
Pastorsbrev 14 februari 2017 

Gräv upp de gamla brunnarna! Får då något nytt! 

Vi tackar Gud för Faste- & Böneveckan 16-22 januari och att så många engagerade sig i kvälls-

samlingarna. Gud talade om att vi skulle gräva upp de gamla brunnarna från pionjärtiden med tro, 

bön, frimodighet, överlåtelse och kärlek. Ord som kom under kvällarna var:  

Herrens Gård – Lustgård – Oas av kärlek – Olja i marken – Helandecenter - Nytt flöde i 

uppgrävda gamla brunnar. Guds kärlek och frid strömmar mot oss. 

Håkan Hansson 16/1 2017: ”Jag såg i måndags en plog med en fåra som var torr. Efter en 
gräns var det fuktigt i marken som av olja. Vi går från torrtid till tid med fruktsamhet. Olja i 
marken kommer. Vi har stark förväntan på vad Gud skall göra detta år. Vi är i startgroparna. 
Församlingsmedlemmar förvandlas till herdar och bär lamm – familjemedlemmar som är 
sargade och sårade lamm. Det blir familjeväckelse. Vi får bära våra anhöriga till församlingen. 
Medlemmar växer in i herdekallelsen. Denna målbild får vi bära med oss.” 

Trosmål Centrumkyrkan Heby 2017 

 Vi ska ha ”Helandetimmar” minst 8 gånger. 

 Vi ska växa från 61 medlemmar till 65 medlemmar. 

 Vi ska döpa 4 st. 

 Alla ska kunna dela evangeliet med en person som inte är frälst. 

 Kyrkan ska bli färdig renoverad. 

Ovanstående trosmål är resultat av veckans böner och styrelsen har nu beslutat enligt detta!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dave & Chris Richards är våra vänner & medarbetare sedan 1989!  

Deras betydelse för oss som pastorspar och för vår församling är ovärderlig. En dag under januari 

hade vi möjlighet att umgås, be, samtala och äta mat. Dave & Chris är föredömen för oss. I lördags 



fyllde Chris 70 år, men de fortsätter att resa i Skandinavien för att bygga upp Kristi kropp och att 

resa upp ledarskap. Och vi som församling fortsätter be för och välsigna dem.  

Sedan förra pastorsbrevet har vi firat gemensam gudstjänst i Svenska kyrkan samt haft besök av 

pastor Mikael Skogsén. Mikael undervisade grundläggande om vilka vi är i Kristus, bad och 

profeterade. I söndags berättade Kiell om den resa församlingen haft sedan den grundades.  

 

NORDISK TRÄNINGSSKOLA 

Salt & Light Norden vill i NTS ”träna 

och utrusta andliga söner och döttrar 

att utvecklas som tjänstegåvor (Ef. 

4:11) och ledarskap i församlingen”. 

Dave & Chris fick visionen från Gud, 

men det var under en vandring 

tillsammans på ängarna vid Bragdebo, 

som vi formulerade syftet och 

inriktningen.  Det är en träningsskola 

knuten till lokala församlingar. Det skall 

vara både teoretisk undervisning och 

praktiskt arbete i församling i nära 

samarbete med pastorer, mentorer 

och ledare (andliga fäder & mödrar). 

De åtta eleverna som nu är i CK Heby 

kommer från Finland, Sverige, Danmark 

och Albanien. Tack ni alla som tar hand 

om ungdomarna, ger mat och logi, 

undervisar, och samarbetar med dem i 

aktiviteter i församlingen. På söndag 

medverkar de i gudstjänsten. 

NY FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE 

Församlingens styrelse föreslår att Peder & Solweig Möller 

efterträder Kiell & Gertrud Tofters som församlings-

föreståndare. Eftersom Centrumkyrkan organisationsmässigt är 

en förening har vi årsmöte, då beslut sker om ny föreståndare. 

Årsmötet är söndag 26 februari klockan 14 i Centrumkyrkan. 

Om årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag inbjuder vi till 

avskiljnings- & installationshögtid söndag 5 mars klockan 16. 

Andreas Tofters leder mötet, Mats Nordén ansvarar för 

avskiljningen, Paul John predikar. EFK:s missionsföreståndare 

Daniel Norburg medverkar liksom pastor Enock Bagirishya från 

Rwanda. Pastor Enock predikar också i gudstjänsten den 12 

mars.   



Sedan 2013 har vi regelbundet skrivit pastorsbrev till alla medlemmar i församlingen. Utöver 

gemensamma församlingsangelägenheter har vi också varit personliga, eftersom vi erfarit att 

församlingen har varit engagerad i vårt och familjens väl och ve. Vi är tacksamma för det. Detta är 

det sista pastorsbrev vi skriver som församlingsföreståndare. Skriver vi något i framtiden kan det 

vara i rollen som andliga föräldrar. Så länge vi har hälsa och krafter fortsätter vi att vara 

engagerade i församlingen. Just nu har Gertrud problem med hjärtat och vår dotter Rebecca mår 

inte väl. Tack för alla förböner.  

Vi är mycket trygga i att få lämna över föreståndarskapet samt lämna styrelsen efter 28 år. 

Församlingen har ett mycket gott ledarskap.  

Bragdebo den 14 februari 2017 

 

 Vi älskar er alla! Kiell & Gertrud  


