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Ledare

”Unnvik sentrum i juletrafikken”
Min hemgångne vän Torsten Josephsson
besökte ofta Norge. En gång såg han,
någonstans på en gata i Oslos trånga
centrum, en skylt med texten i rubriken.
Den gav underlag för en tankeväckande
predikan. Eller flera.

blek minnesbild av en dammig profet är en
sak, ett livsavgörande möte med Gud som
blivit människa något helt annat. Det
kraftfullaste sättet att undvika centrum i
jultrafiken är ju att tömma själva centrum
på innehåll. Om Josef eller en romersk
soldat är Barnets far har vi knappast någon
anledning att fira jul. Men om Maria föder
Guds Son, som blir en av oss och Gud
med oss, då kan vi tillsammans med
herdarna och änglarna fira Guds barns
stora familjefest.

Julklappar. Kalle Anka på tv. Julgran.
Elektriska och levande ljus. Storstädning
och pynt. Julmat. Umgås med familjen.
Kyrkbesök… Vi kan ha många olika svar
på vad som är centrum i jultrafiken. Och
när jag tänker på mitt eget liv märker jag
att det har varierat vad jag upplevt som
viktigast. Sådant som tidigare kändes
centralt har blivit omkört av annat. Varje
generation, varje familj, ja, varje person har
nog sitt eget julcentrum.
Det som jag har räknat upp är ju inga
dåliga saker. Ljuset, värmen, festen,
generositeten och gemenskapen är säkert
något vi behöver. Ändå måste frågan
ställas, denna jul som varje jul: Får Jesus
plats hos dig? Eller är härbärget redan
fullt? Har trafiken blivit så intensiv att du
kört fast? Är livet så belamrat med
angelägna ”måsten” att det inte längre kan
levas?
Behåll gärna dina jultraditioner. Men om
du får en hedersgäst på besök behöver du
använda och anpassa traditionerna så att
de stärker samhörigheten med gästen.
Julens huvudperson vill bli det hjärta som
din jul och hela ditt liv hämtar näring och
kraft ifrån.

Hans Lindholm
Samarbetskyrkopräst

Vem gästen är gör förstås stor skillnad. En
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Profetians gåva

Sjätte artikeln i temaserien om Andens nådegåvor
Helgen innan detta skrivs var jag i Danmark
och hörde två profetiska budskap. Det ena
var en predikan om att Jesus ska komma
tillbaka, och att vi behöver vara förberedda.
Där nämndes också som en ”faktaruta” att
olika tider ibland smälter samman i
profetian, som när Jesus talar om Jerusalems
förstöring år 70 och samtidigt om den sista
tiden och sin återkomst.
Det andra handlade om att Gud har utvalt
det som är dåraktigt, svagt, föraktat – ja, det
som inte finns till, 1 Kor 1:26-29. För mig
blev det en påminnelse om att vi i
Lötenkyrkan – liksom säkert i alla kyrkor –
så lätt ser vissa personer som viktigare än
andra, t ex okända ungdomar eller romer.
Då har vi glömt hur det var när vi blev
kallade, hur Gud tog sig an oss just där vi
var. Vi väljer lätt det starka, men Gud väljer
oftast det svaga.

Mot slutet av sitt liv fick Mose utlova en
profet lik honom, en som det verkligen är
värt att lyssna till, 5 Mos 18:15, 18. Judarna
blev så småningom medvetna om att Anden
hade lämnat dem efter profeten Malaki –
sista boken i GT – och inte skulle återvända
förrän Messias kom. Därför är det oerhört
stort att Jesus både är Profeten, Joh 6:14,
7:40, och är den som döper med helig Ande.
När Paulus undervisar om de andliga
gåvorna framhäver han profetian. I 1 Kor
14:1-5 visar han varför den är mer
eftersträvansvärd än andra gåvor, även
tungotalet som tydligen var viktigt för
korinthierna: den som profeterar talar till
människor (inte ”bara” till Gud); den bygger
upp församlingen (inte ”bara” sig själv); den
förmanar och tröstar.

Profetiskt tal är något märkligt, som inte
kan fångas med psykologiska förklaringar
och därför ifrågasätts av en del bibeltolkare.
Det är något annat än väderleksutsikter eller
börsprognoser eller rapporter om ökande
krigsrisk någonstans eller förhandstips inför
idrottstävlingar. Den bibliska profetian är
något som Gud visar sina tjänare, så att Gud
talar till oss genom den.
Gud talar genom vem han vill. Den som är
lyhörd kan urskilja Guds röst i oväntade
sammanhang. Paulus kallar en hednisk
diktare profet, eftersom han sagt en
obekväm sanning om sitt folk, Tit 1:12.

Mose bar på en längtan: ”Om ändå hela
Herrens folk vore profeter! Om Herren
ändå ville låta sin Ande komma över dem
alla!”, 4 Mos 11:29. Sedan sände Gud i olika
tider och situationer profeter till sitt folk,
och vi kan läsa någras budskap i Gamla
testamentet. Men det gällde handplockade
personer, som Gud genom sin Ande gjorde
till sina språkrör.
En av dessa profeter var Joel. Han fick i Joel
2:28-32 bära fram löftet om att Anden
skulle utgjutas över alla – män och kvinnor,
gamla och unga, slavar och fria. Det löftet
gick i uppfyllelse på Pingstdagen, enligt
Petrus förklaring i Apg 2:16-21.
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ftast tänker vi på profetian som
förutsägelse. I GT förutsägs att
Messias ska komma, i NT att han
ska komma tillbaka. I Apostlagärningarna
förutsägs konkreta händelser av en profet
vid namn Agabos – en svår hungersnöd,
som fick lärjungarna att sända understöd till
de kristna i Judeen, 11:27-30, och att Paulus
skulle fängslas i Jerusalem, vilket inte fick
honom att ändra sina resplaner, 21:10-14.
Profetian är också ett Guds tilltal in i nuet.
De profetiska frågorna avslöjar den andliga
kampen i varje tid: Vilka är de orättfärdiga
krafterna i vårt samhälle? De gudlösa
mönstren i det politiska och personliga
livet? De allmänt accepterade lögnerna? Vad
hotar och kväver vår tro, vårt hopp, vår
kärlek? Hur stärks eller kränks människors
värde? Hur förvaltar vi jorden med dess
resurser? Var söker vi vår tröst och
förmaning? Vad betyder det för oss att
Kristus har besegrat Satan? Vågar vi tro att
Gud älskar oss? Hur förbereder vi oss för
evigheten?
Profetian är dessutom till sitt väsen ett
omvändelserop. Profeterna i GT förkunnar en
dom, som är väl motiverad utifrån folkets
gudsfrånvända och kärlekslösa liv. Men de
förkunnar också en upprättelse, som till
synes är helt omotiverad, grundad endast i
Guds kärlek och nåd. Mellan domen och
upprättelsen dallrar inbjudan till
omvändelse. Profetian ska inte leda till
spekulationer utan till att vi vänder tillbaka
till Gud.

