PASTORSBREV 15 januari 2016
NYTT ÅR I FÖRSAMLINGEN
Vi är tacksamma för engagemanget, kärleken och omsorgen i församlingen. Tack för böner, arbete och
ansvar. Tack ni alla medarbetare. Tack för de nya initiativen julafton, juldag och nyårsafton, som fungerade
så väl. 2015 var ett gott år i församlingen och nu kan vi med tro och glädje se fram emot 2016.

INSPIRATIONSDAG I ALUNDA
Petra, Pär-Inge och Kiell deltog i en fantastisk inspirationsdag den 9 januari i Furuhöjdskyrkan och dess
missionsstation – Macken – i Alunda. Rubriken för dagen var: ”Att vara ledare i en Jesuskyrka för den tid
som nu är!” Vi har mycket att lära av denna växande och andligt levande landsbygdsförsamling. Och
inspireras! Det var en fullspäckad dag med både allvarlig och glad undervisning, god gemenskap och
trosstärkande besök på Macken. Där når församlingen människorna i bygden och har under senaste året
sålt för 1,2 miljoner i sin Second hand. Hela summan går till mission i andra länder. Troligen finns det ingen
annan landsbygdsförsamling i Sverige som är så expansiv som Furuhöjdskyrkans församling med sina 300
medlemmar. Furuhöjdskyrkan och dess pastor Lasse Levén kommer att inbjuda till flera inspirationsdagar.

Furuhöjdskyrkan bildades 1995 av tre församlingar i Alunda. Bilden visar församlingen vid 20-års-jubileet 2015. Lasse
Levén blev 1978 pastor i missionsförsamlingen och fortsatte sedan i den sammanslagna församlingen.

INSPIRATIONSDAG I SALA
Gemensamma Celebration i söndags i Centrumkyrkan Sala var en stor inspiration för oss alla. Andreas
predikade att ”Det är dags lämna öknen och inta landet!” Vi skall ha Kalebs ande, inta bergsbygden och
lämna öknen. 4 Mos. 14:24, 30; Josua 14:6-14. Vi skall inta och inte dra oss undan. Vi sträcker oss ut. Vi
intar år 2016 och segrarna vinner vi i bön på knä. Hela predikan var inspirerande och utmanande och vi
skrattade mycket. Samma Ande av inspiration som var i Alunda, var i Sala, och är i Heby.

FASTE- & BÖNEVECKAN
Denna vecka fylld med bön och fasta har börjat gott och vi var 17 engagerade bedjare första kvällen med
Peder som ledare. Han läste Jesaja 61:1-4 och talade om att någonting kommer att hända 2016. Vi ber med
lovprisning, i trosvisshet och glädje. Gud vill att församlingarna i Heby & Sala skall växa, att vi mår bra, att vi
når fler. Med glädje återsåg vi Florence efter en månad i Elfenbenskusten. Under kvällen lyssnade vi in vad
Gud ville säga. Gud har gett oss detta område som kan vara som en svår bergsbygd, men Han har utvalt oss
för detta uppdrag och vi klarar av det med samma inställning som Kaleb. ”Vår mat är att göra Guds vilja
som har sänt oss och att fullborda Hans verk.” (Joh. 4:34).

KALLADE ATT FÖRKUNNA GUDS STORVERK
Detta är temat för den gemensamma gudstjänsten på söndag 17 januari i Centrumkyrkan. Vi besöks av
vänner och präster från Västerlövsta kyrka. Pastorsadjunkt Katarina Björklund predikar och hon känner väl
vår församling. Kyrkoherde Tomas Anderman berättar om sin kallelse att bli präst. Söndag 24 januari
klockan 18 har vi gemensamt bibelsamtal i Västerlövsta församlingshem med inledning av Tomas
Anderman och Kiell Tofters.

VINTERKLIMAT
Nu är det vinter med både snö och kyla. Det kan vara svårt och drygt för oss att köra bil så vi tar ofta bussen
till Heby och Sala. Idag när vi skriver detta har det snöat så vi kommer inte ut med bilarna och i natt var det
slut med vatten. Hade vattnet frusit i brunnen eller i ledningarna? Det hade gått sönder något rör under
diskbänken i Slögstun – vår arbetsstuga med dator och bibliotek – så det blev mycket vatten på golvet. Nu
får vi förhandla med försäkringsbolaget och försöka återställa. De säger att om det är frostskada, så får vi
ingen hjälp, men vi har haft luftpumpen på 18 grader där, samt att det var plusgrader ute, så vi är
tacksamma för fortsatt bön att vi får hjälp att återställa. Vi är mycket tacksamma för alla som var med och
bad och det kunde varit värre. Tänk om vi varit bortresta en längre tid. Vi tackar Gud för Hans beskydd!

Vi älskar er alla! Kiell & Gertrud

