyrkorna i Heby kommun. Det var Andreas 

Tofters som tog initiativet till bildandet av Mötesplatsen. Vi har mycket gemensamt som 

Älvåsa, Smuck, Pannkakskyrkan, Innebandy, samtal om konfirmation, gemensam bön för 

bygden, mm. Ledare för både Smuck och Pannkakskyrkan och Innebandy är Pär-Inge Larsson. 

Pannkakskyrkan finns i regel vid Skogsvallens festkvällar i Östervåla som ett starkt kristet 

vittnesbörd. Innebandykvällarna i Östervåla sporthall samlar många av bygdens ungdomar 

både troende och icke troende. Utmärkt kontaktskapande. Smuck är läger för 

frikyrkoungdomen i Heby kommun och har stor betydelse i att bygga unga människors tro. 

Älvåsa är ett samarbete för frikyrkorna i Heby kommun (Harbo missionsförsamling och 

Korskyrkan Östervåla deltar inte) att under sommartid nå ut med evangeliet till människor 

utanför våra kyrkväggar. Samtal bör inledas för fördjupning av det andliga ansvaret i Älvåsa. 

Gällande konfirmation har Centrumkyrkan under året startat egen undervisning. Den 

gemensamma bönen för bygden, som har fortgått under fyra år varannan söndagskväll, 

avslutades under året. Vi söker nya böneformer för strategisk bön för Heby kommun. 

 

Pastorerna träffas varje månad för samtal, bön, gemenskap och överläggning. Dessa 

pastorsträffar är mycket viktiga och betyder mycket för respektive pastor och församling. 

Under året har Birgitta Andersson tillträtt som ny pastor i Östervåla missionsförsamling. Hon 

kommer tidigare från Björklinge kyrka. Kiell & Gertrud Tofters deltog som Centrumkyrkans 

representanter vid välkomstfesten för Birgitta. Vi överlämnade en skriven historik över 1800-

talets väckelserörelse i Heby kommun. Vi vill väckelse åter! Under fjolåret tillträdde Anna 

Sundberg som ny pastor i Harbo missionsförsamling. Hon kom tidigare från Korskyrkan 

Uppsala. Övriga pastorer är Ingalill Norgren, Nora-Tärnsjö missionsförsamling, Magnus Lilja, 

Östervåla baptistförsamling, samt Kiell Tofters, Centrumkyrkan Heby.  

 

Samarbete Heby och Västerlövsta 

 

5) Västerlövsta missionsförsamling har tidigare ägt och drivit verksamhet i den kyrkbyggnad vid 

Kyrkogatan 4, som Centrumkyrkan nu äger. Missionsförsamlingen är tacksam att 

Centrumkyrkan som församling aktivt finns i Heby, och vi har goda relationer. Varannan 

tisdag bjuder missionsförsamlingen in till dagträffar i Centrumkyrkans café. Under tio år fanns 

det också en finsktalande församling i Heby, som träffades i nuvarande Centrumkyrkan. Den 

fullföljde sin uppgift och kallelse, men flera medlemmar flyttade från orten. Hittills har tre 



tidigare medlemmar i Finska församlingen gått in som medlemmar i Centrumkyrkan. Under 

året har vi haft flera finskspråkiga samlingar med tal och sång samt god gemenskap.  

 

Under hösten 2014 kontaktade kyrkoherde Ulrika Lindholm, Västerlövsta pastorat, Kiell 

Tofters för samarbete under Böneveckan för kristen enhet i januari 2015. Det är första 

gången som en församling i Svenska kyrkan inbjuder Centrumkyrkan till samarbete. Vi tackar 

ja med glädje och träffades flera gånger för att förbereda gemensam gudstjänst i Svenska 

kyrkan Heby 25 januari 2015. I gudstjänsten dialogpredikar Ulrika Lindholm och Kiell Tofters, 

samt att Centrumkyrkans lovsångsteam leder lovsång och tillbedjan. Detta leder till mer 

samarbete för att utbreda Guds rike i Heby. Det har hänt mycket gott i Västerlövsta pastorat 

under de senaste åren. 

 

Under året har Svenska kyrkan i Heby kommun skakats genom att en ungdomspräst i 

Östervåla – Harbo har anmälts för att haft sex med konfirmand. Detta har också varit svårt 

för frikyrkoförsamlingar i norra kommundelen, som haft samarbete gällande ungdomar. Bland 

pastorerna i Mötesplatsen har vi samtalat och bett för detta. Vi vill inte ha en dömande 

attityd utan ber att Gud förbarmar sig över Östervåla – Harbo pastorat, över drabbad familj 

och över ungdomsprästen.  

 

 

 
 
Bilden: Ledarträff med Dave & Chris Richards i mitten av 1990-talet. 

