
 
 

ÅRSBERÄTTELSE FÖR CENTRUMKYRKAN I HEBY 
 

För år 2005 - församlingens 17:de verksamhetsår 
 
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. 
 
Lokal ekumenik 
Vi arbetar ekumeniskt tillsammans med andra. 
Sedan tre år finns ett väl fungerande nätverk 
under namn ”Mötesplatsen” av alla ”frikyr-
korna” i Heby kommun. Samarbetet innehåller 
gemensamma gudstjänster och lovsångssam-
lingar samt ungdomsmöten, ledarsamlingar och 
pastorsträffar. Samtal har förts om gemensamt 
ansvar för Älvåsa, och sommaren 2006 startar 
den gemensamma verksamheten.  
 

 
 
Global ekumenik 
Centrumkyrkan är även en del av det interna-
tionella fösamlingsnätverket Salt & Light. Salt & 
Light betonar vikten av att bygga och vårda 
goda relationer både i kyrkan och i samhället, 
att ha personlig omsorg om varandra, att bygga 
ledarskap, att starta nya församlingar, att 
predika tro. Pastor Dave och Chris Richards, 
Basingstoke, har sedan 1989 hjälpt oss att bygga 
församlingen. Årligen har de besökt oss, och 

uppmuntrat oss. Pastor Andreas och Anette 
Tofters samt Maria och Karl-Gunnar Olsson 
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 har förts inom Ledarrrådet 
under flera år om anslutning till Evangeliska 
Frikyrkan. Under hösten träffade pastor 
Andreas och Kiell Tofters företrädare för EFK. 
Inom Centrumkyrkan finns nu ett enat beslut 
om att ansöka om medlemskap i EFK, och vi 
hälsas välkommen i dess årskonferens 25 – 27 
maj 2006 i Torp, Närke. 
 

 
 

Växande församling 
Centrumkyrkan är en växande församling. 
Under år 2005 var vi drygt 70 medlemmar. 
Utöver de 70 medlemmarna är Centrumkyrkan 



välsignad med många barn, tonåringar och 
vänner. En stor välsignelse är de tiotal afrikaner 
vi begåvats med i vår församling. Här gör 
Florence Anvo ett stort arbete, liksom ledarna 
för den internationella hemgruppen Jan-Olov 
och Anette Emilsson. 
 
Gudstjänsten 
Söndagens gudstjänst är den viktigaste 
verksamheten i församlingen. Flera gånger 
under året har kyrksalen varit fylld av män-
niskor, 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, Petra Larsson, Karl-Gunnar 
Olsson, Maria Olsson och Katrin Larsson. 
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 
och Johanna Olsson.  
 
Ledarskap 
Församlingen leds av ett Ledarråd bestående av 
Andreas Tofters (församlingsföreståndare, äldste 
och ordförande), Maria Olsson (administratör 
och sekreterare), Karl-Arne Larsson (äldste, 
kassör), Kiell Tofters (äldste), Pär-Inge Larsson 
(äldste) och Peder Möller. Pär-Inge avskiljdes 
som äldste under året. 

 

Pastor Andreas Tofters: 
Som pastor så är det en stor glädje och ett stort 
ansvar att leda en församling. Det är inte som 
ett vanligt jobb, utan pastor är man 24 timmar 
om dygnet. Någon har sagt att det är världens 
svåraste jobb. Men i Centrumkyrkan så är vi 
många som delar på ansvaret. Vi arbetar mycket 

i team och fördelar ansvaret på fler människor. 
Vi är många som tar ansvar i ledarrådet, 
hemgrupperna, ungdomsarbetet, ungdoms-
gården, söndagsskolan, fikat, lovsång, dans, ljud 
etc. Ja, utan alla i Centrumkyrkan som tar 
ansvar skulle inte mycket hända. För min 
personliga del har jag under året fortsatt att 
jobba 80% för AGFA och ytterligare 50% för 
Centrumkyrkan som pastor. Till god hjälp har 
jag Maria Olsson som arbetar 1 dag per vecka 
som administratör. 
 
Mötesplatsen 
För några år sedan var det inte många som ville 
samarbeta med oss, men tiderna förändras och 
vi med dem. Sedan något år har jag ansvaret för 
Mötesplatsen som är en ekumenisk samling 
mellan de olika frikyrkorna i kommunen. Tack 
vare den rollen så har relationerna till de andra 
församlingarna förbättrats avsevärt och flera av 
oss har besökt de andra kyrkorna där vi har fått 
möjligheten att dela Guds ord med våra syskon. 
 
