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” Men glöm det som förut var, tänk inte på det förgångna. 

Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? 
Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken.” 

Jes 43:18-19 
 

 

Tacksamhet över ett härligt år 

Församlingen är de troendes gemenskap, på grekiska Koinonia. Det är ett ord som innebär att 
gemenskapen mellan de troende är något mycket större än enbart summan av indviderna. 
Församlingen är en organism, inte en organisation. Ett levande väsen mer än en förening. När vi 
ger oss själva till Guds församling, blir vi delar av detta stora – vi blir tillsammans Jesu Kristi 
kropp, hans närvaro manifesterad i den värld vi lever. Gud verkar i oss och genom oss – när vi 
agerar, handlar Gud.   

Ibland kan därför vår egen personliga insats verka liten, så liten att vi kan tycka den inte gör 
skillnad. Men i förlängningen är det just alla dessa små insatser som har avgörande betydelse. 
Segrar vinns inte genom de stora omvälvande händelserna – eller någon slags enskild heroisk 
insats. Segrar vinns i det dagliga trogna gnetet, där berget flyttas ett spadtag åt gången. I vår 
församling tar människor av sin fritid, sina resurser och sina gåvor och låter dem bli till 
välsignelse för andra. Så har vi, varje dag under 2014 tagit ett litet steg mot att utbreda Guds rike i 
vår stad och kommun. 

När vi så ser tillbaka på ett helt års sammanlagda överlåtelse är det inget mindre än ett mindre 
mirakel vi ser åstadkommet. Genom enskilda individers gärningar, i överlåtelse till Gud, fyllda 
och välsignade av Hans kraft och förmågor, är det med djup tacksamhet vi konstaterar att Herren 
fört oss ytterligare några steg på vägen. 

 

Positiv utveckling i våra gudstjänster 

Vår församling har under flera år befunnit sig i en tid där Herren låtit oss se nya människor 
komma till tro och nyinflyttade, redan troende, bli medlemmar av vår gemenskap. Vi har under 
dessa år sett hur antalet besökare i våra gudstjänster vuxit. 2010 besöktes våra 
förmiddagsgudstjänster av i genomsnitt 53 personer varje söndag, när vi summerar 2014 ser vi ett 
genomsnitt om 77 personer. Antalet barn i gudstjänsterna har under samma period mer än 
fördubblats – från ett genomsnitt på 7 barn/gudstjänst till 2014 års 18 barn/gudstjänst, med vissa 
söndagar upp till 30 barn. Detta är något att vara översvallande glad och tacksam över, då det 
innebär en mycket ljus framtid för vår församling. Samtidigt innebär detta en utmaning. Fler 
insatser behövs t.ex. i söndagsskolan, och våra gudstjänster behöver förnyas ytterligare för att 
skapa större utrymme för barnen. 

 

Bönevecka 

Bönen är livsnerven i en församling. I den svetsas vi samman, och i den uppenbarar Gud sin väg 
framåt. Vi är tacksamma över den bönevecka som fick bli avstampet för 2014. Veckan efter 
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årsmötet möttes vi varje dag vid två tillfällen för att be om Guds välsignelse över det nya året, för 
vår församling och vår kommun.  

 

Visionen i centrum under de första veckorna 

Efter böneveckan, fortfarande i början av året firades ett antal gudstjänster där församlingens 
vision tydliggjordes. Ända sedan församlingens grundande, sammanslagningen av 
Baptistförsamlingen i Bonäs och Pingstförsamlingen i Mora, har församlingsordningens 
portalparagraf angett vilka vi vill vara som församling. Under tre gudstjänster i februari lyftes 
denna upp i förkunnelse och samtal. 

 

Barn och ungdomsverksamheterna 

Våra ledare i barn- och ungdomsverksamheterna gör ett oerhört värdefullt arbete, och deras 
glädjefyllda engagemang syns tydligt i den starkt växande verksamheten. Dessa verksamheter 
sprider mycket glädje bland barn och ungdomar, och ger samtidigt församlingen en bred 
kontaktyta ut mot samhället. På söndagar finns barnen med under inledningen av gudstjänsten, 
och önskan är att de skall känna sig hemma och välkomna även i det som händer ”uppe”. Efter 
inledningen beger sig barnen till olika egna samlingar där de får undervisning på sitt eget sätt. 
Söndagsskolan delas in i tre grupper för olika åldrar. 

Frattjo är en verksamhet för större barn och yngre ungdomar som under flera år sett en stark 
tillväxt. 2014 har varit ytterligare ett år i den trenden.  

