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Hopp som blir till marinad …
Jag har de senaste dagarna slagits av att
jag på senaste tid mött olika formuleringar
kring hopp. EFS årskonferens 2017 t.ex.
med temat ”Jesus vårt enda hopp”. Ärkebiskopens formulerade rubrik nu när hon
visiterar Gamla Uppsala församling ”Vad
kan vi hoppas på?”. Hennes bok: ”Samlas
kring hoppet”. Egentligen är det inte så
konstigt! Jag har, efter 2016 och kanske
särskilt hösten, känt ett allt mer växande
behov av hopp. Det är så många olika saker
och företeelser runt om i världen och även
hos mig som snarare har tagit hoppet ifrån
mig. Det kanske är så inte bara för mig? Vi
kanske är fler som har behov av att hitta
och påminnas om hoppet. Då är det inte
konstigt att man börjar formulera och söka
och påminnas om hoppet som kan ge bärkraft nu och inför framtiden.
Bönen ger mig ett hopp som bär mig.
Att få lämna stort som smått, det som berör
världen och mig själv, svårt som lättare,
behov och tacksamhet, ilska och vånda i
Guds händer och till Guds resurser. Be om
att Gud skall ingripa enligt sin vilja och med
sin kraft. Att få göra det och veta det som
står i Efesierbrevet 3:20 ”Han som verkar i
oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vad
vi kan begära eller tänka”. Det ger mig hopp
som bär.
Här i Lötenkyrkan har de bibelstudieoch bönegrupper som finns tagit på sig ett
ansvar att be för vår barn och ungdomsverksamhet. Att bära den i bön och lägga
barnen och ungdomarna i Guds händer, be
om Guds ingripande, med Guds resurser
och enligt Guds vilja. Grupperna tar på sig
en fantastiskt viktig uppgift!
Om vi läser Apostlagärningarnas kapitel

Ledare

6 så är det två saker som blir tydliga om
vad den första församlingen verkar bedöma
som viktiga strategiska delar som finns i
centrum. Man avskiljer vissa för det ena och
andra för att säkerställa det andra.
Det ena är att ha säkerställt bönen och
Ordets tjänst. Det andra är det vi idag kallar
diakoni, tjänsten för varandra och just där
att dela ut mat till den som behövde. Den
första församlingen verkade vara s.a.s. marinerad i bön och Ordets tjänst och handens
tjänande, där med mat till dem som behövde!
Utifrån Apg 6 bär jag på en tanke och
en dröm, tänk om vi kunde marinera kyrkan
och området där vi finns i bön? Jag tror att
det är så redan idag till viss del. Att vi är
många som bär i Lötens fall, Lötenkyrkan
och det som händer här i bön på olika sätt.
Det som blivit min dröm är: tänk om vi
kunde hitta ett sätt, lika strategiskt medvetet
som våra första kristna syskon, där vi alla
bär något och någon i bön. Både den kyrka
där vi verkar och det område med dess
människor där vi finns. Där vi, vad gäller
diakoni, kan göra det vi gör idag och kanske
även nya saker där vi får betjäna den som
behöver. En dubbel marinad alltså!
Vad väcks i dig när du läser detta? En
längtan? Hopp? Glädjens vilja att vara med
eller tankar om hur man skulle kunna göra?
Hör gärna av dig! Denna dröm grunnar jag
vidare på. Jag funderar gärna vidare tillsammans med dig!
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Margareta
Westin Olsson
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Tema: Luther