 

Årsmötet 2014  och Centrumkyrkans ledarskap 

 

Församlingen Centrumkyrkan Heby hade sitt årsmöte söndag den 16 februari. Vid årsmötet 

presenterade kassören Karl-Arne Larsson årets bokslut med balans- och resultaträkning samt 

revisorernas godkännande berättelse. Karl-Arne Larsson avsade sig uppdraget som kassör efter 

nästan 30 års trofast tjänst. Kiell Tofters framförde församlingens tack till Karl-Arne. Vid 

församlingslägret i augusti fick Karl-Arne en gåva från församlingen.  



Årsmötet bekräftade att Kiell Tofters, Karl-Arne Larsson, Pär-Inge Larsson och Peder Möller är valda 

och avskilda äldste. Kiell & Gertrud Tofters är valda och avskilda pastors- & församlings-

föreståndarepar. Peder Möller valdes till ordförande för 2014,  Pär-Inge Larsson valdes till kassör. 

Årsmötet bekräftade att Maria Olsson med ansvar för lovsång och program, samt Florence Emma 

Anvo med ansvar för omsorg är valda och avskilda diakoner. Vid årsmötet valdes Karl-Gunnar 

Olsson till diakon med ansvar för fastigheter. Johan Rye-Danjelsen valdes till diakon med ansvar för 

administration samt som sekreterare. Johannes och Sara Eriksson valdes till diakoner. Nya diakoner, 

ordförande och kassör avskiljdes genom handpåläggning och förbön söndag 9 mars 2014 i 

gudstjänsten.  

 

Församlingsledningen – äldste & diakoner – har alltså under år 2014 bestått av: Peder Möller 

(ordförande), Pär-Inge Larsson (kassör), Johan Rye-Danjelsen (sekreterare), Karl-Gunnar Olsson, 

Maria Olsson, Florence Emma Anvo, Johannes Eriksson, Sara Eriksson, Karl-Arne Larsson samt Kiell 

Tofters.  

 

Centrumkyrkan har under alla år haft ett mycket gott ledarskap och många har varit i trofast tjänst 

många år. Detta tackar vi Gud för. Det är inte alltid lätt att vara en pionjärförsamling. Under hösten 

2014 har vi inlett en process för framtida ledarskapsförändring i församlingen. Den leds av Mats 

Nordén och Andreas Tofters (från NEAT) samt Peder Möller och Pär-Inge Larsson (äldste i 

Centrumkyrkan). Under hösten har detta team inbjudit till två ledarträffar för samtal, undervisning 

och bön. Vid första träffen medverkade Dave Richards. Alla ledare har fått fylla i en enkät, där man 

beskriver sitt nuvarande uppdrag och vad man önskar i framtiden. Detta kan leda till en gradvis 

förändring med team inom olika ansvarsområden.  

 

 

FÖRSAMLINGEN 25 ÅR! 
 

Församlingen Centrumkyrkan Heby inbjöd till 25-årsjubileum 4 – 6 april 2014. Den 12 mars 1989 

bildades Församlingen Herrens Gård av 31 stycken. Det skedde i Tärnsjö Folkets Hus. Fem år 

tidigare, 1 oktober 1984, bjöd Kiell & Gertrud Tofters in till möten i sin ombyggda ladugård och 

mycket folk kom. Hungern och längtan efter mer från Gud var stor. Särskilt gällde det lovsång, den 

Helige Andes verk med gåvor, helanden, befrielse och profetisk ande. Under fem år samlades vi på 

detta sätt i Bragdebogemenskapen. Ur denna gemenskap fostrades medarbetare och ledare, så vi 

kunde frimodigt inbjuda till stora Helandeveckor vid Östa, Dalälven strand.  

 

Kiell & Gertrud Tofters framför ladugården i 

Bragdebo, där Herrens Gård startade under 

1980-talet. 

 

Tidigt hade vi besök av evangelisten och 

profeten Roger Larsson, som sedan under 

alla år har varit ett stort stöd för oss.  

År 1986 fick vi kontakt med David Oliver, 

som tillhörde Basingstoke Community 

Church, England, och Salt & Light. Detta 

ledde till att från 1989 ett samarbete begynte 

med pastor Dave & Chris Richards. Sedan 

1990 har de varje år besökt oss och hjälpt 

oss att bygga församlingen.  

 

De är våra andliga föräldrar och apostlapar. Deras omsorg om oss har betytt enormt mycket under 

alla år, och vi tackar Gud för att detta samarbete var i Guds plan. 

 



Lovsång och överlåtelse har 

karaktäriserat församlingen hela 

tiden. Denna bild är från ett 

möte i Enåkers Bygdegård i 

början av 1990-talet. Längst till 

vänster ser vi Dave & Chris 

Richards. 

