
Program v.43 – v. 48   2020 

25/10 11:00 Gudstjänst i Fridhemskyrkan, Staffan Claar, 

                    kören Samklang, nattvard 

  1/11 11:00 Gudstjänst i Centrumkyrkan, Helena Fransson 

  8/11 11:00 Gudstjänst i Centrumkyrkan, Mathilda Wiklund m. fl. 

15/11 11:00 Gudstjänst i Centrumkyrkan, ”predikostolsbyte”,  

                    präst från Mora församling 

22/11 11:00 ”Dela med dig” gudstjänst i Centrumkyrkan,  

                    Ulla Rombo m.fl. 

22/11 16:00 Ekumenisk gudstjänst i Nusnäs missionshus,  

                    Staffan Claar 

29/11 10:00 Adventsgudstjänst i Fridhemskyrkan, Staffan Claar,   

                    Helena Fransson, Samklang 

          11:30 Adventsgudstjänst i Fridhemskyrkan, Staffan Claar, 

                    Helena Fransson, Samklang 

Varje lördag (ej 31/10) kl. 09:00 Bön i Centrumkyrkan 

Helena Fransson               Britt-Inger Olsson 

Pastor                 Ordförande 

mob.: 0706-794790                mob.: 0706-088963 

mail:  helena@ckmora.se                mail: britt-inger.olsson@ckmora.se 

Mathilda Wiklund  Adresser 

Ledare Barn/Ungdom och Musik Centrumkyrkan 

mob.: 073- 841 23 21  Vasagatan 24 

mail: mathildawiklund@hotmail.se 792 32 Mora 

Bankkonto:  6467 531 441 202 www.centrumkyrkanmora.se 

Bankgiro:     5926-0877  info@ckmora.se 

Swish:          1230974188  0250-13965 

 

 

             HÖSTEN 2020  

 

 

 

 

 

                

”Ditt namn är skrivet i mina händer” Jes. 49:16 

Vi behöver aldrig vara oroliga för att Gud ska glömma oss. Vi fanns 

i hans tanke redan vid världens skapelse. Vi utvaldes av honom 

redan innan vi var födda. Vi inbjöds till att leva med honom redan 

när vi låg i vår moders liv. Även om andra glömmer oss, kan vi vara 

säkra på att Gud aldrig kommer att överge oss. Vi finns ständigt i 

hans tankar, varje hjärtslag slår för oss. Vi är älskade och värdefulla. 

Det finns en mening med att vi finns till. Vi är utvalda av Gud till att 

älska honom, andra och oss själva. Våra namn är skrivna i Guds 

händer. Han bär oss alltid med sig. Alla våra dagar är skrivna i hans 

bok. Gud har en framtid och ett hopp för oss. Han har skapat oss 

till evighetsvarelser och vill att vi ska leva med honom nu och för 

alltid! 

När livet känns meningslöst får vi påminna oss om att vi inte är 

ensamma. Han som har skapat oss och älskar 

oss är med oss och vill fylla våra liv med sin 

närvaro, kraft och kärlek.  

Gud välsigne dig! 

Helena Fransson,   

Pastor i Centrumkyrkan, Mora 

mailto:helena@ckmora.se
mailto:britt-inger.olsson@ckmora.se
mailto:mathildawiklund@hotmail.se
http://www.centrumkyrkanmora.se/
mailto:info@ckmora.se

