


”Jag vet vilka avsikter jag har för er, säger Herren: välgång, inte 
olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och 
ber till mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig 
skall jag låta er finna mig, säger Herren. Jer. 29:11–14 
 
Gud har aldrig lovat oss ett liv som är fritt från problem, svårigheter 
eller smärta, men han lovar oss ett liv, ett äventyr som han inte vill 
att vi ska gå miste om. Det livet – det äventyret kommer vi aldrig att 
upptäcka förrän vi ger Gud möjlighet till att leda oss. Gud känner 
oss bättre än vi gör själva. Han känner vår förmåga och vår 
begränsning. Han vet precis vilka fallgropar vi behöver undvika och 
ser hela vidden av vad vi kan bli. Han har satt ett högt mål för oss 
och är beredd att ge oss all hjälp vi behöver för att förverkliga hans 
fullkomliga plan. Men vi måste vända oss till honom och förtrösta 
på honom. Oberoende av vilket det steg i tron du behöver ta är det 
min bön att du ska ta det. Jag vet inte vilka planer Gud har för ditt 
liv men jag vet att det är ett äventyr du inte vill gå miste om. 
Nu ligger sommaren framför oss och jag önskar att vi ska få njuta av 
sol och värme. Många av oss ser fram emot semester och allt det 
kan innehålla. Jag skulle vilja uppmuntra er till att göra det som ni 
kanske inte hunnit göra tidigare. Läs den där boken du tänkt läsa, 
bjud in grannarna eller vänner i församlingen som du inte hunnit 
göra, besök andra församlingar eller konferenser för att bli 
välsignad. Låt sommarens möten med människor bli tillfällen att 
berätta om Jesus!  
 
Jag kommer att göra en uppehåll i min anställning i Centrumkyrkan 
under juli och augusti för att sedan vara tillbaka i tjänst i september.  
Jag önskar er en härlig och skön sommar och Guds rika välsignelse! 

Helena Fransson 
Pastor 

Gud har goda tankar och planer för oss inför framtiden 



Juni 
1 juni - 31 juni 

01  tor kvällen Hemgrupper 
 
04 sön 18.00 Gudstjänst i Centrumkyrkan (OBS! tiden) 
   Predikan: AnnaSara Lama 
   Nattvard 
   Fika 
 
06  tis 10.00 Nationaldagbön i Centrumkyrkan 
   Bön för Sverige 
 
08 tor kvällen Hemgrupper 
 
11 sön 18.00 Gudstjänst i Centrumkyrkan  
   Predikan: Hugo Smids 
   Fika 
 
15 tor kvällen Hemgrupper 
 
18 sön 18.00 Gudstjänst i Centrumkyrkan  
   Predikan: Peter Ruuth, Rättvik 
   Medverkan av Peter Ruuth med familj 
   Fika 
 
22-25 tor-sön Midsommarkonferens 
   Konferens på Dalagården, Svärdsjö 
   För tider och info se: www.dalagarden.se 
 
29 tor kvällen  Hemgrupper 
 
 
 
 
 
 
 
    
    

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  



02 sön 18.00 Gudstjänst i Fridhemskyrkan 
   Predikan: Tina Olinggårdh 
    
 
06 tor kvällen Hemgrupper 
   
09 sön 18.00 Gudstjänst i Centrumkyrkan 
   Predikan: Eva Reithner 
   Fika 
 
13 tor kvällen Hemgrupper 
 
16 sön 18.00 Gudstjänst i Fridhemskyrkan 
   Predikan: Christer Kallin 
    
 
20 tor kvällen Hemgrupper 
 
23  sön 18.00 Gudstjänst i Centrumkyrkan 
   Predikan 
   Fika 
 
27 tor kvällen  Hemgrupper 
 
30  sön  18.00 Gudstjänst i Fridhemskyrkan 
   Predikan 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  

Juli - Gemensamma gudstjänster tillsammans med Fridhemskyrkan 
1 juli - 31 juli  



03  tor kvällen Hemgrupper 
 
06 sön 18.00 Gudstjänst i Centrumkyrkan 
   Predikan: Tina Olinggårdh 
   Nattvard 
   Fika 
 
10 tor kvällen Hemgrupper 
 
13 sön 18.00 Gudstjänst i Centrumkyrkan 
   Predikan 
   Fika 
 
17 tor kvällen Hemgrupper 
 
20  sön  11.00 Gudstjänst i Tingshusparken (OBS! tid och plats) 
   Tillsammans med kyrkorna i Mora 
   Medverkan av präster och pastorer i Mora 
 
22 tis 19.00 Församlingsmöte 
 
24 tor kvällen Hemgrupper 
 
27 sön  11.00 Gudstjänst i Centrumkyrkan 
   Predikan: Jack-Tommy Ardenfors 
   Fika 
 
30 ons 10.00 Bön i kyrkan  
 
31 tor kvällen Hemgrupper 
    
 
 
 
 
 
 

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  

Augusti 
1 augusti - 31 augusti  



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 

”…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!  



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 

Helena Fransson 
Pastor/föreståndare 
mob: 0706-794790 
mail: helena@ckmora.se 


