
Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna 



”Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna 
ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig 
på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag 
något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.” 
Ps 23:1-4 
 
Psalm 23 är bibelsammahanget jag och Cecilia har låtit prägla på insidan av 
våra förlovningsringar. Vi uppfattar det som en devis för vårt liv tillsammans 
och vår ambition att fullt ut leva i tro på Honom. Vi lät det stå som en 
övertygelse om att Han aldrig kommer låta någonting fatta oss, och att vi 
förtröstar på att Han är mån om att leda oss ”på rätta vägar”. Det finns 
tillfällen då vi upplevt de mörkaste av livets dalar, och just där, just då 
samtidigt upplevt Guds påtagliga närvaro. 
 
Gud är den Gode Herden. Hans vägar är högre än våra vägar. Men Gud leder 
inte med strålkastare utan med lykta (Ps 119:105) – ett steg i taget. Men det 
innebär att det är en kapitulation från min egen vilja, min egen ambition att 
låta sig föras i vall av Honom. Det innebär att jag överger mina mänskliga 
försök att bygga trygghet på jorden (”Där mal och mask förstör” Matt 6:19). 
Det är alltid ett steg ut på vattnet. Detta i insikt om att Han faktiskt vet 
bättre, till och med än vad jag själv vet.  
 
Men för den som funnit vilan i Hans ledning. Den som lagt sin egen vilja 
under Hans vilja. Den vet också – där ligger vår största och djupaste 
trygghet. Där växer Insikten att ”Ingenting skall fattas oss” till en visshet, 
gång på gång bevisad 
 
För mig personligen, och för vår familj, är detta behov och denna visshet 
särskilt påtaglig just nu. Vi vet väldigt lite om framtiden, men upplever hur 
herdens röst ljudit. Uppbrottets tid har kommit. Nu vill Han ge ny kraft, och 
leda på andra, nya rätta vägar. 
 

Jag är tacksam för de gröna fält och lugna vatten Gud låtit mig och 
min familj vandra vid under vår tid i församlingen. Tacksam över de 
goda färdkamrater vi haft. Nu ber jag om ny kraft, nya vägar, nya 
gröna fält också för er. 

Emil Gillsberg 
Pastor 

Gud vill leda 



 
26 ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
  13.00  Sygruppen i Centrumkyrkan 
  18.30 Alpha 
 
27 tor 10.00 Torsdagcafé (källaren) 
  kvällen Hemgrupper 
 
28 fre 19.00 UDS - Ungdomssamling 
 
30 sön 11.00 Gudstjänst 
   Predikan: Emil Gillsberg 
   Fika 
 

 
01 tis 13.00 Dagledigträff i Bonäs 
  18.30 Församlingsledning 
 
02 ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
  18.30 Alpha 
 
03 tor kvällen Hemgrupper 
 
04 fre 19.00 UDS - Ungdomssamling 
 
06 sön 11.00 Gudstjänst 
   Predikan: Owe Lindeskär 
   Nattvard 
   Fika 
 
 
 
 

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  

Vecka 43 
24 Oktober - 30 oktober  

Vecka 44 
31 oktober - 7 november  



09  ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
  13.00 Sygruppen i Centrumkyrkan 
  18.30 Alpha 
 
10 tor 10.00 Torsdagscafé (källaren) 
  Kvällen  Hemgrupper 
 
11 fre 18.00 Frattjo 
  19.00 UDS - Ungdomssamling 
 
13 sön 11.00 Gudstjänst 
   Predikan: Emil Gillsberg 
   Söndagsskola, Preteens 
   Fika 
 

15 tis 13.00 Dagledigträff i Bonäs 
  18.30 Församlingstjänarråd 
 
16 ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
  18.30 Alpha 
 
17 tor Kvällen  Hemgrupper 
 
18 fre 18.00 Frattjo 
  19.00 UDS - Ungdomssamling 
 
20 sön 11.00 Gudstjänst 
   Predikan: Matts Sandström 
   Söndagsskola, Preteens 
   Fika 
 
 
 

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  

Vecka 45 
7 november - 13 november  

Vecka 46 
14 november - 20 november  



Vecka 47 
21 november - 27 november  

22 tis 19.00 FÖRSAMLINGSMÖTE 
 
23 ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
  13.00 Sygruppen i Centrumkyrkan 
  18.30 Alpha 
 
24 tor 10.00 Torsdagscafé (källaren) 
  Kvällen  Hemgrupper 
 
25 fre 18.00 Frattjo 
  19.00 UDS - Ungdomssamling 
 
27 sön 11.00 1:a advent Gudstjänst med DOP 
   Predikan: Emil Gillsberg 
   Söndagsskola, Preteens 
   Fika 
 
 

