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”Detta är Herrens ord till Serubbabel: Varken med styrka eller makt utan med min ande,säger Herren 

Sebaot. 
Vem du än är, du stora berg – inför Serubbabel skall du bli till slät mark. Han skall föra fram 

slutstenen medan man ropar: ”Nåd och välsignelse!” Herrens ord kom till mig: ”Serubbabels händer 
har lagt grunden till detta hus, hans händer skall också fullborda det.” Då skall ni inse att det är 

Herren Sebaot som har sänt mig till er! De som föraktade den dag då den blygsamma början skedde, 
de skall glädjas då de ser den utvalda stenen i Serubbabels hand. 

Sakarja 4:6-10 
 

 

Tacksamhet över ett härligt år 

Gud har förtroende för sina barn! Han visar detta tydligt genom att låta oss vara delaktiga 
i sitt verk – mer än så; Gud gör sig beroende av mänskliga händer, fötter, hjärtan och 
hjärnor. När vi summerar 2015 förundras vi återigen över hur våra mänskliga 
ansträngningar välsignats. När vi inte nöjer oss med mänsklig styrka, utan förväntar oss 
att Gud gör det omöjliga – då ser vi under ske. Det är därför med tacksamhet både till Gud 
och engagerade medlemmar vi summerar 2015. Varje sten som lagts på plats i vårt andliga 
tempelbygge har lagts där av mänskliga händer – genom Guds kraft. Att Gud på detta sätt 
väljer att samarbeta med sin mänsklighet är ett starkt och rörande uttryck för Hans kärlek 
till sina barn. 

Året som gått har inneburit en påtaglig förändring i det att den ena av församlingens 
pastorer, AnnaSara Lama, lämnade såväl vår församling som Sverige för att flytta till 
Norra Indien tillsammans med sin nyblivne make Diwas. De tjänar numera där som våra 
missionärer och står i det arbete med församlingsplantering som Diwas funnits i sedan 
många år.  

 

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. När vårt land nu också tar emot en stor mängd 
flyktingar har det varit en välsignelse för oss att redan sedan en tid fått vara en 
mångkulturell församling. 

Detta har medfört nya utmaningar, bl.a. har många boende på flyktingförläggningen i 
Gesunda velat besöka våra gudstjänster vilket skapat behov av tolkar och skjutsar. Vi har 
under året också haft en kvällsgudstjänst på söndagskvällarna, där gudstjänstspråket 
varit engelska – Sunday Night Revival - för att ytterligare skapa utrymme för vänner från 
andra kulturer och länder. Under året har vi fått se flera av dessa nya vänner också ta 
emot frälsningen i Jesus, två av dem fick vi döpa i februari.  
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Det är ofta en djupt smärtsam upplevelse att lyssna till de här vännernas berättelser. De 
kommer från flera länder runtom i världen som drabbats av krig, förföljelse och nöd. Ett 
elände och lidande där människor går igenom fruktansvärda skeenden. Vi är dock 
samtidigt djupt tacksamma till Gud. Vi inser att Sverige varit förskonat från mycket av det 
elände som finns i världen, att vi välsignats med ett materiellt välstånd som många i andra 
delar av världen knappt kan drömma om. Nu kallar Herren på oss att använda vad vi blivit 
välsignade med för att hjälpa vår nästa. När vi gör detta, inser vi också att Herren 
använder dessa vänner för att välsigna oss. Vi förundras över deras vittnesbörd om 
möten med Jesus, om under och mirakler, vi imponeras av deras föredömliga frimodighet 
och vi försöker lära av deras bubblande glädje i tron. Med tacksamhet konstaterar vi, vad 
vi egentligen redan visste men påminns om igen, Gud är en allsmäktig och trofast Gud. 
Han överger inte sina barn, varken i Sverige eller i andra länder. Han är stark nog att 
tvinga det vi människor ser som omöjligt och outhärdligt att bli till nytta för sitt verk. 

 

Bönevecka och storbönemöten 

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 2015. 
Veckan efter årsmötet möttes vi varje dag vid två tillfällen för att be om Guds välsignelse 
över det nya året, för vår församling och vår kommun.  

Under året har vi upplevt ett fördjupat behov av att mötas till bön. Ett antal torsdagar har 
hemgrupperna sammanlysts till ”storbönemöte” där vi bett över vår församling och stad 
– de utmaningar och vägskäl vi står inför. 

 

Barn och ungdomsverksamheterna 

Våra ledare i barn- och ungdomsverksamheterna gör ett oerhört värdefullt arbete, och 
deras glädjefyllda engagemang syns tydligt i den växande verksamheten. Dessa 
verksamheter sprider mycket glädje bland barn och ungdomar, och ger samtidigt 
församlingen en bred kontaktyta ut mot samhället.  