Älvåsa 
Under året så har även en inbjudan om 
gemensamt ansvar för fritidsgården Älvåsa växt 
fram. Vi och ytterligare alla frikyrkor i Heby 
Kommun, med undantag för en församling har 
hörsammat kallelsen. Detta har lett till att ny 
ekumenisk styrelse valts där vi som församling 
har med Karl-Arne Larsson och Peder Möller 
samt Kalle/Maria Olsson som är med i 
programutskottet. Sommaren 2006 drar den 
gemensamma satsningen igång.  
 
RIA-Hela människan 
I enlighet med den vision vi bär att hjälpa 
människor i Sala/Heby ligger arbetet med RIA-
Hela människan. Vi har många församlings-
medlemmar som frivilligt ställer upp flera dagar 
per vecka med att vara medmänniska till att 
hjälpa till med olika praktiska som andliga ting. 
Detta gör vi tillsammans med de andra 
kyrkorna i Sala och Heby Kommun. 
 

Missionsresan till Zimbabwe 
Under september månad så reste jag och pastor 
Mats Norden, Citykyrkan Västerås, på team till 
Zimbabwe, där vi under en vecka hann med ett 
15-tal möten och seminarier. Det var undervis-
ning på bibelskolan, det var affärsseminarier, 
pastorsdagar, ledardagar, ungdomsmöten och 
söndagsmöten. Nöden är stor, men väckelsen 
stark i Zimbabwe och det påverkade både mig 
och Mats på ett starkt sätt att få stå och betjäna 
under öppen himmel. Till Afrika åkte jag med 
mycket lite kraft, men Gud gjorde ett mirakel 
med mig där, och hem kom jag med ny kraft. 



 

 
Centrumkyrkans Ledarråd vid Salt & Lights ledarkonferens februari 2006. Bakre rad från vänster: Andreas 
& Anette Tofters, Gertrud & Kiell Tofters, Solweig & Peder Möller, Karl-Arne & Agnetha Larsson. Främre 
rad från vänster: Karl-Gunnar & Maria Olsson, Pär-Inge & Petra Larsson. 
 
Vi var även med att ge en gåva från försam-
lingen till föräldralösa skolbarn, så de fick 
skolböcker, som de inte annars kunde ha fått. 

Våryran 

I vanlig ordning var församlingen en del av 
våryran som går av stapeln en helg under våren 
varje år för handlarna i Heby centrum. Vi bjöd 
in till fika i kyrkan, erbjöd ballongvridning och 
ansiktsmålning för barnen och gemenskap. 
Detta som en väg att bryta ned fördomar och 
bygga relationer. Många av Hebyborna tog till-
fället att komma. Våra ungdomar dansade även 
ute på torget, vilket är ytterligare ett sätt att 
bygga relationer och bryta ned de fördomar som 
finns emot kristna. 
  
Julkonserten 
1:a advent var kyrkan fylld av förväntansfulla 
människor som fick lyssna till vacker julsång, 
bibelläsning, sketcher, tomten med Pär-Inge 
och därefter gott fika med gemenskap. Flera av 
besökarna var förstagångsbesökare vilket är ett  

 
av syftena, ett annat är att ta med vänner och 
släktingar till vår kyrka. Kyrksalen var ombyggd 
med svart skynke, lampor och SJ-pallar. Till vår 
hjälp fick vi musiker från de andra kyrkorna 
som med glädje ställde upp. 
 
Årsbokslut 
Vid slutet på ett år, så är det gott att få göra 
bokslut, i våra personliga och i församlingens liv. 
Vi får reflektera över vad vi gjort rätt eller fel. 
Tänk vad bra att vända blad för ett nytt år, med 
nya möjligheter, nya löften och ny överlåtelse 
till Herren Jesus Kristus i våra liv.  
 
10 st människor har kommit till tro detta år, 
flera har blivit helade, många är glädjeämnena 
och tacksägelsen. Samtidigt var 2005 ett år av 
växtvärk, där vi försökt bearbeta och hantera de 
tidigare åren av kraftig tillväxt. Vi har lyckats till 
viss del och misslyckats till viss del. Men jag är 
viss om att Han som påbörjat ett gott verk skall 
fullborda det till Jesu Kristi dag. 
 
