
PASTORSBREV 11 juni 2016 

BESÖK AV DAVE & CHRIS RICHARDS 

Det är med stor tacksamhet vi minns besöket av Dave & Chris Richards i mitten av maj. De fyller oss 

med värme och kärlek. De var i slutet av en lång och krävande resa i Skandinavien, men dock hade de 

krafter och intresse för oss. Dels förestod de den Nordiska ledarkonferensen i Uddevalla, där tio 

ledare från Heby och åtta från Sala deltog. Det var en mycket viktig konferens. Onsdag veckan efter 

träffades NEAT-teamet i Västerås tillsammans med Dave & Chris, där vi fick dela våra hjärtan och 

särskilt be för pastorsparen från Flen och Falun. 

Kvällen efter möttes styrelserna från Heby och Sala hemma hos Andreas & Anette med Dave & Chris. 

Alla fick berätta var och hur, var och en samt församlingen är om fem år. Utmanande och 

fascinerande. Vi talade om förändringar. Vi minns sedan söndagens predikan av både Chris och Dave. 

Chris sade att vi skulle gräva djupare i vår relation med Gud, det finns mer att få. Dave talade om 

pingstens budskap, Andens gåvor oh framförallt dess frukter. Vi tackar Gud för våra andliga föräldrar 

och att de håller ut i sin kallelse och sitt uppdrag.  

   

Vänster: Från Ledarträffen i Sala. Mitten: Förändringar. Höger: Chris predikar och Jonathan tolkar. 

Vid konferensen i Uddevalla poängterade Dave betydelsen av att Salt & Light-arbetet i Norden 

startade i Heby. ”Om vi inte mötts för 30 år sedan skulle inte Salt & Light i Norden finnas”. Vi har som 

församling en pionjär och profetisk kallelse, som vi fortsätter med.   

 

FÖDDA          

Harry och Lukas 



Under maj månad har vi haft glädjen att välkomna två nyfödda pojkar i församlingen. Sara och Jacob 

Rye-Danjelsen fick den 12 maj sonen Harry. Jenny och Andreas Modig fick den 24 maj sonen Lukas. 

Vi gläds med föräldrarna och fler barn är på väg i församlingen! 

 

CELEBRATION 5 JUNI & ESTLAND 

Centrumkyrkan Heby & Sala är två församlingar men en familj och vi har mycket gemensamt. Vi har 

uppdrag i dels Heby och dels Sala. Sedan samverkar vi i regionen och med Salt & Light i hela Norden. 

Tillsammans har vi en Missions & evangelisationsresa till Estland 8-15 augusti. I den deltar från CK 

Heby & Sala Håkan Hansson (ledare), Evelina Stahlén, Jemima Anvo, August Eriksson och Tobias 

Möller. Låt oss be för denna resa, för uppdraget i Estland och för våra fem utsända missionärer! 

Totalt deltar 25 stycken i resan. 

Den 5 juni firade vi Celebration tillsammans och det var en mäktig högtid. Håkan Hansson frambar 

ett kraftfullt och trosstärkande profetiskt ord till församlingen i Heby. Vi tar det till oss, prövar och 

ber. Andreas predikade inspirerande om lärjungaskap. Ingen är kallad att gå för sig själv, utan i 

gemenskap med andra i församlingen för att bli mer Jesuslik. Gudstjänsten var en fantastisk final på 

vårterminen och start på sommarperioden.  

 

NATIONALDAGEN 6 JUNI    

Klockan 10 träffades vi och bad för Sverige samt för Sala & Heby. Det var roligt att be tillsammans. 

Det var en kraftfull bön och vi var förenade med nationaldagsbön på 215 platser i 166 kommuner. Vi 

skall se ett förvandlat Sverige och att Guds rike bryter fram i Sala & Heby! I Korsets tecken skall vi 

segra! 

Klockan 17 inbjöd vi till Sommarkonsert i Centrumkyrkan Heby. Vilken fantastisk kör och musiker och 

solister och predikanter och skådespelare vi har! Vilket program! Och servering med tårta! 

Relationer och gemenskap byggdes. Det var många som kom och lyssnade denna första gång, vilket 

vittnar om fortsättning. Tack! 

 

STORLEDARTRÄFF 

 Onsdag 15 juni klockan 19:00 inbjuds alla ledare till träff med Mats Nordén och Andreas 

Tofters i Centrumkyrkan Heby! Vi är måna om att alla ledare deltar. Dels är det uppföljning av 

träffen med Dave & Chris Richards och dels är det fråga om förändringar i framtiden. 

 

 

 



PREDIKAN I VÄSTERÅS 

Sista söndagen i maj var Kiell inbjuden att predika i Citykyrkan Västerås. Gertrud skulle följa med 

men var sjuk och sängliggande. Så Kiell fick åka själv. Men just när han låste upp bildörren ringde 

Lennart Söderberg och frågade om han skulle skjutsa Kiell till Västerås. Tänk vilken omsorg! Det är 

alltid bra att vara två när man åker på uppdrag i Guds rike. Vi tackar Gud för gudstjänsten i Västerås 

och tror att Ordet var från Gud och skall bära frukt. 

 

FÖR 50 ÅR SEDAN GIFTE VI OSS! 

Vigseln hölls i Östervåla missionskyrka och bröllopsresan var en fjällvandring i Sareks nationalpark (se 

bild). Vi tackar Gud för vårt äktenskap och Hans trofasthet. Vi tackar Gud för vår familj och vår 

församling. Vi fortsätter i vårt äktenskap, i familjen och i församlingen.  

 

 

Vi älskar er alla! Kiell & Gertrud  

 