Reformationsjubileum
1517–2017

D

e flesta torde vid det här laget
ur den romersk katolska kyrkan.
ha hört att vi lutheraner i år firar
Bakgrunden till teserna var att Luther
500-årsjubileet av reformationen,
reagerade mot det ohämmade försäljandet
eller – för att vara mer exakt – 500-årsav avlatsbrev där den som betalade försäkminnet av att Luther den 31 oktober 1517
rades syndernas förlåtelse. Avlatsbreven
spikade upp sina 95 teser mot avlaten på
kunde antingen gälla avlidna släktingar
porten till slottskyrkan i Wittenberg. Det är
eller den som inhandlade dem. När Luther
en omdiskuterad fråga om detta ska anses
hörde talas om detta reagerade han kraftigt,
vara den lutherska reformationens början
särskilt som han väl kände de villkor som
eller inte. Troligen var det inte det. Men den
många av hans egna fattiga församlingsbor
diskussionen kan vi lämna därhän just nu;
levde under.
andra må vägleda oss i den frågan.
Teserna är formulerade med starkt
I EFS månadsblad vill vi i alla fall sälla
engagemang, något som märks tydligt i flera
oss till många andra och påminna om
av dem. Och med tanke på att de till sitt
jubileet under detta år. Vi kommer att göra
innehåll inte är särskilt väl kända återger jag
det på olika sätt. Och denna gång vill jag
här nedan några av dem. Jag återger teserna
helt enkelt utgå från Luthers 95 teser. Dem
efter texten i häftet De 95 teserna om avsom han formulerade och spikade upp på
latens innebörd, utgivet av bokförlaget Allt
dåtidens allmänna anslagstavla; detta var ju
om Bibeln. De finns också att hämta gratis
före dagstidningarnas och andra massmedifrån nätet. Teserna är översatta från latinet
ers tid.
av Thor-Leif Strindberg.
Som ett slags förord till teserna for1. När vår Herre och Mästare Jesus Kristus
mulerade Luther en inbjudan till offentligt
sade ”Gör bättring, osv”, ville han att den
samtal: ”Av kärlek till sanningen och iver
troendes hela liv skulle bestå av bättring.
att utforska den, kommer följande punkter
att vara föremål för en offentlig debatt i
27. De som säger att själen flyger ut (ur
Wittenberg.” Han inbjöd även den som inte
skärselden) i samma ögonblick som pengarkunde vara med personligen vid denna dena klingar i bössan, förkunnar människoläbatt att sända in sina synpunkter skriftligen.
ror.
Men det blev ingen öppen debatt den gången. Ingen anmälde sig – förutom Luther
28. Vad som är säkert är att snikenhet och
själv. Däremot skulle teserna komma att
girighet kan öka när pengarna klingar i
vålla strid. En strid som så småningom ledbössan. Kyrkans förbön är däremot helt
de till Luthers bannlysning och uteslutning
beroende av Guds vilja.
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Tema: Luther

36. Varje kristen, som verkligen ångrar sig,
har rätt till full befrielse från straff och
skuld även utan avlatsbrev.
43. De kristna bör undervisas om att det
är bättre att ge åt de fattiga eller låna till de
nödlidande än att köpa avlat.
49. Man ska lära de kristna: Påvens avlat är
värdefull om man inte sätter sin lit till den,
men mycket skadlig om den medför att man
förlorar sin gudsfruktan.
62. Kyrkans sanna skatt är det allra heligaste
evangeliet om Guds härlighet och nåd.

Många gäster mitt i
veckan mitt på dagen

94. De kristna ska uppmanas att sträva efter
att följa Kristus, deras huvud, genom straff,
död och helvete,  
95. och inte låta sig invaggas i falsk andlig
säkerhet utan snarare lita på att få träda in i
himlen genom många bedrövelser.
Ovanstående är bara tio av teserna, men det
kan ge en uppfattning om deras innehåll,
och åtminstone i någon av dem kan man
ana sådant som senare kom att bli avgörande punkter i den lutherska reformationen.
Påfallande är att Luther, när han skriver
teserna, visserligen är kritisk till kyrkans
agerande, men han är inte ute efter någon
brytning. Hans förväntan var att påven skulle inse missbruket i avlatshandeln. Men på
den punkten misstog han sig gruvligt.
LarsOlov Eriksson

© Tomas Öberg/Natur i Norr

32. Den som tror att han kan vara säker
på sin frälsning därför att han innehar ett
avlatsbrev, kommer liksom sina lärare att
drabbas av evig fördömelse.