Under året har församlingen återstartat en samling för tonåringar. Varje fredagskväll möts en liten 
grupp ungdomar i kyrkan. Samlingarna har varit centrerade kring vittnesbörd från flera av 
församlingens medlemmar. Varje fredagskväll har någon varit inbjuden att berätta om sin väg till 
tro och vad tron betytt genom livet. 

 

Barnfestivalen 

För sjätte året i rad arrangerade Centrumkyrkan en Barnfestival sista helgen i Maj. Varje år lockas 
hundratals barn, men detta och föregående år ser vi också att barnfamiljerna stannar längre. Man 
kommer när vi öppnar och stannar hela dagen. Ett tydligt tecken på uppskattning av festivalen. 
Det ger oss också nya möjligheter att använda detta som en värdefull kontaktyta. 

Tidigare år har vi bjudit in någon extern för föreställningarna från scenen, men i år genomfördes 
de av församlingens egna krafter. Nytt för i år var också att Boggs grus ställde upp med ett stort 
antal arbetsfordon som barnen fick undersöka. 

 

Dop 

Det kristna dopet är vägen in i församlingen, och markeringen för sig själv och omgivningen att 
man nu ”tillhör Kristus”. De senaste åren har församlingen fått se många människor komma till 
tro och därefter låta döpa sig. Även under 2014 fick församlingen uppleva den glädjen. Då vår 
kyrka saknar dopgrav, får olika lösningar förfärdigas för varje behov. Under sensommaren 
förrättades därför ett dop i bassäng utomhus på kyrkans gräsmatta.  

I väckelsens barndom var det vanligt att dopkandidaterna inte värjde sig från att döpas utomhus 
även under vintern. I takt med att samhället blivit mer bekvämt har också dopen i hög grad flyttat 
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inomhus vid kall väderlek, men icke så för alla. I December förrättade församlingen ett dop i 
Siljan. Dopkandidaten ville själv mycket gärna döpas i sjön, och tvekade inte inför lite kallvatten. 
Mitt bland kringflytande isflak klev således den unge mannen, ledsagad av sina två dopförrättare 
ut i Siljan och döptes genom nedsänkning. Detta medan församlingen sjöng ”om andra tvekar vill 
jag dock följa” med nytt eftertryck. 

 

En mångkulturell församling 

Sedan några år har Centrumkyrkan fått ta emot många besökare med ursprung i andra länder  
och en del söndagar kan det talas ett tiotal olika språk kring fikaborden. Den kulturella 
mångfalden som på detta sätt syns och de olika kulturella uttrycken som märks har kommit att bli 
mycket viktiga för oss.  

Under året har ett flyktingboende öppnat i Gesunda. En stor del av de boende där vill gärna 
besöka våra gudstjänster och församlingen har därför arrangerat skjutsar. 
 

Besök och kampanjer 

Två gånger under året har församlingen besökts av Joel och Melissa Graber. De två arbetar för 
missionsorganisationen UMU, som flera av församlingens ungdomar följt med på 
missionsinsatser. De inspirerade till ett djupare andligt liv. 

I februari besöktes församlingen av Elin Gårdestig,  som sjöng och spelade på en Cafékväll en 
lördag.  

I mars hade församlingen återigen glädjen att välkomna Morgan Carlsson. Morgan har de senaste 
åren varit en ofta återkommande gäst, och kampanjerna med honom präglas av stort utrymme 
för den Helige Andes kraft och verkan. Många människor kom och blev berörda. 

Söndagen innan jul besöktes vår kyrka av AnnaMaria Bergkvist, som tillsammans med sina systrar 
höll en musikgudstjänst. Denna blev årets, och församlingens historiskt mest välbesökta 
förmiddagsgudstjänst med minst 135 besökare. 

 

Höstupptakt med Hans Sundberg 

När hösten skall inledas har församlingen under lång tid haft en ”Kick-off”, en helg tillsammans 
för att starta upp hösten och få inspiration. Inför denna höst upplevdes ett behov att förlösa fler 
människor i Andens tjänst och gåvor. Därför bjöds Hans Sundberg in till vår upptaktshelg på 
Trunnagården i Orsa. Helgen präglades av god undervisning om Andens gärningar, och mot 
slutet av dagen utmanades församlingen att praktisera vad vi lärt. Många av församlingens 
medlemmar tog avgörande, nya, steg i bruket av gåvor. 

