PASTORSBREV 22 JUNI 2015 CENTRUMKYRKAN HEBY

LIV OCH DÖD
I en församling lever vi i hela livets verklighet med födelse och död.
Under försommaren har vi fått välsigna två barn i Centrumkyrkan.
Nu senast 14 juni var det Sackarias Tage Emil. Det var en fantastisk
gudstjänst, som lovar gott inför framtiden.

Under de senaste fem månaderna har vi också haft tre begravningar: Carl, Dagny och Bertil.
Bertil Berndtssons begravning var 18 juni med 70 deltagare. Bertil har under många år varit aktiv i
församlingen och god medarbetare, vilket betygades vid gudstjänst och minnesstund. Tack alla medarbetare
som medverkade och berikade begravningen! Det blev en hoppets och uppståndelsens dag.

Vänster bild: Bertil Berndtssons kista och blommor. Höger bild: Centrumkyrkans blommor och hälsning.

Efter död kommer också praktiska saker som att ta reda på lägenhet och ägodelar, samt ha kontakt med
släktingar, såsom gällande Dagny Buss. Innan månadsskiftet sker nu bouppteckning, flyttning av möbler samt
städning av lägenheten, vilket församlingen ansvarar för. Dagny har testamenterat sin kvarlåtenskap till
Centrumkyrkan, vilket vi tacksamt tar emot. Saldo efter att begravnings- och övriga kostnader betalats
tillfaller då Dagny Buss Missionsfond. Vi vill också särskilt tacka Florence Emma Anvo och andra, som
har hjälpt Dagny de sista åren.

KERSTI 70 ÅR
Under midsommarhelgen fyllde Kersti Arnryd 70 år. Det var gott att få uppvakta henne och se familjen
samlad omkring Kersti på Rungården i Morgongåva. Kersti hör till pionjärerna i församlingen och är medlem
sedan den bildades 12 mars 1989. Under senare år har Kersti drabbats av sjukdom, men så länge hon
orkade deltog Kersti flitigt i gudstjänster, bön och arbete. Kersti deltog t.ex. i missionsresan till Sandefjord
under 90-talet (se bild) och skrev ofta uppmuntrande hälsningar till oss. Bengt och Kersti hade också nära
relation till Bertil och Berit Berndtsson, när de för 25 år sedan flyttade till bygden.

Deltagare vid Herrens Gårds missionsresa till Sandefjord, Norge. Vilka känner du igen?

Kerstis & Bengts dotter Solweig Möller med maken Peder samt sönerna Jonathan och Tobias är nu på
missionsuppdrag i Albanien, där Jonathans flickvän Xhovana Molla bor. Sönerna Albert och Daniel har
arbeten hemma under sommaren. Vi är en missionerande församling.

LEDARUTVECKLING
Sedan september 2014 har pastorna Mats Nordén, Citykyrkan Västerås, och Andreas Tofters,
Centrumkyrkan Sala, lett en ledarutvecklingsprocess i Centrumkyrkan Heby. Ett flertal team har tillsatts
såsom gudstjänst-, hemgrupps- & omsorgs-, ungdoms-, lovsångs- & ljud-, barn-, ekonomi- och byggteam.
Teamen är underordnade och rapporterar till Församlingsledningen, som möts en gång per månad.
Församlingsledningens möten förbereds tillsammans av Peder Möller (ordförande) och Kiell Tofters
(pastor).
Vi är mycket tacksamma för den hjälp och samarbete vi har i vår Salt & Light-region (Västerås, Sala, Falun,
Flen och Heby), som leds av ett apostoliskt team – NEAT – med Mats Nordén (ordförande), Andreas
Tofters, Paul John, Daniel Steen och Kiell Tofters (sekreterare). Vi träffades den 17 juni i Västerås och
talade bl.a. om Internationella teamets besök i Sverige (maj), Nordisk Träningsskola, svensk
presentationsfolder för Salt & Light, gemensamma initiativ vi vill ta i vår region (bl.a. plantering av nya
församlingar), utvecklingen i resp. församling. Från CK Heby rapporterade Kiell om
ledarutvecklingsprocessen.

BESÖK FRÅN RWANDA

Från torsdag 25 till måndag 29 juni gästas vi av pastor Bagirishya Enock från
Rwanda. Enock gästade oss för två år sedan och predikade bl.a. i
Centrumkyrkan Heby. Enock har varit en god medarbetare till Kiell när han
besökt Rwanda och Kongo.
På fredag 26 juni kl. 18.00 inbjuder vi till Afrikamöte i Centrumkyrkan Sala,
där pastor Enock predikar. Även svenskar inbjuds delta i detta fredagsmöte.
Enock predikar också i gemensamma sommarmötet på söndag kl. 10.00 i
Centrumkyrkan Sala. Vi har inbjudit pastor Enock för att visa solidaritet
med folket i denna oroliga region (Burundi, Rwanda, Kongo).

VILODAGAR
Det har varit lång och intensiv arbetsperiod för oss i församlingen och i början av året var vi inte friska.
Därför behövde vi nu tre dagars vila i samband med vår 49-åriga bröllopsdag (11 juni). Vi åkte till Vikarbyn
vid Siljan, som så här års inte än hade fått den stora turistströmmen. När solen gick ned över Siljan var det
enormt vackert från vandrarhemmets matsal.
Vi vill tacka er alla goda medarbetare som har tjänat så gott och överlåtet under senaste verksamhetsåret.
Det inspirerar oss att fortsätta! Tack ni alla som ber för oss och för församlingen. Det bär! Och vi
fortsätter och ber för varandra även under sommaren. Och vi träffas vid söndagsgudstjänsterna kl. 10.
I sommar skall vi i Bragdebo försöka måla huset (med hög sky-lift), gräva i trädgården och klippa
gräsmattorna (mellan regnskurarna). Vi har nu fått hjälp med ny infiltration från avloppet (förra gången vi
grävde var för 44 år sedan), takgång för sotaren mellan skorstenarna och uppgrävning av bersån. Vi har
fortsatta planer för trädgården.

Sommarhälsningar från
Kiell & Gertrud