29 tis 13.00 Dagledigträff i Bonäs 
 
30 ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
 
01 tor kvällen Hemgrupper 
 
02 fre 18.00 Frattjo 
  19.00 UDS - Ungdomssamling 
 
04 sön 11.00 2:a advent Festgudstjänst 
   Medverkan av barn och  
   ungdommar. 
   Terminsavslutning för barn-  
   och undomsverksamheten 
   Festfika

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  

Vecka 48 
28 november - 4 december  



Vecka 49 
5 december - 11 december  

06 tis 18.30 Församlingsledning 
 
07 ons 10.00 Bön 
  13.00 Sygruppen i Centrumkyrkan 
 
08 tor 10.00 Torsdagcafé (källare) 
  kvällen Hemgrupper 
 
09 fre 19.00 UDS - Ungdomssamling 
 
11 sön 11.00 Avskedsgudstjänst  
   Predikan: Emil Gillsberg 
   Nattvard 
   Fika 

14 ons 10.00 Bibelläsning och Bön  
  13.00 JULFEST för daglediga 
   Anmälan, se annons 
 
15 tor kvällen Hemgrupper 
 
18 sön 18.00 Musikgudstjänst (OBS tiden!) 
   Daniel och Elisabeth Tornell  
   med musiker 
   Fika 

21 ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
 
25 sön  INGEN GUDSTJÄNST 
 

GOD JUL önskar Centrumkyrkan 

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  

Vecka 50 
12 december - 18 december 

Vecka 51 
19 december - 25 december  



Vecka 52 
26 december - 1 januari  

26 mån 18.00 Julens sånger i Centrumkyrkan 
 
29 tor kvällen Hemgrupper 
 
01 sön 11.00 Ekumenisk Nyårsdagsgudstjänst i Mora Kyrka 
   Predikan 

04 ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
 
05  tor kvällen Hemgrupper 
 
08 sön 11.00 Gudstjänst  
   Predikan 
   Nattvard    
   Fika 

11 ons 10.00 Bibelläsning och Bön 
 
12 tor kvällen Hemgrupper 
 
15 sön 11.00 Gudstjänst  
   Predikan 
   Fika 

18 ons 10.00 Bön i kyrkan 
  19.00 Bön i kyrkan 
 
19 tor 10.00 Bön i kyrkan 
  19.00 Bön i kyrkan 
 

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  

Vecka 1 
2 januari– 8 januari  

Vecka 2 
9 januari - 15 januari  

Vecka 3 - VÄRLDSVIDA BÖNEVECKAN 18-25 januari ”Försoning- Kristi kärlek lämnar  oss inget val” 
16 januari - 22 januari  



Vecka 3 - forts. VÄRLDSVIDA BÖNEVECKAN 18-25 januari ”Försoning- Kristi kärlek lämnar  oss inget val” 
16 januari - 22 januari  

 
20 fre 10.00 Bön i kyrkan 
  19.00 Bön i kyrkan 
 
21 lör 10.00 Bön och lovsång i kyrkan 
 
22 sön 11.00 Gudstjänst 
   Predikan 

 
25 mån 10.00 Bön i kyrkan 
  19.00 Bön i kyrkan 
  
24 tis 10.00 Bön i kyrkan 
  19.00 Bön i kyrkan 
 
25 ons 10.00 Bön i kyrkan 
  19.00 Bön i kyrkan 
 
29 sön 11.00 Centrumkyrkans årshögtid 
   Predikan 
   Lättare lunch 
   Årsmötesförhandlingar 

  
01 ons 10.00 Bön och bibelläsning 
 
02 tor kvällen Hemgrupper 
 
05 sön 11.00 Gudstjänst 
   Predikan 
   Fika 
 
   

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  

Vecka 4 - VÄRLDSVIDA BÖNEVECKAN 18-25 januari ”Försoning- Kristi kärlek lämnar  oss inget val” 
23 januari - 29 januari  

Vecka 5 
30 januari - 5 februari 



 



Centrumkyrkan samarbetar med missionärer på flera olika håll i världen. Två 
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 

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 

Besök av Annica och Daniel Cisneros 
I januari får vi besök av Annica och Daniel Cisneros. 
De arbetar i församlingen Casa De Dios i Salta, Argentina. 
 
Läs mer om deras arbete: 
http://casadediosice.com.ar 



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 ”Swisha” till: 1230974188 
Genom Bankgiro: 5926-0877 
 
Stort tack för din gåva och Gud välsigne dig!  



Britt-Inger Olsson 
Ordförande 
mob: 0706-088963  
mail: britt-inger.olsson@ckmora.se 

Adresser  
Centrumkyrkan 
Vasagatan 24  
792 32 Mora 
 

www.centrumkyrkanmora.se  
info@ckmora.se  
0250-13965 

Bankkonto 
6467 531 441 202 
 

Bankgiro 
5926-0877 
 

Swish 
1230974188 

Händer framöver 

Kontaktuppgifter 

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

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

 


