ADVENTSBREV 5 DECEMBER 2014
SEDAN SIST
Det har varit en intensiv arbets-, församlings- & familjeperiod sedan senaste pastorsbrevet 20
oktober. Vi är en stor familj och har varit engagerade för både barn och barnbarn samt syskon. Vi
var med på sjukhuset när Gertruds yngre bror dog, och i går hade vi begravning. Det är både liv
och död. Vi gläds när vi ser nyfödde Sackarias på ledarträff och konsert samt nyfödda Ester
dagligen på Nordiska Träningsskolan. När vi skriver detta är vi tre dagar i Östhammar och tar
hand om fyra barnbarn. De är inte helt tysta.
Fredagen den 24 oktober träffades en Bönearmé i Centrumkyrkan Heby, 15 överlåtna
bedjare som bad och fastade under sju timmar för församlingen. Det var ett fantastiskt och
profetiskt bönearbete. Vi träffas åter fredag 13 februari 09 – 16. Gud manar oss till strategisk bön i
Centrumkyrkan! Vi är tacksamma för Julkonserten, som öppnar dörrar till vår församling. Vår
bön och dröm är att det skall vara fullsatt i kyrkan varje söndagsgudstjänst. Vill du vara med och
uppleva denna vision fullbordad?
FINLAND & SVERIGE
Vi två hade förmånen att tillsammans med 80
predikanter delta i Trosrörelsens
predikantresa till Finland 4 – 6 november. Efter
all oro och tveksamhet i svensk kyrka pga Ulf
Ekmans konvertering, debatten om
homoäktenskap, nedtystande av kristna
värderingar i samhälle och media, var det viktigt
att vi fick delta i resan. Det är en mycket stark
och trosfrisk enhet bland de evangeliska,
karismatiska församlingarna och samfunden i
Sverige (Trosrörelsen, EFK, Salt & Light, Pingst).
Nordisk Träningsskola med sina sex elever (och Ester 3 månader) startade i Finland och kom
till Västerås 17 november. Kiell är engagerad som koordinator och kaplan. Under förra veckan
bodde och studerade eleverna i Centrumkyrkan Sala. Under fredagen deltog de i NEAT:s
apostoliska möte i Heby samt vid julkonserten och ungdomsmötet på lördagen. De kommer att 11
– 18 januari vara på heltid i Heby. På Luciadagen 13 december klockan 14 inbjuder vi till Finsk
julfest i Centrumkyrkan med finska julsånger. Det blir tolkning till både svenska och finska, så var
välkommen! Söndag 21 december i samband med gudstjänsten firar vi Svensk julfest i
Centrumkyrkan. Karl-Gunnar är värd och Kiell predikar om ”Din kallelse”. Under jul- och
nyårshelgen har vi inte så många möten i Centrumkyrkan, endast söndag 28 december och 4
januari.
SAMARBETE MED ANDRA KYRKOR
Svenska kyrkan Västerlövsta och dess kyrkoherde Ulrika Lindblom har inbjudit
Centrumkyrkan att tillsammans fira gudstjänst i deras kyrka i Heby söndag 25 januari. Det är
första gången vi som församling blivit inbjuden till detta. Ulrika och hennes medarbetare vill att
Centrumkyrkans lovsångsteam leder lovsång & tillbedjan samt att Kiell dialogpredikar tillsammans
med Ulrika. Detta är en enhetsproklamation i Heby.
Frikyrkorna i Heby kommun inbjuder till en gemensam inspirations- & väckelsedag i
Östervåla missionskyrka lördag 7 februari. Furuhöjdskyrkan Alunda med dess pastor deltar också.
Kl. 13 Lovsång och undervisning av pastorerna Lasse Levén, Carl-Olov Hultby och Birgitta
Andersson. Kl. 17 Mat. Kl. 18:30 Väckelsemöte med Carl-Olov Hultby.

LEDARUTVECKLING
Under årens lopp har vi i församlingen arbetat med utveckling av ledare – Timoteusgruppen och
Ledarskapsskolan. Sedan församlingslägret i somras har vi en fortgående process gällande
utveckling & förändring av församlingens ledarskap. Denna förändringsprocess är långsiktig och
gradvis. Arbetet leds av en styrgrupp: Mats Nordén, Andreas Tofters, Peder Möller och Pär-Inge
Larsson. Vi har haft två gemensamma ledarträffar – 15 oktober och 3 december. I onsdags
undervisade Mats om äldstefunktionen och övriga ledaruppdrag samt manligt & kvinnligt. Alla
ledare får nu en enkät att ifylla, där man beskriver vad man gör i församlingen och vad man i
framtiden önskar göra. Enkäten skall lämnas in före nyår till Peder. Har du frågor om denna
förändringsprocess så tala med Peder eller Pär-Inge.
NYA ÅRET
Bön & fasta 5 – 9 januari tillsammans med Centrumkyrkan Sala. Kvällstid kl. 19 har vi gemensam
bön.
Måndag 5 januari – Trettondagsafton – Centrumkyrkan Heby.
Tisdag 6 januari – Trettondagen – Centrumkyrkan Sala.
Onsdag 7 januari – Centrumkyrkan Heby.
Torsdag 8 januari – Centrumkyrkan Sala.
Nordisk Träningsskola 11 – 18 januari i Centrumkyrkan Heby. Sex elever från Finland och
Sverige får undervisning och praktik denna vecka i Heby samt bor i olika hem. Eleverna från 23 –
35, deltar i barn- och ungdomsmöten, bön och hemgrupper, konfirmationsundervisning, gudstjänst,
äktenskapsalfa och innebandy. Information ges av Kiell Tofters.

Allt gott i Kristus till er alla!
Hälsningar
Kiell & Gertrud

