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ÅRSBERÄTTELSE FÖR CENTRUMKYRKAN HEBY 2016 
 

 

 
KALLELSEN 

I slutet av 1980-talet var det ett 30-tal vänner och medarbetare som upplevde en kallelse att 
starta en ny församling. Vi hade under fem år träffats i Bragdebo för att lovsjunga Gud, be, 
förkunna och ha god gemenskap. Sedan 1987 hade vi under namnet Herrens Gård inbjudit 
till och ansvarat för helandeveckor med 100-tals deltagare från hela Skandinavien. Den 12 
mars 1989 bildade vi församlingen och från början upplevde vi Guds kallelse att predika och 
be för helande och upprättelse enligt Jesaja 58:11-12 samt 61:1-4. Vi vill bygga en apostolisk 
& profetisk trosförsamling i Heby, som förkunnar Jesus & Guds rike, så det upprättas i hela 
kommunen. Utifrån denna vision och mandat konkretiserar vi missionsuppdraget till att 
 

 Hjälpa människor hitta fram till Jesus & Församlingen! 

 Utrusta lärjungar för tjänst i församlingen & samhället!  

 Allt till Guds namns förhärligande! 

 

TORGKYRKAN 

Frälsningsarmén etablerade sig i Heby 1897 och byggde en kårlokal vid torget. Med tiden 
uttunnades verksamheten och Frälsningsarmén sålde kårlokalen år 1996 till Anders Wall. Han lät 
dåvarande församlingen Herrens Gård hyra fastigheten samt efter några år köpa den. År 2001 
bytte församlingen namn till Centrumkyrkan Heby efter profetiskt ord av Roger Larsson. Det var 
även Roger som profeterade namnet Herrens Gård 1985, då han första gången besökte 
Bragdebo. Församlingen köpte fastigheten år 2001 för 850 000 kronor. År 2005 köpte vi extra 
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mark i anslutning till fastigheten. Kiell & Gertrud var föreståndare och pastorspar från 1989 till 
2002, då Andreas & Anette Tofters tog över ledarskapet av församlingen. De avskiljdes i 
Torgkyrkan av Dave & Chris Richards samt Håkan Gniste. Då hade vi fortfarande Frälsningsarméns 
emblem på fondväggen. Några år senare byggde vi om estraden.  
 
 

  
 
Verksamheten i församlingen växte under första decenniet av 2000-talet och därför var vi positiva 
till att köpa f.d. Missionskyrkan Heby, när Studieförbundet Bilda erbjöd oss det 2010. Samma är 
planterade Centrumkyrkan en ny församling i Sala, vilken Andreas & Anette tog huvudansvaret 
för. I Heby hade vi ett tag ett pastorsteam, men 2011 avskiljdes Kiell & Gertrud åter som 
föreståndare och pastorspar. Efter restauration av kyrksalen i nya Centrumkyrkan vid Kyrkogatan 
har behovet av två fastigheter blivit mindre. Under 2015 och början 2016 hade vi samtal och bön i 
församlingen hur vi skulle göra med Torgkyrkan. Sommaren 2016 beslöt församlingen att sälja 
den, vilket skedde den 30 augusti 2016. Köpare var fastighetsbolaget Himmelriket i Heby AB, och 
köpekillingen var 900 000 kronor.  
 

 
 
Vi är tacksamma för åren i Torgkyrkan och har haft många Gudsmöten där. Under september 
2016 efter en gudstjänst gick församlingen över till Torgkyrkan och tackade Gud för den. 
Restaureringen av nya Centrumkyrkan har legat på sparlåga några år, men under hösten har vi 
börjat att bygga och inreda våning två med andaktsrum, barnrum, kontor, fondläktare, toalett, 
förråd och trapp. Kvar att rusta är en f.d. lägenhet samt del av södra läktaren.  
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HÄNT UNDER 2016 

Under året har Kiell & Gertrud Tofters skrivit åtta pastorsbrev som har sänts digitalt till alla 
medlemmar. Pastorsbreven har handlat om vad som sker i församlingen samt haft en personlig 
touch. Året började med den med Centrumkyrkan Sala gemensamma faste- och böneveckan. Ett 
viktigt tema som kom fram var Jesaja 61:1-4. Vi finner inspiration i de månatliga gemensamma 
gudstjänsterna – Celebrations –  med Sala-församlingen. I januari hade vi också gemensam 
gudstjänst med Svenska kyrkan.  
 