Vår söndagsskola är mycket uppskattad och lockar många barn. Ledarna gör en god 
insats för att med såväl sina liv som sin undervisning visa på vad ett lärjungaskap till Jesus 
innebär. Med jämna mellanrum har vi under året haft särskilda festgudstjänster där hela 
gudstjänsten utformas på ett sätt som tilltalar barnen, men där vuxna också brukar 
beröras. 

Frattjo är en verksamhet för äldre barn och yngre ungdomar som under flera år sett en 
stark tillväxt. 2015 har varit ytterligare ett år i den trenden.  

Senare på fredagskvällen har vi en ungdomssamling där ett tjugotal tonåringar har 
deltagit under året. Några av dem följde med på det stora ungdomsläger som arrangeras i 
Hampetorp utanför Odensbacken.  
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Barnfestivalen 

För sjunde 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. Boggs grus och SITA ställde upp med ett 
stort antal arbetsfordon som barnen fick undersöka, och glass såldes ur en glassbil från 
Hemglass. 

 

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 2015 fick församlingen 
uppleva den glädjen. Då vår kyrka saknar dopgrav, lånade vi Trunnagården för ett dop i 
slutet av februari. Fem personer döptes. 

 

Besök och kampanjer 

Vår församling har tagit emot flera gäster under året, de flesta av dem har predikat i 
Söndagens gudstjänst, men några besök har varit av annan karaktär;  

Cilla Eriksson, som cyklar för att samla in pengar för att arbeta mot Trafficing, kom en 
onsdagskväll i februari. Hennes starka vittnesbörd och drivkraft inspirerade oss. 

Morgan Carlsson är en kär sedd gäst hos oss, och har besökt oss åtskilliga gånger genom 
åren. Under 2015 hade vi den stora glädjen att ha honom hos oss en hel helg.  

En lördag i slutet av april hade vi en spännande samling med Ninna Ekstrand och Anna-
Maria Bergkvist. De turnérar runt i landet med ”våga drömma” – en kväll som adresserar 
frågor om äktenskap, barnlöshet, skilsmässa och singelskap i församlingar. Frågor vi inte 
pratar om så ofta, men som det finns ett stort behov av att lyfta. Kvällen var inspirerande 
och utmanande. Den väckte goda samtal om dessa viktiga frågor. 

I mitten av augusti återkom AnnaSara Lama till oss. Då hade hon tillbringat ett halvår i sitt 
nya land och fick under en helg berätta lite om vad hon varit med om. Då gränstrakterna 
mellan Nepal och Indien nyligen drabbats av en svår jordbävning präglade det mycket av 
hennes berättelser. 

Under september månad hade församlingen en särskild temaserie. Utifrån 1 Joh 4 
predikade Emil Gillsberg fyra söndagar i rad över temat ”Detta är kärlek”. Fyra söndagar 
som behandlade grunderna i kristen tro, Guds Faderskärlek, den försonande kärleken, 
kärlekens gensvar och kärleken till nästan. 

I November höll Emil Gillsberg en bibelstudievecka med rubriken ”Mitt lärjungaskap – 
mitt ansvar”. 
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Höstupptakt med Hans Jansson 

När hösten skall inledas har församlingen under lång tid haft en ”Kick-off”, en helg 
tillsammans för att starta upp hösten och få inspiration. De senaste åren har vi varit på 
Trunnagården i Orsa, dit vi i år inbjöd Hans Jansson. Hans har varit pastor i EFK under lång 
tid och tjänat församlingar som gått igenom förändringsprocesser och förnyelser – där de 
som ett resultat av det också sett nya människor nås och komma till tro. Han talade över 
sina erfarenheter av de processerna och utmanade församlingen att våga förändras och 
förnyas. 

  

Musiklivet 

Musik har alltid varit central bland Guds folk. Bibelns största bok är en lovssångsbok, 
tyngdpunkten i Gamla Testamentets gudstjänst var lovsången, som rullade ut från 
templet ner över nejderna. Jerusalem var världens centrum och lovsången blev ett 
vittnesbörd om Gud storhet och nåd över det lilla judiska folket. Detta förs vidare in i den 
nytestamentliga församlingen, Guds församling är en lovsjungande församling. 

Musik har alltid varit viktigt i frikyrkan, vi har sett det som viktigt i gudstjänst och 
evangelisation. I vår församling kommer detta till uttryck på många sätt. Vi har ett flertal 
duktiga musiker som medverkar i gudstjänster och samlingar, spontan sång utbryter 
regelmässigt i bönemöten och sammankomster. Vi besöker äldreboenden och sprider 
glädje genom sång och musik. 

