PASTORSBREV 1 maj 2016
UPPRUSTNING I BRAGDEBO

Vi har tidigare berättat om den vattenskada vi i
januari fick i vår arbetsstuga ”Slögstun” hemma i Bragdebo. Det har tagit tid, ut- och omflyttning av
mycket, väntat på hantverkare, många gånger till IKEA. Nu finns golvet och nya diskbänken på plats.
Gertrud skrapar, målar, tapetserar och oljar golvet. Det kommer att bli vackert men tar tid.
Senaste månaden har det varit många födelsedagar i familjen. Vår son Marcus´ alla tre barn (Tuva
12, Nora 9, Gabriel 4), Michelle 19 år (dotter till Rebecca), Victoria 23 år (dotter till Petra), samt PärInge och Andreas. Om några dagar fyller Jennifer 16 (Rebeccas dotter) och strax därefter har Petra
sin födelsedag. Många vårbarn, med andra ord.

TRPO-DAGAR I UPPSALA
Kiell har tillhört Trosrörelsens Predikantorganisation (TRPO) sedan starten 1991. Det är ny tid sedan
två år tillbaka i TRPO och Trosrörelsen och mycket gott händer. 5-7 april träffades TRPO i Uppsala
och Kiell deltog. Ett tiotal Salt & Light-pastorer i Sverige är också medlemmar i TRPO.

INTERNATIONELL LEDARKONFERENS I ENGLAND
Peder och Jonathan Möller har varit i London på Salt and Light:s ILC (Internationella
Ledarkonferens).
Det var delegater från 21 olika länder. Det var bara 21 länder representerade. Pga. den rådande
flykting- situationen och därmed skärpta visumregler i England kunde inte alla inbjudna delta (42
länder inbjudna). Peder berättar: ”Vi var en stor grupp från Skandinavien viket var roligt och
uppmuntrande. Ämnet för konferensen var ”Att göra en okänd Gud känd”. Vi fick höra många
vittnesbörd om vad olika människor gör i olika delar i världen för att sprida det glada budskapet. Det
var seminarier om de femfaldiga tjänstegåvorna som Efes. 4 talar om samt för ungdomsledare och
lovsångsledare. Det jag uppskattade mycket med denna konferens var att det fanns mycket tid och
även organiserad tid till att bygga relationer. Detta gjorde att vi har stärkt relationerna med ledare
från de andra Skandinaviska församlingarna som är anslutna till S&L, samt att vi fått nya relationer

med ledare från många nationer. Det var en mycket inspirerande vecka och du får gärna fråga oss
om du vill veta mer om vad som hände i London 4-8:e april 2016. Gud välsigne dej!”

NORDISK LEDARKONFERENS UDDEVALLA
Kommande vecka onsdag (4/5) – söndag (8/5) har Salt & Light Nordisk Ledarkonferens i Uddevalla.
Temat är: ”En familj av kyrkor med ett uppdrag – BYGG FÖR EN NY DAG & INTA NY MARK!” Kiell &
Gertrud deltar onsdag-torsdag i möte med Nordiska teamet. Torsdag-lördag är det undervisning för
ledare enligt Efes. 4. Peder & Solweig Möller, Petra och Josefine Larsson, Jonathan Möller och
Xhovana Molla samt Kiell & Gertrud deltar. Peder & Solweig stannar kvar söndag för att delta i en
profetskola.

CELEBRATION 1 och 15 MAJ
Under maj månad blir det två celebrations tillsammans med CK Sala. På söndag 1 maj är det i Sala,
söndag 15 maj i Heby med Dave & Chris Richards.

Våra andliga föräldrar och apostlar!

VÅRYRA 7 MAJ
7 maj 10.00-15.00 är det åter Våryra i Heby. Vi öppnar vår kyrka för människorna i Heby och bjuder
på fika, ansiktsmålning och ballongvridning. Heby AIF anordnar en konsert där skolbarn och
ungdomar kommer att sjunga och spela i våra lokaler, ca 13.00. Be för detta, vi vill lära känna nya
människor och ge Guds glädje och frid in i människors liv. Kom och var med denna dag, genom att
välsigna andra blir vi välsignade. Ansvarig är Maria Olsson.

FINSKT MÖTE 8 MAJ
Söndag 8 maj firar man Mors dag i Finland. Med anledning av detta inbjuder vi till Finskt möte kl. 14 i
Centrumkyrkan Heby. Det blir mycket sång och musik samt finska vänner från flera orter deltar.

Hedersgäst är ANNIKKI SUNDSTRÖM, församlingens äldsta medlem! Även andra nationaliteter än
finska är välkomna. Ansvarig är Anneli Heikkilä.

BESÖK AV DAVE & CHRIS RICHARDS



Torsdag 12 maj klockan 19 träff med Dave & Chris samt Mats Nordén i Centrumkyrkan Sala
för alla ledare i både Heby och Sala.
Söndag 15 maj klockan 11 Celebration i Centrumkyrkan Heby med Dave & Chris.

BUDSKAPET OM KORSET
Ofta kan vi känna oss svaga som Paulus i församlingen i Korint, men vi har Ordet om korset. Det är
en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Vi predikar
Kristus som korsfäst, som är en stötesten och dårskap för många. Och för de kallade predikar vi
Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är
starkare än människor. Och Gud är på vår sida. Vi berömmer oss av Herren. 1 Kor. 1:17-31.

Vi älskar er alla! Kiell & Gertrud