Samarbetet med pastor Mats Nordén och Citykyrkan Västerås är betydelsefullt för oss. Mats 
fungerar som en apostel för oss. I februari deltog många från CK Heby i en undervisningsdag i 
Västerås med Mikael Tellbe. Den handlade om att tolka tidens tecken och att rätt förstå 
Uppenbarelseboken. Ungdomar deltog i Light House konferensen i Västerås. Både under mars 
och juni har Mats Nordén träffar för vårt ledarskap.  
 
För första gången hade vi i Centrumkyrkan ett påskspel, som engagerade många. Ann-Sofie 
Eriksson var initiativtagare och regissör. Genom ett drama åskådliggjordes påskens budskap. 
Följande bild visar Jesus och lärjungarna vid sista måltiden i Övre salen, Jerusalem. 
 



 

4 

 
 
 
LEDARUTVECKLING 

Församlingen har ett mycket gott ledarskap och vi bygger och utvecklar ledare hela tiden. Under 
maj månad deltog ledare från CK Heby i Salt & Lights nordiska ledarkonferens. Därefter besökte 
Dave & Chris Richards Centrumkyrkan Sala & Heby, predikade i Celebration samt hade ledarträff.  
 
 

   
 
Vänster: Från Ledarträffen i Sala. Mitten: Förändringar. Höger: Chris predikar och Jonathan tolkar. 

Vid konferensen i Uddevalla poängterade Dave betydelsen av att Salt & Light-arbetet i Norden 
startade i Heby. ”Om vi inte mötts för 30 år sedan skulle inte Salt & Light i Norden finnas”. Vi har 
som församling en pionjär och profetisk kallelse, som vi fortsätter med.   
 
Den 10 september hade vi en församlingsdag på Ögården tillsammans med Sala-församlingen 
samt Mats & Monica Nordén. Vi samtalade om mål för församlingarna samt om CK Hebys 
pastorsteam bestående av Kiell Tofters, Pär-Inge Larsson och Peder Möller. Kiell är föreståndare 
och teamledare till årsmöte och avskiljning under vintern 2017, då Peder Möller tar över de 
rollerna. Pär-Inge Larsson redogjorde för ansvarsfördelningen i pastorsteamet.  
 
På rekommendation av församlingen började Jonathan Möller och Xhovana Molla i Nordisk 
Träningsskola, som drivs av Salt & Light Nordic Team och församlingarna relaterade till detta. 
Under sju månader deltar Jonathan och Xhovana i denna utbildning och träning med syfte att bli 
församlingsledare inom Salt & Light familjen.  
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TILLÖKNING 

Vi har under en längre tid bett om tillväxt och tillökning både i församlingen och hos våra familjer. 
Vi ber om att fysiska barn föds i de unga familjerna samt att andliga barn föds i församlingen. I 
maj föddes Harry Rye-Danjelsen och Lukas Modig, och de välsignades i september. I augusti 
föddes Eliah Rye-Danjelsen och han välsignades i februari 2017. I december föddes Nova Eriksson. 
Vilka välsignelser! I september vigdes David och Farida Lindholm samt Rolf och Satu Hagert till 
äkta par. I december hälsades Jenny Modig välkommen som församlingsmedlem på rekommen-
dation från Motala pingstförsamling.   
 