 



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 färdigställa för-
samlingsprogrammet och församlingsschemat 
3ggr/år, att organisera och administrera besök 
av tillresande talare, team, församlingens läger 
m.m. 
 
Lovångsteamet i Centrumkyrkan 
År 2005 bestod lovsångsteamet av 12 
medlemmar och är församlingen behjälplig 
mestadels under söndagsgudstjänsten. Vi har 
även varit med pastor Andreas till andra 
församlingar i kommunen för att uppmuntra 
dessa till mer lovsång i deras gudstjänstliv, detta 
har varit en förberedelse till den ekumeniska 
Lovsångskonferensen i mars 2006. Under 
hösten 2005 har vi även varit delaktiga i 
ungdomarnas möten/Brännpunkt 1ggr/mån, 
dessa har utvecklat oss alla och gett oss en 
större frimodighet. 
 
Hemgrupperna i Centrumkyrkan 
CK hade under 2005 7 st. Hemgrupper som har 
varit till stor hjälp att ”hjälpa människor hitta 
fram”. Här ses den enskilda individen och man 
har genom samtal, sång, bön och bibelstudium 
möjlighet att växa i sin kristna tro. 
 
Kök 
Under 2005 har Jenny Sundkvist och Agneta 
Arnryd varit ansvariga för köksverksamheten 
som de skött med bravur. De upphör aldrig att 
överraska oss med ”smarriga” fikabröd och 
kreativa lösningar för att förgylla våra stunder 
tillsammans över kaffe och ibland mat. Trots ett 
kök som är på tok för litet fortsätter köksteamet 
att betjäna församlingen och det är vi tack-
samma för. 
 
Anette Tofters, ansvarig för Noas Ark: 
Antalet inskrivna barn i åldern 1-13 år var 26 
vid årskiftet 2005/06. Antal ledare vid samma 
tidpunkt var elva och i stödfunktionerna fanns 
ytterligare tre. ”Himlakul” har vi varje söndag 
med undantag för jullov och sommarlov. Första 
halvan av året följde vi ett svenskt textmaterial 
som heter ”Himlastoff”.  
 
Fr.o.m. andra halvan av höstterminen började vi 
med ett nytt koncept som heter ”Promiseland”. 
Det har inneburit en stor förändring för hur vi 
arbetar med barnen. Vi har först en storsamling, 
därefter fika. Barnen går vidare till sina 
växthusgrupper och till sist träffas alla för att ha 
buskul tillsammans, vilket innebär lek, spel, 

pyssel och mycket annat. På ledarnivå så har det 
nya konceptet inneburit att vi jobbar i team.  
 
I juni åkte vi med barnen på utflykt till Sala 
Silvergruva. De äldsta barnen fick gå ned i 
gruvan på 60 meter. De yngre barnen gick ned 
till Drottning Christinas schakt och fick sedan 
gå på en skattjakt i omgivningarna runt gruvan. 
Regnet öste ner och vi vadade i vatten, men 
humöret var faktiskt på topp!  
 
Vid varje terminsavslutning genomför vi en 
familjegudstjänst. Den brukar präglas av sång, 
dans, drama, godispåsar, jultomte, lekar, clown, 
bibelord etc. På höstlovet träffades barnen i 
kyrkan till höstlovsfest för lek och stoj! Vi har 
under året som gått upplevt - mer kännbart än 
tidigare – lokalbristen. Vi är för många små och 
stora människor på liten yta. I oktober 
öppnades möjligheten för oss att vara i 
Bildagården. Det blev ett lyft för oss. Där fick vi 
utrymme för våra aktiviteter. Vi har för våra 
ledare, fler barnledarsamlingar än tidigare, 
vilket har resulterat i större engagemang och 
delaktighet.  
 

 
 
Något som också ryms under Noas Ark är de 
tjejträffar vi har med våra mellanstadietjejer. De 
träffas en lördag per månad för att lära känna 
varandra bättre och hitta på roliga saker 
tillsammans. Vi ser vikten av detta då 
majoriteten av tjejerna inte har kristna kompisar 
i skolan. Ansvaret för dessa träffar är uppdelat 
på några mammor i kyrkan.  
 
