PASTORSBREV 31 maj 2015
INTERNATIONELL VECKA
Förra veckan var en intensiv internationell vecka med besök av Stanley & Esme Metha, Indien, som
berättade om Indien samt undervisade om Förkastelse. Hur och varför man drabbas samt hur man blir fri.
Stanley & Esme tillhör Salt & Lights internaionella team, som sedan träffades i Västerås för överläggning
måndag – onsdag. Internationella teamet leds av Steve Thomas, England. Under torsdagen träffades Salt &
Lights nordiska team, i vilket vi ingår. Detta team leds av Dave Richards, England.

Andreas Tofters predikar i ledarkonferensen.
Torsdag – lördag var det Salt & Light ledarkonferens med över 200 deltagare från Norden, Baltikum,
Ryssland och hela Internationella teamet. Josefine Larsson skriver: ”Att samlas under dessa konferenser är
alltid fantastiskt härligt och ger en smak av himlen. När många människor från olika länder och församlingar samlas
som en familj med en gemensam vision och överlåtet söker Gud tillsammans så händer underbara saker. I år var
konferensen ännu mer internationell än vanligt då många av ledarna från Salt & Light International var med. Vid ett
tillfälle skickades mikrofonen runt i lokalen och en lovsång sjöngs på runt 15 olika språk och Guds välbehag fyllde
rummet.” Josefine har skrivit en sammanfattning om konferensen, som vi skall sprida i församlingen.
Söndagen efter konferensen besöktes Centrumkyrkan av Steve & Lorraine Thomas. Steve predikade om
Guds rike & Förlåtelse. Efteråt har vi fått brev från både Stanley & Esme Mehta samt Steve & Lorraine
Thomas, som båda uppskattar besöken hos Centrumkyrkan. Citykyrkan Västerås och dess pastorer och
medarbetare gjorde ett fantastiskt arbete att planera och genomföra hela denna Salt & Light-vecka i
Västerås. Vi är mycket tacksamma för den goda relation Centrumkyrkan har till Citykyrkan. Vi är
tacksamma för allt stöd och hjälp från Citykyrkan, och i synnerhet det arbete pastor Mats Nordén
tillsammans med pastor Andreas Tofters gör för att utveckla vårt ledarskap. Samarbetet mellan våra
församlingar växer.

DAGNY BUSS MISSIONSFOND
I onsdags fick vi ta avsked av Dagny Buss. Det var en
gripande och högtidlig begravning, fylld av
tacksamhet över vår älskade systers livsgärning.
Tack ni alla som medverkade och hjälpte till, vilket
hedrade minnet efter Dagny Buss.
Församlingsledningen har beslutat att inrätta
DAGNY BUSS MISSIONSFOND. Dagny brann för
och stödde mission och evangelisation. Det vill vi
göra med denna fond. Du, som inte kunde delta i
begravningen, kan sätta in pengar till fondens
startkapital. Under minnesstunden för Dagny kom det in 2 165 kr till missionsfonden. Gertrud har öppnat
ett speciellt konto, som ska namnges Dagny Buss Missionsfond, bankkonto nr 8284-2, 04 665 065-1. Det
går även att betala till Plusgiro 672126-0 eller Swish 123 268 41 65. Viktigt att då skriva ”Dagnys MF”.

BERTIL BERNDTSSON 20 juli 1926 – 22 maj 2015

BERTIL BERNDTSSON fick hembud fredagen 22 maj 2015. Bertil var född 20 juli 1926 i en fattig
statarfamilj, som ofta flyttade omkring. Han började arbeta på Filadelfias gård Kaggeholm utanför Stockholm,
där han blev frälst. 1944 döptes Bertil till Kristus och blev medlem i Filadelfia, där Levi Petrus var
föreståndare. Bland ungdomarna träffade Bertil den fem år yngre Berith, och de gifte sig. Bertil och Berith
deltog flitigt i evangelisationsarbete och bönenätter. De kommande åren kom de att flytta omkring och bo
på många platser i Sverige, men också i Australien.
Under 1990-talet kom Bertil och Berith till vår församling. De flyttade senare till andra delar av landet, men
kom tillbaka till Heby 2005. Berith fick flytta hem till sin Frälsare 2007. Bertil bodde sedan ensam i Heby
och Sala. Bertil var trogen i församlingen och arbetade mycket i restaureringen av Centrumkyrkan. I bilden
ovan ser vi Bertil sittande i mitten vid församlingslägret på Gullnäsgården, Falun, 2013. Begravningen för
Bertil blir torsdag den 18 juni klockan 13.00 i Centrumkyrkan.

FÖRSAMLINGSLÄGRET 14 – 16 augusti 2015
Vi vill uppmuntra och uppmana alla att anmäla sig och delta i årets Församlingsläger på
Östgötagården. Lägret är viktigt, för genom det bygger vi församlingen, sammanhållningen och
engagemanget. Vi var många i fjol och ber att vi skall vara minst lika många detta år. För att kunna
planera lägret bör anmälningarna ske nu!

FÖRSAMLINGENS EKONOMI
Hittills i år är det en nedgång i församlingens ekonomi. Intäkterna (dvs. tionden, gåvor, offer, kollekter) är
2/3 jämfört med samma tid i fjol. Detta är inte bra och vi ber att intäkterna åter skall stiga, samt att vi alla är
generösa i vårt givande och gemensamt ansvarstagande för församlingen.

SOMMARHÄLSNINGAR I KRISTUS!
KIELL & GERTRUD