som gör att en eller många vet sig ha mött
Gud. Det kan inte uppnås genom
pedagogiska knep eller psykologiska
effekter, utan endast genom att Andens vind
blåser.
Utifrån den karismatiska förnyelsen har
många börjat uppfatta profetian som
”profetiska budskap”, som en enskild
framför till en medmänniska eller en grupp.
Jag förstår detta som flikar eller
tillämpningar av Bibelns stora profetiska
budskap. Denna form av profetia är lättare
att praktisera i mindre sammanhang. Det
finns anledning att söka gudstjänstformer
med utrymme för spontan inspiration av
Anden.
Ett särskilt problem är falska profeter, som i
regel drivs av önsketänkande eller har behov
av att visa sig andliga. Då förstärks
läroämbetet, medan profetgåvan försvagas.
”Släck inte Anden, förakta inga profetior
men pröva allt. Ta vara på det som är bra,
och avhåll er från allt slags ont”, 1 Thess
5:19-22.
Hans Lindholm

Din medlemsavgift
behövs!
Du har väl kommit
ihåg att betala den

I den breda kristna traditionen har profetian
uppfattats som ett drag i en levande
förkunnelse, riktad till en församling. Då
fylls förkunnelsen av en eld, en träffsäkerhet

BG: 592–9260
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Utdrag från styrelsens arbete i november
Den 26 oktober hade vi en styrelsedag där
vi spånade kring en vision för
Lötenkyrkan. Som arbetsunderlag
användes dialogkonferensen, NFUundersökningsresultatet,
missionsföreningens stadgar samt andra
kyrkors visioner. Vi hoppas att visionsförslaget är något som alla kan enas kring.
Vid styrelsemötet i november berörde vi
många viktiga ämnen och några av dessa
var framåtblickande. Bl.a. budgetförslag
inför nästa års räkning samt
arbetsbeskrivningar som just nu utformas i
samråd med de anställda.
I höstas kontaktade Korskyrkan oss med
avsikten att utforska ett större samarbete
inom ungdomsverksamheterna eftersom
kyrkorna är närliggande och möter därför
ungdomar med likartade sociala behov.
Hitintills har ett möte ägt rum där vi kom
fram till att Korskyrkans ungdomar
kommer att erbjudas att åka med på
Lötenkyrkans skidresa samt att vi ska

fortsätta med de ekumeniska
ungdomsgudstjänsterna.
Kommunen vill återigen hyra
Lötenkyrkans lokaler under våren 2014 för
att bedriva förskoleverksamhet under det
att de väntar på en permanent lokal för sin
verksamhet. Förhandlingar pågår och i
december kommer det slutgiltiga beslutet
att tas.
Styrelsen håller på att framställa en
informationsbroschyr om vad det innebär
att vara medlem i EFS Missionsförening i
Lötenkyrkan. Layouten är klar och det
som återstår är att broschyren ska lämnas
in till ett tryckeri.
Mer från styrelsen finns i protokollet som
sitter i bläddermappen på kyrktorget. Läs
gärna protokollet och prata med någon av
oss i styrelsen om ni har några frågor!
Styrelsen
genom Rebecka Sandlund

Tack från styrelsen
Stort tack till alla som återigen gjorde det möjligt med en så lyckad höstmarknad i
Lötenkyrkan. Som vanligt hittade många människor till kyrkan och fick dela en stund med
vänner och nya bekanta kring böcker, tavlor, hemmaprylar, lotterier, utmaningar mm.
Vilket positivt problem när det är svårt att hitta plats vid fikaborden!
Styrelsen
genom Jonas Nording
6

Lötenkyrkan

Rapport från Dialogkonferensen
Lördagen den 28 september hölls en
dialogkonferens, med samtal om vad vi
anser är bra och vad vi längtar efter i
Lötenkyrkan. Det fanns också möjlighet att
ge förslag på hur vi ska kunna stärka det
som är bra och nå det vi längtar efter. Efter
samlingen lämnades öppet att lämna
ytterligare kommentarer, även om man inte
deltagit vid själva dialogkonferensen, och
flera gudstjänstdeltagare fyllde på med
tankar och förslag.
Allt detta har sammanställts och vi i
styrelsen använde oss av det som ett av
underlagen i arbetet med att tydliggöra

Lötenkyrkans vision under en arbetsdag den
26 oktober. Vid senaste
styrelsesammanträdet diskuterades
materialet på nytt och för att ta till vara de
återkommande förslagen har vi sökt dela
upp vilket råd som skulle kunna arbeta med
respektive fråga. Mycket av det som kommit
upp är sådant som styrelsen eller de olika
råden redan arbetar med. En utförligare
rapport kommer i samband med
Föreningsmöte/Kyrkforum den 12 januari.
Styrelsen
genom Jonas Nording

Inbjudan till Föreningsmöte/Kyrkforum i Lötenkyrkan
Söndagen den 12 januari är det en gemensam mässa med alla åldrar kl. 10.00. Efter
densamma är det kyrkfika i vanlig ordning och därefter bjuder missionsföreningens
styrelse in till Föreningsmöte/Kyrkforum dit såväl medlemmar som icke-medlemmar är
varmt välkomna.
Tiden blir ca 11.30 och samlingen hålls i församlingssalen. De två huvudfrågorna gäller:
 Uppföljning av dialogkonferensen i september och presentation av läget i arbetet
med NFU (Naturlig FörsamlingsUtveckling), med fokus på visionsarbete
 Presentation av resultatet av enkätundersökningen gällande söndagsgudstjänsterna
Det blir även tillfälle att ställa frågor och komma med kommentarer. Båda punkterna är
viktiga för Lötenkyrkan och därför behöver vi i styrelsen få höra vad just Du tycker.
Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara, så kom och ta gärna med dig någon
annan! Varmt välkomna!
Styrelsen
genom Jonas Nording
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Ekonomisk rapport: Oktober
Tendensen från tidigare håller i sig nu när jag har räknat ihop våra insamlade kollekter och
gåvor till och med oktober. Vi håller i stort sett jämna steg med förra året, det mest
glädjande är fortfarande den klara ökningen under rubriken ”övriga gåvor”. Ett stort tack
till alla som ger regelbundna gåvor på detta sätt. Det ger en god grund för planering
eftersom dessa gåvor uppgår till ungefär samma belopp varje månad året runt, medan
kollekter varierar betydligt mera under året. Insamlingen till EFS ligger fortfarande lite
lågt, men det preliminära resultatet från höstmarknaden tyder på att vi kan komma ikapp
fjolåret

