
Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna 



I Luk 4 ger Jesus ”Programförklaringen” för sin verksamhet, det är den 
första Jesuspredikan NT återger och han hämtar texten från Jesaja: 
”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett 
glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna 
och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet”. 

När Lukas därefter skriver Apostlagärningarna låter Han Jesu tjänst på 
jorden avslutas med: ”Ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och 
Samarien och ända till jordens yttersta gräns”. Inramningen visar Jesu ärende 
till sin mänsklighet tydligt, Lukas berättelse både börjar och slutar i Det 
stora Uppdraget. 

Ändå har vi människor så lätt att tappa fokus. Vi fastnar i mänskliga vanor 
och mönster. Vi sysselsätter oss med vardagligheter och låter oss upptas av 
”civila angelägenheter” (2 Tim 2:4).  

Egentligen är det ju märkligt att vi gör så, för vi vet så väl vilken glädje, 
vilken tillfredsställelse det ligger i att få se ett människoliv förvandlas. Att få 
se någon som varit fånge under sina egna misslyckanden, sin egen 
otillräcklighet bli befriad och uppleva att livet får mening  och innehåll - det 
vet vi är obeskrivligt. Att få se Gud göra under, ge de blinda syn - de döva 
hörsel. Att se Honom bota den sjuke - det ger djup glädje även till den som 
står bredvid och ser på. 

Vi vill se det mer, men nyckeln ligger i överlåtelsen. Längtan efter glädjen 
över att få se uppdraget förverkligat måste bli starkare än de krafter som 
vill hålla oss kvar i den bekväma TV-soffan. Längtan efter att bli förnyad i 
anden måste bli starkare än rädslan för förändring. För att påminna oss om 
Petrus: Längtan att få gå på vattnet måste bli starkare än rädslan för att det 
inte skall hålla, eller tryggheten att sitta kvar i båten. 

Men världen behöver oss. Bibeln är glasklar om att människor går evigt 
förlorade utan Jesus. Vi ser eländet i världen, vi ser de fångna, de slagna, de 
förtryckta - och vi vet att det är bara Jesus som kan ge dem vad de behöver.  

Var och en av oss, jag också, behöver låta denna visshet sjunka ner djupare i 
oss. Inte för att vi skall lyfta oss i kragen (det går inte, jag har provat), 
utan för att söka oss närmre Honom som vill ge oss kraften att 
fullgöra det uppdrag Han gett.  

Emil Gillsberg 
Pastor 

Det stora Uppdraget 



3 tis 18.30 Församlingsledning 
4 ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
  19.00 Församlingsmöte 
5 tor 9.00 Bön för bygden 
   Samling vid kyrkan, för böneresa runt Orsasjön 
  kvällen Hemgrupper 
 
6 fre 18.00 Frattjo 
  19.00 UDS - Ungdomssamling 
 
7 lör 13.00 Start Inspirationshelg 
   Undervisning av Staffan Hellström 
   Fika 
 
8 sön 11.00 Gudstjänst 
   Predikan: Staffan Hellström 
   Nattvard 
   Fika 
 

11 ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
12 tor 10.00 Torsdagscafé (källaren) 
   Hemgrupper 
 
13 fre 18.00 Frattjo 
  19.00 UDS - Ungdomssamling 
 
15 sön 11.00 Gudstjänst 
   Predikan: Nathanim Hailu 
   Fika

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  

Vecka 18 
2 maj - 8 maj  

Vecka 19 
9 maj - 15 maj  



17 tis 18.30 Församlingstjänarråd 
18 ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
19 tor 10.00 Torsdagscafé (källaren) 
   Hemgrupper 
 
20 fre 18.00 Frattjo 
  19.00 UDS - Ungdomssamling 
 
22 sön 11.00 Gudstjänst 
   Predikan: Emil Gillsberg 
   Fika 

24 tis 17.00 Barnfestivalfix 
   Vi förbereder och övar. Äter Pizza tillsammans 
25 ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
26 tor 10.00 Torsdagscafé (källaren) 
   Hemgrupper 
 
28 lör  Centrumkyrkans Barnfestival 
 
 
 

1 ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
2 tor 10.00 Torsdagscafé (källaren) 
   Hemgrupper 
 