 

 

 

Under årens lopp har vi fått bygga ett starkt och enat ledarskap. Vi är en trosförsamling och många 

medlemmar har under årens lopp studerat vid bibelskolor, många vid Livets Ord i Uppsala. Det är en 

styrka att så många är förtrogna i Skriften, vilket gett en stabilitet och överlåtelse. Vi har en god 

historia, men vi ser framför allt framåt. Vi vill fortsätta bygga Församling och Guds rike i Heby 

kommun, och ber nu om fler barn och ungdomar. Vi är välsignade med många 20 – 35-åringar, som 

också tar stort ledaransvar. 

 

Logotypen för Herrens Gård som har skapats av konstnären 

Birgitta Yavari. Bilden kom först som en syn i ett möte i 

ladugården i Bragdebo. Vår församling vill vara en brinnande 

ljusstake med budskapet om Jesus och gå ut i hela världen. 

 

För 13 år sedan bytte vi namn till Centrumkyrkan Heby och för 

fyra år sedan planterade vi Centrumkyrkan Sala varvid, de i 

församlingen som bodde i Sala gick med i den nya församlingen. 

I Centrumkyrkan Heby är vi 70 medlemmar och i 

Centrumkyrkan Sala drygt 30. I Sala är det varje vecka Öppen 

kyrka, varvid många människor kommer till kyrkan för 

gemenskap, hjälp och andlig undervisning. 

 

Vid 25-årsjubileet 4 – 6 april ville vi både minnas historien och 

se framåt. Det gjorde vi tillsammans med Dave & Chris 

Richards. 

 

Bilden visar förberedelse för en 

strapatsrik kanottur 1991 från 

Enåker till Östa på Dalälven. Vi 

kapsejsade och är tacksamma att 

ingen drunknade. Blöta och frusna 

blev vi sent räddade av en upprörd 

båtägare. 

 



Programmet för jubileumshelgen 

 Fredag 4 april klockan 19:00 Ledarskapsskola med Dave & Chris Richards, Andreas & Anette 

Tofters. 

 Lördag 5 april klockan 19:00 Församlingsfest med Dave & Chris Richards, Pär-Inge & Petra 

Larsson, Mats Nordén, Jan & Margareta Lindéh, Ulrika Lindholm. 

 Söndag 6 april klockan 11:00 Jubileumsgudstjänst med Dave & Chris Richards, Kiell & 

Gertrud Tofters, Mats & Monica Nordén.  

 
Bön & Fasta  

 

Bönen är det som bygger samt håller upp och samman församlingen. Vi är födda ur bön och skall 

fortsätta så. Både vårterminen och höstterminen började vi med faste- och bönevecka tillsammans 

med Centrumkyrkan Sala. Vi tar ett gemensamt ansvar för de båda församlingarnas kallelse och 

uppdrag. Under arbetsterminerna har vi regelbunden Måndagsbön, där Raija Muukkonen är en av 

stöttepelarna. Utöver strategisk bön och andlig krigföring ber vi med omsorg för enskilda människor. 

Raijas barnbarn fick en svår start i livet och vi har bett mycket för henne. Men hon orkade inte leva 

vidare, vilket drabbade oss alla med djup sorg. Trots att vi inte förstår allt och har inte alla svar 

fortsätter vi som bedjare. Gud är trofast och ger hopp och tröst.  

 

En dag under hösten träffades en bönearmé av 14 bedjare från båda Centrumkyrkorna till en heldag 

med bön & fasta. Det var en fantastisk dag som kommer att bära frukt inför framtiden. Vi bad 

följande: 

A. Hes. 37. Församlingens omvändelse, rening och helgelse. 

B. Jes. 58. Församlingens kallelse, vision, uppdrag, mandat och mål. 

C. Hes. 36. Församlingens återupprättelse, församlande och tillväxt. 

D. Hes. 34. Församlingens ledarskap. 

E. Hag. 1-2. Bygga & prioritera församlingen.  

F. Matt. 9:35-38; 10:1,7-22. Församlingens Gudsrikesuppdrag. 

G. Upp. 2-3. Övervinnande församling. 

 

Salt & Lights Profetskola i Köpenhamn 

 

Vi vill alltid höra profetröster i Centrumkyrkan i både bönemöten, gudstjänster, ungdomsmöten och 

sammanträden. ”The Church needs prophets and the prophetic”, Buck Hudson. Salt & Light i Norden 

inbjöd 2014 till en profetskola, och Centrumkyrkan Heby anmälde Peder Möller och Petra Larsson 

att delta. I januari 2014 åkte Peder och Petra (samt Håkan Hanson och Mattias Färkegård från CK, 

Sala) till Köpenhamn för att delta i profetskolan, del 1.   

 

Skolan var upplagd på tre helger med mycket teori samt praktik. Däremellan hade deltagarna 

självstudier hemma på distans. Del 2 var i juni 2014 och tredje och sista delen var i november 2014. 

