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DOP 

Det är fantastiska dophögtider vi varit med om i augusti, först på lägret sedan två gånger i kyrkan. 

Och många nya ansikten har vi sett i dopgudstjänsterna. Mycket förbön har det varit! 

 

HEBYMÄSSAN I ÖSTA 

Under gångna helgen deltog Centrumkyrkan med monter i Östa. Det är ett sätt för oss att sätta 

Centrumkyrkan på kartan samt riva ned murar. Tack ni alla som arbetade så överlåtet i montern.  

 
AFRIKA – AFRIKA  

Vår egen afrikamissionär Safari, som arbetar med flyktingar från Kongo i Uganda, har en tid haft 

det mycket svårt. Genom våra kontakter med honom har hela församlingsledningen senaste 

veckan varit i bön för honom, samt att församlingen sänt pengar. Det är fattigt bland flyktingar. På 

detta sätt tar vi långsiktigt ansvar för mission i Afrika. Onsdag 24 sept. kl. 19 har vi en Afrikakväll i 

Centrumkyrkan Sala för alla som är intresserade av mission i Afrika! 

 

DENNA VECKA 

Välkommen med till bönekvällarna klockan 19, då träffas vi till gemensam bön. Måndag: Heby, 

tisdag: Sala, onsdag: Heby, torsdag: Sala, fredag: Heby. Med bön vill vi starta höstens arbete! 

 

CELEBRATION  MED MATS NORDÉN 

Nu på söndag 7 september kl. 11 firar vi Celebration i Centrumkyrkan Heby tillsammans med 

församlingen från Sala. Mats Nordén förkunnar och inspirerar oss.  

 

KONFIRMATIONSUNDERVISNING 

Undervisningen startar lördag 13 september kl. 15 - 18 i caféet i Centrumkyrkan Heby. Vi har nu 

sex intresserade tonåringar: Evelina, Felicia, Jemima, August, Serge och Tobias. Be för dem! I 

söndagsgudstjänsten 14/9 skall vi be för eleverna.  

 

ISRAELKVÄLL 

Tisdag 16 september kl. 19 gästas Centrumkyrkan av tre generationer Goldberg från Jerusalem. 

De är Messias-troende judar, som kommer att berätta om ”Israel, världens beslutsfokus: 

Utvecklingen, Bibeln och historien. Ariel Goldberg sjunger och spelar.  

 

FINLAND 

Kiell åker till Jakobstad, Finland, 12 – 16 september för att delta i starten av Salt & Lights Nordisk 

Träningsskola för unga församlingsledare. Kiell fungerar som kaplan i denna skola. Han predikar 

också i söndagens gudstjänst i Ebeneser, där Stefan Löv är pastor.  

 

 Allt gott i Kristus till er alla! 

Hälsningar 

Kiell & Gertrud 

 