Totalt sett visar räkenskaperna på ett överskott på ca 45 000:- , vilket är en minskning från
förra månaden. Fortsätter vi samla in i samma takt bör vi dock klara av att hålla årets
budget, men för kommande år måste vi hitta motivation och medel att ytterligare
stimulera gåvomedlen.
Göte Swedberg
Medlemmar i EFS missionsförening i
Lötenkyrkan kallas härmed till årsmöte.
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Motionsstopp söndagen den 2 februari
Bara att plocka fram kalendern! Väl mött!
Styrelsen
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Ännu en bibelgrupp?
Många vill läsa Bibeln och gärna i grupp, men vardagen är pressad och det kan vara svårt
att våga binda sig till en grupp över lång tid. Jag vill därför inbjuda till en projektgrupp där
vi i en första runda läser och samtalar om Filipperbrevet fyra tisdagskvällar våren 2014.
Man binder sig för dessa fyra kvällar, sedan avslutas gruppen.
Syftet är att samtalen dels ska leda in i texten för att vi ska upptäcka vad som sägs i den,
dels leda till personliga upptäckter för det egna livet. Med respekt för att Bibeln är både
lätt och svår ska vi med en enkel metod frimodigt läsa och låta texterna utmana vårt sätt
att tänka och handla i vardagen. Jag åtar mig att hålla i strukturen och tiderna, alla deltar i
övrigt på lika villkor!
Förutsättningar och praktiska detaljer:
Upplägget passar bäst för dig som åldersmässigt är mitt i livet. Du bör vara intresserad av
att ”gräva lite” i Bibeln, men du måste inte ha massa förkunskaper!
För att gruppen ska fungera måste du binda dig till att komma alla fyra gångerna. Vi
behöver vara ca 4 - 8 personer.
Vi träffas i Lötenkyrkan tisdagarna 28 jan, 11 feb, 25 feb och 11 mars kl 19.45 – 21.
Kanske detta är mitt i prick för dig? Hör av dig!
Förväntansfulla hälsningar Tone Carlsson
Intresseanmälan senast 20/1 2014 via mail till tone.carlsson@comhem.se

”Det händer när du vilar”
Tomas Sjödin gästar Lötenkyrkan den 12 mars och talar
utifrån sin nya bok ”Det händer när du vilar”.
En del drömmer om fler timmar på dygnet. Andra brottas
med sina överbokade liv och känslan av att inte räcka till.
Många längtar efter vila, men vad är vila – mer än att inte
arbeta?
Välkommen till en underhållande och utmanande kväll då
Tomas berättar om sofflockets välsignelser, vilodagens
hemligheter och konsten att hämta andan.
Entré inkl fika, anmälan: www.lotenkyrkan.se/vuxen
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En psalm
Karin Renström intervjuar Gunnel Hällqvist, kantor i Lötenkyrkan, 54 år.
Gunnel, du brukar ju vara noga med att vi inte
ska sjunga julsånger när det bara är advent.
Varför då?
Jag tycker att det är självklart att man skiljer
på advent och jul. Vi sjunger ju inga
påskpsalmer i fastan och det är väl inga som
sjunger luciasånger förrän det är dags.
Varför ska vi då sjunga julsånger i advent?!
Advent handlar ju om väntan. På julen firar
vi att Jesus föddes. Var sak på sin plats.
1:a advent får vi jubla med i psalmerna och
sångerna om att Jesus kommer. De övriga
söndagarna fram till jul har liknande teman.
2:a advent är det om att Guds rike är nära
och 3:e om Johannes döparen som banade
väg. 4:e advent har numera blivit en Mariasöndag genom temat Herrens moder.
Adventstiden är egentligen en fastetid, när
man gör bot och förbereder sig för Jesu
ankomst.

alltså under kyrkoårets jultid, men då har väl
de flesta hunnit bli trötta på julsångerna
som hörts sedan i november.
En besökare på adventskonserten hade sagt
till Hans Lindholm att han saknat de vanliga
julsångerna. De kommer på
sånggudstjänsten på annandag jul, hade
Hans svarat. Apropå det så kan jag ju
inbjuda till Lötenkyrkans musikgudstjänster.
Lördag 30 november kl. 18 är det
adventskonsert, söndag 15 december kl. 18
är det Luciakonsert och torsdag 26 också kl.
18 är det musikgudstjänst med julsånger.
Och så kommer Esters musikverksamheter
hit och har sin härliga julkonsert fredag den
6 december kl. 18. För mig får de gärna
sjunga julsånger redan då, för de gör det
med sådan glädje!

Har du någon adventspsalm och julpsalm som du
tycker speciellt mycket om?
Det är ju lite lustigt både med 1:a och 3:e advent
Bereden väg för Herran! är oslagbar, oavsett
där ämnet är den vuxne Jesus som vi väntar, fast
vilken melodi som används. Den har jag
alla väl tänker på barnet i krubban så här års.
sjungit alla år. Adventskänslan infinner sig
omedelbart. Vi övade den med barnkören
Ja, kyrkoårets texter innehåller ju både
häromdagen och jag tänkte att texten kanske
barnet och den vuxne Jesus. De går
var lite konstig men ett av barnen översatte
parallellt.
titeln med Lämna plats, så det gick ju bra.
Det är mycket som ska hinnas med så här
Min favorit bland julsånger är psalm 123,
års: advent, lucia och jul inom en månad
och samtidigt hålls det julkonserter både här Lyss till änglasångens ord. En speciell
julpsalm fanns som nr 57 i psalmboken som
och där. Efter juldagarna, när jag skulle
vi hade före 1986, Lovsjungen Herrens nåd
kunna ha ro att gå på julkonsert, då är de
och makt (J.O. Wallin 1819). Den sjungs
slut. Julkonserter skulle man ju annars
ändå alltid i Siljansnäs kyrka på julen. Den
kunna ha från jul till kyndelsmässodagen,
10
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psalmen har försvunnit ur psalmboken men tidigare och därför redan är så bekanta med,
andra har tillkommit, t.ex. många härliga
t.ex. Dagen är kommen.
engelska carols som vi hört körer sjunga

Sv. psalm 123, Lyss till änglasångens ord
Text: Charles Wesley 1739/George Whitefield 1753/Martin Madan 1760/
sv. övers. Britt G Hallqvist 1976, musik: Felix Mendelssohn-Bartholdy 1840
Lyss till änglasångens ord:
Gud är kommen till vår jord!
…

Mer får du inte läsa här, för den svenska texten är upphovsrättsligt skyddad. Slå istället
gärna upp texten i psalmboken.

