PASTORSBREV 22 JANUARI 2015
GERTRUD – MIN KÄRA HUSTRU & TROGNA MEDARBETARE

Kära församling och medarbetare! Som ni vet är Gertrud sjuk och därför skriver jag detta brev ensam
denna gång. Jag har alltid beundrat Gertrud för hennes omsorg om människor, hennes idoghet i arbete,
tjänstvillighet och kärlek, vitalitet och glädje. Tillsammans är vi avskilda till och fungerar som församlingsföreståndare och pastorer. Och vi vill fortsätta! Jag är helt beroende av Gertrud. Under mycket lång tid
har Gertrud haft mycket arbete och många omsorger, samtal och besök i församling & familj, släkt &
vänner, bygd & gård. Men nu gick det inte längre. Gertrud är utbränd och har tappat ork och krafter.
Sedan jul har hon mest fått ligga i sängen, Gertrud som alltid deltar i böner, gudstjänster och öppen
kyrka. Böneveckan och veckan med träningsskolan kunde hon inte delta i. Vi är tacksamma att Gertrud
kunde delta i söndagens gudstjänst. Hon är på benen några timmar om dagen, annars är det sängen.
Sömnen är dålig, liksom initiativförmågan. Tack ni alla som ber! Gertrud behöver fortsatt bönestöd. Och
hon kommer tillbaka!
NORDISK TRÄNINGSSKOLA – NTS
Det fungerade mycket väl med träningsskolan hos oss i Heby. Tack ni alla för allt engagemang och
arbete. Det går lätt (trots att jag saknat Gertrud), när alla hjälper till och ställer upp. Eleverna har gett
oss förslag hur vi skall be och arbeta i Heby och Morgongåva samhällen. Jag har fortsatt arbete med
NTS, uppföljning och planering för fortsättning. I slutet av denna vecka är jag i Västerås och i början av
nästa i Uddevalla. Behöver församlingens förböner! Det är ganska intensivt.
SAMARBETE MED ANDRA KYRKOR
På söndag 25 januari har vi ingen gudstjänst i Centrumkyrkan. Vi firar gemensam gudstjänst i Svenska
kyrkan i Heby. Det är första gången vi gör detta på initiativ av kyrkoherde Ulrika Lindholm, som deltog i
vårt 25-årsjubileum. På söndag dialogpredikar vi om ”Ge mig något att dricka”, Joh. 4. Centrumkyrkans
lovsångsteam leder lovsång & tillbedjan. Detta är fantastiskt!
Nästa söndag 1 februari firar vi åter gudstjänst i Centrumkyrkan med predikan av Petra Larsson.
Lördag 7 februari har frikyrkorna i Heby kommun en gemensam väckelse- & inspirationsdag i Östervåla
missionskyrka. Vi börjar klockan 13 med seminarier, kl. 17 mat, och väckelsemöte kl. 18.30. Låt oss som
församlingen delta i dessa samarbeten med andra kristna. Det kommer 25 stycken från Furuhöjdskyrkan
i Alunda. Söndag den 8 februari predikar Carl-Olov Hultby i Celebration i CK Heby.
Allt gott i Kristus till er alla!
Hälsningar Kiell

