Gläd er alltid i Herren
”Gläd er alltid i Herren” Fil. 4:4
Paulus sitter i fängelse och uppmanar ändå till glädje. Han är
verkligen ett föredöme och bevis på att vår sinnesstämning inte
måste spegla de yttre omständigheterna. Paulus var glad därför att
han visste att Jesus var med honom vad som än hände. Flera
gånger i brevet har Paulus uppmanat församlingen att vara glad.
Det var troligt att detta var något de behövde höra. Det är så lätt
att bli missmodig när omständigheterna är svåra.
Att uppmana någon att alltid glädja sig, det är både utmanande och
provocerande. Att glädja sig jämt, inte bara när man känner för det,
vaknat på rätt sida eller när man har en bra dag. Men eftersom det
är Gud som säger det i sitt Ord vet vi att det är möjligt, med hans
hjälp.
Jag tror att det handlar om min inställning och vad jag ser efter. Det
finns alltid något att vara tacksam för! När du ser och upptäcker vad
du är tacksam för får du känna glädje! Glädje oavsett
omständigheter i ditt liv!
Glädje i Herren för vad han gör, för att han kan vända mörker till ljus
eller bara för att han är Gud och är nära dig och mig genom allt!
”Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt
rikare hopp genom den helige Andes kraft” Rom15:13
Jag önskar er Guds välsignelse!

Helena Fransson
Pastor

Vecka 13
27 mars - 2 april
28

tis

18.30

Församlingstjänarråd

29

ons

10.00
13.00
18.30

Bön i kyrkan
Sygruppen i Centrumkyrkan
Beta-kurs

30

tor

10.00 Vardagskyrkan med Café
kvällen Hemgrupper

01

lör

14.00- Inspirationsdag ”Församlingens roll in i framtiden”
17.00 Morgan Carlsson
Fika

02

sön

11.00

Gudstjänst med nattvard
Predikan: Morgan Carlsson
Söndagsskola och Preteens
Fika

Vecka 14
3 april - 9 april
04

tis

13.00
18.30

Dagledigträff i Bonäs
Församlingsledning

05

ons

10.00
19.00

Bön i kyrkan
Beta-Avslutning med Dop i Trunna Kyrka, Orsa

06

tor

10.00 Vardagskyrkan med Café
kvällen Hemgrupper

09

sön

11.00

Gudstjänst
tillsammans med LP-Dalarna
Peter Kullander, Falun
Marianne Svahn, Avesta
Söndagsskola och Preteens
Fika
Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:

Vecka 15
10 april - 16 april
12

ons

10.00
13.00

Bön i kyrkan
Sygruppen i Centrumkyrkan

13

tor

10.00
19.00

Vardagskyrkan med Café
Ekumenisk Skärtorsdagsmässa i Mora kyrka

14

fre

11.00

Långfredagsgudstjänst
Helena Fransson och Eva Engberg

16

sön

11.00

Uppståndelsegudstjänst
Predikan: Owe Lindeskär
Fika

Vecka 16
17 april - 23 april
18

tis

13.00

Dagledigträff i Bonäs
Påskfest

19

ons

10.00
19.00

Bön i kyrkan
Sång och Musikgudstjänst
Caminul Felix

20

tor

10.00 Vardagskyrkan med Café
kvällen Hemgrupper

23

sön

11.00

Gudstjänst
Predikan
Fika

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:

Vecka 17
24 april - 30 april
25

tis

18.00

Omsorgsrådet

26

ons

10.00
13.00

Bön i kyrkan
Sygruppen i Centrumkyrkan

27

tor

10.00
18.30

Vardagskyrkan med Café
Inspirationskväll om
levande smågrupper
Tony Karsbo

30

sön

11.00

Dela med dig-Gudstjänst
Fika

02

tis

13.00
18.30

Dagledigträff i Bonäs
Församlingsledning

03

ons

10.00
18.30

Bön i kyrkan
Barnfestivalplanering för ALLA i kyrkan

04

tor

10.00 Vardagskyrkan med Café
10.30 Sångstund Spanskgården
kvällen Hemgrupper

07

sön

11.00

Vecka 18
1 maj - 7 maj

Gudstjänst med nattvard
Predikan: Natanim Bekele
Preteens
Fika

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:

Vecka 19
8 maj - 14 maj
09

tis

19.00

Församlingsmöte

10

ons

10.00
13.00
18.00

Bön i kyrkan
Sygruppen i Centrumkyrkan
Musikcafé tillsammans med Livskällan
Se kommande annons i Masen

11

tor

10.00 Vardagskyrkan med Café
kvällen Hemgrupper

14

sön

11.00

Gudstjänst
Predikan: Walter Albornoz
Fika

Vecka 20
15 maj - 21 maj
16

tis

Dagledigträff i Bonäs
Vårutflykt.
För info och anmälan kontakta:
Ulla Rombo eller Siv Sjögren

17

ons

10.00
13.30

18

tor

10.00 Vardagskyrkan med Café
kvällen Hemgrupper

20

lör

11.00 - CENTRUMKYRKANS BARNFESTIVAL
15.00 se annons

21

sön

Bön i kyrkan
Sångstund Saxnäs

INGEN GUDSTJÄNST

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:

Vecka 21
22 maj - 28 maj
24

ons

10.00
13.00

Bön i kyrkan
Sygruppen i Centrumkyrkan

25

tor

09.00 Bön runt Orsasjön
Samling i Centrumkyrkan
Medtag fikakorg

26-27 fre-lör

Temahelg på Trunnagården
”En tro som bär!”
Carina & Urban Ringbäck,
Karin & Anders Jaktlund m.fl.
För tider, info och anmälan se:
www.trunnagarden.se

28

sön

11.00

Sånggudstjänst i Trunna kyrka, Orsa (OBS! platsen)
Carina & Urban Ringbäck,
Karin & Anders Jaktlund m.fl.

30

tis

18.30

Församlingsledning

31

ons

10.00

Bön i kyrkan

01

tor

kvällen Hemgrupper

04

sön

18.00

Vecka 22
29 maj - 4 juni

Gudstjänst med nattvard (OBS! tiden)
Predikan: AnnaSara Lama
Fika

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:

Våra missionärer
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.

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
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

… till jordens yttersta gräns

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!

Händer framöver

6 juni 2017 kl 10.00
Centrumkyrkan, Mora

Kontaktuppgifter
Helena Fransson
Pastor/föreståndare
mob: 0706-79 47 90
mail: helena@ckmora.se

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

Adresser
Centrumkyrkan
Vasagatan 24
792 32 Mora

Bankkonto
6467 531 441 202

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

Bankgiro
5926-0877
Swish
1230974188