Pensionärsföreningen Lötenträffen har
under många år haft samlingar på torsdagar
kl 13–15 med spännande inslag. Efter flera
timmars sammanträden och kontaktande
har också vårens program blivit klart med
ett 15-tal gäster som har tackat ja. Det
Tomas Öberg från radions Naturmorgon
handlar bl.a. om Svartbäcksgatans historia,
känd från radions Naturmorgon och Viveca
naturföredrag om Bottenviken, Luther 500
Halldin Norberg som berättar om Haile
år och flera internationella frågor. Som
Selassies land. Varje samling inleds med
brukligt firar vi Skärtorsdagsmässa och i år
andakt och gemenskap kring fikaborden.
deltar vi i andakten på Nyby trygghetsboenVälkommen alla som har möjlighet, mitt på
de vid biskopsvisitationen i februari.
dagen!
Gästerna kommer med olika erfarenVårens program finns på Lötenkyrkans
heter och specialbegåvningar och delar
hemsida och att hämta på kyrktorget.
med sig i sånger, bilder och föredrag. Bland
föredragshållarna märks Thomas Öberg,
Birgitta Andersson
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En psalm

Reinhold Granbom (80 år)
490 är en psalm, som jag verkligen älskar.
Den engelska musiken gör den ännu bättre.
Den är lätt att sjunga och man blir ibland
hänförd över textens framtidsvision.
Jesus lovade ju som sitt sista löfte
vid himmelsfärden ute vid Olivberget
att komma igen. (Vet du om att två stora
amerikanska TV-bolag har kameror uppställda i Jerusalem. Man vill inte missa Jesu
återkomst, när det nu kan bli.) Man föreställer sig att det blir ”morgonglans” över den
stora dagen. Ängslan och oro över ondska
och all negativ rapportering i media flyr
med morgonljuset. Uppståndelseliv kommer säkert som en befrielse för plågade och
förföljda kristna.
Jesus är densamme som han var, men är
nu klädd i HÄRLIGHET. Han är Morgonstjärnan som så många väntat på. Och ingen
kommer att kunna ifrågasätta att han är
Konungars Konung.

One way Jesus!

Korskyrkan fylldes med 250 förväntansfulla
ungdomar från nio församlingar runt om i
Uppsala. När lovsången började att ta fart
reste sig ungdomarna upp med lyfta händer
och prisade vår Herre. Rummet fylldes av
en varm atmosfär och många ungdomar
gick fram för att få personlig förbön, men
även för att tända ett ljus där de lät sitt hjärtas tysta bön få tala till Gud.

Påskens ljus nämns i vers 2, liksom att
ondskans makt är bruten. Påskens sol bleknar när Herrens Härlighet uppenbaras. Alla
ska se honom och alla knän ska böjas. Även
de som hatar Jesus och förföljt de kristna.
(Jes 45:23)
Vers 3: Vi har ett uppdrag: ”Låt oss i tro
och bön påskynda den.” Hemligheter ska
uppenbaras, väntan är slut! Maranata betyder: ”Kom Herre Jesus snart!”, som versen
slutar med.
Svensk Psalm 490

