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”Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, 
dem som han har kallat efter sin plan. Ty dem han i förväg har utvalt har 
han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle 
vara den förstfödde bland många bröder. Dem han har i förväg har han 
också kallat, och dem han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och 
dem han har gjort rättfärdiga, dem har han också skänkt sin härlighet”. 

Så har nu ännu ett år lämnat oss och vi har fått gått in i ett nytt år. Det är 
alltid lika spännande att få vara med att gå in i ett nytt år som ingen vet 
någonting om. Ett nytt år är som en tom bok där ingen har skrivit 
någonting, det är bara tomma blad. Ingen vet någonting om det som 
ligger framför. Det vi kan ana och förstå när vi lyssnar och läser nyheterna 
och olika rapporter är att det finns det många mörka moln och oro inför 
detta nya år. Det hörs larm om krig, våld, klimathot, ledarkris och 
ekonomisk osäkerhet. 

Det/den som vi lyssnar och det vi läser på påverkar oss, både positivt och 
negativt. Vi ska ta allt detta på allvar men samtidigt ska vi höra vad Gud 
säger till oss. Det är lätt att Guds röst försvinner in i alla andra röster som 
vi hör och som vill påverka oss. 

Idag söker Gud människor som lyssnar till uppmaningen: Kom och följ mig, 
jag vill göra er till människofiskare. Jesus sa detta när han kallade sina 
lärjungar men det är lika aktuellt idag som då. Att följa Jesus är inte den 
lätta vägen men det är den rätta! 

Att bli mer och mer lik Jesus ska vara målet i våra liv. Vi kan ha många 
drömmar och tankar om ett gott liv på olika sätt. När vi läser Bibeln så ser 
vi att det goda livet är att bli mer och mer lika Jesus. Det högsta och 
största syftet i våra liv bör vara – att bli mer och mer lik Jesus. 

Tänk om vi tillsammans under 2019 beslutar att vi ska lyssna på Guds röst 
och följa honom så vi blir mer och mer lika honom. Tänk att vi får vara Jesu 

lärjungar som också formar nya lärjungar. Vi behövs alla för 
att alla människor ska få höra kallelsen: Kom och följ mig! 

Gud välsigne dig! 

Helena Fransson 
Pastor i Centrumkyrkan Mora 

Nådens tron 



Januari - februari 2019 
21/1 - 3/2  

23 ons 18.00 Bibelskola 
23 ons 19.00 Bön - Böneveckan startar 
 
24 tor 10.00 Vardagskyrkan, Hjälpkassen  
24 tor 19.00 Bön 
 
25 fre 18.00 Tonår (Ungdomssamling) 
25 fre 19.00 Bön  
 
26 lör 09.00 Bön 
 
27 sön 11.00 Gudstjänst 
   Predikant: Helena Fransson 
   Söndagsskola + PreTeens 
   Fika 
 
 
 
 
 
 
 
30 ons 13.00 Sygruppen 
30 ons 18.00 Bibelskola 
 
31 tor 10.00 Vardagskyrkan, Hjälpkassen  
31 tor kväll Hemgrupper 
 
1 febr fre 18.00 Frattjo + Tonår 
 
2 lör 09.00 Bön 
 
3 sön 11.00 Årsmöte med nattvard  
   Predikant: Helena Fransson 
   Söndagsskola & PreTeens 
   Fika 

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  



Februari 2019 
4 - 17/2 

6 ons 11.00 Sångstund på Tomtebogården 
6 ons 14.00 Sångstund på Saxvikens äldreboende 
6 ons 18.00 Bibelskola 
 
7 tor 10.00 Vardagskyrkan, Hjälpkassen  
7 tor kväll Hemgrupper 
 
8 fre 18.00 Frattjo + Tonår 
 
9 lör 09.00 Bön 
 
10 sön 11.00 Gudstjänst  
   Predikant: Helena Fransson 
   Söndagsskola & PreTeens 
   Fika 
 
 
 
 
 
 
 
13 ons 13.00 Sygruppen 
13 ons 18.00 Bibelskola 
 
14 tor 10.00 Vardagskyrkan, Hjälpkassen  
14 tor kväll Hemgrupper 
 
15 fre 18.00 Frattjo + Tonår 
 
16 lör 09.00 Bön 
 
17 sön 11.00 Gudstjänst  
   Predikant: Tina Olinggårdh 
   Söndagsskola & PreTeens 
   Fika 

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  



Februari 2019 
18/2 - 3/3 

 

17/2 em -  9/3 em Uthyrt till Vasaloppet 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
20 ons 18.00 Bibelskola 
 
21 tor 10.00 Vardagskyrkan, Hjälpkassen  
21 tor kväll Hemgrupper 
 
22 fre 18.00 Tonår 
 
23 lör  09.00 Bön 
 
24 sön 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Fridhemskyrkan 
 
 
 
 
3 mars  [Ingen gudstjänst] 

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  



Mars 2019 
4-17/3 

 

6 ons 18.00 Bibelskola 
 
7 tor 10.00 Vardagskyrkan, Hjälpkassen  
7 tor kväll Hemgrupper 
 
8 fre 18.00 Frattjo (i Hemus) + Tonår 
 
9 lör 09.00 Bön 
 
10 sön 11.00 Nattvardsgudstjänst 
   Predikant: Linda & Jonas Björnler 
   Fika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 ons 13.00 Sygruppen 
13 ons 18.00 Bibelskola 
 
14 tor 10.00 Vardagskyrkan, Hjälpkassen  
14 tor kväll Hemgrupper  
 
15 fre 18.00 Tonår 
 
16 lör 09.00 Bön 
 
17 sön 11.00 Gudstjänst  
   Predikant: Tina Olinggårdh  
   Fika 

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  



Kurser ockulturarrangemang i samarbete med:  

Mars 2019 
18 - 31/3 

20 ons 18.00 Bibelskola 
 
21 tor 10.00 Vardagskyrkan, Hjälpkassen  
21 tor kväll Hemgrupper 
 
22 fre 18.00 Tonår 
 
23 lör 09.00 Bön 
23 lör 16.00 Musikcafé med Anders Soldh och ensemble 
 
24 sön 11.00 Gudstjänst 
   [Predikant: ej klart i skrivande stund]  
   Fika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 ons 13.00 Sygruppen 
27 ons 18.00 Bibelskola 
 
28 tor 10.00 Vardagskyrkan, Hjälpkassen  
28 tor kväll Hemgrupper 
 
29 fre 18.00 Tonår 
 
30 lör 09.00 Bön 
 
31 sön 11.00 Gudstjänst 
   [Predikant: ej klart i skrivande stund]  
   Fika 
  



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 

 
 

 
Bönevecka v 4, 21-27 januari. Samlingar i Centrumkyrkan  
 kl 19.00 den 23/1, 24/1 och 25/1 samt kl 09.00 den 26/1 
 
Musikcafé lördag 23 mars kl 16.00 
 Anders Soldh med ensemble. Se www.anderssoldh.se 
 
Anna-Sara och Divas är i Mora 23-26 mars. Förhoppningsvis  
 arrangeras en officiell samling [ej klart i skrivande stund] 
 
Barnledarkonferens  15-16 mars i Uppsala.  
 Se barnledarkonferens.se 
 
”Framtiden är vår”, Temahelg 24-26 maj, Trunnagården Orsa 
 Carina & Urban Ringbäck samt Karin & Anders Jaktlund. 
 Se trunnagarden.se  