Innan första lektionstillfället skulle man läsa boken: ”Naturligt övernaturligt – att förstå det profetiska” av 

David R. Hudson. Här följer en kort sammanfattning om de tre delarna av profetskolan. 

  
I. Grundläggande undervisning om Den Helige Ande utifrån både Gamla och Nya Testamentet. 

Att förstå det profetiska, genom doktriner utifrån hebreiska och grekiska Bibelöversättningar. 

Kvällsmötena präglades av stark profetisk smörjelse och deltagarna fick träna på olika sätt. 

Lärare: David Hudson, Ingmar Aronson, Mats Nordén. 

II. Undervisning och praktik i profetisk lovsång och tillbedjan.” Worship that encounters God With 

manifestation of gifts.”  Frank Anker 

”How you and I can live close to God and how God’s gifts will be manifested.” Miriam John.  Rom 

11.34-36 from Him, through Him and to Him. 



Gruppdiskussioner utifrån Dave Hudsons undervisning om olika typer av profetiska manifestationer.  

III. - Prophets and Apostles working into Church Foundations by Dave Richards - Developing 

the Prophetic by David Hudson; - The prophetic by Chris Richards; - Walking into 

Fatherhood by Betina Wiik.  

 

 

  
 

 

Bilder från en av dophögtiderna i Centrumkyrkan Heby. Dopkandidaten är Danira Karlsson. Församlingens 

äldste medlem Dagny Buss deltog vid dophögtiden. 

 

 

GUDSTJÄNSTER 

 

Söndagens gudstjänst är det viktiga nav som allt i församling roterar kring och är förbundna med. Vi 

lägger stor vikt vid gudstjänsten och dess syfte är att förhärliga Gud och att bygga församlingen, att 

förkunna evangeliet om Jesus Kristus och Guds rike, att erbjuda god gemenskap som ett andligt hem, 

att ge alla möjlighet få förbön och betjäning. I varje gudstjänst inbjuder vi den Helige Ande att råda 

och verka, att vi är redskap för DHA. Vi är öppna för det profetiska talet samt övriga andliga 

nådegåvor att fungera. Vi är en karismatisk församling. I förbönstjänsten beds profetiskt och 

personligt. Det är en rikedom att så många medlemmar i församlingen fungerar i denna tjänst.  

 

Lovsången 

 

Centrumkyrkan Heby har lagt stor vikt vid Lovsång sedan församlingens begynnelse. Förkunnare, 

mötesledare och lovsångsledare samverkar så det är andlig enhet och smörjelse i gudstjänsten. 

Lovsångsledare är Maria Olsson, Petra Larsson och Gertrud Tofters. Övriga lovsångare och musiker 

är Solweig Möller, Sara Eriksson, Florice, Josefine Rye-Danjelsen, Lennart Söderberg, Daniel Möller, 

Jonathan Möller, Albert Möller, Tobias Möller, Samuel Rye-Danjelsen, Jacob Rye-Danjelsen och 

Hanna Rye-Danjelsen.  

 

I adventstid har vi varje år en Julkonsert med församlingens sångare & musiker. Det är en mix av 

traditionella julsånger och sånger med kristen förkunnelse. Konserten förbereds väl, leds av Maria 

Olsson och visar den höga klass vi har i församlingens musikliv. Mycket folk kommer varje år och vi 

bryter ned murar och felaktiga tankebyggnader om Centrumkyrkan. Kyrksalen med 120 stolar var 

fullsatt i år, men därtill också 30 platser på fondläktaren som användes för första gången. Det var fest 

i Centrumkyrkan. Vår dröm och bön är att det vid varje gudstjänst skall vara fullsatt i 

Centrumkyrkan.  

 



Predikan 

 

Förkunnelsen är viktig i Centrumkyrkan och vi prioriterar och lägger stor vikt vid den. Våra 

predikningar är i regel 45 – 60 minuter och lyssnarna följer med i sina biblar och mobiler. Vi är flera 

predikanter som kompletterar varandra, så att församlingen får en både djup och bred matnyttig 

kost. Några undervisar mer djupgående för att lägga grunder, andra predikar mer evangelistisk för att 

inspirera oss alla till att vinna människor för Jesus & Församlingen. I allt bygger vi församlingen genom 

förkunnelsen så att Ef. 4:11-16 uppfylls. Alla utmanas att vara fullkomliga och utföra sin tjänst att 

bygga upp församlingen, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. 

Genom predikan vill vi att hela församlingen blir fullvuxen och får en mognad som svarar mot Kristi 

fullhet (v. 12-13).  

 

Första söndagen varje månad firar vi Celebration tillsammans med Centrumkyrkan Sala. I regel 

predikar då Andreas Tofters. Vid andra gudstjänster under året har Kiell Tofters, Peder Möller, Petra 

Larsson, Karl-Gunnar Olsson, Johan Rye-Danjelsen, Florence Emma Anvo, Josefine Larsson och Sara 

Eriksson predikat. Därtill har vid sommarens gudstjänster olika hemgrupper predikat. 

