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FÖRSAMLINGSLÄGER 

Nyss hemkomna från ett fantastiskt församlingsläger i Rimforsa med många deltagare. Lägret 

var final för sommarens rekreation och uppstart för verksamhetsåret. Alla mellan 1,5 och 

71,5 år trivdes och gemenskapen i församlingen stärktes. För att inte tala om alla hundar. 

Därtill hade vi sex utvecklingsgrupper, som arbetade fram framtidsförslag för 

Centrumkyrkan. Tävlingar för kropp och själ, engagerande program, fantastisk mat, bön och 
omsorg, nattvard, dop i sjön, lovsång. Vi vill alla ha ett liknande läger nästa år. Vi ber att det 

skall kvarstå mycken god frukt från detta läger.  

 

DOP TVÅ SÖNDAGAR 

Det är med stor glädje, som vi får inbjuda till dop i Centrumkyrkan Heby. På söndag 24/8 

klockan 11 (obs! ej sommartid längre) döps Esther och Rajli till Kristus. Nästa söndag 31/8 

klockan 11 har vi åter dophögtid, då Felicia och Danira döps. Dopförrättare är Peder Möller 

och Johan Rye-D. Därtill döptes ju Evelina under lägret. 

 

MONTER PÅ HEBYMÄSSAN I ÖSTA 

Lördag - söndag 30 - 31 augusti klockan 10 - 16 deltar Centrumkyrkan med en monter i 

Heby mässan. Vi vill där riva ned murar omkring och presentera församlingen. Detta är 

utåtriktad evangelisation. Vi inbjuder till fika, gemenskap och samtal i montern samt 

ansiktsmålning för barn. Ansvarig är Maria Olsson. 

 

BÖNE- & FASTEVECKAN 

Vi vill att Gud skall leda oss i allting i församlingen samt öppna dörrar till sina skatter. Vi 

inbjuder alla i Centrumkyrkan Heby & Sala att starta höstens verksamheter med att fasta och 

be 1 - 5 september. Kvällarna klockan 19 träffas vi till gemensam bön. Måndag: Heby, tisdag: 

Sala, onsdag: Heby, torsdag: Sala, fredag: Heby. Solweig har fått en dröm att nu är tid för 

under, tecken och helanden. Det får vara utgångspunkten för vår vecka. 

 

CELEBRATION  MED MATS NORDÉN 

Söndag 7 september kl. 11 firar vi Celebration i Centrumkyrkan Heby tillsammans med 

församlingen från Sala. Mats förkunnar och inspirerar oss till att bygga hemgrupper på nytt 

sätt. Det gör man i Citykyrkan Västerås med stort och gott resultat. Mats Nordén fungerar 

som apostel för vår församling.  

 

KONFIRMATIONSUNDERVISNING 

För första gången skall vi tillsammans med Centrumkyrkan Sala under detta år genomföra 
konfirmationsundervisning för tonåringar. Anmälda elever är Felicia Palmyre, Evelina Stahlén 

och Jemima Djalo. Det finns plats för fler. Undervisningen startar lördag 13 september kl. 15 

- 18 i caféet i Centrumkyrkan Heby. Lärare är Ann-Sofi Eriksson, Peder Möller och Kiell 

Tofters. Ann-Sofi, som har erfarenhet av konfirmationsundervisning har föreslagit materialet 

Con Dios. Vi kommer också att delta i de läger som frikyrkoförsamlingarna i Tärnsjö, 

Östervåla, Harbo och Alunda ordnar. 

 

GERTRUD 70 ÅR 

Vi är tacksamma för all gratulation som kommit Gertrud till del pga hennes 70-årsdag. 

Gertrud älskar er alla i församlingen och trivdes så gott på lägret. Hon funderar nu starkt på 

att börja med trummor i st. f. piano :D, ”men om ingen förstår vad hon gör, så blir det kanske 



svårt att hålla takten........”(G:s kommentar). Gertrud hälsar också: ”jag är så tacksam för alla 

underbara syskon i vår församlingsfamilj och fler ska vi bli!!!!”  

 

PASTORSMÖTEN 

Denna vecka är intensiv uppstart för hösten med tre olika pastorsmöten. 

 Onsdag 20/8 Tärnsjö missionskyrka med pastorerna i frikyrkorna i Heby kommun 

samt Nordupplandskyrkan Tierp.  

Ny pastor i Östervåla missionskyrka är Birgitta Andersson, som välkomnas 6 - 7 

september. 

 Torsdag 21/8 Korskyrkan Uppsala EFK Regionträff med nye missionsdirektorn Daniel 
Norburg om framtidsarbetet i EFK. EFK tar nytag genom en omfattande analys för att 

växa och utbreda Guds rike. 

 Fredag 22/8 Fristaden Falun med NEAT - Salt & Lights regionala apostoliska team 

med Mats Nordén, Andreas Tofters, Paul John och Kiell.  

Den 15 september startar Salt & Lights nordiska träningsskola i Jakobstad Finland. Vi 

är engagerade i denna träningsskola. I vinter kommer den att vara förlagd till vår 

region.  

 

 

 Allt gott i Kristus till er alla! 
Hälsningar 

Kiell & Gertrud 

 

 


