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VÅRT HEM BRAGDEBO 

Det har varit en fantastisk vacker och arbetsintensiv förhöst. I Bragdebo har vi välsignats 

med 29 fulla last med jord och grus från Karl-Gunnars lastbil. Vår kusin Leif har sedan grävt 

omkring massorna och nästa år skall vi harva och så gräs. Däremot har vi inte kunnat 

rödfärga huset färdigt pga mycket regn i sommar. Lennart har hjälpt oss med dator och 

ljudanläggning, så vi nu kan lyssna på våra många grammofonskivor samt kopiera 100 

intervjuer. Vid ledig tid handarbetar Gertrud, mest stickat till små barn. Gertrud är 

engagerad i Östervåla Hantverkscentrum och försöker finna väg att utveckla det. Mycket tid 

använder Gertrud i omsorg om familj och församling.  

 

E 4 UPPSTART I DANMARK 

”E 4” är en tvåårig ledarutbildning som Salt & Light har och som nu genomförs i Norden med 

drygt 200 ledare. Dessa deltog vid gemensamma uppstarten i Danmark, och vi är 8 från CK 

Heby och 7 från CK Sala. Uppstarten i Köpenhamn 25 – 27 september under ledning av 

Steve Thomas, Dave Richards och Buck Hudson var mycket bra och gav material och 

inspiration till oss alla. Denna E 4-utbildning skall utveckla vårt ledarskap, vilket kommer hela 

församlingen till godo. I Heby träffas vi en gång per månad under ledning av Kiell och 

däremellan har vi enskilda studier. Kiell fungerar också som mentor för övriga sju med 

assistans av Peder. I församlingen fokuserar vi nu på E 4 och andra satsningar får lägre 

prioritet.  

  

Nordic Team i Värnamo 13-15 oktober.        



NORDIC TEAM I VÄRNAMO 

Salt & Lights arbete i Norden leds av Nordic Team, i vilket Kiell och Gertrud ingår. Den 13 – 

15 oktober träffades teamet i Värnamo för gemenskap, bön, överläggning och planering. 

Viktiga ärenden var Nordisk Träningsskola, pastorsutbildning, profetskola, utvidgning i 

Norge, Färöarna, norra Tyskland samt baltiska länderna. Den 5 – 8 maj (inkl. Kristi 

himmelsfärdsdag) blir det nordisk ledarkonferens i Uddevalla. Det skulle vara uppmuntrande 

om vi kunde göra en församlingsresa i buss till Uddevalla de dagarna, som vi gjorde för 

många år sedan.  

 

FÖRSAMLINGENS EKONOMI 

I tidigare pastorsbrev har vi berättat att församlingen hade ekonomisk kris i somras. Sedan 

dess har många bett och gett, vilket vi är tacksamma för. Det regelbundna tiondegivandet är 

till stor välsignelse. Om vi jämför med samma tid 2014 (fram till 20 oktober), så har 

intäkterna minskat från 527 000 kr (2014) till 498 000 kr (2015). Men vid halvåret var 

skillnaden 63 000 kr, och nu 29 000 kr, vilket är en klar uppryckning under senaste kvartalet.  

Kostnaderna per 2015-10-20 är 222 000 kr och för samma period 2014 337 000 kr.  

Vi har amorterat kraftigt på banklånet: 

Datum 30/6 2014 30/12 2014 30/6 2015 20/10 2015 

Summa lån efter amortering 898 000 kr 684 000 kr 669 000 kr 560 000 kr 

  

Vi håller ned kostnaderna men behöver fortsätta att be och ge mera! Vi vill ju rusta färdigt 

hela andra våningen i Centrumkyrkan. Vi vet inte än vad framtiden blir för gula Torgkyrkan, 

så vi fortsätter be om Guds plan för den.  

 

Vi älskar er alla! Kiell & Gertrud  

 