 

Gästande talare under året har varit Håkan Hansson CK Sala, Carl-Gustaf Severin Livets Ord Uppsala 

och Buck Hudson Salt & Light. Vid Carl-Gustafs möte i januari var det fullsatt i kyrkan och han 

inspirerade till väckelse. Buck predikade under hösten om vikten att fortsätta med tungotalet.  

 

Tillsammans med Citykyrkan Västerås, Fristaden Falun och Centrumkyrkan Sala inbjöd vi pastor 

Beckie Baraka från Kenya att predika vid väckelsemöten under våren i våra församlingar. Beckie 

emottas mycket väl hos oss och vinner människors hjärtan. Hon predikar i tro kompromisslöst 

evangelium, ber för människor till frälsning, för helande och befrielse samt profeterar skarpt. Vid 

mötena i alla fyra församlingarna blev människor frälsta. Vi har också under hösten haft en Israelkväll 

med tre generationer familjen Goldberg från Jerusalem.  

 

De internationella talarna tolkas och vi har förmånen ha flera tolkar i församlingen såsom Peder 

Möller, Jonathan Möller, Sara Rye-Danjelsen, Maria Olsson och Andreas Tofters.  

 

Mötesledning 

 

Mötesledaren har i varje gudstjänst en viktig tjänst, att vara en herde för hjorden, att hälsa alla 

välkomna så att vi känner oss hemma. Att leda mötet i den Helige Andes kraft och vägledning, att 

ansvara för och hålla samman mötet, samarbeta med lovsångsledare och förkunnare, organisera 

förbönen efter predikan samt se människors behov. Mötesledaren får vara andligt känslig för Andens 

vind. Pär-Inge Larsson, Peder Möller, Karl-Gunnar Olsson, Sara Eriksson, Jonathan Möller, Johan Rye-

Danjelsen, Florence Emma Anvo, Sara Rye-Danjelsen, Johannes Eriksson, Mattias Färkegård och Kiell 

Tofters har under året varit mötesledare.  

 

Sakrament 

 

Vi räknar med att dop, barnvälsignelse och nattvard är sakrament, handlingar i vilka Gud gör något 

med människan. De är av Jesus Kristus instiftade heliga handlingar, genom vilka Gud skänker sin nåd 

åt människan. Samtidigt är de symbolhandlingar. Vi tror att vuxendop av människor som själv har 

kommit fram till en bekännande tro är rätt och bibliskt. I dopet bekänner jag min tro på Jesus min 

frälsare. Därför välsignar vi barnen, som Jesus gjorde, och döper dem inte i vatten. Det naturliga vid 

medlemskap i församlingen är att man är född på nytt samt döpt in i Kristus.   

 

Nattvarden är viktig och i regel firar vi den en gång per månad. Jesus Kristus är närvarande i 

nattvarden eller brödsbrytelsen eller eukaristmåltiden, men brödet och vinet förvandlas inte i 

transubstantiation till Jesus fysiska kropp och blod såsom katolska kyrkan lär och gör. Centrumkyrkan 



säger att nattvarden är en minnesmåltid, offermåltid, gemenskapsmåltid, tacksägelsemåltid, tjänandets 

måltid och en resemåltid.  

 

 

Den 15 juni hade vi i Centrumkyrkan Heby barnvälsignelse 

för Johanna och Patrik Almkvists barn Elmer och Dante. Pär-

Inge och Petra Larsson ansvarade för denna högtid och 

välsignelseakt. Under augusti månad hade vi glädjen att tre 

gånger fira dop. Vid församlingslägret den 17 augusti döptes 

Evelina Stahlén av Andreas Tofters och Håkan Hanson. Den 

24 augusti döptes Esther Rye-Danjelsen och Raili Kangas av 

Peder Möller och Johan Rye-Danjelsen. Den 31 augusti 

döptes Felicia Palmyre och Danira Karlsson av Peder Möller 

och Johan Rye-Danjelsen. Dopen 24 och 31 augusti skedde i 

Centrumkyrkan Heby.  

 

 

 

 

 

 

Hjälptjänster 

 

För att Guds ord skall kunna gå ut och verka i gudstjänsterna har vi ett antal hjälptjänster, som 

fungerar mycket väl. Det är ljud, ljus, värme, text och bild. I Centrumkyrkan är det hög kvalitativ och 

teknisk nivå på dessa hjälptjänster. Städningen är mycket viktig och församlingen är uppdelad på fyra 

ansvarsgrupper, som städar i kyrkan. Rent i både kyrksal, café, kök, vestibul och toaletter är viktigt 

och sköts väl.  

