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BO PÅ LANDET 

Vi trivs ypperligt i vårt hem Bragdebo. Men samtidigt är det mycket arbete med en gammal fastighet. Vi har 

skrapat och målat under hösten, men mycket återstår och vi ämnar försöka fortsätta under kommande vår 

och sommar.  Det har också gjorts en brandsyn, samt koll av avlopp, vilket medfört att saker där måste 

åtgärdas enligt nya miljö- och säkerhetsbestämmelser. 

 

SKÅNERESA 

Kiell åkte med Andreas i bil till Skåne, där Nordic Team träffades 6 – 8 oktober. Det var en lång bilresa, 

men Andreas är van i sitt arbete att köra långa sträckor. Under resan var vi delaktiga i stora utmaningar i 

familj, församling och arbete. Kontakter med familj, församling och företag var livliga. Man kan inte åka ifrån 

problem. Så det var många samtal och mycket intensiv bön.  

 

I Nordic Team berättade Kiell om starten av Nordisk Träningsskola, som börjat i Finland. Den 11 – 18 

januari är den hos CK Heby. Vi planerade för våren 2015, då Salt & Lights internationella team träffas i 

Sverige. De deltar i Nordiska ledarkonferensen i Västerås 15 – 17 maj. Teamets ledamöter besöker 

nordiska församlingar helgen innan och efter Västerås-konferensen.  

 

DAGNY BUSS 97 ÅR! 

Vår grand old lady Dagny Buss fyllde 97 år den 13 oktober. 

Hon var vid gott mod och Gertrud och Dagny pratade och 

skrattade mycket.  Vi är tacksamma för Dagny, som är 

mycket alert i sin tro. Florence och hennes barn har under 

många år visat mycken omsorg och varit till stor hjälp för 

Dagny. Tack ni som besöker henne! 

 

  

 

 

INTENSIV LEDARVECKA 

Förra veckan var mycket intensiv. Onsdagskvällen möttes 22 av Centrumkyrkans ledare i Heby. 

Med var Dave Richards (från England), Mats Nordén (Västerås) och Andreas Tofters. Dave 

berättade vad som sker i stort i Salt & Light. Det bekräftades att Mats alltmer övertar rollen som 

apostel för Centrumkyrkan. Det var en bra kväll! 

 

Gertrud och hennes medarbetare bjöd in till Öppen kyrka, som träffas varje onsdag. Men vi hade 

också möjlighet att samtala med Dave själva om och be för familjen, församlingen och mission i 

Afrika.  

 

Under fredagen träffades NEAT (vårt apostoliska team för östra Sverige) i Västerås tillsammans 

med Dave och Buck Hudson (som nu bor i Skåne). NEAT vill nu strategiskt inrikta gemensam 

mission till baltiska länderna med Paul John, Falun, som teamledare. I lördags hade vi ledardag i 

Västerås för hela regionen. Elva deltog från Heby och nio från Sala. Temat var genombrott i det 

övernaturliga, inta nya områden och plantera församlingar.  



ÖVERNATURLIG FÖRSAMLING 

Buck Hudson predikade i CK Heby i söndags och många deltog i gudstjänsten. Vi gläds åt att allt 

fler deltar i våra söndagsgudstjänster. Buck predikade om att tungotalet är nyckeln till det 

övernaturliga. Låt oss använda denna nyckel, så vi lever i det övernaturliga. Jonathan Möller var en 

skicklig tolk. På söndag predikar Jonathan. 

 

Det nya ljudsystemet installerades dagen innan av kunniga medarbetare, och det fungerade väl. 

Tack för väl utfört arbete! Vi har nu också installerat larm i kyrkan.   

 

 
 

 

Allt gott i Kristus till er alla! 

 

Hälsningar 

Kiell & Gertrud 

 

 