 
MISSIONSRESA 

Under november månad reste Kiell Tofters samt Peder & Solweig Möller och besökte Rwanda och 
Uganda. Kiell har besökt östra Afrika flera gånger och ville nu introducera Peder & Solweig för 
pastorer, ledare och församlingar. Hos pastor Enock Bagirishya i Rwanda hade vi undervisning för 
pastorer och ledare. Vi träffade också andra pastorer och församlingar samt lärde känna och knöt 
kontakt med Salt & Lights ledare i Rwanda, biskop James Mulisa.  

 
I Uganda besökte vi särskilt pastor Safari 
Akili, hans familj och församling, samt 
vänner från Burundi som flytt från landet. Vi 
lärde känna Salt & Lights ledare i Uganda, 
biskop Titus Oundo. Vi lärde också känna 
missionärerna Jonatas & Natasha, Brasilien, 
som arbetar för missionsorganisationen 
MORE, vilken också stödjer Safari och hans 
arbete. 
 
Solweig undervisade bl.a. om kvinnligt 
ledarskap, vilket gjorde de afrikanska 
kvinnorna mycket glada och tacksamma.  

 
LOVSÅNG 

Maria Olsson är ledare för lovsång, musik & teknik i Centrumkyrkan och skriver: 
 
”Under 2016 har vi i Lovsång och teknikteamet ytligt sett inte haft så många team träffar. Men vi 
har troget varit en del av söndagens gudstjänster och känner en stor glädje och tacksamhet över 
våra underbara musiker och sångare, ljud och text tekniker. Vi ser också med glädje på det 
självklara samarbetet med mötesledare och talare, just detta är något som har lyfts över åren och 
som vi nu ser en positiv förändring i.  
 
Till det extra ordinära hör väl ändå uppstarten av ett nytt arrangemang Sommarkonsert, ännu ett 
sätt för att nå de kyrkovana. Det kanske inte var över fullt i kyrkan men kören sjöng av hjärtans 
fröjd och det blir definitivt en repris 2017. Sommaren kom med välbehövlig vila sen var det dags för 
planering inför julkonsert 2016 "Julexpressen". Det var en liten men entusiastisk skara sångare och 
musiker som övade under hösten. För oss som ledde det hela kom ibland funderingen om vi 
verkligen skulle ro i land det här eller kasta in handduken. Åh, vad jag är glad att vi stod på oss! 
Julexpressen 2016 är helt klart en av de bästa julkonserter vi har gjort. Stort tack till alla sångare, 
musiker och tekniker som troget lägger ner sitt hjärta för vårt Guds rike i lovsången, övningarna 
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och i all teknik som bara fungerar. Ni är fantastiska! Guds rika välsignelse över oss alla inför det år 
som ligger framför.”   
 

 
 
FÖRSAMLINGSLEDNING 
 
Årsmötet hölls den 13 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, Maria Olsson, Karl-Gunnar Olsson, Sara Eriksson, 
Johannes Eriksson, Lennart Söderberg 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 2016 har jag varit ordförande för Församlingen Centrumkyrkan Heby, vilket vi har bytt 
namn till Styrelsen; Jag vill tacka för förtroendet att få vara styrelseordförande för församlingen 
Centrumkyrkan Heby. Det har varit ett gott år där mycket positiva saker har hänt i vår församling. 
Styrelsen andas framtidshopp och är full av energi, vi samlas en gång per månad för sammanträde. 
Vi har under året kunnat släppa vissa praktiska frågor som ett resultat av att vi börjar få mer 
struktur på våra olika ”verksamhets-team”. Vi jobbar målmedvetet för att kunna komma till den 
punkten att vi ska kunna fokusera mer på långsiktiga mål och hur församlingen ska kunna växa 
både andligt och numerärt. 
 

