PASTORSBREV 5 AUGUSTI 2015 CENTRUMKYRKAN HEBY
SOMMAREN 2015
Vi har inte sett så mycket av solen denna sommar, och vi ännu mindre genom att vi arbetat på tredje vind i
Bragdebo bland flis och damm för att isolera skorstenarna. Men denna vecka har vi fått sol och frisk luft genom att
plocka blåbär i vacker tallskog och hallon i trädgården. Men Gertrud har drabbats av någon allergi, så hon är
mycket trött och äter nu stark medicin. Vi är tacksamma för förbön för henne. Annars började sommaren
dramatiskt genom att vår son Andreas bröt foten vid Sandhamn och fick helikopterflyga till Södersjukhuset.
Pga av många böner och skickliga läkare är Andreas på väg mot helande.

Det var också dramatik när vårt första barnbarnsbarn
föddes 24 juni sju veckor för tidigt. Mamma och pappa till
lille Laban är Hannah och Viktor Edvardsson och Petra och
Pär-Inge är nyblivna morföräldrar. Det var många som bad
och allt gick väl.
Förra veckan hade Östervåla missionsförsamling sin 35:e
och sista Sommarbyvecka. Våra barn och barnbarn har
under årens lopp deltagit där. Under senare år har flera av
våra barnbarn deltagit och bott hemma i Bragdebo. Det är
högt tempo både dag och natt, så vi pustar ut nu.
Sommarbyledarna skall ha en eloge för deras trofasta arbete år efter år. 100-tals barn och föräldrar har deltagit
varje år. Sista dagen fick Kiell förtroende att tala till ledarna att vi är kallade att både lyssna som Maria och tjäna
som Marta. Men prioritet ett är att sitta hos Jesus och lyssna. Och hur kan vi nå Hebys barn och föräldrar?

LÖSNINGEN PÅ VÅRA PROBLEM
De sex söndagsgudstjänsterna tillsammans med Centrumkyrkan Sala har varit mycket bra. I söndags predikade
pastor Aleksander Molla mycket inspirerande för alla, som har problem. Aleksander utgick från berättelsen om
syskonen Marta och Maria samt att Lasarus hade dött. Vi kan tycka att Gud dröjer så länge att besvara våra
problemböner. Svaret finns i Joh. 11:4. ”Den sjukdomen leder inte till döden utan skall visa Guds härlighet, så att Guds
son blir förhärligad genom den.” Vi ger problemet till Jesus och han ger oss förändrat fokus med förändrat liv.
Aleksander Molla är pator för en församling i Albanien, som Peder, Solweig, Jonathan och Tobias Möller har
besökt under sommaren. Aleksanders dotter Xhovana är flickvän till Jonathan och stannar nu i Sverige till
september. Xhovana deltar i vårt Församlingsläger 14 – 16 augusti.

CK BÖNEARMÉ
Sedan hösten 2014 har vi i församlingen en böneblogg med drygt 25 deltagare. Vi använder verktyget Messenger
på Facebook för att ha kontakt och kommunicera med varandra. Denna böneverksamhet är en aktiv del av
församlingens omsorg. Mycket snabbt får vi ut böneämnen, vilket var nödvändigt gällande lille Labans födsel och
Andreas fot. Och vi ber dagligen för mycket annat, som gör att vi håller samman som en stor församlingsfamilj,
trots att vi är på olika platser. Som pastorer är vi mycket tacksamma för alla som visar omsorg och kärlek och ber

på detta sätt. Många uppmuntrande kommentarer skrivs in. Du som inte än deltar i CK Bönearmé är välkommen.
Tala med oss, så kopplar vi in dig!

HALVÅRSRESULTAT
Församlingens ekonomi är i år ett problem, som vi tillsammans får be för att få lösning och ökade intäkter. Om vi
jämför första halvåret 2015 (januari – juni) med samma tid 2014, så har tionden och gåvor minskat från 328 000 kr
(2014) till 265 000 kr (2015). Söndagskollekterna har också minskat.
Kostnaderna sex månader 2015 är 184 000 kr och för samma period 2014 182 000 kr. Banklån 30/6 2014 var
898 000 kr, 30/12 2014 684 000 kr samt 30/6 2015 669 000 kr. Just nu finns på bankkontot 29 000 kr och på
plusgiro 67 000 kr. Fakturor vid månadsskiftet: cirka 20 000 kr inkl. lån.
Det är inte ofta vi skriver om församlingens ekonomi i pastorsbreven. Men vi vill informera hela församlingen, så
att alla engagerar sig i bön, i givande samt i sparsamhet. Tillsammans bär vi detta!

FÖRSAMLINGSLÄGER & GUDSTJÄNSTER
Nu på söndag 9 augusti återgår vi till gudstjänsttid klockan 11 och gemensam Celebration i Sala.
14 – 16 augusti är vi Tillsammans på Församlingsläger på Östgötagården. Du som ännu inte har anmält dig, anmäl
dig till Peder Möller. Vi har verkligen rabatterat priset för att möjliggöra för alla att delta.
Peder Möller och Kiell Tofters kommer under hösten varje månad att i söndagsgudstjänsterna predika ur
Efesierbrevet. Det blir ett kapitel per predikan med start söndag 23 augusti. Gudstjänstteamet vill på detta sätt
bygga församlingen. Efesierbrevet talar ju till den lokala församlingen. Övriga predikanter som Petra Larsson,
Florence Anvo, Johan Rye-Danjelsen, Jonathan Möller och Karl-Gunnar Olsson kommer att predika andra
kompletterande ämnen. Vi är tacksamma för alla predikanter i församlingen!
Vi ser fram emot att få mötas på församlingslägret!

Sommarhälsningar från Kiell & Gertrud