 

Kök och servering är enormt viktigt och vid varje gudstjänst bjuder vi in till gemenskap och förtäring i 

caféet. Utöver god mat eller fika betyder gemenskapen och samtalen mycket i denna del av 

gudstjänsten. Det är särskilt viktigt i vår församling, eftersom vi bor utspridda i landsbygdskommunen 

Heby och storstaden Uppsala. Mycket samtal och själavård med bön sker i denna gemenskapsdel. 

Huvudansvaret för köket har Maria Olsson, Petra Larsson och Ann-Sofie Eriksson.  

 

 

Hemgrupper 

 

Varje vecka träffas hemgrupper i Heby, Vittinge, Uppsala och Harbo till gemenskap, bön, bibelläsning 

och samtal. Denna verksamhet är mycket viktig och i september hade vi särskilt kallat pastor Mats 

Nordén att undervisa församlingen om hur Citykyrkan Västerås har förnyat hemgruppsarbetet. Vår 

bön är att alla församlingens medlemmar deltar i denna regelbundna verksamhet. Ledare är Florence 

Emma Anvo och Ann-Sofie Eriksson för Heby, Sara och Jacob Rye-Danjelsen för Vittinge, Johan och 

Hanna Rye-Danjelsen för Uppsala samt Gertrud och Kiell Tofters för Harbo hemgrupp.  

 
Omsorg, besök och diakoni 

 

Vi försöker bry oss om varandra i församlingen och även bry oss om andra människor. Vi ser 

behovet av att framöver bygga och satsa på det diakonala arbetet. Fler medlemmar blir äldre och 

sjuka samt att vi drabbas av psykisk ohälsa pga hårt samhällsklimat. Dock har det under året funnits 

mycket av samtal, förbön, besök i hem och på olika inrättningar. Många i församlingen visar stor 

omsorg. Hemgrupperna fungerar i detta viktiga arbete. Efter gudstjänsterna i kyrkans café fungerar 

många samtal själavårdande i omsorg. Gertrud Tofters som pastor ägnar stor tid till själavård, samtal 



och förbön. Vår diakon Florence Emma Anvo gör en stor insats genom att regelbundet hjälpa 

församlingens äldsta medlem Dagny, 97 år.  

 

Florence Emma Anvo har under året fullgjort en utbildning i själavård bland sjuka i hemmiljö. 

Utbildare var Svenska kyrkans centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvård, Frikyrkosamråd och 

Diakoni stiftelsen Samariterhemmet. Utbildningen innehöll föreläsningar, seminarier, auskultation och 

handledning. Florences mentor var Åsa Jansson som arbetat i sjukhuskyrkan på Akademiska sjukhuset 

och som var utbildningsansvarig. I utbildningen ingick att läsa litteratur, böcker om själavård, 

föreläsningar av pastorer, präster och läkare inom psykiatrin och palliativvård. Florence fick besöka 

olika verksamheter som hade en koppling med den andliga delen liksom sjukhuskyrkan.  

 

Framöver har Florence studiebesök hos begravningsbyrå för att se hur de gör med den andliga delen. 

Florences mentor som är pastor på Samariterhemmet vill att hon skall besöka äldreombudsmannen i 

Uppsala för att se hur de möter den andliga delen. Utbildningen är inriktad till pastorer, präster, 

diakoner och volontärer som har ett uppdrag i kyrkans själavårdsmiljö.  

 

 

Öppen kyrka 

 

Gertrud Tofters tog initiativet i september efter Guds tilltal att varje onsdag klockan 10 – 12 inbjuda 

till Öppen kyrka i Centrumkyrkans café Heby. Medarbetare är Tatiana Palmyre, Raija Muukkonen och 

Lennart Söderberg. Syftet är att bryta ned murar kring kyrkan i Heby, att inbjuda till gemenskap, 

omsorg, samtal, fika och förbön. Det har börjat i liten skala men människor från Heby, Morgongåva 

och Sala tittar in i caféet, och det förekommer mycket frimodig bön i dessa träffar.  

 

 

 

BARN & UNGDOM 

Söndagsskolan Noas Ark! 

 

Vi inbjuder till söndagsskola varje söndag parallelt med gudstjänst. Söndagsskolan träffas i Torgkyrkan. 

I början av året genomförde vi en kampanj genom att köpa ett register till alla barn i Heby och 

Morgongåva och inbjuda till söndagsskola i Centrumkyrkan. Vi försöker på allt sätt att nå Hebyborna 

med evangelium om Jesus Kristus och Guds rike. Tiotalet barn och föräldrar gensvarade på inbjudan. 

Några av barnen förbjöds att fortsätta i söndagsskolan av pappa med annan religiös åskådning. Dock 

fortsätter vi med att inbjuda till och undervisa regelbundet i söndagsskolan. Vi har haft ca 10 barn 

under året, tyvärr inte samtidigt, det har varierat. Men som helhet 10 barn. 