2. Verksamhets team. 

Vi fortsätter att jobba med olika team, dessa team avlastar styrelsen på ett bra sätt, genom dessa 
team får vi en större bredd i ledningen av församlingen samt att vi blir mindre sårbara som 
församling. Bördan på varje enskild församlingsmedlem bli också mindre när vi fördelar ansvar 
vilket vi gör och fortsätter utveckla. Under året har några av dessa grupper börjat fungera väldigt 
bra medan vi får fortsätta jobba med andra, vi ger inte upp. 
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Pär-Inge Larsson, Peder Möller och Kiell Tofters i pastorsteamet med Mats Nordén. 

 
3. Samarbetet med Mats Nordén och Andreas Tofters 

Precis som under 2015 har vi haft hjälp och stöd av pastor Mats och pastor Andreas. Under året 
har vi avslutat vår äldstegrupp. Vi har valt och avskilt Pär-Inge Larsson och mej som pastorer jämte 
Kiell Tofters och då också bildat ett pastorsteam. Pastorsteamet har på regelbunden basis träffat 
Mats och Andreas för att samtala och be om hur vi ska bygga församling vidare, även samtalat 
mycket om hur vi går vidare med församlingsföreståndare. Vid församlingsdagen på Ö-gården i 
september lämnade denna grupp sitt förslag till församlingen att be över till årsmötet. Nämligen 
att jag och Solweig ska ta över som församlingsföreståndare efter Kiell och Gertrude.  
 

4. Gudstjänstteamet. 

Vi har gjort två program under året och vi börjar få till en god atmosfär i teamet, under hösten 
började Jonathan på NTS och då bjöd vi in Ange-Marie vilket blivit ett bra tillskott, vi är mycket 
glada över att ha henne med. Vi fortsätter att utvecklas och lär oss nya saker hela tiden och vi tar 
gärna emot tankar och idéer om talare och andra saker som ni kulle önska ske under mötena i 
församlingen.” 
 

 
HEMGRUPPSARBETE 

Hemgruppsarbetet är en viktig del av församlingens gemenskap och omsorg samt personlig 
förbön. I Heby har vi två grupper. Den stora gruppen som träffas varje fredag i kyrkans cafeteria 

under ledning av Ann-Sofie Eriksson och Lennart 
Söderberg. Samt mammagruppen. Dess ledare Sara 
Rye-Danjelsen skriver: 
”Mammagruppen är egentligen ena halvan av 
bönegruppen Heby 1, vi som för närvarande är 
föräldralediga. Vi träffas varannan vecka på dagtid 
med alla barnen för enkel lunch. Sen delar vi 
böneämnen och ber tillsammans medan klossarna 
flyger, bilar kör omkring och barnen tjoar runt oss. 
Det är tur att Gud hör igenom vardagens kaos och 
buller!” 
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TONÅR & UNGDOM 

Pär-Inge Larsson leder församlingens ungdomsarbete tillsammans med Albert Möller. 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 16 stycken på dessa kvällar. Några axplock är: Torstens 
SuperShow, att åka traktorslang i Lapphällarna, skidresa till Romme, bowling i Sala, LightHouse-
ungdomskonferens 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 (vårterminen). 
 
2. SMUCK-läger 
Vi var 28 st som var med (+2 deltid). Vi var vid Deldenäs i närheten av Degerfors. Det är många 
Gudsmöten och många som blir vidrörda under veckan.  
Ledare från CK: Pär-Inge och Albert 
 
3. Söndagsinnebandy 
Varje söndagskväll, året runt, så spelar vi innebandy i Östervåla Sporthall mellan kl 19-21. Vi 
anordnar 1-2 innebandyturneringar om året där Innebandy by Night den sista april är given. I år 
var det med 5 lag. Extra roligt var att Jemima A och Gabriel P fick med ett lag från Heby som även 
övernattade. På söndagskvällarna brukar vi vara mellan 6-25 dessa kvällar. Minst 50% av 
deltagarna är ”icke-kyrkliga” och vi knyter mycket kontakter och känner oss som Guds Rikes 
representanter (kanske inte i alla situationer på plan men för övrigt). Kvällen inleds alltid med en 
kort bön. Ansvariga: Sara och Johannes samt Pär-Inge. 
 