Guds Son en gång i morgonglans
skall återkomma hit
(Text: grekisk, John Brownlie 1907 ”The
King shall come when morning dawns”,
Anders Frostenson 1984,
Musik: engelsk 1785–1788)
Av upphovsrättsliga skäl kan texten inte
publiceras här. Läs den gärna i psalmboken.
****************************************
Vill du skriva om en psalm?
Kontakta Karin Renström, 070-5427778.
karin.renstrom@trafikdesign.se
One är ett ekumeniskt projekt där både
Svenska kyrkan och Uppsalas frikyrkor samlas för att under en kväll sprida det glada
budskapet (evangeliet). Kvällen bestod av
alltifrån roliga spex och sportaktiviteter med
KRIK till bön, lovsång och mycket mer. Ordet predikades också med en klar inriktning
om att Jesus är den enda vägen, sanningen och livet. En kollekt togs upp för våra
utsatta i Uppsala, den uppgick till 4 000 kr.
Ett Stort Tack till alla er i Lötenkyrkan som
bidragit med frivilliga krafter och förbön!
Diakon Daniel Norqvist
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Församlingsalpha på försök!
Alphakurser har nog de flesta hört talas
om. Det är kurser i kristen tro där man äter,
lyssnar på fördrag, sjunger och samtalar i
små grupper. Församlingsalpha däremot har
nog inte lika många hört talas om. Det kan
kort beskrivas som en korsning mellan en
gudstjänst och en alphakurs. Detta har med
framgång provats i bland annat Sörbykyrkan
i Örebro, som är en samarbetskyrka mellan
Svenska kyrkan och EFS. Eftersmaken har
varit väldigt god!
Församlingsalpha består i att man
firar en enkel gudstjänst – som för övrigt
påminner en hel del om Lötenkyrkans morgongudstjänst – där man på predikans plats
har ett alphaföredrag om något ämne i kristen tro. Därefter blir det kyrkfika och samtal
i grupper kring frågor utifrån föredraget.
Grupperna har en samtalsledare som har
som uppgift att se till att ingen tar över och
börjar predika utan att det blir ett bra samtal
där alla som vill får komma till tals med sina
funderingar och frågor. Viktigt är att inga
frågor är för dumma eller för enkla.

Ingredienserna i församlingsalpha är
desamma som i en vanlig alphakurs men lite
omkastat. I gudstjänstförpackningen blir
det: föredrag, sång, förtäring och samtal –
har man en vanlig alphakurs så brukar man
börja med förtäring, fortsätta med sång och
föredrag för att avsluta med samtalet. Målet
för församlingsalpha är detsamma som i en
vanlig alphakurs: att människor ska komma
till tro eller, om man redan har en kristen
tro, fördjupas i den. Alpha är ju en genomtänkt genomgång av vad kristen tro är.
Vi tror att det kan vara ett redskap för
oss i Löten att fördjupa, återupptäcka eller
hitta och få en tro. Och samtidigt fördjupa
gemenskapen och öppna upp den för nya
på ett nytt sätt. Vi testar på båda gudstjänsterna ett par söndagar under våren för att
få erfarenheter inför att kanske satsa på ett
gemensamt projekt i Löten läsåret 17/18.
Vi tror att det är positivt med denna
möjlighet till fördjupning och rustning för
att i förlängningen kunna nå ut ännu mer.
Margareta Westin Olsson
(samarbetskyrkopräst)
Tomas Nygren (ordförande i
missionsföreningen i Lötenkyrkan)

Temakväll i Lötenkyrkan
15 februari kl 19.00
”Var finns hoppets källor när
hopplöshetens torka tilltar?”
Ärkebiskop Antjé delar tankar om, och
erfarenheter av, var hoppets källor finns.
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Styrelserapport
Lötenkyrkan
Styrelsemöte 6 december

På styrelsemötet diskuterades organisation
och arbetsuppgifter för ett nytt Barn och
Ungdomsråd (BUR).
Jonas Nording var inbjuden för att ge
information och historik angående arbetet
med Lötenkyrkans vision som startade
för några år sedan. (Mer information om
detta finns på Lötenkyrkans hemsida under
Naturlig församlingsutveckling). Ett fortsatt
visionsarbete diskuterades och många
tankar kring hur vi verkar för gemenskap,
öppenhet och delaktighet lyftes fram.
Även formerna för kommunikation om
Lötenkyrkans verksamhet till kyrkobesökare/medlemmar diskuterades, i strävan att
försöka nå ut bättre.
Taket i kyrksalen kommer att byggas om
för att förbättra akustiken. Gudstjänsterna
får från 16 februari fram till påsk ske i aulan
eller församlingssalen.
Under styrelsemötet gavs information
om pågående arbete i de olika råden och en
mall för avtal vid uthyrning av kyrkan.
Datum för föreningsmöten under våren
2017 fastställdes till 9/2, 20/4 och 11/5.
Missionsföreningens årsmöte sker 26/3.
Maria Norlin
Styrelsemöte 10 januari

Ekonomin är i balans. Styrelsen diskuterade avsättning till fond för renoveringar av
bl.a. kyrkbänkar och hur efterklangsljudet i
kyrkan kommer att påverka användningen
av kyrksalen.