5 sön 18.00 Gudstjänst - OBS! Tiden 
   Predikan: Emil Gillsberg 
   Nattvard 
   Fika

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  

Vecka 22 
30 maj - 5 juni  

Vecka 20 
16 maj - 22 maj  

Vecka 21 
23 maj - 29 maj  



Vecka 23 
6 juni - 12 juni  

6 mån 10.00 Nationaldagsbön (mer info kommer) 
7 tis 18.30 Församlingstjänarråd hemma hos Emil 
8 ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
9 tor  Hemgrupper 
 
12 sön 18.00 Dela-med-dig-Gudstjänst 
   Fika 
 

14 tis 17.30 Styrelsemöte 
  19.00 EXTRA ADMINISTRATIONSMÖTE 
   Ärende: Missionen i Indien 
15 ons 10.00 Bibelläsning och Bön  
16 tor  Hemgruppar 
 
19 sön 18.00 Gudstjänst 
   Predikan: Elisabeth Tornell 
   Fika 
 

22 ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
23 tor  Hemgrupper 
 

Under Midsommarhelgen hänvisar vi till  
konferensen på Dalagården, Svärdsjö 

Info och program: www.dalagarden.se´ 

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  

Vecka 24 
13 juni - 19 juni  

Vecka 25 
20 juni - 26 juni 

Midsommarveckan 



Vecka 26 
27 juni - 3 juli  

29 ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
30 tor  Hemgrupper 
 
3 sön 18.00 Gudstjänst i Fridhemskyrkan (OBS! Plats) 
   Predikan: Emil Gillsberg 
   Fika 

6 ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
7 tor  Hemgrupper 
 
10 sön 18.00 Gudstjänst i Centrumkyrkan (OBS! Plats) 
   Predikan: Eva Reithner 
   Fika 

13 ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
14 tor  Hemgrupper 
 
17 sön 18.00 Gudstjänst i Fridhemskyrkan (OBS! Plats) 
   Predikan: Patrik Tikkanen 
   Fika 

20 ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
21 tor  Hemgrupper 
 
24 sön 18.00 Gudstjänst i Centrumkyrkan (OBS! Plats) 
   Predikant från Fridhemskyrkan 
   Fika

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  

Vecka 27 
4 juli - 10 juli  

Vecka 28 
11 juli - 17 juli  

Vecka 29 
18 juli - 24 juli  



Vecka 30 
25 juli - 31 juli  

27 ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
28 tor  Hemgrupper 
 
31 sön 18.00 Gudstjänst i Fridhemskyrkan (OBS! Plats) 
   Predikan: Nathanim Hailu 
   Fika 

3 ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
4 tor  Hemgrupper 
 
7 sön 18.00 Gudstjänst 
   Predikan: Patrik Tikkanen 
   Nattvard 
   Fika 

10 ons 10.00 Bön och Bibelläsning 
11 tor  Hemgrupper 
 
14 sön 18.00 Gudstjänst 
   Predikan: Emil Gillsberg 
   Fika 

17 ons 10.00 Bibelläsning och Bön  
18 tor  Hemgrupper 
 
21 sön 11.00 Ekumenisk gudstjänst (OBS! tid och plats) 
   I Tingshusparken (Vid regn i Mora Kyrka) 
   Medverkan av Präster och Pastorer i Mora

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  

Vecka 31 
1 augusti - 7 augusti  

Vecka 32 
8 augusti - 14 augusti  

Vecka 33 
15 augusti - 21 augusti  



Vecka 34 
22 augusti - 28 augusti  

23 tis 18.30 Församlingstjänarråd 
24 ons 10.00 Bibelläsning och Bön  
25 tor  Hemgrupper 
 
28 sön 11.00 Gudstjänst 
   Predikan: Emil Gillsberg 
   Fika 
 

31 ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
1 tor  Hemgrupper 
 

3-4 September 
”Älska Dalarna” 

Konferens för Norra Dalarnas frikyrkor 
Inspiration för återevangelisering av vår region. 

 
 

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  

Vecka 35 
29 augusti - 4 september  

Talare: David Johansson 
 
Ledare för Svenska Evangelistmissionen, 
”Nystart” och ”Testa mission” 



 



Centrumkyrkan samarbetar med missionärer på flera olika håll i världen. Tre 
av samarbetena är med personer som har stark anknytning till vår församling. 
Genom dina gåvor till församlingen stöder du deras arbete ekonomiskt, men 
du kan också skicka en extra, personlig gåva till dem. 

