
 
 
 
 

PASTORSBREV 15 september 2015 Centrumkyrkan Heby 

FÖRSAMLINGSLÄGRET PÅ ÖSTGÖTAGÅRDEN 

 

Vi hade ett fantastiskt församlingsläger på Östgötagården! Med i vår bil dit och hem hade vi Dan Jurå med 

sonen Isak. Dan körde så vi fick vila oss och Isak trivdes på lägret med våra 14 ungdomar. Mycket uppskattat 

var Pär-Inges nattvandring med dem i de mörka ”Trollegater” (grottor). Våra församlingsläger är mycket viktiga 

och angelägna att vi deltar i både för oss själva och för församlingen. Här får vi möta Gud och varandra, så som 

en församling skall vara. Tack ni alla som gjorde årets läger så bra och vi inriktar oss på nästa års läger! 

Efter lägret fick vi f.f.g. se och träffa barnbarnsbarnet Laban, som hälsade på några dygn i Forsbo. Han hade sina 

föräldrar med sig. Både församlingen och familjen är viktiga och delar av Guds rike!  

SALT & LIGHT 

Under det gångna året har Kiell varit engagerad i Salt & Lights Nordisk Träningsskola som koordinator och 

kaplan. Kiell har under sommaren planerat en konferens, som genomfördes i Västerås 1-2 september med 

skolans ledning för uppföljning av pionjäråret och planering inför framtiden. Kiell har bett om att bli entledigad 

från dessa uppdrag vid Nordiska teamets möte i Värnamo 13-15 oktober. Janne Sääf, Uddevalla, efterträder 

som kordinator och Tua Backman, Jakobstad, som kaplan. Kiell har också skrivit en svensk presentationstext 

av Salt & Light, som NTS-ledningen ställde sig bakom.  

 

FUNÄSDALEN 

I början av september har vi tillsammans med Petra och Florence haft en retreatvecka i Funäsdalen, längst 

västerut i Härjedalen. För Florence var det stort att f.f.g. se svenska fjällvärlden. Vi är mycket tacksamma för 

denna vecka som gav oss vila, motion, bärplockning, tid för läsning, stickande (Gertrud), gemenskap, Bibel, bön 

och god mat. Sista dagen på fjället var det underbart högsommarväder med + 19 grader. Hemresan dagen efter 

också i strålande sol och spegelblanka vatten längs stor del av vägen var fantastisk.



 
 
 
 

 

  

 

BÖN I OLIKA FORMER 

Vi har inlett höstterminen i Centrumkyrkan med fasta & bön. När församlingen tillsammans söker Guds ansikte 

i bön får vi uppenbarelse och ledning för att vara i Guds vilja och med Honom bygga församlingen. I söndags 

började vi också Strategisk bön i Centrumkyrkan tillsammans med övriga församlingar i Heby kommun. Vi ber 

för vår kommun en gång per månad på detta sätt. Måndagskvällsbönerna och bönen i hemgrupperna är också 

mycket viktiga, och vår önskan är att alla i församlingen deltar i dessa. Öppen kyrka onsdagar kl. 10 – 12 har 

också startat och inbjuder till fika, gemenskap, bön och samtal.  

 

DET ANDLIGA SÖKANDET OCH KRISTEN TRO 

På lördag och söndag har vi en viktig möteshelg i Centrumkyrkan med bibellärarna Lars Johansson, Örebro, 

och Linda Bergling, Kungsängen. De undervisar oss om skillnaden mellan österländsk andlighet och biblisk 

kristendom. Lördagens seminarium börjar kl. 13, väckelsemötet kl. 18.30 samt söndagens Celebration kl. 11. Vi 

önskar att du ber för denna helg, deltar och hjälper till praktiskt. Vi tror att Gud kommer att göra under med 

oss. Det kommer troligen många gäster från andra orter och församlingar. Lindas nyutkomna bok ”Ni ska vara 

heliga för jag är helig” säljs vid mötena för 189 kronor.  

 

 



 
 
 
 
E 4 – UTBILDNING FÖR FÖRSAMLINGSLEDARE 

Salt & Light Norden bjuder in ledare till en tvåårig utbildning med namnet E 4 (Efesierbrevet 4:11-13). 200 

ledare från hela Norden är anmälda varav 8 från Centrumkyrkan Heby: Kiell Tofters, Peder & Solweig Möller, 

Petra Larsson, Maria Olsson, Johan Rye-Danjelsen, Jonathan Möller och Xhovana Molla. En gång per termin 

träffas alla i Danmark (som nu 25 – 27 september), en söndagskväll i månaden deltar alla i Skypeundervisning 

och däremellan studerar alla för sig själva. Mats Nordén har utsett Kiell Tofters att vara mentor för vår grupp 

med assistans av Peder Möller. 

 

 

 

Sista bilden under 

hemfärden från 

fjällen, solnedgång 

vid Storsjön, 

Gästrikland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September-hälsningar från Kiell & Gertrud 

 