Fortsatt samtal om att få barn- och
ungdomsrådet, som under en tid varit i
träda, att fungera igen. Barn och ungdomar
är vår kyrkas framtid och måste värnas. Nya
tydligare riktlinjer ritades upp.
När och hur kyrkan ska vara öppen på
kvällstid är en fråga som ställts då ansvarsgrupperna har svårt att finna personer som
kan vara torgvärdar - att minska på öppettiderna när verksamheten inte kräver det är
önskvärt.
Samtal inför biskopsvisitationen i februari. Styrelsen har en timme med henne delat
med Johannelund den 15/2.
Styrelsen diskuterade den antagna
visionen för Lötenkyrkan: Med Jesus Kristus
i centrum vill Lötenkyrkan erbjuda öppenhet,
delaktighet och gemenskap där människor kommer
till tro och Guds riks växer.
Hur ska man kunna förverkliga öppenhet, delaktighet och gemenskap? – En konsensus var att alla orden hör ihop och för
att förverkliga visionen behöver alla betonas
och bli konkreta. Styrelsen ska fundera vidare på hur visionen förankras.
Magdalena Giertz avgår som ledamot i
Samarbetskommitten (SAMKO) och efterträds av Birgitta Giertz. Eftersom Forshaga
Susanne Brännhammar är i Gottsunda församling som konsult under våren tar Niklas
Westling en del av hennes uppgifter som
församlingsherde, bl.a. går han in i SAMKO
i stället för henne.
Uppsala stadsmission kommer att dela
ut matkassar till behövande på måndagar i
Lötenkyrkan.
Johannelund tar via George Mark över
städningen i Lötenkyrkan. George kommer
från Tanzania och har vuxit upp hos Ulf
Ekängen.
Sigvard Sundqvist
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Ekonomisk rapport för december 2016
Dags att summera 2016. Observera att
siffrorna i tabellen är preliminära, bokslutet
blir inte klart förrän i slutet av januari och
redovisas på årsmötet. Ökningen i kollektgivande är i vart fall fortsatt stor och ligger
klart över budget, medan regelbundna gåvor
via autogiro m.m. ligger på samma nivå som

2015. Tack till alla er som på olika sätt bidrar till verksamheten. Vi kan också notera
en fortsatt rejäl ökning för gåvorna till EFS
missionsarbete, där vi totalt samlat in drygt
100 000 mer än förra året.
Göte Swedberg

Intäkter

Kollekter
Löten

Gåvor
Löten

EFS
Mission

Övriga
kollekter

Totalt
insamlat

Jan-dec
2015

568 185

611 260

427 124

135 559

1 742 128

Jan-dec
2016

629 621

607 363

534 637

64 802

1 836 423

Budget
2016

570 000

670 000

Kallelse till Årsmöte
för EFS Missionsförening i Lötenkyrkan
Söndagen 26 mars
Tid: ca 12.00
Efter gudstjänst och förstärkt kyrkkaffe
Plats: Lötenkyrkans aula
Motionsstopp: 12 februari
Motioner kan lämnas i Lötenkyrkans postlåda inne
på kyrktorget vid informationsdisken,
eller mejlas till Tomas Nygren (ordförande)
tomas.nygren@Johannelund.nu
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LÖTENKYRKAN
Torsdag 2 februari
13.00 LÖTENTRÄFFEN. Barn med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Reflektioner från ett yrkesliv inom habilitering.
Läkare Ann-Kristin Ölund.