Våra missionärer 

Joakim och Hanna Appelgren 
 
Joakim är uppvuxen i Mora. Han och hans fru Hanna 
arbetar vid Global Prayer House i Kanada. Dit 
kommer unga människor för hela världen för att 
undervisas och utrustas till tjänst för Guds rike.  
 
Sätt in din gåva på: cl:6467 konto:791  047 008 

AnnaSara och Diwas Lama 
 
AnnaSara har varit pastor i Centrumkyrkan, men 
flyttade 2015 till Indien. Där arbetar hon och Diwas 
med församlingsplantering i området kring 
Siliguri. I området bor några av världens allra 
fattigaste. Och församlingarna arbetar på många 
sätt för att hjälpa till en bättre tillvaro 
 
Sätt in din gåva på: cl:6467 konto:294 637 028  

Annica och Daniel Cisneros 
 
Annica och Daniel har bott i Mora, men har 
under lång tid arbetat i Salta, Argentina. Där 
har de planterat en församling, Casa de Dios, 
som vuxit kraftigt. Den är idag en stark aktör 
i socialt och ekonomiskt utsatta områden i 
hela regionen. 
 
Sätt in din gåva på: cl:6467 konto:598 589 392 



Olika sätt att ge din gåva till Centrumkyrkan 

Allt församlingen gör är beroende av frivilliga insatser. Människor som 
avstår från fritid för att göra en insats för medmänniskor och Guds rike. Vår 
tro är att Gud välsignar en sådan överlåtelse, och vittnesbörden är många 
från de som upplevt att så verkligen sker. 
 
Denna princip tillämpar vi också i finansieringen av det vi gör. Församlingen 
har inga medlemsavgifter eller liknande, utan upprätthålls av människors 
frivilliga ekonomiska gåvor.  
 
Det finns en biblisk tanke att våra liv välsignas genom att vi avstår en del till 
Gud. Bibeln talar om ”vilodagen” och ”fasta”, som ger oss människor en 
möjlighet att avstå något (i dessa fall arbete 
eller mat) för att fokusera på Gud. Genom att 
avstå en del blir helheten helgad. Samma 
tanke återkommer i vårt förhållande till 
ekonomi. När vi avstår en del av vad vi har, till 
Gud och till medmänniskor som behöver det 
mer än vi, blir samtidigt vad vi har kvar 
välsignat och helgat. 
 
Därför är våra insamlingar inte enbart ett sätt att hålla verksamheten 
rullande, utan har också en djupare innebörd. Det är ett sätt att ge 
människor möjlighet att förlösa Guds välsignelser över sin ekonomi. Dessa 
välsignelser kan sedan ta sig olika uttryck; kanske genom att Gud ger oss 
annorlunda prioriteringar, ett starkare ekonomiskt sinne eller en fastare 
karaktär – men vittnesbörden är också många om ekonomiska mirakler.  
 
Bibelns lärdom är tydlig. Genom att avstå en del, blir resten helgat. Den del 
du avstår blir i sin tur till välsignelse för andra: Varje krona församlingen 
samlar in används för att Guds rike ska få större utbredning i Mora och 
världen. 
 
Du kan ge din gåva på flera olika sätt. 
Genom att överföra till Centrumkyrkans bankkonto: 6467 531 441 202 
Genom att ”Swischa” till: 1230974188 
Genom Bankgiro: 5926-0877 
 
Stort tack för din gåva och Gud välsigne dig!  



Daniel Tornell 
Musikledare 
mob: 0763-10 09 94 
mail: daniel@ckmora.se 

Adresser  
Vasagatan 24  
792 32 Mora 
 

www.centrumkyrkanmora.se  
info@ckmora.se  
 

0250-13965 

Bankkonto 
6467 531 441 202 
 

Bankgiro 
5926-0877 
 

Swish 
1230974188 

Centrumkyrkans Barnfestival 

Kontaktuppgifter 

Emil Gillsberg 
Pastor/föreståndare 
mob: 0733-423334 
mail: emil@ckmora.se 