  

Sunday Night Revival 

I och med vår församlings alltmer växande internationella prägel fanns behov under hösten att ha 
ytterligare en gudstjänst på söndagskvällar. På denna är gudstjänstspråket engelska. Förkunnelsen 
präglas av ett enkelt väckelsebudskap till omvändelse och frälsning.  
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Inspirationsresa för församlingstjänarrådet 

I November företog Församlingstjänarrådet en inspirationsresa med från början hemligt mål. 
Efter gudstjänsten stod en buss utanför kyrkan, och de intresserade bordade denna. Under färden 
genomfördes en tävling av ”på spåret”-karaktär där det framkom att målet för resan var 
församlingen Hillsong i Stockholm. Hillsong har de senaste åren stått i ett pulserande 
väckelseskeende där man döpte 160 personer under 2013 och över 200 under 2014. Hillsong 
Stockholm grundandes 2006 men räknar redan 2000 medlemmar. Resan blev till stor inspiration 
för de deltagande, som tog med sig många nya intryck. 

 

Samlingar för daglediga 

Två grupper för daglediga, en i Centrumkyrkan och en i Bonäs baptistkapell, har regelbundet 
samlats för att på olika sätt arbeta för missionen. Till dessa sammankomster kommer många som 
inte tillhör vår församling, men som med handarbete eller genom insamlingar bidrar till vårt 
missionsarbete. För deltagarna blir de här samlingarna en viktig gemenskap, som ger stor glädje. 
 

Hemgrupper 

Centrumkyrkan har åtta ”hemgrupper” som möts regelbundet, med totalt ca 110 deltagare. Dessa 
är en viktig del i församlingens arbete att bygga gemenskap och närhet. De blir också viktiga 
böneplatser, där enskilda i ett mindre sammanhang i förtroende kan nämna sådant som kanske 
inte alltid lämpar sig för större fora. Hemgrupperna är oerhört viktiga, och det arbete ledarna för 
dessa grupper lägger ner är av stort värde. En del grupper är sammansatta utifrån livssituation, 
andra utifrån bostadsområde. Varje grupp är självständig och råder över sin egen tillvaro. 
Torsdagskvällarna är avlysta i församlingens verksamhet, för att ge utrymmet för grupperna att ha 
en kväll då inget krockar, men i de grupper där dagtid eller annan kväll fungerar bättre väljer 
gruppen det som fungerar bäst. 
 

Alpha 

Sedan många år arrangerar församlingen Alphakurser regelbundet. Alpha är en grundkurs i 
kristen tro, skapad i England – men spridd över hela världen. Alpha har i vår församling burit 
god frukt genom åren. Under hösten hölls en kurs som blev vår hittills största. För många av 
deltagarna innebar kursen viktiga steg i avgörelse och efterföljelse till Jesus. 

 

Ekumeniskt arbete 

Ingen kristen församling står ensam. Vi är en del i en stor världsvid kyrka, som spänner över såväl 
tid som rum. Sammanlänkade i kristi kropp kan vi känna samhörighet med alla Guds heliga 
världen över, i alla tider. På det lokala planet samarbetar vi nära de andra församlingarna, främst 
genom vår närvaro i Mora Ekumeniska Råd. I den organisationen planerar vi ekumeniska 
satsningar och gudstjänster – och den blir på så sätt ett värdefullt redskap i att besvara Jesu bön 
”jag ber att de alla skall bli ett”. Att visa enhet mellan våra kristna församlingar är samtidigt viktigt 
för trovärdigheten i samhället, vi behöver inte hålla med varandra om allt, men som kristna 
syskon bör kärleken oss emellan vara rådande. 

En viktig del i det ekumeniska arbetet är de jul och påskvandringar vi genomför gemensamt varje 
år. Så gott som alla elever i förskoleklass och åk1 ges möjlighet att ta del av Julens och Påskens 
budskap i gestaltning av vår och de andra församlingarnas medlemmar. 
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Under Vasaloppsveckan blir ekumeniken synlig på ett konkret sätt. Tillsammans med 
Fridhemskyrkan har vi de senaste åren funnits ute i vimlet, mitt i Tingshusparken – under 
parollen ”Mötesplatsen”. Vi har gjort detta tillsammans med IK Livsnerven och International Aid 
Services och därmed också samlat in pengar till vattenprojekt i Östafrika. Frusna 
Vasaloppsbesökare har kunnat stanna till vid kyrkornas tält, få en kopp kaffe, the eller varm saft, 
värma sig vid en eld, och samtidigt få information om såväl vår och andra kyrkor i Mora som 
Alphakurser. 

Under sommaren samarbetar vi ännu närmre med Fridhemskyrkan då vi under Juli har 
gemensamma gudstjänster. Varannan söndag var vi i Centrumkyrkan, med predikant från 
Fridhemskyrkan och varannan var det tvärtom. Detta utbyte har pågått under många år och är 
mycket uppskattat från de båda församlingarna.  