Lördag 18 februari

18.00 LUK 24 – samlingar för vuxna. Mat,
bön, undervisning, lovsång och gemenskap.
Söndag 19 februari

Lördag 4 februari

18.00 LUK 24 – samlingar för vuxna. Mat,
bön, undervisning, lovsång och gemenskap.
Söndag 5 februari

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med
söndagskola. Andreas Tyrberg, Agne Nordlander m. fl.
11.15 SÖNDAGSMÄSSA. Margareta Westin Olsson.
Kyrkfika. Kollekt: Lötenkyrkans arbete.
18.00–20.00 HANTVERKSKAFÉ. Ta med
ditt hantverk och hantverka tillsammans!
Torsdag 9 februari

13.00 LÖTENTRÄFFEN. Ishav och solkust,
bildprogram om Bottenviken. Naturkännare och
fotograf Thomas Öberg.
19.00 MISSIONS- OCH FÖRENINGSMÖTE Se annons.

10.00 VISITATIONSSÖNDAGSMÄSSA
med söndagsskola, Antje Jackelén, Margareta Westin Olsson m.fl., församlingens körer,
spontana psalmorkestern. Kyrkfika.
Kollekt: Uppsala pastorats diakoni.
Torsdag 23 februari

12.00 LÖTENTRÄFFEN. Lunch, årsmöte och andakt. Obs! kl 12. Diakon Daniel
Norqvist.
Söndag 26 februari

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola, Claes Leverström m. fl.
11.15 SÖNDAGSMÄSSA, Sofia Oreland.
Kyrkfika. Kollekt: Lötenkyrkans arbete.
Torsdag 2 mars

13.00 LÖTENTRÄFFEN. Luther, mannen
som blev en epok. Teolog Tomas Nygren.
Lördag 4 mars

Söndag 12 februari

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med
söndagsskola, Denis Bisaso, tre vittnesbörd
om nåd och tjänst.
11.15 SÖNDAGSMÄSSA, Sofia Oreland.
Kyrkfika. Kollekt: EFS BIAL.
14.30 SYRISK-ORTODOX GUDSTJÄNST.
Onsdag 15 februari

19.00 TEMAKVÄLL I LÖTENKYRKAN
med ärkebiskop Antje Jackelén. Se annons.

18.00 LUK 24 – samlingar för vuxna. Mat,
bön, undervisning, lovsång och gemenskap.
Söndag 5 mars

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola, Andreas Tyrberg, Tomas Nygren
m. fl.
11.15 SÖNDAGSMÄSSA, Margareta Westin Olsson.
Vi testar FörsamlingsAlpha i båda gudstjänsterna. Kyrkfika. Kollekt: Lötenkyrkan.
18.00–20.00 HANTVERKSKAFÉ
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LÖTENKYRKAN
Regelbundna veckosamlingar

Tisdagar

09.40 MÄSSA

Söndagar

09.30 SÖNDAGSSKOLA. 3–5 år, från 6 år
10.30–11.30 LET´S TALK. Bibelstudiegrupp för gymnasieungdomar.

10.20 BÖN vid ljusbäraren, kyrksalen.
16.00-17.30 SKROT OCH KORN, 12-18 år.
16.00–16.40 KILLKÖR, åk 2–5.
17.00–17.40 TJEJKÖR, åk 2–5 år.

18.00 UNGDOMSGRUPP E 16.
Bibel och samtal. (Jämna veckor)
Gymnasieåldern och uppåt.

18.00–20.00 ÖPPEN KYRKA, ungdomar.
Onsdagar

18.00–20.00 HANTVERKSKAFÉ. Ta
med ditt hantverk och hantverka tillsammans! (Första söndagen varje månad.)

13.00 LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Vi utgår från Lötenkyrkan.
16.45–17.30 TJEJKÖR, åk 6–

Måndagar

14.00–16.00 SPRÅKCAFÉ. För vuxna och
läxläsning för barn. Kom och träffa andra,
prata, fika och öva svenska. Få hjälp med
skolans läxor.
19–21 LÖTENKÖREN
19 (Ojämna veckor) MEDITATION.
(18.30 introduktion)
Nyhet i vår! Vid två tillfällen blir missionsmöte och föreningsmöte sammanslaget. 9 februari och 20 april.