Barnläger
för barn i åk 3-7
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Vill nå ut
Vi vill nå ut till tusentals unga människor
med evangeliet och göra dem till mogna
Jesu lärjungar. I Matt. 28:19-20 befaller
Jesus sina lärjungar att gå ut till hela världen.
Därför undrar jag om den visionen som jag
har lett vårt ungdomsarbete med uttrycker
en brist på tro. Varför ska vi inte nå ut till
unga människor i hela världen? Om jag
tycker att vi är för få för att fortsätta med
detta arbete och bestämmer att vi ska sluta,
blir jag olydig då?

med någon i våra gudstjänster, bortsett från
personalen och ungdomsledarna. Jag blev
väldigt ledsen eftersom vår metod i
ungdomsteamet är att bygga relationer och
att vandra med ungdomarna och leda
dem till gemenskap med Jesus.

Ibland känns det så hopplöst att fortsätta.
För några veckor sedan satt jag och Axel (en
av ledarna) på kyrktorget med 14 killar. Vi
fick ett tillfälle att be och prata om hur Jesus
hade dött för deras synder. Men vad skulle
ha hänt om dessa 14 killar hade antagit
utmaningen och börjat tro på Jesus som sin
herre och frälsare? Om vi ser bortom den
stora dopfesten - hur skulle de växa och
mogna i tron? Vi ungdomsledare räcker inte
till.
Men häromdagen såg jag äldre och unga
hälsa på varandra på kyrktorget. Då väcktes
hoppet hos mig att dessa torgvärdar kanske
kommer att be för de, nu mer, bekanta
ungdomarnas frälsning. Det slog mig att om
några av den där kvällens ungdomar skulle
komma till tro kanske det är de där
torgvärdarna som kommer att utgöra några
av dem som ska vandra vidare med de
nyfrälsta ungdomarna till en mogen tro?
En kille som kom till tro under det senaste
året frågade mig om han räknas som en del
av den kristna gemenskapen i Löten? Än så
länge hade han inte hittat någon gemenskap

Gemenskapen är väldigt viktig. Man måste
ha en kristen gemenskap om man ska växa i
sin tro. Och det måste vara lättillgängligt.
Det krävs att vi, på olika sätt, är många som
kan välkomna människor in i gemenskapen.
Detta kan vara både skrämmande och
obekvämt. Men det handlar inte om vad vi
kan, utan om vad Gud kan göra genom oss.
Det är Guds kraft och rustning som gör det
möjligt för oss att kunna nå ut. Om någon
behöver bön är jag säker på att vilken
kristen som helst kan be för denne. Om
någon ställer en fråga om den kristna tron är
vi många som skulle ta den utmaningen och
berätta om Guds plan för att rädda
människor från det eviga straffet genom att
Jesus offrade sitt liv på korset.
Så nu, när vi närmar oss slutet på 2013 och
början av 2014, vill jag utmana var och en.
Hur kan vi leva med inkarnationen i vår
vardag och i kristen gemenskap i Löten?
Som Jesus kom till oss - låt oss fortsätta nå
ut och hälsa på de många ungdomarna som
hänger i Löten. Och om någon av dessa
över 80 individer kommer till tro, låt oss
med Guds hjälp ta emot dem, bli deras
mentorer och vandra med dem.
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Håll utsikt efter nästa dopfest. Förra gången
var det fem härliga människor. Vem vet?
Det kan hända i januari att Gud visar sin
barmhärtighet och att 10, 20 eller 30
människor kommer till tro. Det krävs ingen
speciell kallelse, förmåga eller utbildning bortsett från ett hjärta fyllt med Guds
kärlek. Är vi redo för detta?

Som avslutning vill jag uttrycka min
tacksamhet för ett underbart team av
frivilliga ledare som hjälper mig att nå ut.
Jag vill också tacka för mitt jobb och för
dessa sju plusåren som ungdomspräst.
God Jul önskar
Edward

Mer bön och lovsång
Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat Prisa Herren, min själ! Jag vill prisa honom så
ropar till honom. (Ps 145:18)
länge jag lever, lovsjunga min Gud så länge jag är
till. (Ps 146:1-2)
Herrens lov vill jag sjunga, allt som lever skall prisa
hans heliga namn nu och för evigt. (Ps 145:21)
… och tala till varandra med psalmer och hymner
och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela
Prisa Herren, min själ! Jag vill prisa honom så
ert hjärta … (Ef 5:19)
länge jag lever, lovsjunga min Gud så länge jag är
till. (Ps 146:1-2)
Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med
all sin vishet. Lär och vägled varandra, med
Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden,
ropar till honom. (Ps 145:18)
och sjung Guds lov i era hjärtan. (Kol 3:16)
Herrens lov vill jag sjunga, allt som lever skall prisa En psalm av David när han var i Juda öken.
hans heliga namn nu och för evigt. (Ps 145:21)
Gud, min Gud, dig söker jag, min själ törstar efter
dig, min kropp längtar efter dig, som ett kargt och
uttorkat land. (Ps 63:1-2)
Dessa texter är några av mina favoriter när det gäller bön och lovsång och deras betydelse
i en troendes liv. Jag tror inte att man kan mogna som kristen utan ett fungerande böneliv
och tid för att prisa Gud.
Israeliterna kallades att tillbedja Gud tillsammans och enskilt. Jag tror att Gud vet att vi,
som är troende, behöver stunder för bön och tillbedjan som vi skall utöva tillsammans
med andra och ibland i ensamhet. Båda formerna behövs. Det ser man i de ovan citerade
texterna hur vi är uppmuntrade till både och.
Under det senaste året har det funnits flera tillfällen när vi kunnat komma tillsammans för
att be och lovsjunga vår Gud. Om du har sett Johan Lundgrens teckningar på de runda
borden på kyrktorget, då vet du att vi börjar utöka antalet tillfällen för bön och lovsång till
13
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nästan varje söndag kl 18.00.
Precis som Öppen bibelstudiekväll är till för alla åldrar och erfarenheter finns dessa
söndagskvällar för alla åldrar, bakgrunder och erfarenheter. Alla är välkomna. Alla kan
vara med.
När de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den helige Ande och
förkunnade frimodigt Guds ord. (Apg 4:31)
Det finns en kraft som släpps lös när vi ber och upphöjer Herren. Vi hoppas att dessa
kvällar kan, på ett mångfaldigt sätt, bidra till att vi kan se och lära känna varandra och att
vi fylls av den helige Ande. Vi ses på söndag kl 18.00!
Edward

