PASTORSBREV 28 september 2016

FÖRSAMLINGSDAGEN 10 SEPTEMBER PÅ ÖGÅRDEN
Det var en fantastisk Församlingsdag & Kick-Off vi fick vara med om en solig och vacker septemberdag på Ögården, Hedesunda. I de tävlingar som Tobias och August ordnade fick vi först ställa upp oss
efter ålder och sedan efter längd. Det var långa led från 70+år till 1-år, eller från en meter till nästan
två meter. Beröm till Tobias och August för varierande och gemenskapsbefrämjande tävlingar, som
inkluderade alla. Och det var mycket god gemenskap hela dagen i alla aktiviteter: samtal, mat,
förbön, visionering, målsättningar, tillbedjan, lovsång, städning samt ”sjösättning av pastorsteam”.
Alla hjälptes åt. Allt detta är församling. Albert och Elin ledde lovsång och tillbedjan.
Det kungjordes att pastorsteamet består av
Kiell Tofters (föreståndare & teamledare),
Pär-Inge Larsson (pastor), Peder Möller
(pastor). Teamet har fördelat huvudansvar
för allting i församlingen med styrelse och
ledare, som operativt utför uppgifter. Denna
ansvarsfördelning gäller till årsmötet i
februari, då vi föreslår att Peder blir
föreståndare & teamledare. Kiell kvarstår i
teamet liksom Pär-Inge. Fortsätt bed och
samtala om detta. Mats Nordén och
Andreas Tofters har apostoliskt ansvar, insyn
och mentorskap i pastorsteamet. Mats och
Monica Nordén deltog under dagen.

Vid samtalet på Ögården föreslogs följande Mål för CK Heby under Hösten 2016:
1. Byggnation: Läktarens norra sida (närmast gatan) och kontoret (inåt gården) samt gångmattor i
kyrksalen vara färdiga 26/11.
2. 1 doptillfälle i församlingen under hösten.
3. Kvällsbibelskola med CK Sala.
4. Ekonomisk målsättning. Ökning av 10:e givande.
5. Färdig uppdatering av matrikeln.
6. Ny text dator. Skylt på kyrkan. Trummis.
7. Julkonsert, fullsatt kyrka.
8. Ungdomssamlingar varje helg. Regelbundna tjejträffar med Elin & Jemima.
9. Omsorg, Stärka banden i församlingen (social ansvarsgrupp).
10. Öka samarbete med Västerlövsta kyrka och Hela människan (Erika Färkegård ny föreståndare).

Mål för CK Sala under Hösten 2016:
1. Två nya gemenskapsgrupper i höst. Bok ”Leva med mål och mening”.
2. Tjejgrupp i höst - Elin & Jemima.
3. Personlig delgivning i varje gudstjänst.
4. Bibelskola tillsammans med Heby. Här har vi inte pratat färdigt i Sala ledarråd, men det är en önskan.
5. Alpha för nyfrälsta. Nästa år.
6. Temadag om integration i kyrkan… med invandrare/nyanlända. Nästa år?
7. Öppen kyrka för ungdomar. Nästa år?
8. Motorklubb för killar/karlar.
9. Mer helanden i våra kyrkor och utanför kyrkan.

Sedan förra pastorsbrevet är Gula Torgkyrkan såld till Leif Lind, Heby, som skall göra om den till
hyreshus. Och vi har påbörjat färdigställandet av andra våningen i Vita Centrumkyrkan!

VIGSLAR & BARNVÄLSIGNELSER I CENTRUMKYRKAN HEBY

David & Farida Lindholm samt Rolf & Satu Hagert sammanvigdes till äkta par den 17 september.

Andreas & Jenny Modig
bar 18 september fram
sin son Lukas Lars
Gunnar i
Centrumkyrkan Heby
för att bli välsignad!
Kiell Tofters, Florence
Anvo och Peder Möller
officierade.

Jacob & Sara Rye-Danjelsen bar 25 september fram sin son Harry Carl Erik i Centrumkyrkan Heby
för att bli välsignad! Kiell Tofters, Pär-Inge & Petra Larsson officierade.

FÖRLOVADE
Under sommaren har Jonathan Möller och Xhovana Molla förlovat sig, liksom Albert Möller och
Linnea Lundberg. Vi gläds med dem!
Vi tackar Johan Rye-Danjelsen som under ett antal år skött församlingens matrikel samt utskick av
pastorsbrev. Vi gläder oss åt att Johannes Eriksson nu ansvarar för matrikeln och utsändning av
pastorsbreven. Det kanske inte är så glamouröst att arbeta med matrikeln, men mycket viktigt. Gud
vill att det skall vara ordning i Hans församling. Styrelsens medlemmar har under sommaren
kontaktat alla medlemmar och Johannes har genomfört revidering av matrikeln.

Vi älskar er alla! Kiell & Gertrud

