PASTORSBREV 14 FEBRUARI 2015
Kära församling och medarbetare! I förra brevet den 22 januari skrev vi om att Gertrud var sjuk. Tack alla för
förböner och omsorger. Det är underbart att vara med i en församling, där man ber och bryr sig om varandra.
Gertrud är på bättringsvägen, även om det är en bit kvar till full restauration.
Vi ber för Carl!
Nina Awasom (från Kamerun, boende i Heby) deltar ofta i våra
gudstjänster, bönemöten och hemgrupp. Hennes make Blaise
Fofung Vudinga studerar Social policy and social work vid
universitetet i York, England. Tillsammans har de barnen Carl
och Carianne, som vi ofta sett i Centrumkyrkan. Under jul- och
nyårshelgerna var hela familjen hem till Kamerun. När Nina med
Carl kom tillbaka till Sverige var Carl mycket sjuk. Han har
opererats på Karolinska sjukhuset i lungorna och hjärtat, där
han har blött mycket. Läkarna har inte trott att Carl skulle klara
sig, så allvarligt är det. Men vi ber och Carl lever fortfarande,
men djupt nedsövd. I söndags kom pappa Blaise med dottern
Carianne, som inte kan förstå vad det är med Carl. Familjen är
tacksam för att vi som församling fortsätter att be. Vi ber också
att Ninas utbildning i Kamerun skall värderas rätt i Sverige, så
hon kan få studera vidare och få arbete. Vi ber att när Blaise om
ett år är färdig med studierna, han kan flytta till familjen i Heby
och få ett arbete i Uppsala. Vi ber att Carl skall tillfriskna och kunna börja tala. Pressen har varit mycket stor på
mamma Nina. På bilden ser vi Carl nedsövd i säng på sjukhuset med pappa Blaise och systern Carianne.

Hänt sedan sist!
Nordisk Träningsskola, som var hos oss i januari, avslutades i Västerås 23 januari. Eleverna åkte sedan till
Uddevalla där tredje terminen startade 26 januari. Kiell var med både i Västerås och Uddevalla. Han fungerar som
koordinator och kaplan. På hemvägen stannade Kiell en dag i Västerås, där han deltog i en samtalsdag som pastor
Mats Nordén inbjudit ett antal pastorer till. Det handlade om eskatologiska frågor (var är himlen; när, var, hur
återkommer Jesus; vad säger Matteus 24; budskapet i Uppenbarelseboken). Mycket intressant dag.

Enheten i Kristi kropp!
Söndagen 25 januari fick vi vara med om att fira gudstjänst tillsammans med Svenska kyrkan i Västerlövsta i deras
kyrka i Heby. Det var glädjande för oss alla. Många kom från Centrumkyrkan och deltog. Lovsången, ledd av vårt
lovsångsteam, fyllde det vackra templet, och Kiell dialogpredikade med kyrkoherde Ulrika Lindholm utifrån
Johannes 4. Detta genombrott för Guds rike i Heby har vi bett om. Nu fortsätter samarbetet med att prästerna i
Svenska kyrkan tillsammans med pastorer från Centrumkyrkan träffas en gång per månad till bön för Heby. Vi
börjar onsdag 4 mars kl. 11 hos kyrkoherde Ulrika.

Väckelsedag i Östervåla!
Förra lördagen hade vi tillsammans med övriga frikyrkor i Heby kommun samt Furuhöjdskyrkan, Alunda, en
inspirationsdag för väckelse och församlingstillväxt i Östervåla missionskyrka. Det var glädjande att så många
deltog, intresset var stort liksom överlåtelsen. Efter Carl-Olov Hultbys kvällspredikan om eldsjälar, responderade
väldigt många genom att gå fram för förbön och överlåtelse. Kiell hade förmånen att leda både seminarier och
väckelsemöte. Det har gått några decennier, sedan han tidigare gjorde det i missionskyrkan. Carl-Olov predikade
sedan i söndags i Centrumkyrkan Heby att vi skall vara som ett träd, Jeremia 17:7-8. Inte flyta omkring, utan vara
fast rotade.

Familjen!
Det har varit en vinter med mycket snöskottning, arbete med pelletsmatning och service av
luftvärmepumpar. Men nu har vi värme tillfyllest. Innan jul dog Gertruds yngre bror Erik och vi
hade begravning för honom. Vid nyår dog Kiells syster Gunnels make Bertil, och den 30 januari
var det begravning för honom i Tärnsjö missionskyrka. Vårt barnbarn Michélle bor i Sollefteå
och måndag – onsdag denna vecka åkte vi tåg och buss och besökte henne. Det var gott att få
träffas. För 35 år sedan var vi som familj i Sollefteå och sjöng och musicerade. Nu var resan
dryg, i synnerhet för Kiell som blev sjuk och blev sedan sängliggande resten av veckan.

Bönearmén
I fredags 13 februari träffades en bönearmé i Centrumkyrkan Heby för att under en heldag med fasta be för
Centrumkyrkan Heby & Sala. Vi beklagar att vi själva inte orkade vara med pga sjukdom (Gertrud har blivit
smittad av Kiell), men är oändligt tacksamma för dessa uthålliga och trofasta bedjare. Som en bedjande församling
har vi en framtid. Bönearmén bad för församlingen utifrån Jes. 5:1-7; Joh. 15:1-17; Apg. 1:13-15 och Apg. 2:42-47.
Vi hade en liknande bönedag i höstas och kommer att fortsätta.

Kommande event!




Söndag 1 mars efter gudstjänsten inbjuds du till Centrumkyrkans årsmöte!
Fredag – Söndag 6 – 8 mars besök av David Oliver, England. Se programmet och webbplatsen!
Fredag – Söndag 14 – 16 augusti Församlingsläger på Östgötagården. Anette Tofters är ansvarig och
önskar frivilliga till tre arbetsgrupper.
Grupp 1: Matsedel, inköp, genomförande.
Grupp 2: Aktiviteter; barn, ungdomar, andakt, lovsång, arbetsgrupper, etc.
Grupp 3: Anmälan, ekonomi, gårdsansvar, resor, schema.

Bilder från 2014 års Församlingsläger på Östgötagården.

Allt gott i Kristus till er alla!
Hälsningar Kiell & Gertrud

