PASTORSBREV 1 december 2015
TACK FÖR EN FANTASTISK JULKONSERT

Tolv år i rad har Centrumkyrkan Heby & Sala bjudit på fantastisk Julkonsert med egna frivilliga krafter
- 25 stycken sångare, musiker och tekniker samt pianisten PG M (granne från Tärnsjö) och Donnie
från Västerås. Tänk att en frikyrka på svensk landsbygd kan göra detta år 2015. Det var mycket hög
musikalisk och teknisk nivå utan något proffs. Fokus är på evangeliet om Jesus Kristus. Fullsatt kyrka i
Heby i lördags och i Sala i söndags. På lördag framförs julkonserten i Citykyrkan Västerås.

Som pastorer är vi tacksamma till er alla medarbetare i församlingen, som arbetar med förkunnelse
& bön, sång & musik, ljud & teknik, kök & servering, städning & vaktmästeri, omsorg & vård, barn &
ungdom, mission & ledarutveckling. Vi behövs alla som lemmar i församlingen och bygger den
tillsammans under Guds ledning.

DAGNY BUSS MISSIONSFOND
Dagny blev under våren befordrad till härligheten och hade testamenterat sin kvarlåtenskap till
Centrumkyrkan. Nu är det klart med all betalning för lägenhet, begravning, gravsten och
bouppteckning. Florence Anvo har utfört ett stort arbete gällande Dagny och kunde nu föra över
25 054 kronor till missionsfonden, som tidigare hade gåvor på 2 165 kronor. Behållningen nu är alltså
27 219 kronor, vilket vi tackar Gud för.

FLER BARN
I förra pastorsbrevet kunde vi berätta om glädjande tillökning av barn i församlingsfamiljen. Förra
söndagen hade vi förmånen att be för och välsigna Jenny & Andreas Modig, som väntar barn i maj.
Det är glädjande med att vi får välkomna och välsigna nya barn!

STORLEDARSAMLING 16 DECEMBER
Alla som har en ledaruppgift i församlingen inbjuds till en träff med pastor Mats Nordén onsdag den
16 december klockan 19:00 i Centrumkyrkan. Mats leder och hjälper oss med vår ledarutveckling och
denna kväll är ett led i detta. Detta är en viktig kväll, så gör allt du kan för att delta.

INSPIRATIONSDAG I FURUHÖJDSKYRKAN ALUNDA 9 JANUARI
Furuhöjdskyrkan inbjuder oss till en intressant inspirationsdag lördag den 9 januari klockan 10 – 20.
Enda kostnad för mat och fika är 100 kronor/person. Vi får studera nyombyggda Furuhöjdskyrkan och
deras ”Missionsstation” Öppen Hand Macken i Alunda. Denna församling sänder ofta ut
missionsteam samt har många läger. Dagen avslutas med Carl Gustav Severin, som också är en
inspiratör liksom Furuhöjdskyrkans pastor Lasse Lewén. Målet för dagen är att utifrån Guds ord och
personlig erfarenhet berätta att ”Jesus är i högsta grad aktuell”. Det är bara Hans Namn som frälsar
och inget annat namn eller någon idé. Flera uppländska församlingar är inbjudna.

SAMARBETE MED VÄSTERLÖVSTA KYRKA
Den 17 – 24 januari är den internationella böneveckan för kristen enhet. I början av detta år firade vi
den genom att ha gudstjänst tillsammans i Västerlövsta kyrka, där vårt lovsångsteam sjöng samt
kyrkoherde Ulrika Lindholm och Kiell Tofters dialogpredikade. Söndag den 17 januari nästa år firar vi
gudstjänst tillsammans i Centrumkyrkan och vikarierande kyrkoherde Thomas Anderman predikar
och vårt lovsångsteam sjunger.
Söndag den 24 januari har vi tillsammans ett bibelsamtal klockan 18 i församlingshemmet vid
Västerlövsta kyrka. Thomas Anderman och Kiell Tofters inleder och sedan önskar vi att alla deltar i
samtalet. Detta är Bibelns dag och vi vill inspirera till bibelläsning.

Vi älskar er alla! Kiell & Gertrud

