Pastorsbrev 12 januari 2017
”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!”
NYÅRET 2017
Året började med fest i Centrumkyrkan Heby. Vi lovade Gud och åt lunch tillsammans som Peder
Möller lagade och serverade. Håkan Hansson predikade om att vi under året skall ta upp våra
mantlar och gå in i nya uppdrag. För några har det varit lång förberedelsetid, för andra kortare.
Men alla har vi uppdrag från Gud. Elisa hade följt Elia under lång träningstid och han tog upp
manteln när Elia lämnade i vagn till himlen. (2 Kung. 2:13). Håkan sammanfattade:
•

Det är dags att gå in i din förutbestämmelse.

•

Gud har lagt ner en dröm i dig, en längtan.

•

Det finns i ditt gudomliga DNA. Syftet med varför du är skapad.

•

Kanske har det legat i träda. Men det är dags att blåsa liv i det.

TRETTONDAGSHELGEN
Under lördagen hade vi i Centrumkyrkan en barnvälsignelse för en ättling till Anneli & Markku.
Många släktingar deltog och kyrksalen var fylld. Guds Ande verkade.
Pär-Inge Larsson predikade vid söndagsgudstjänsten och tog
en artikel om Lycka i Aftonbladet som utgångspunkt.
”Mycket pengar gör dig inte lyckligare!” Pär-Inge vittnade
om att:




Han blir lycklig av att göra Guds vilja!
Att leva i Guds plan för sitt liv!
Gud har gett honom trygghet & förnöjsamhet!

Han möter särskilt Gud i Lovsång, Bön, Predikan och vid Löpning.

ETT BARN ÄR FÖTT
Den 15 december 2016 födde Sara Eriksson en flicka, som fick namnet Nova. Stolt pappa är
Johannes Eriksson. Vi gläds med familjen och tackar Gud för alla barn som föds i församlingen.

FASTA & BÖN – 16 – 22 januari
I början av året har vi en faste- & bönevecka, då vi särskilt söker Guds vilja och plan för det
kommande året, för oss själva och församlingen. Det är en utmaning att fasta och ändå gå i skola
eller arbeta full vecka. Men vi försöker att inte prioritera mat och hunger. Vi vill fasta för
genombrott 2017 och varje uppdrag har en födelseplats, vilket ofta är bön & fasta. Veckan vill
också öppna dörren till Guds löften & prioriteringar. Viktigt är lovprisningens klädnad.
Vi träffas till gemensam bön med Sala-församlingen.



Måndag, onsdag & fredag i CK Sala 18.30.
Tisdag, torsdag & lördag i CK Heby 18.30.

I gudstjänsten söndag 22 januari summerar vi veckan!

KOMMANDE GUDSTJÄNSTER
Söndag 29 januari klockan 11 har vi gemensam gudstjänst i
Västerlövsta kyrka. Kyrkoherde Ulrika Lindholm dialogpredikar med
Kiell Tofters. Det är gott att få samarbeta med Ulrika igen efter hennes
långa och svåra sjukdomstid. Lovsångsteam från Centrumkyrkan leder
sången.

Söndag 5 februari klockan 11 har vi Celebration i CK Heby tillsammans med Sala-församlingen.
Pastor Mikael Skogsén, Örebro, gästar oss. Vi känner Mikael som en evangelist och profet, som
vinner många människor till Guds rike samt ber för människors helande.

MIKAEL SKOGSÉN

NORDISK TRÄNINGSSKOLA – 12 – 19 februari 2017
Salt & Light Nordic har för andra gången en sju månaders träningsskola för unga kommande
församlingsledare. Årets skola har åtta elever inkl. Jonathan Möller och Xhovana Molla. Övriga
elever kommer från Falun, Västerås, Flen, Göteborg, Jakobstad och Köpenhamn. De har studerat
och tränat i Finland, Västkusten Sverige, Danmark och Skåne, samt är nu i vår region. Eleverna
besöker oss 12 – 19 februari och bor då i församlingshem. Bed för denna vecka! Veckan innan är
de i Sala. Teamet kommer att delta i Centrumkyrkans verksamheter för att lära känna
församlingen och få träning. Hos oss får de också undervisning av Peder Möller, Pär-Inge & Petra
Larsson samt Kiell Tofters.
Vi behöver matlådor för fem luncher för åtta elever och lärare i Centrumkyrkan. Vilka kan laga
mat? Tala med Peder Möller! Efter avslutningsgudstjänsten den 19 februari räknar vi med
gemensam sopplunch för team och församling.

MEDLEMSKAP I FÖRSAMLINGEN
Söndagen innan jul hade vi glädjen att välkomna Jenny
Modig som medlem i församlingen. Jenny har tidigare
tillhört Pingstkyrkan Motala. Under 2016 genomförde
styrelsen en revision av församlingens matrikel i samband
med att Johannes Eriksson blev ansvarig för den. Vi
kontaktade samtliga medlemmar. Några valde att lämna
församlingen men 60 stycken önskade vara kvar som skrivna
medlemmar, även om en del av dem bor på främmande ort.
Efter gudstjänsten söndag den 26 februari har vi
Församlingens årsmöte i Heby. Då skall vi utse ny
föreståndare & pastorsteamledare. Vid senaste
församlingsmötet den 21 december 2016 informerade

kassören Pär-Inge Larsson om ekonomin och att givandet låg på samma nivå som förra året. Men
vi bör öka offrandet och sätta högre trosmål.
Styrelsen föreslår att ny pastor skall få en dag per vecka betald av församlingen, vilket blir en
kostnad på 7 000 kronor per månad.

Tack för era förböner! Vi har under vintern drabbats av ohälsa, i synnerhet Gertrud. Vår dotter
Rebecca bor nu på gruppboende i Heby, men har fått vistats på Akademiska både innan jul och
efter nyår.

Vi älskar er alla! Kiell & Gertrud .