 

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, totalt är det ca 110 
personer som i någon mån deltar i dessa viktiga delar i församlingens gemenskap och 
närhet. De blir också viktiga böneplatser, i dessa mindre sammanhang kan enskilda i 
förtroende 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. 
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Alpha och Beta 

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 gav vi en fortsättningskurs, som vi kallade 
”Beta”. Åtskilliga tidigare alphadeltagare såväl som flera som varit troende länge deltog i 
Betakursen, som blev mycket betydelsefull, utvecklande och berikande.  

 

Julfest 

I år, liksom förra året, valde vi att istället för julblommor till äldre och avsidestagna bjuda 
in till en julfest. Det bjöds på såväl julbord som sång och underhållning. Initiativet blev 
mycket uppskattat. 

 

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. 

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.  
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Thord Johansson är välbekant i församlingen sedan åtskilliga år. Under 2015 har 
församlingen valt att stödja ”Barnabas”, den missionsorganisation som han står i. 

Under 2015 fick församlingen också den stora förmånen att gå in i två nya 
missionsåtaganden: Joakim Appelgren som är uppvuxen i vår församling, och hans hustru 
Hanna, åkte under året ut för att undervisa på organisationen UMU:s skola i Medicin Hat i 
Canada, Global Prayer House. Som tidigare nämnts flyttade församlingens tidigare pastor 
AnnaSara Lama till Indien under året. Församlingen understöder hennes och Diwas arbete 
där. 

Det är en glädje att se hur unga människor drabbas av kallelsen och följer Herrens 
maning. Vi är välsignade som får stå tillsammans med dem i tjänst, bön och understöd. 

 

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. 

 

Församlingstjänare 

Församlingstjänarna är ett kollektivt ledarskap bestående av avskilda tjänster – I Bibeln 
används begreppen ”församlingsledare”/Föreståndare, ”äldste” och ”medhjälpare”. 
Dessa har under året mötts regelbundet varje månad. 

”Församlingsledarna” är vårt ord på de Bibeln kallar ”äldste”.  Avskiljda som 
församlingsledare har under året varit: Walter och Alejandra Albornoz, Vasti och Ingvar 
Blomgren, Robert Blomgren, Emil Gillsberg, Lars och Britt-Inger Olsson, Ulla Rombo, Eva 
Tengå och Nils Walllin. Under del av året fanns även Christer Tornell och AnnaSara Lama 
med bland dessa.  

”Medhjälparna” är en vidare krets med ledare. I början av 2015 utökades den skaran med 
nio nya. Avskiljda som medhjälpare har under året varit: Daniel Tornell, Silvia Magana, 
Gustavo Ortiz, Nathanim Bekele, Cecilia Gillsberg, Helena Fransson, Eva Engberg, Patrik 
Tikkanen, Elisabeth Tornell och Maria Wallin. Under del av året fanns även Jacob 
Blomgren med bland dessa. 

Styrelsen utgör församlingens förvaltande organ. De handhar de löpande ärendena av 
praktisk karaktär. Styrelse under 2015 har varit: Britt-Inger Olsson (ordf.), Eva Engberg, 
Patrik Tikkanen, Elisabeth Tornell och Maria Wallin. 
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Årets predikanter 

Under året har församlingen självklart fått lyssna mycket till sina anställda predikanter, 
AnnaSara Lama och Emil Gillsberg. 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 
2015 har vi betjänats i förkunnelse av: Eva Reithner, Diwas Lama, Nathanim Bekele, 
Robert Blomgren, Hugo Smids, Patrik Tikkanen, Morgan Carlsson, Beatrice Andersson, 
Cilla Eriksson, Joakim Appelgren, Leif Hagkvist, Elisabeth Tornell, Walter Albornoz, Boas 
Adolphi samt Owe Lindeskär. 

 

Hembud 

Under året har fyra av församlingens medlemmar eller ofta deltagande fått lämna livet 
här på jorden och flytta hem till Herren. Dessa tre är Christer Tornell, Siri Lindwall och Tiiu 
Leetma, samt Gösta Eriksson som inte formellt hann bli medlem, men deltog troget.  

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

 

Statistiska förändringar 

Statistiska förändringar under 2015 är 

 Döpta: 5 Avlidna: 3 
 Inflyttade: 0 Utflyttade: 2 
 Intagna på bekännelse: 0 Utträden: 0 
 Totalt: 5 Totalt: -5 
 
Förändring: +-0 
 
Församlingen hade vid årsskiftet 2015/16: 156 medlemmar 

 

Antagen vid årsmöte 20160117 

 

 

 

 

Emil Gillsberg, Föreståndare  Britt-Inger Olsson, Ordförande 