 

Ledare med huvudansvar är: Ann-Sofie Eriksson, Josefine Rye-Danjelsen, Linda Geleff, Sara Olsson 

och Ange-Marie Gleneble. Hjälpledare är: Jemima Anvo-Djalo, Daniel Möller, George Emilsson, Serge 

Nday Ambaje. 

 

Så här gör vi: Vi börjar med att fika lite lätt, sedan har vi lite lovsång och bön för dagen. 

Därefter alltid en bibelberättelse som vi läser ur barnens bibel bl.a, drama,  funderar frågor, pyssel 

och lekar, avslutar med hejdå sång! Från och med 1/3 2015 börjar vi även med drama och dans. 

 

Konfirmander 2014-2015 

 

Frikyrkorna i norra kommundelen har varje år tillsammans inbjudit till konfirmationsundervisning. 

Där har även våra ungdomar deltagit. I år tog vi initiativet att starta egen undervisning med tonåringar 

i flera åldrar från Centrumkyrkan Heby & Sala. Konfirmanderna träffas varannan lördag till tre timmar 

undervisning, bön, bibelläsning och gemenskap. Under våren 2015 blir det ett läger samt avslutning 

söndag 31 maj. Än så länge tror vi inte att vi har undervisning varje år, men det är målet. Kyrkoherde 



Ulrika Lindholm ser positivt på att vi även gör inbjudan i skolan i Heby parallellt med Svenska kyrkans 

inbjudan. 

 

Ledare och lärare är Peder Möller och Ann-Sofie Eriksson. Elever är Felicia Palmyre, August Eriksson, 

Jemima Anvo-Djalo, Serge Nday Ambaje, Evelina Stahlén och Tobias Möller (hjälpledare).  

 

Vi använder oss av boken "Con Dios". Vi använder den inte helt rakt av utan vi använder det som vi 

tycker passar i undervisningssyfte. Ämnena vi har haft och kommer att ha är: Gud, Fader, Sonen, 

Helig Ande, Bibeln, Följ mig, Vem? Jag!, Kär och galen, Förlåtelse, Budorden, Dopet, Tro och Tvivel, 

Död och uppstånden samt att Gå vidare med Gud. I allt detta har vi viktiga frågeställningar som gäller 

i livet, hur vi är, vad vi gör, vad vi säger och inte säger, mm. 

 

Eleverna använder bibeln varje gång så de lär sig att hitta. Stenciler med frågeställningar så de får 

tänka till, samtal och diskussion, drama och spel, värderingsövningar, andakt och bön. Peder och Ann-

Sofie försöker lyssna in vad de säger, tycker och känner. Viktigt är att lära känna Jesus och Helig 

Ande, att det är en livsstil att vara kristen, att man inte är ensam om saker och beslut i livet. Att de 

är älskade och unika. Att det är viktigt att läsa bibeln och använda den som en kompass för att hamna 

rätt i livet. 

 

Peder och Ann-Sofie upplever ungdomarna vara väldigt öppna och nyfikna, de vill veta och lära sig 

mer. De har tagit emot Jesus i sina hjärtan. De är väldigt varma och omtänksamma. Lite blyga ibland 

men det går att få dem att släppa loss lite. Vi har en väldigt viktig uppgift att leda, undervisa och ta 

hand om dessa ungdomar. 

 

 

Ungdomsarbete 

Pär-Inge Larsson har år efter år utfört ett enormt arbete genom att vara huvudledare för dels 

Centrumkyrkans eget ungdomsarbete och dels för frikyrkornas gemensamma ungdomsarbete. Pär-

Inge kallas allmänt för ”farfar” och han är en andlig pappa för dessa ungdomar.  

 

 
 

Lördagsungdomssamlingar 

Varje lördagkväll under skolterminerna så har vi ungdomssamlingar där vi gör olika aktiviteter och 

åker till olika ställen. Vi är mellan 10 och 30 stycken på dessa kvällar. Vi har alltid en andakt och ber 



tillsammans. Ansvarig: Pär-Inge Larsson. Medarbetare (från församlingen): Albert och Daniel Möller. 

Peder och Jonathan Möller har tagit hand om andakter några lördagskvällar. 

 

Pannkakskyrkan 

Vi delade ut ca 4500 pannkakor i år vid 7 tillfällen. Sista april i Tärnsjö, och fyra tillfällen vid 

Skogsvallen och två dagar på Ingbo-festivalen. Förutom de 8-15 som står på plats så brukar det vara 

många som hjälper till att göra smet och som ber under tiden. Ansvarig från församlingen: Pär-Inge. 

Sedan har även Sara E, Johannes, Petra, Jonathan, Peder och Solveig varit med. 

 

SMUCK-läger 

Årets SMUCK-läger var det största med 47 deltagare och ledare. Det är många Gudsmöten och även 

i år blev det ungdomar frälsta under veckan. Ledare från CK: Pär-Inge, Josefine L, Sara och Johannes. 