Torsdagar

18.00–19.30 SCOUTER, åk 1 och uppåt.
Fredagar

19.00 - 22.00 EXPLOSION, 12-17 år.
Fika kostar 25 kr.
Lördagar

18.00 (Ojämna veckor) LUK 24. Mat, bön,
undervisning, lovsång och gemenskap.

Vad händer i det internationella arbetet & i Lötenkyrkan?
Alla intresserade är välkomna till

Missions- & föreningsmöteskväll
”Låt fler fylla fem!” Mats Målqvist berättar om
projektet mentormamma i Swaziland.
Information kring biskopsvisitationen 14–16/2 + 19/2
Gemensam bön
Enkelt fika, kollekt till EFS Mission
Tid: Torsdag 9/2 kl 19

Plats: Lötenkyrkans aula
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Från Sävjas horisont
Så har vi då börjat en ny termin i Sävja kyrka. Mycket är sig likt och välbekant i planeringen, men vad gäller programmet kommer
vi att åter ha ett par ”nygamla” samlingar
som tidigare varit väldigt uppskattade, nämligen ”stugmöten” i något hem. Det första
blir hos familjen Forsberg den 11 februari
med tema Mission och det andra preliminärt den 8 april. Se vidare i annonseringen
för detaljer kring dessa båda samlingar.
Att träffas i hemmen speglar ju en rik
tradition inom bl.a. EFS och ger ju alltid en
speciell känsla av närhet och värme. Utöver
de sedvanliga gudstjänsterna har vi också

vårt ordinarie årsmöte planerat till den 4
mars.
Jag vill också uppmärksamma er på
den nu väletablerade vinterkonferensen
i Stockholm 27–29 januari. I år kommer
både lördagen och söndagen bli i S:t Clara
kyrka medan fredagen blir som tidigare år
i Hammarbykyrkan. Som talare deltar i år
bl.a. Tomas Sjödin.
Vad gäller ekonomin kan vi med glädje
konstatera att gåvomedlen under 2016
överträffade budget och att vi därmed kan
förmedla mer än vi räknat med till EFS
mission.
Leif Sandberg

Varför missionärer?
Missionskväll på EFS kansli 7 febr kl 18:30
Jonatan Janerheim presenterar sin kandidatuppsats som bygger
på intervjuer med företrädare i Mekane Yesus-kyrkan, Etiopien.
EFS kansli, Prästgatan 11, plan 2.
Enkelt fika från 18
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GUDSTJÄNSTER
I SÄVJA KYRKA
i Sävja

Morgonbön 9.30-9.45 varje onsdag, med efterföljande samvaro kring enkelt förmiddagskaffe.

FEBRUARI

Sönd 19/2 Sexagesima
9.30 MÄSSA

Lörd 4/2
15.00 AFTERNOON TEA

Lions i Sävja inbjuder till Afternoon tea före
konsert med kören Rediviva.
16.00 KONSERT KÖREN REDIVIVA, JAZZKVARTETT

Under ledning av Anders Alderborn.
Kostnad: 100 kr för servering och konsert

Jan-Erik Ågren, söndagsskola.
Kollekt: (F) EFS Mission. Kyrkkaffe.
18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA Mattias Stockhaus.
Lörd 26/2 Fastlagssöndagen
9.30 GUDSTJÄNST Sofia Hedman.

Kollekt: (R) Svenska kyrkans internationella
arbete (start fastekampanjen).
18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA Sofia Hedman.

Sönd 5/2 Kyndelsmässodagen
9.30 FÖRBÖNSMÄSSA

LarsOlov Eriksson, Kerstin Olsson, Sävja
kyrkokör, söndagsskola.
Kollekt: (F) EFS Mission. Kyrkkaffe.

MARS
Lörd 4/3

18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA

9.30 ÅRSMÖTE för EFS missionsförening i Sävja.

Mattias Stockhaus.

Sönd 5/3 1:a söndagen i Fastan

Sönd 12/2 Septuagesima

9.30 FÖRBÖNSMÄSSA Sofia Hedman, Kerstin

9.30 GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA

Olsson. Kollekt: (R) Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS. Kyrkkaffe.

