PASTORSBREV 16 augusti 2016
ETT BARN ÄR FÖTT
I förra pastorsbrevet i juni berättade vi om flera pojkar som blivit födda I Församlingen. Tidigt på
morgonen den 4 augusti fick Josefine Rye-Danjelsen föda sin andra son, Eliah. Vi gläds med och
gratulerar föräldrarna Samuel & Josefine samt storebror Sackarias. Och församlingen väntar fler barn
i år.

BESÖK HOS DAVE & CHRIS RICHARDS
I mitten av juli var vi bjudna till Dave & Chris I Basingstoke, England, några dagar. Det var en stor
förmån att få besöka dem och träffa flera vänner sedan många år. Vi träffade döttrarna Hannah och
Rebecca och deras familjer. Hannah i London och Rebecca i Basingstoke. Det var fantastiskt att
besöka den plats och det stora hus utanför Oxford, där Dave & Chris började sin tjänst. ”It was
moving for us four!” De har varit uthålliga i sin tjänst och är föredömen för oss. Vi deltog i lovsångs-,
böne-, ledar- och församlingsmöten i Basingstoke och fick profetiska hälsningar. Familjen Richards
står oss nära och vi har deltagit på ett par av barnens bröllop.

T.v.: Rebecca & Russ med sina barn vid församlingsutflykt. T.h.: Hannah, Gertrud & Chris i London.

BRAGDEBO
Annars har vi mest varit hemma under sommaren och med en gård på landet finns det alltid att göra.
I år finns det ju mycket hallon, vinbär och krusbär på tomten och blåbär i skogen. Vi har haft en
familjedag hemma, då vi också åkte till Toften och badade. Andreas hade inte varit där på 20 år.

T.v.: Rebecca med sin dotter Jennifer. T.h.: Några medlemmar i familjen Tofters.

SOMMAREN I CENTRUMKYRKAN
Det har varit goda gudstjänster i sommar tillsammans med Centrumkyrkan Sala. Församlingsmedlemmar har varit aktiva i Älvåsa samt på Smuck-läger och nu senast Evangelisationsresa till
Estland. Mycket bön och omsorg har det varit under sommaren, vilket märks hos bönearmén. Det
finns både smärta, nöd och tacksamhet för bönesvar. Som församling förordar vi att Jonathan Möller
och Xhovana Molla skall få studera vid Nordisk Träningsskola, som i september startar i Jakobstad,
Finland. Det är sju elever i årets skola och i februari kommer de en vecka till Heby för träning och
undervisning.
Vår Torgkyrka har legat ute till försäljning genom mäklare, och vi får den såld för 900 000 kronor,
vilket vi är tacksamma för. Ny ägare blir Leif Lind, Heby, och han ämnar ombygga huset till
lägenheter. Församlingen har bett om rätt köpare, rätt pris och rätt ändamål. Nu städar vi ur huset
innan 1 september. Stolar och ljussystem går till pastor Mikael Skogséns församling i Örebro. Nästa
steg för församlingen nu är att bygga färdigt andra våningen i Centrumkyrkan vid Kyrkogatan.

TEMA GUDS RIKE
Höstens gudstjänster och predikningar kommer att ha temat Guds rike. Jesus predikade ju Guds rike,
och i Apg. 28:31 står det att Paulus i Rom ”predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet
om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad”. Kiells ämne för söndagens predikan är: ”Jesus var en

flyktingpojke”. När vi skriver detta får vi bud från pastor Safari, själv en flykting från Kongo till
Uganda, om hur 70 människor mördats i Östra Kongo, där miljiontals är på flykt. Vad säger Guds ord
om flyktingar i Kongo, Syrien och Sverige?

FÖRSAMLINGSDAG 10 SEPTEMBER ÖGÅRDEN
I år har vi inget församlingsläger men dock en församlingsdag med kick-off vid Ögården i Dalälven vid
Hedesunda. Vi har tidigare haft församlingsdag där, och har det tillsammans med vännerna i Sala.
Det är mycket vackert vid Ögården och den är upprustad. Vi har gemensamma avfärder från CK Heby
och Torget Östervåla klockan 09.00 och beräknar att bilfärden tar 30 minuter. Vi tillbringar hela
dagen vid Ögården med god familjegemenskap, program, mat, fika, lek, info om framtiden och
gudstjänst. Var och en betalar för maten och vi hjälps åt att laga den och städa efter oss. Anmälan
om deltagande sker till Kiell Tofters. För innehållet ansvarar Peder & Solweig samt Andreas & Anette.

Vi älskar er alla! Kiell & Gertrud