Hjälp med gudstjänsterna
Under höstterminen har jag och Hans
försökt engagera flera att medverka i 11.15gudstjänsterna och i de gemensamma
gudstjänsterna kl. 10.00. Jag har fått i
uppdrag att rekrytera människor till olika
uppgifter. Jag måste då erkänna att även om
jag känner igen ansikten är det inte säkert att
jag kan förnamnet som är kopplat till det
bekanta ansiktet.
Om du kan tänka dig att ställa upp som
förebedjare, lovsångsledare, bibeltextläsare,
projektorskötare skulle jag vilja att du hör av
dig till mig. Detta skulle underlätta
rekryteringen.
Om du inte vill eller kan är det okej . Ingen
skall känna sig tvingad att vara med. Det

handlar inte om att vara eller inte vara en
god kristen utan om att det är lätt att missa
människor i en stor gudstjänstfirande
gemenskap. Som ungdomspräst är det
lättare för mig att fråga unga människor
men då skulle mångfalden kunna bli lidande.
Jag vill uppmuntra så många som möjligt att
vara med och vill inte att någon ska bli
överhoppad därför att jag inte kan deras
namn eller på grund av jag inte finns
närvarande i alla sammanhang.
Hör av dig med ditt namn, mobilnummer
och e-postadress och vad du kan tänka dig
att göra till edward.thomas@svenskakyrkan
se eller 0733212125
Edward

En ungdomsgrupp kommer att flytta
Ungdomsgruppen EXPLOSION, för åk 6,7 och 8, kommer att flytta sina träffar till
söndagarna. Vi har alltid anpassat våra verksamheter efter vad vi upptäcker att Gud gör.
Det är det som ligger bakom denna förändring. Efter nyår kan ni kolla på anslagstavlan
och hemsidan för mer information.
Edward
14
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Skidresa för ungdomar i Uppsala
När:

Sportlovet, 16-22/2 2014

Var:

Vemdalen

Hur:

Skidåkning, bibelstudier, mat och inte minst gemenskap!

Vem: Du som går i 6:an och uppåt!
Kostnad: Max 4000 kr
För mer information se hemsidan www.lotenkyrkan.se eller
kontakta:
Lägerchef Alexander Dahlquist, tel: 0704-96 12 09, email: alexander.dahlquist@gmail.com
Ungdomspräst Ed Thomas, tel: 0733-21 21 25, email: edward.thomas@svenskakyrkan.se
Vill du stödja skidresan?
Då går det självklart bra att baka bröd och/eller bullar eller
stödja oss ekonomiskt. Ekonomiskt stöd går till de som inte
har råd att själva bekosta sin resa. Har ni förslag på andra
saker som skulle kunna ge lägret en inkomst, kanske behöver
ni några tonåringar som krattar löv? Tveka inte att höra av er
till mig.
Lägerchef Alexander
(se kontaktuppgifter ovan)

Kinesisk bön

Herre, väck din kyrka,
och börja med mig!

Bads i den ekumeniska gudstjänst
som avslutade Kyrkornas globala
vecka i Uppsala domkyrka
2013-11-24

Herre, gör din församling levande,
och börja med mig!
Herre, skapa fred överallt på jorden,
och börja med mig!
Herre, skänk din kärlek och
sanning till alla människor,
och börja med mig!
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– I ord och ton
Humor och allvar. Nära, avskalat och angeläget

Lötenkyrkan 5 februari kl 19.00
Med texter från sin bok ”Vad heter din längtan?”, och sina egna sånger som
inramning, tar Laila oss med i funderingar kring kärlek, rädslor och längtan i
våra närmaste relationer.

Laila Dahl
Artist, Par- och relationsterapeut

Foto: Per Dahl

Entré inkl fika
Anmälan www.lotenkyrkan.se/vuxen
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Höstmarknaden 2013
TACK alla som medverkade till ännu en bra höstmarknad. Resultat var efter söndagen
111 497 kronor, men då återstod en del lotteri- och bokförsäljning. De tre största
intäkterna ger matserveringen med 19 150 kronor, café 14 610 och bröd/sylt/fryst 14 247
kronor och böckerna som gav cirka 5 500 under dagen och 8 900 under året sedan förra
marknaden. Men sedan bidrar alla de andra delarna till det stora resultatet.
En ny upplevelse var barnkalaset i källaren som lockade många fler barnfamiljer än det
brukar vara. Många uttryckte sin glädje över det tillskottet som gav barnen plats för både
lek och upplevelse. Denna del vill vi utveckla ännu mer nästa år. Planera redan nu in nästa
höstmarknad lördagen den 15 november kl 11-14.30. Fram till dess kan du handla böcker
i vår bokhylla.
Martin Nilsson
Höstmarknadsgeneral
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Livskraft
2013/2014

I Mästarens
fotspår

Kalendarium
28/12
19:15 Gudstjänst med nattvard
Predikan: Maria Åkerström

31/12
10:00 Bibelstudium
20:00 Gudstjänst (OBS! Tiden)

29/12
10:00 Bibelstudium
19:15 Gudstjänst

Predikan: Tommy Mellberg

Vittnesbörd och Gudstjänstgruppen

Edward Thomas och Hans Lindholm

1/1
11:00 Gudstjänst med nattvard

30/12
10:00 Bibelstudium
19:15 Gudstjänst med nattvard

ALLA ÄR VARMT VÄLKOMNA TILL
KVÄLLSSAMLINGARNA!

Predikan: Lovisa Schmidt
Nu är det snart dax!
Det har planerats och funderats men nu
är det snart skarpt läge. Som vanligt
kommer lägret att gå av stapeln i mellandagarna och ha sin bas i Lötenkyrkan och
på Johannelund. För att lägret ska bli
positivt och bra för alla ungdomar som
kommer behövs det många händer som
tillsammans hjälps åt. Främst är det ett
behov av:

Listor där man kan skriva upp sig
sitter uppe i Lötenkyrkan, Sävja kyrka
och Mikaelskyrkan. Viktigare än all
praktisk hjälp är att vi tillsammans ber för
lägret, dess deltagare, ledare och för oss i
planeringsgruppen. Bön kan förättas
var som helst men det är väldigt värdefullt
för lägret om ni kommer och deltar i
kvällsgudstjänsterna.

– Folk som bakar
Har ni frågor? Kontakta
Alexander Dahlquist (lägerchef)
tel: 0704-96 12 09

– Kyrktorgvärdar (kvällstid i
Lötenkyrkan)
– Hjälp att ställa i ordning
inför lägret

Varmt välkomna
med alla typer
av bidrag!

