
PASTORSBREV 25 februari 2016 

  

Vi vill i detta brev särskilt informera om några träffar, som du är välkommen till! 

GEMENSAMT BIBELSAMTAL SÖNDAG 6 MARS & 3 APRIL KL. 18 I FÖRSAMLINGSHEMMET 

Vi ber att det skall bli en hunger efter Guds ord i Heby. Dessa bibelsamtal i Församlingshemmet vid 

Västerlövsta kyrka kan vara ett begynnande tecken på det. Det har framförts önskan från kyrkan att 

få inbjuda till flera bibelsamtal tillsammans med vänner från Centrumkyrkan. Vi är ju många i vår 

församling som läser bibeln och vi kan på så sätt vara ett stöd vid dessa samtal. Det skulle vara upp-

muntrande om ett flertal kunde delta den 6 mars klockan 18. Det är också ett sätt för oss att lära 

känna andra Hebybor. Så välkommen med! Ange-Marie fick förra gången vittna om hur hon läser sin 

bibel.  Nästa bibelsamtal blir den 3 april. Kiell är ansvarig för  vår del! 

 

TOLKA TIDENS TECKEN LÖRDAG 12 MARS CITYKYRKAN VÄSTERÅS KL. 15 & 18 

Pastor Mats Nordén inbjuder oss till en intressant dag om ”Jesus och tidens slut” (Matteus 24) och 

”Talet 666 och odjurets märke” (Uppenbarelseboken). Vi får lyssna till bibelläraren Mikael Tellbe, 

som undervisar oss om ”Tillbaka till framtiden, vad vi påstår, tror och vet om sista tiden.” Mats gör 

mycket i och för Centrumkyrkan Heby, låt oss hedra honom genom att delta i detta seminarium. 

Anmälan till Kiell Tofters, så vi också kan samordna resorna!  

 

FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE SÖNDAG 13 MARS CENTRUMKYRKAN HEBY KL. 13 

Under nästa vecka får du årsberättelsen för år 2015 och kallelse till årsmötet! Vid årsmötet redovisas 

det ekonomiska bokslutet och revisionsrapporten för gångna året. Då väljer vi också styrelse, 

ordförande och kassör samt bekräftar församlingsföreståndare. Peder Möller ansvarar för årsmötet.  

 

UNGDOMSKONFERENSEN LIGHTHOUSE I VÄSTERÅS 18 – 20 MARS 

http://light-house.se ger full information om konferensen som börjar på fredagen kl. 18:30 och 

avslutas med söndagsgudstjänsten. Pär-Inge Larsson , Albert och Daniel Möller ansvarar för 

deltagandet från Centrumkyrkan.  

 

MEDARBETAR- & LEDARTRÄFF MED MATS NORDÉN ONSDAG 23 MARS KL. 19 

Mats Nordén hjälper oss att bygga upp och strukturera ledarskap, medarbetarskap, team och 

uppdrag i Centrumkyrkan Heby! Du som har uppgifter i eller deltar i något arbete i vår församling är 

inbjuden till denna träff. Tillsammans bygger vi församlingen och alla är viktiga. Alla lemmar i 

kroppen skall fungera väl, och Mats hjälper oss med det. Peder Möller ansvarar för denna kväll! 

http://light-house.se/


ÖPPNA KYRKAN ONSDAGAR KL. 10 – 12 

Teamet består av Gertrud Tofters, Tatiana Palmyre, Raija Mukkonen och Lennart Söderberg. Gertrud 

berättar:  

”Öppna kyrkan började våren 2015 och Gud har 

välsignat oss. Vi har fått vara till välsignelse och 

blivit välsignade. Under hösten och denna vinter 

har det blivit litet ändrad inriktning mot mera av 

bön. Upplever oss som väktare på muren. Lärt 

oss att ta ansvar för församlingen inför Gud och 

ber kontinuerligt om helande och överlåtelse i 

församlingen. Har också hunnit med praktiska 

detaljer, särskilt Raija. Fått samtala och be med 

många människor.  

Vi har inga krav på att det ska strömma in folk 

utan finns här förutsättningslöst. Gud prövar vår 

trofasthet. Vi ber om banad väg för Jesus. Vi 

plöjer och harvar och sår. Gud ger växten. Vi har 

inget behov av snabba resultat. Står på vår post.  

Vi vill vara ett gott exempel!”  

 

 Vi älskar er alla! Kiell & Gertrud    

 

 

 