Vi är välsignade med härliga barn och överlåtna 
barnledare. Vi har en mycket tydlig vision och 
har en enighet när det gäller vad vi vill för 
barnen. Detta ger goda ramar för vårt arbete 
och vi tror att arbetet kommer att växa och vara 
till stor välsignelse för många barn och familjer i 
Heby och Sala kommuner. 



Pär-Inge Larsson, ansvarig för 
Ungdomsarbetet: 
 

 
 
Vi har bedrivit traditionsenligt ungdomsarbete 
under året med bla Vemdalenresan tillsammans 
med de andra kyrkorna i Heby kommun där vi 
hade 10 st med från oss, Kungsbergetresa i egen 
regi med 27 deltagare och många ungdoms-
samlingar både i hemmen och i kyrkan.  
 
Spanien 
Det som betydde allra mest för många under 
året var missionsresan till Spanien, Mallaga, 2 
veckor i augusti. Vi var 20 st som åkte från oss. 
Vi visste inte riktigt vad vi åkte på men det 
visade sej att det var en resa med en 
organisation som heter ”Jesus Revolution” och 
som är en radikal missionsorganisation med säte 
i Norge.  
 
När vi kom till Spanien så väntade 3 dagars 
intensiv träning mitt i gassande sol. Vi var 
uppdelade i dans och dramateam. De flesta var 
helt slut när vi på morgonen den 3:e dagen fick 
reda på att alla skulle vittna på gatorna, och att 
vi skulle göra det redan på kvällen. Den dagen 
kände vi oss som "dom gråtande svenskarna". Vi 
åkte ut med bussar till olika orter, ett  dansteam 
och ett dramateam  tillsam- 
 

 
 
 

mans. Vi var nervösa i massor och helt 
beroende av Gud. Gud funkar - när alla kom 
tillbaka och vi fick höra segerrapporter från 
varann, "vi fick be med en gammal dam", "vi 
fick 2 frälsta", "en kom fram när vi vittnade och 
avbröt och ville bli frälst" Gud är god!  
 
Vi hade segerveckor med massor av vittnesbörd. 
Alla som kom från Spanien var förändrade, och 
kommer nog aldrig att bli de samma, för vi har 
sett att Gud fungerar i praktiken, när det 
verkligen behövs. Några nyckelord från 
Spanien: ”PT (Personlig Tid med Gud)”. ”Short, 
Sharp and with Fire” ska vittnesbörd vara.  
 
Predikan ska vara som korset, både horisontell 
(framgång, Gud är med dej) och vertikal 
(frälsning). Man kan skriva massor mera om det 
som t.ex. Mia som lärde känna alla, Adde under 
hans bönepalm och mycket annat. 
 
Läger/hajk 
Det blev inget läger i år, men vi hade en hajk i 
Harbo missionskyrka där vi lärde upp flera i 
kyrkan, danserna och dramat från Spanien. 
Hajken avslutades med att vi hade hand om 
söndagsgudstjänsten där det blev många vitt-
nesbörd och drama. 
 

 
 
Ungdomsmöten Brännpunkt 
Under hösten höjdes nivån på ungdomsmötena 
och det satsas numera mera på dem. Scentyg, 
ljus, snygga affischer och massor med pallar är 
viktiga delar för att få rätt stämning. Större 
förberedelse är också en viktig del. 
 
Resultat 
Genom vårt ungdomsarbete så har minst 8 
personer blivit frälsta under året (Spanien oräk-
nat). Gud är god mot oss! 
  
 
 
 



Jan-Olov och Anette Emilsson, 
ungdomsgårdsföreståndare: 
 
 

 
 
 
Ungdomsgården 
 Vi tog över ansvaret för församlingens 
ungdomsgård i september. Vi har haft öppet på 
fredagskvällarna mellan 20-23 och det har varit 
mellan 5 och 25 ungdomar per kväll. De flesta 
ungdomarna återkommer, men en del ser man 
bara en eller ett par gånger. Vi är åtta ledare 
som turas om att ansvara för kvällarna.  
 
Lokalerna lämnar en del övrigt att önska för att 
kunna locka tjejer, vilka vill ha det lugnt och 
mysigt för att trivas. Därför är det nästan bara 
killar som kommer. Vi spelar musik, säljer godis 
och läsk, spelar spel och pingis samt tv-spel. 
Eftersom utbudet har varit detsamma i flera år 
så vill ungdomarna ha nya saker att göra. Det är 
en utmaning att hitta på något som inte stör vår 
övriga verksamhet, men vi har en del på gång. 
  