 

Mission 

Vår församling har flera olika missionsåtaganden. Vår systerförsamling i Salta, Argentina och våra 
egna missionärer Annika och Daniel Cisneros ligger församlingen särskilt varmt om hjärtat. Detta 
djupa engagemang för Argentina uttrycks bland annat i att medlemmar från församlingen 
regelbundet reser till Salta.  

Vi ger också ett stöd genom föreningen Kerygma till infödda evangelister i Benin, Västafrika, där 
det också finns ett hem för utsatta flickor, Flickhemmet Rut.  

Thord Johansson är välbekant i församlingen sedan åtskilliga år. Under 2014 har församlingen 
valt att stödja ”Barnabas”, den missionsorganisation som han står i. 

Sedan många år stöder vi också ekonomiskt en församling i Braslaw, Vitryssland. I den svåra 
situation Vitryssland befinner sig är vårt stöd till stor hjälp. 

 

Årets predikanter 

Under året har församlingen självklart fått lyssna mycket till de anställda predikanterna, Emil 
Gillsberg och AnnaSara Börefelt. Utöver dem har vi förmånen att ha ett mycket stort antal 
begåvade predikanter bland våra engagerade medlemmar. Vid några tillfällen har församlingen 
också välkomnat pastorer och predikanter från andra församlingar. Under 2014 har vi betjänats i 
förkunnelse av: Elisabeth Tornell, Joel Graber, Eva Reithner, Morgan Carlsson, Mark Welbourn, 
Manuel Henriquez, Christopher Åsenlund, Beatrice Andersson, Josef Leetma, Tina Olinggårdh, 
Walter Albornoz, Tomas Magnusson, Jakob Blomgren, Patrik Tikkanen, Sverre Larsson, Boas 
Adolphi samt Nathanim Hailu Bekele 

 

Uthyrningsverksamhet 

Våra lokaler hyrs med regelbundenhet ut åt såväl kommunen som andra organisationer.. Det är 
en glädje för oss att våra lokaler kan användas på många olika sätt. Detta ger en viss inkomst till 
församlingen, men syftet att hyra ut är inte främst ekonomiskt. Genom att öppna våra lokaler för 
uthyrningar har vår kyrka, när man lägger samman alla de besökare uthyrningarna haft, under året 
faktiskt mottagit tusentals besökare, som får en bild av vår församling och vår verksamhet. 
På källarplan hyr församlingen ut sina lokaler till den förskola vi står som huvudman för. Det ger 
en god intäkt, samtidigt som det finns många positiva effekter av att ha barn, föräldrar och 
personal som dagligen besöker vår kyrka. 
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Församlingstjänare 

Församlingen leds av församlingstjänarna. Ett kollektivt ledarskap bestående av avskilda tjänster 
– med Bibelns ”församlingsledare” och ”medhjälpare” som förlaga. Dessa har under året mötts 
regelbundet en gång per månad. 

Anställda i församlingen är Emil Gillsberg och AnnaSara Börefelt. De är båda anställda som 
pastorer med tjänster som omfattar 75% vardera. Vid deras sida finns Daniel Tornell som 
musikledare och Eva Tengå som omsorgssyster. 

”Församlingsledarna” utgör församlingens andliga ledning.  Avskiljda som församlingsledare har 
under året varit: Walter och Alejandra Albornoz, Vasti och Ingvar Blomgren, Robert Blomgren, 
AnnaSara Börefelt, Emil Gillsberg, Lars och Britt-Inger Olsson, Tina Olinggårdh, Ulla Rombo, 
Eva Tengå, Christer Tornell och Nils Walllin. 

Styrelsen utgör församlingens förvaltande organ. De handhar de löpande ärendena av praktisk 
karaktär. Styrelse under 2014 har varit: Britt-Inger Olsson (ordf.), Eva Engberg, Patrik Tikkanen, 
Elisabeth Tornell, Maria Wallin,  

 

Hembud 

Under året har tre av församlingens medlemmar fått lämna livet här på jorden och flytta hem till 
Herren. Dessa tre är Elsa Bjernesten, Erik Nygren och Rut Pettersson 

Vi sörjer deras frånfälle, men gläds över vad de förmedlat till oss och att de nu får dela den 
himmelska glädjens fest. 
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Statistiska förändringar 

Statistiska förändringar under 2014 är 

 Döpta: 3 Avlidna: 3 
 Inflyttade: 3 Utflyttade: 10 
 Intagna på bekännelse: 4 Utträden: 0 
 Totalt: 10 Totalt: -13 
 
Förändring: -3 
 
Församlingen hade vid årsskiftet 2014/15: 156 medlemmar 

 

Antagen vid årsmöte 20150111 

 

 

 

 

Emil Gillsberg, Föreståndare  Britt-Inger Olsson, Ordförande 