– Städhjälp
under lägret
– Hjälp att återställa efter lägret
20
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LÖRDAG 30 NOVEMBER
kl. 18 ADVENTSKONSERT. Kyrkans körer, Linnékvintetten mfl se sep. annons.
Söndag 1 DECEMBER
11.15 ADVENTSGUDSTJÄNST MED ALLA ÅLDRAR, Hans Lindholm, Kajsa
Nordenstorm, Lötenkören, blåsensemble m fl.
Kollekt: Diakoni i Gamla Uppsala församling. Kyrkfika.
Tisdag 3 DECEMBER
09.15 Mässa.
18.00 LÖTEN TIGERS – samtalsgrupp för ungdomar.
Onsdag 4 DECEMBER
13.00 LÖTENLUNKEN. Vi promenerar tillsammans i närområdet och avslutar med att
fika.
13.30-15.00 TRÄNA DIN SVENSKA. En mötesplats för personer födda i Sverige och i
andra länder. Vi fikar, pratar och lär känna varandra. Ingen anmälan.
19.00-21.00 ÖPPEN BIBELSTUDIEKVÄLL för alla åldrar.
Torsdag 5 DECEMBER
13.00 LÖTENTRÄFFEN. Vi jobbar med händerna, keramikern Barbro Sundelin.
18.30 MÄSSA, Hans Lindholm.
19.00 LIVETS PÄRLOR / ALPHAKURS.
Fredag 6 DECEMBER
17.00-20.00 EXPLOSION – tonårsgrupp för er som går i årskurs 6-8.
18.00 JULKONSERT med Esters musikverksamhet.
20.30-24.00 STAVROS – ungdomsgrupp för er som går i 9:an och gymnasiet.
Söndag 8 DECEMBER
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola, Hans Dahlén, Emmanuel Ezra,
Markus Holmström leder lovsång.
11.15 HÖGMÄSSA, Edward Thomas, Hans Lindholm, tillfälle till förbön.
Kollekt: EFS internationella mission. Kyrkfika och liten julmarknad
13.00-16.00 CROSS CULTURE med fika.
15.00 SYRISK-ORTODOX GUDSTJÄNST.
Tisdag 10 DECEMBER
09.15 MÄSSA.
18.00 LÖTEN TIGERS – samtalsgrupp för ungdomar.
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Onsdag 11 DECEMBER
19.00-21.00 ÖPPEN BIBELSTUDIEKVÄLL för alla åldrar.
Torsdag 12 DECEMBER
13.00 LÖTENTRÄFFEN. Lucia och julfest. Ungdomskören, Gunnel Hällkvist.
18.30 MÄSSA, Edward Thomas.
Fredag 13 DECEMBER
17.00-20.00 EXPLOSION – tonårsgrupp för er som går i årskurs 6-8.
20.30-24.00 STAVROS – ungdomsgrupp för er som går i 9:an och gymnasiet.
Söndag 15 DECEMBER
09.30 MORGONGUDSTJÄNST MED SÖNDAGSSKOLA, Jonas Lindberg, Leif
Nordenstorm, musik Cajsa Skogholt.
11.15 GUDSTJÄNST, Per Edler.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika och liten julmarknad.
13.00-16.00 CROSS CULTURE med fika.
Kl. 18 LUCIAFIRANDE , Ungdomskören och Gott & Blandat. Lussefika
Tisdag 17 DECEMBER
18.00 LÖTEN TIGERS – samtalsgrupp för ungdomar.
Onsdag 18 DECEMBER
19.00-21.00 ÖPPEN BIBELSTUDIEKVÄLL för alla åldrar.
Torsdag 19 DECEMBER
18.30 MÄSSA, Hans Lindholm.
Fredag 20 DECEMBER
17.00-20.00 EXPLOSION – tonårsgrupp för er som går i årskurs 6-8.
20.30-24.00 STAVROS – ungdomsgrupp för er som går i 9:an och gymnasiet.
Söndag 22 DECEMBER
10.00 MÄSSA MED ALLA ÅLDRAR, Hans Lindholm m fl.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete.
Tisdag 24 DECEMBER
11.15 SAMLING VID KRUBBAN, Hans Lindholm, Kajsa Nordenstorm, Gott &
Blandat.
Kollekt: EFS Barn i alla länder.
23.00 JULNATTSMÄSSA Hans Lindholm, Julkören m fl.
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Torsdag 26 DECEMBER
16.00-17.00 JULGRÖT och samtal. Pyssel för den som vill. Anmälan (med specialkost)
senast 22 dec. till karin.lofgren@svenskakyrkan.se, 0733-212130.
18.00 VI SJUNGER JULENS SÅNGER, Lötenkören, Donald Perry baryton,
instrumentalister.
Kollekt: Lötenkyrkans sång- och musikarbete.
28 dec – 1 jan Livskraftsläger
LÖRDAG 28 DECEMBER
19:15 GUDSTJÄNST MED NATTVARD, predikan: Maria Åkerström.
SÖNDAG 29 DECEMBER
10:00 BIBELSTUDIUM.
19:15 GUDSTJÄNST, Vittnesbörd och Gudstjänstgruppen.
MÅNDAG 30 DECEMBER
10:00 BIBELSTUDIUM.
19:15 GUDSTJÄNST MED NATTVARD, Predikan: Lovisa Schmidt.
TISDAG 31 DECEMBER
10:00 BIBELSTUDIUM.
20:00 GUDSTJÄNST, Predikan: Tommy Mellberg.
Onsdag 1 JANUARI
11.15 HÖGMÄSSA med avslutning på Livskraftslägret, Edward Thomas, Hans Lindholm
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika
13.00-16.00 CROSS CULTURE med fika.
Söndag 5 JANUARI
11.15 GUDSTJÄNST, Edward Thomas
Kollekt: Lötenkyrkans arbete.
Måndag 6 JANUARI
11.15 GUDSTJÄNST, Hans Lindholm
Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete.
Torsdag 9 JANUARI
13.00 LÖTENTRÄFFEN. Vi sjunger ut julen, Mats Bergkvist och Gudrun Öhrenfors.
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Söndag 12 JANUARI
10.00 MÄSSA MED ALLA ÅLDRAR. Hans Lindholm, Erik Johansson, Leif
Nordenstorm m fl. Kollekt: EFS internationella mission. Kyrkfika.
11.30 (ca) FÖRENINGSMÖTE / KYRKFORUM.
13.00-16.00 CROSS CULTURE med fika.
15.00 SYRISK-ORTODOX GUDSTJÄNST.
TISDAG 14 JANUARI
09.15 MÄSSA.
18.00 LÖTEN TIGERS – samtalsgrupp för ungdomar.
Onsdag 15 JANUARI
19.00-21.00 ÖPPEN BIBELSTUDIEKVÄLL för alla åldrar.
Torsdag 16 JANUARI
13.00 LÖTENTRÄFFEN. Lär känna Bibelns Tobit, Kajsa Nordenstorm.
18.30 MÄSSA, Hans Lindholm.
19.00 ALPHAKURS / LIVETS PÄRLOR.
Fredag 17 JANUARI
17.00-20.00 EXPLOSION – tonårsgrupp för er som går i årskurs 6-8.
20.30-24.00 STAVROS – ungdomsgrupp för er som går i 9:an och gymnasiet.
Söndag 19 JANUARI
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola, Andreas Nilsson, tre vittnesbörd,
David Pettersson leder lovsång. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.
11.00 SAMMANLYST PASTORATSGUDSTJÄNST I DOMKYRKAN. Ärkebiskopen,
domprosten och församlingarnas körer och övriga anställda (med anledning av att Uppsala
pastorat har bildats).
Tisdag 21 JANUARI
09.15 MÄSSA.
18.00 LÖTEN TIGERS – samtalsgrupp för ungdomar.
Onsdag 22 JANUARI
13.00 LÖTENLUNKEN. Vi promenerar tillsammans i närområdet och avslutar med att
fika.
13.30-15.00 TRÄNA DIN SVENSKA. En mötesplats för personer födda i Sverige och i
andra länder. Vi fikar, pratar och lär känna varandra. Ingen anmälan.
19.00-21.00 ÖPPEN BIBELSTUDIEKVÄLL för alla åldrar.
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Torsdag 23 JANUARI
13.00 LÖTENTRÄFFEN. En unik kristen indier, Teol. lic. Lennart Persson om Sadhu
Sundar Singh.
18.30 MÄSSA, Edward Thomas.
Fredag 24 JANUARI
17.00-20.00 EXPLOSION – tonårsgrupp för er som går i årskurs 6-8.
20.30-24.00 STAVROS – ungdomsgrupp för er som går i 9:an och gymnasiet.
Söndag 25 JANUARI
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola, Hans Dahlén m fl
11.15 GUDSTJÄNST.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.
13.00-16.00 CROSS CULTURE med fika.
15.00 SYRISK-ORTODOX GUDSTJÄNST.
Tisdag 28 JANUARI
09.15 MÄSSA.
18.00 LÖTEN TIGERS – samtalsgrupp för ungdomar.
Onsdag 29 JANUARI
13.00 LÖTENLUNKEN. Vi promenerar tillsammans i närområdet och avslutar med att
fika.
13.30-15.00 TRÄNA DIN SVENSKA. En mötesplats för personer födda i Sverige och i
andra länder. Vi fikar, pratar och lär känna varandra. Ingen anmälan.
19.00-21.00 ÖPPEN BIBELSTUDIEKVÄLL för alla åldrar.