 

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, då släcks hallen ned 

och vi spelar i UV-ljus. Under året har det startat upp herr- och damlag som seriespelar (Wåhla IBK). 

Vi brukar vara mellan 12-28 dessa kvällar. Minst 50% av deltagarna är ”icke-kyrkliga” och vi knyter 

mycket kontakter. Ansvariga: Sara och Johannes samt Pär-Inge.  

 

Älvåsa  

På sommarhalvåret så har vi gemensamma ungdomssamlingar på Älvåsa som kallas för SPOT. 

Lekar/tävlingar, hamburgare och Gudsmöten är det mycket av. På dessa kvällar är det allt mellan 20-

50 st ungdomar. Ingen ledare från CK, men Pär-Inge brukar vara med så ofta han kan och hjälpa till. 

 

 

Mission 

 

Centrumkyrkan är delaktig i Salt & Lights internationella mission och under årens lopp har flera från 

församlingen delaktigt i missionsresor till Afrika. Kiell Tofters har särskilt i Afrika undervisat om 

faderskap, ledarskap och företagande. Under sex år har Centrumkyrkan särskilt ekonomiskt stöttat 

pastor Safari Akili och hans hustru Sarah, som bott och verkat i Goma Östra Kongo. Under år 2013 

fick familjen fly pga kriget i Kongo, kom till Rwanda och slutligen till Kampala, Uganda. Där bedriver 

de arbete bland kongolesiska flyktingar och har startat församling. På förslag av Dave Richards och 

NEAT har nu detta ekonomiska stöd avslutats. Tillsammans med NEAT vill vi nu mera inrikta oss på 

mission i de baltiska länderna med pastor Paul John, Fristaden Falun, som teamledare.  

 

 

Församlingsläger 15 – 17 augusti Östgötagården 

 

Församlingslägret för Centrumkyrkan Heby & Sala i augusti var förlagt på Östgötagården i Rimforsa. 

Ett 80-tal deltagare tillbringade helgen tillsammans. Lägret var väl förberett av Anette Tofters och 

hennes medarbetare. Detta läger gav mycket god gemenskap, andligt liv och planer inför framtiden. Vi 

vill fortsätta med dessa församlingsläger. Vädret var inte det bästa så vi var tacksamma för flera 

rymliga utrymmen. Under helgen varvades mat och aktiviteter med samtalsgrupper och Gudsmöten. I 

sex samtalsgrupper var engagemanget stort. Syftet var att arbeta fram metoder och aktiviteter för 

evangelisation lokalt i Heby & Sala. 

 

 

Ungdomsgruppen – fokus evangelisation 

Talangjakt 2015. Ung-Alpha. Pannkakskyrka. Nattvandring. Ungdomsmöte. Teamresa. 

  

Barn i Sala & Heby 

Dansgrupp. Höstlovsfest. Barnens dag. 



  

   
 
Bilder från Församlingslägret på Östgötagården 15 – 17 augusti. 

 

Media – synlig kyrka, sprida evangelium 

Ny logo CK. Ny logo & slogan ungdomsmöte. Namnskyltar. T-shirts. Nya flyers. Ett snabb-"visitkort". 

En presentationsflyer. Ballong med logo. Vepa med logo på sidan av kyrkan. Nya "flaggor".  

 

Hur nå invandrare? 

Ett första steg: Skapa intresse för det. Ett andra steg: Visa på Guds hjärta för alla folk. 

Undervisa, predika och praktisera Guds rike. 

 

Hur leda en person till frälsning + rådgivning + dop/andedop + uppföljning 

Utåtriktade gudstjänster med anpassade budskap, drama, dans. 

Vid dessa gudstjänster presentera Alpha konceptet inkl. äktenskaps alpha. 

Behov av "faddrar" till nya som kommer till våra möten.  

 

Diakoni/socialt arbete 

Heby: Öppen kyrka. Sala: Utöka öppen kyrka. Gemensamt: Ungdomar sjunger för äldre. 

 

 

Församlingsmatrikeln 

 

Felicia Palmyre och Danira Karlsson har under året välkomnats som nya medlemmar på bekännelse. 

Christer Nilsson och Ingrid Jurå har under året på egen begäran lämnat församlingen. De finns nu i 

Korskyrkan Östervåla, och vi tackar dem för deras tid i Centrumkyrkan. Vid årets början hade 

församlingen 68 medlemmar, och det är samma antal vid årets utgång. 

 

 

Ekonomi - Resultatrapport 

 

Till och med räkenskapsåret 2013 hade Centrumkyrkan Heby gemensam ekonomisk förvaltning med 

Centrumkyrkan Sala. Denna rapport för år 2014 gäller enbart Centrumkyrkan Heby.  

 



Årsberättelse  
2014


