PASTORSBREV 15 april 2015
Våren är en underbar tid i naturen. Vi har kunnat besöka Sjön Tämnaren några gånger både innan och
efter isen sköljt bort. I år är det isfritt ovanligt tidigt. Vi ser havsörn vid Tämnaren och hör sånglärka
på ängen hemma. Gertruds krafter kommer sakta tillbaka och hon har börjat gå längre promenader.
Och röja och plantera i trädgården. Kiell har varit mycket engagerad i Nordisk Träningsskola, som
innan påsk hade avslutning i Uddevalla. Kiell var där. De sex eleverna har utvecklats mycket under
dessa sex månader och har nu kommit tillbaka till sina hemförsamlingar. Nu föregår en utvärdering av
träningsskolan inom Nordic Team inför nästa kursstart september 2016.
I Uddevalla såg Kiell också repetitionen av ett passionsspel, som alla kyrkorna under 14 år framfört
på stadens torg med 1000-tals åskådare. Det var mäktigt!

Carls begravning
Vi vill tacka er alla som kunde delta och hjälpa till vid Carls begravning. Genom att många bett har det
gått väl, även under den fortsatta sorgeprocessen. Farmor och mormor från Kamerun är kvar och
deltar flitigt i våra gudstjänster. Pappa Blaise åker nu tillbaka till England för att avsluta sina avbrutna
studier. Om ett år är han färdig. Farmor Charlotte stannar kvar ett par månader för att hjälpa
mamma Nina, så att hon kan fortsätta sina avbrutna studier. Kiell besökte i måndags kyrkoherde
Andreas Bergmann och tackade honom för gott samarbete i samband med begravningen. Vi har även
framfört tack till kyrkoherde Ulrika Lindholm, som utan kostnad upplät Västerlövsta kyrka och
kyrkogård för begravningen.

Olika ledarteam
Sedan september har Mats Nordén, Andreas Tofters, Peder Möller och Pär-Inge Larsson arbetat med
ledarutvekling i Centrumkyrkan. Några team har bildats, som skall arbeta och ansvara för olika
områden, samt rapportera till Församlingsledningen: Gudstjänst & Program, Lovsång & Ljud,
Hemgrupp & Omsorg, Ungdom, Öppen kyrka är några team, som har börjat arbeta. Och fler blir det.
Vi är mycket tacksamma för alla överlåtna och ansvarstagande ledare i vår församling. Som pastorer
behöver vi inte stå ensamma.

Fem familjer & Tio portföljer
I lördags var vi till Citykyrkan Västerås och lyssnade till David Oliver, som undervisade om drömmar,
syner och profetior. När David var i Heby förra månaden fick han ett budskap, att vi skall be om att
fem familjer flyttar till Heby för att engagera sig i Centrumkyrkan. För tjugo år sedan när David
besökte oss fick han en syn, att tio portföljbärande män kom till vår församling. Låt oss nu be att
dessa profetiska budskap förverkligas. Vi behöver fler skördearbetare och ”businessmen” i Heby.
Det är flera i vår församling som får drömmar och profetiska bilder från Gud. Dessa delar vi med
varandra och ber för vid Måndagsbönen, Öppen kyrka samt hemgrupperna. Det är viktigt att du är
med i det andliga flödet i församlingen. Vi är en församling med uppenbarelse, inte endast en
organisation med program. Utan en levande organism. Välkommen med i bönearbetet! Vår församling
har fötts i bön och profetiska tilltal, låt oss fortsätta med det.

Olivlunden
Vid vår ”Torgkyrka” finns Olivlunden, som är ett boende och hem för ensamkommande
flyktingungdomar mellan 15 och 21 år. Denna verksamhet växer och har sökt fler medarbetare. Petra
Larsson, Johan Rye-Danjelsen och Solweig Möller har erbjudits arbete där. Onsdag 29 april har
Olivlunden en medarbetardag i Centrumkyrkan.

Ledarkonferens Västerås Salt & Light
Torsdag – Lördag 21-23 maj inbjuder Salt & Light till sin årliga ledarkonferens. Du anmäler dig själv på
följande länk http://www.saltlightnordic.org/ledarkonferens--leaders-conference-2015.html.
Församlingen bidrar med 500 kronor till varje deltagare från Centrumkyrkan, som deltar hela tiden.
Salt & Lights internationella team gästar denna konferens i Västerås. Innan och efter är de hos olika
församlingar i Norden. Helgen innan besöks vi av ett indiskt pastorspar, Stanley & Esme Mehta, och
söndagen efter av Steve och Lorraine Thomas, England.

Böcker – Work
Många köpte böcker (på engelska) av David Oliver om ”kallad till arbete”, som han undervisade om i
Heby. ”Work: Prison or place of destiny? David visar att det finns evigt värde i det vi gör just nu. Vi
har fem böcker kvar, för endast 100 kronor/styck.
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