Det är väldigt tillfredsställande att kunna göra 
något för dessa ungdomar som behöver mycket 
kärlek och fostran. 
  
 
Karin Rydell, ledare för 
Lettlandsresan: 
 
Lettlandsresan oktober 2005. 
I oktober var vi 20 personer som åkte med buss 
till Lettland. Vi åkte till Daugavpils där Nicolie 
Schevshuk är pastor och där vi har varit en gång 
förut med Centrumkyrkan.  Vi gjorde en del 
besök bl a till en av lägenheterna där försam-

lingen delar ut mat till barn och ungdomar 
dagligen och till ett äldreboende där det bor ca 
200 äldre personer där vi sjöng och hade en 
samling.  
 
Vi var också hos en romerfamilj som i våras 
hade fått hjälp från Sverige med att laga taket i 
lagården. Det hade rasat och en del av djuren 
dog. Nu var taket helt och fint igen, familjen 
hade en kalv och önskade köpa en kalv till men 
såg framtiden an med tillförsikt. Vi blev bjudna 
på te och smörgåsar som de generöst och med 
gästfrihet gav oss. Det är så speciellt att möta 
människorna i Lettland, de är så generösa och 
vill dela med sig av det de har trots att de inte 
har så mycket. 
 
Vi var också i Riga där vi bodde en natt på en 
lägergård som Pingstförsamlingen äger. Vi fick 
höra deras fantastiska historia om hur gården 
kommit i deras ägo. Gud gör under! 
 

 
 
I Sabile var vi i den lilla församlingen som vi 
besökt en gång förut där Janis Polis är pastor 
och där församlingen till mesta delen består av 
ungdomar. De framförde ett drama för oss och 
var hängivna sin uppgift. Det är roligt och 
fascinerande att vara med på resorna till 
Lettland.  
 
Vi hade hjälpsändning med oss och det är så 
värdefullt att få dela med sig och dela Guds 
kärlek till folket genom våra insatser. Det 
bestående i dessa resor är ändå att möta 
människorna där och se deras liv och 
generositet och hängivenhet att göra gott och 
sprida Guds kärlek till sina medmänniskor.  
 



Karl-Arne Larsson, kassör: 
 

 
 
Den första tanken som kommer är att Gud är 
den som förser oss!! Det är inte mina eller dina 
pengar, utan om vi är honom trogen i det lilla 
kommer han att även utöka vårt område på det 
ekonomiska planet för dig, mig och försam-
lingen. När det gäller rena siffror gällande 2005  
hänvisar jag till hela resultat- och balans- 
redovisningen, som redovisas separat. Nedtill 
visas en sammanställning. 
 
Några reflektioner utifrån redovisningen 
Tionde och gåvor har nästan ökat trettio 
procent (från 428 688 år 2004 till 538 395 år 
2005). Detta har gjort det möjligt att avlöna vår 
pastor Andreas en dag i veckan, vår admini-
stratör Maria en dag i veckan samt sätta av 
ytterligare sjuttio tusen till byggnadskontot. 
Ytterligare en sak som är lite oroande är 
uppvärmningskostnaderna. Vi har olika tankar 
just nu vad som ska bli bäst men vi litar på att 
allt samverkar till det bästa. Till sist vill jag ge 
dig en uppmaning från kassören! Ge med ett 
glatt hjärta! Inte för att du bör göra det, men 
pröva och se att Gud är god. 
 
Ekonomisk sammanställning 
 
 År 2004 År 2005 
Intäkter 530 086 643 804 
Personalkostnad 100 007 148 093 
Mission 47 897 95 700 
Lokalkostnad 51 819 70 854 
Varukostnad 16 157 14 893 
Övrig kostnad 161 644 138 932 
Summa kostnad 377 524 468 472 
Resultat 152 562 175 331 
   
Lån  
kyrkbyggnad 

480 000 420 000 

 

 
  

 
 
Vi tackar Gud för alla våra underbara kvinnor i 
Centrumkyrkan och ber om fler män. 
 
 
Sala den 3 mars  2006 
Andreas Tofters 
församlingsföreståndare 