BOKA IN!

Torsdag 30 JANUARI
13.00 LÖTENTRÄFFEN. Litterära städer. En rundvandring bland 32 svenska städer, deras
berättelser och författare med Lars-Åke Skagegård, pilgrimsinspiratör
18.30 MÄSSA, Hans Lindholm.
19.00 ALPHAKURS / LIVETS PÄRLOR.
Familjeläger på Åkerö 8-12 juli med tema
Livet jag längtar efter - ett hel(ig)t liv.
Anmälan öppnar 7 feb. www.efsmittsmverige.org
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Från Sävjas horisont
Vid senaste styrelsemötet för missionsföreningen gjorde vi en grovplanering för vårens
gemenskapsmöten och årsmötet. Vi bestämde då följande tre möten som jag ber er
notera i era almanackor:
Den 1 februari kl 18.00 kommer Torbjörn Larspers och berättar om EFS
syskonrörelser i Norden.
Den 1 mars kl 18.00 håller missionsföreningen sitt årsmöte. Utförlig kallelse
kommer.
Den 5 april kl 18.00 blir det missionsmöte med en rapport från Nepal dit jag åker i
februari tillsammans med Klas Lundström för att undervisa pastorer i en av de
inhemska kyrkorna.
Vårens program i övrigt är under utarbetande. Hittills är det klart att Tin Mörk och
Tomas Nygren kommer och predikar.
I distriktsrådet arbetar vi med en genomgång av agendorna för våra
förmiddagsgudstjänster. Vi har ju under ett år varit försöksförsamling där vi prövat delar
av materialet från förslaget till ny handbok. Nu håller vi på med en utvärdering av dessa
försök och ska även arbeta fram nya ordningar för gudstjänsterna. I det arbetet räknar
jag med att inte bara distriktsrådet ska vara engagerat.
LarsOlov Eriksson
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GUDSTJÄNSTER I SÄVJA KYRKA

NOVEMBER
Lörd 30/11
18.00 SÅNGER I ADVENT, FriTillAria, Sävja kyrkas ungdomskör. Dirigent Carl Michael
Bergerheim. Präst Fredrik Bråkenhielm

DECEMBER
Sönd 1/12 1:a Advent
9.30 ADVENTSGUDSTJÄNST MED NATTVARD, Sofia Hedman, LarsOlov Eriksson, Sävja
kyrkokör, söndagsskola. Avtackning av kantor Ulrica Sjöström. Kollekt till: (F) EFS
Mission. Kyrkkaffe. Internationella gruppen säljer lussekatter, bröd och lotterier för
Svenska kyrkans Julkampanj.
Sönd 8/12 2:a Advent
9.30 GUDSTJÄNST, Erik Stålberg, predikan av Klas Lundström, söndagsskola. Kollekt till:
(R) Julkampanjen, Svenska kyrkans internationella verksamhet. Kyrkkaffe. 18.00 MÄSSA I
TAIZÉANDA, Mia-Marie Kjellgren.
Sönd 15/12 3:e Advent
16.00 OBS tiden! GUDSTJÄNST med SMÅ och stora, Sofia Hedman, Minikören. Kollekt
till: (F) Ge barnen en framtid bortom kriget i Colombia 50%, SALT, barn och ungdom i
EFS 50%. Julavslutning för barnverksamheten. Kyrkfika.
Sönd 22/12 4:e Advent
9.30 MÄSSA, Sofia Hedman. Kollekt till: (F) EFS Mission. Kyrkkaffe.
Månd 24/12 Julafton
11.00 SAMLING VID KRUBBAN, Sofia Hedman. Kollekt till: (F) Den Gode Herdens skola i
Betlehem. 17.00 JULBÖN, LarsOlov Eriksson.
Sönd 26/12 Annandag jul
11.00 HÖGMÄSSA, Fredrik Bråkenhielm. Kollekt till: (R) Svenska kyrkans internationella
verksamhet.
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Sävja