Sofia Hedman, Sweet Sound. Kollekt: (F)
Syriens flyktingar, (gm Sv ky K210) Skolpaket till barnen, reparation av toaletter,
gasvärmare, vinterkläder som gör tillvaron
mer värdig för de syriska flyktingbarnen.

18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA,

Mia-Marie Kjellgren.

18.00 UNG MÄSSA

Mattias Stockhaus, Rebecca Winander.
Lörd 18/2
18.00 GOSPELKONSERT

Församlingens ungdoms- och vuxenkörer
sjunger gospel under ledning av Åsa Wennström (f.d. ledare av Immanuel Gospel)

-----------------------------------------------------Med reservation för ändringar:
Läs i kalendern på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/danmark-funbo,
eller ring 430 35 00 för personlig service
med info. om alla kyrkor i stan.

– 13 –

Lötenkyrkan

Ansvarsgrupper Lötenkyrkan
5–11 febr

19–25 febr

Ansvarsgrupp 7

Ansvarsgrupp 9

Brita och Brage Dankel
Eva Edström
Izabella Ekenberg
Marta Gislason
Bo-Gert Lundgren
Gunnel Lundgren
Kajsa, Leif och Olof Nordenstorm
Ulrika och Johan Norum
Åse-Gun Åhslund
Lena Åström

Liselott och Per Andén
Denis Bisaso
Rickard Eriksson
Helena och Richard Fornstedt
Ninni Holmlund
Erik Johansson
Olov Näslund
Ruth och Teferi Sendabo
Gertrud och David Termén
Christer och Solveig Åkesson

12–18 febr
Ansvarsgrupp 8

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

5–11 mars
12–18 mars
19–25 mars
26 mars–1 april
2–8 april

11
12
13
14
15

26 febr–4 mars
Ansvarsgrupp 10

Ulrika och Andreas Backlund
Gun Gerd och Rune Backlund
Gertrud och Ingemar Holmquist
Susanne Gebre Medhin
Mehari Gebre Medhin
Niclas Nordlander
Oliver Sjöström
Erika och Lars-Åke Strandgren

9–15 apr
16–22 april
23–29 april
30 apr–6 maj
7–13 maj
14–20 maj
21–27 maj
28 maj–3 juni
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16
1
2
3
4
5
6
7

Lötenkyrkan
Begärt utträde eller flyttat till annan förening

Medlemsuppgifterna finns i pappersversionen.
Ny adress

Sävja kyrka
Inga uppgifter

Mikaelskyrkan
Inga uppgifter

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

EFS i Sävja
LarsOlov Eriksson
tel 018–42 55 72
larsolov.eriksson@gmail.com

Ny medlemsmatrikel på gång

HAR DU FLYTTAT?
HAR DU MOBILNUMMER
HAR DU E-POSTADRESS?
Vi behöver din nya adress i tid för att du
ska få nästa medlemsblad.

Medlemsbladet via mejl

EFS i Mikaelskyrkan
Vincent Ihlberg
tel 076–246 59 64
vincent.ihlberg@efs.nu

Anmäl om du vill få medlemsbladet via
mejl i stället för post. Det sparar oss porto.

I EFS-föreningarnas matrikel saknas
många mobilnummer och mailadresser.
Tacksamt om så många som möjligt
meddelar e-post och mobilnummer inför
nästa medlemsmatrikel för de tre föreningarna.
Anmäl nya uppgifter till adresserna ovan.
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”

PROGRAM FEBRUARI
Lördag–söndag 4–5 februari
Bönedygn

Söndag 5 februari
16.00 ”Se, jag gör något nytt”.
Söndag 12 februari
16.00 ”Se, jag gör något nytt”.
Årsmöte efter gudstjänsten
Söndag 19 februari
16.00 ”Guds rike här och nu: Helande”
Söndag 26 februari
16.00 ”Guds rike här och nu: Höra Guds röst”
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