4. Pannkakskyrkan 
Vi delade ut ca 2500 pannkakor i år vid 3 tillfällen vid Skogsvallen, Östervåla. Totalt är det en 15-20 
personer som hjälper till på olika sätt vid varje tillfälle, både på plats och som smetgörare. Under 
året köpte vi ny husvagn. Ansvarig från församlingen: Pär-Inge. Sedan har även Sara E, Johannes 
och Petra varit med och stått vid vagnen. 
 
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. Det här året var det påtagligt färre ungdomar som var med men 
ändå allt mellan 8-25 st ungdomar från alla kyrkor i trakten. Pär-Inge har varit med i 
aktivitetsteamet och Albert och Daniel i lovsångsteamet.” 
 

SAMARBETEN 

 Församlingen Centrumkyrkan Heby är relaterad till Salt & Light International sedan 1989. 

 Församlingen tillhör också Trosrörelsen sedan 1991 då TRPO bildades. 

 Pastor Kiell Tofters tillhör TRPO (Trosrörelsens Predikantorganisation) och har sedan 1994 
vigningsrätt genom denna. 

 Centrumkyrkan Heby samverkar också med församlings- och missionsrörelsen EFK sedan 
2007. 

 Församlingen samarbetar också i Mötesplatsen, lokalt nätverk i Heby kommun för 
missionskyrkorna och baptistkyrkorna samt Centrumkyrkan. 
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SERVERING 

Ann-Sofie Eriksson: ”Efter att ha fått i oss andlig spis har vi haft förmånen att fylla på med gott i 
magen också efter våra gudstjänster. Serveringen fungerar bra på så sätt att vi kunnat serverar 
fika som varit ganska enkelt till mer hembakat gott och mat ibland, som bestått av korv med bröd, 
soppa bl.a.  
 
Vi har väl inte varit så många som vi önskat att vara ansvariga för serveringen, men det har 
fungerat. Vi har hjälpts åt. Vi har tagit en serveringsavgift varje gång på en mycket blygsam 
summa. Det går även att swisha över pengar till kyrkan. Vi har haft förmånen att få hembakat och 
många har hjälpt till med bakning. Vilket vi hoppas fortsätter.  
Tack alla som hjälpt till!” 
 

EKONOMI OCH FASTIGHET 

Ekonomi och förvaltning av fastigheter redovisas i en särskild rapport av kassören Pär-Inge Larsson 
vid årsmötet. Dock uppmärksammar vi här att tionde och offer minskat med 9 % i förhållande till 
2015. Vid församlingsdagen i september satte vi som mål att givandet skulle öka, eftersom vi vill 
arvodera kommande föreståndare för en dag per vecka. Offrandet under 2016 är 523 231 kronor. 
Kollekterna vid gudstjänsterna har minskat pga ändrat beteende gällande kontanter. Dock har 
betalning via Swish ökat. Till mission och Salt & Light har vi givit 72 100 kronor samt till renovering 
av Centrumkyrkan 106 293 kronor.  
 
 
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. Johannes Eriksson 
ansvarar för matrikelarbetet samt utsändning av pastorsbrev och annat 
material till medlemmarna via nätet. Kiell & Gertrud Tofters har under 2016 
åtta gånger skrivit pastorsbrev, där de berättar om sig själva och vad som hänt i 
församlingen. Johannes rapporterar följande: ”Under 2016 har det gjorts 
uppdateringar av matrikeln. Alla församlingsmedlemmar har kontaktats för att 

säkerställa att uppgifterna i matrikeln är korrekta. Under 2016 har en ny medlem tillkommit (Jenny 
Modig) och fem medlemmar har av olika anledningar lämnat församlingen. Vid nyåret var vi 61 
medlemmar i Centrumkyrkan Heby.” 

 

 

 

Centrumkyrkan Heby den 24 februari 2017 

Styrelsen genom Kiell Tofters 
 