GUDSTJÄNSTER I SÄVJA KYRKA

JANUARI 2014
Onsd 1/1 Nyårsdagen
11.00 FÖRBÖNSMÄSSA, Maria Klasson-Sundin, Eva Josefson. Kollekt till: (R) Fredskollekt,
Svenska kyrkans internationella arbete.
Månd 6/1 Trettondedag jul
9.30 GUDSTJÄNST, Sofia Hedman. Kollekt till: (R) Julkampanjen, Svenska kyrkans
internationella verksamhet. Kyrkkaffe.
Sönd 12/1 1:a söndagen efter Trettondedag jul
9.30 MÄSSA, LarsOlov Eriksson, predikan av Veronica Widell, söndagsskola. Kollekt till:
(F) EFS Mission. Kyrkkaffe.
Sönd 19/1 2:a söndagen efter Trettondedag jul
9.30 GUDSTJÄNST, Erik Stålberg, predikan av LarsOlov Eriksson, söndagsskola. Kollekt
till: (F) EFS Mission. Kyrkkaffe. 18.00 UNG MÄSSA, David Rönnlund, Rebecca Winander.
Sönd 26/1 3:e söndagen efter Trettondedag jul
9.30 GUDSTJÄNST, David Rönnlund, söndagsskola. Kyrkkaffe. 18.00 MÄSSA I
TAIZÉANDA, David Rönnlund.

FEBRUARI
Lörd 1/2
18.00 EFS inbjuder till GEMENSKAPSMÖTE. Servering.
Sönd 2/2 Kyndelsmässodagen
9.30 FÖRBÖNSMÄSSA, LarsOlov Eriksson, Eva Josefson, söndagsskola. Kyrkkaffe. 18.00
MÄSSA I TAIZÉANDA, Mia-Marie Kjellgren.
Med reservation för ändringar:
Läs på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/danmark-funbo,
eller ring 430 35 00 för personlig service med info. om alla kyrkor i stan.
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Mikaelskyrkan

Kalendarium

Söndag 1 december
16.00 – Bönegudstjänst
Tema: Advent - Kungen kommer!
Söndag 8 december
16.00 – Nattvardsgudstjänst
Tema: Hör vad Anden säger del 2 - Smyrna
Söndag 15 december
16.00 – Bönegudstjänst
Tema: Hör vad anden säger del 3 - Pergamus
Söndag 12 januari
16.00 – Nattvardsgudstjänst
Tema: Ett nytt år
Söndag 19 januari
16.00 – Bönegudstjänst
Tema: Hör vad Anden säger del 4 - Tyatira
Söndag 26 januari
16.00 – Gudstjänst med nattvard och
installation av nya präster!
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Lötenkyrkan

Ansvarsgrupper Lötenkyrkan
12–18 jan – Ansvarsgrupp 6
Sammankallande: Marie Jonsson, Lennart Kågedal
Magnus Blom, Elsie och Mats Bergqvist, Ingela och Staffan Grenstedt, Marie och Kalle
Jonsson, Yvonne och Roland Forsberg, Tone och Lars-Göran Karlsson, Ingrid och
Lennart Kågedal, Haimanot Mehari
19–25 jan – Ansvarsgrupp 7
Sammankallande: Barbro och Lage Nordlander
Gennet Awalom, Evy Degerman, Ezra Gebre Medhin, Kickan Cook-Nilsson, Anna
Holmgren-Simbizi, Lena och Sigvard Hansander, Barbro och Lage Nordlander, Katarina
och Marcus Wallon, Lennart Persson, Karin och Joel Svensson, Hans-Erik Öberg
26 jan–1 feb – Ansvarsgrupp 8
Sammankallande: Lena Åström
Eva Edström, Gertrud och Eskil Forslund, Izabella Ekenberg, Marta Gislason, Bo-Gert
Lundgren, Gunnel Lundgren, Kajsa, Leif och Olof Nordenstorm, Ulrika och Johan
Norum, Åse-Gun Åhslund, Lena Åström
2 feb–8 feb – Ansvarsgrupp 9
Sammankallande: Barbro och Göte Swedberg
Gunnar Blom, Maria och Fredrik Fagerberg, Leteberhan och Tsagai Kelemeworki,
Elisabeth och Martin Nilsson, Liz Njoki, Maria och Tomas Nygren, May Nasar Gorgiz,
Saad Bethoon, Britt-Marie Rosén, Samuel och Sara Sendabo, Barbro och Göte Swedberg,
Kristina och James Starr, Leif Åberg

Kommande perioder
Period

Grupp

Period

Grupp

9-15 feb

11

6-12 apr

1

16-22 feb

12

13-19 apr

2

23-28 feb

13

20-26 apr

4

1-8 mars

14

27 apr-3 maj

5

9-15 mars

16

4-10 maj

6

16-22 mars

18

11-17 maj

7

23-29 mars
30 mars-5 apr

19
20

18-24 maj
25-31 maj

8
9
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Medlemsnytt

Lötenkyrkan
Inträde

Siv Skott, Tiundag. 37, 752 30 U-a, 073-701 32 10
Helena och Rickard Fornstedt
Utträde

Mattias Olofsson
Avliden

Anna-Lisa Olsson
Adressändring

Mats-Olov Olsson, Öjesgården 2, 782 35 Malung
Chwdhury Salim, Johannesbäcksg. 84 A, 754 33 U-a
Ingrid Bergkvist, Heidenstamsg.
754 27
Se tryckt37,
version
förU-a
medlemsinformation

Sävja kyrka
Inget nytt

Mikaelskyrkan
Inträde

Astrid Klomp, Repslagargatan 19B, 753 33 Uppsala
Utträde

Malin Henrysson

Anmäl medlemsärenden till:
För Lötenkyrkan
Gunborg Marklund
tel: 018–32 39 90
gunborg.marklund@
gmail.com

För Sävja
LarsOlov Eriksson
tel: 018–42 55 72
larsolov.eriksson@
gmail.com
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För EFS Mikaelskyrkan
Vincent Ihlberg
tel: 076–246 59 64
vincent.ihlberg@
efs.nu

Vill du ha Månadsbladet i digital form?
Är du medlem i EFS missionsförening i Lötenkyrkan, Sävja kyrka eller Mikaelskyrkan?
Skicka ett tomt meddelande till: digitalt_efs_manadsblad-subscribe@yahoogroups.com
Frågor? Kontakta manadsbladet@yahoo.se.

