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Med regnskurar gör du jorden mjuk, du välsignar det som växer.

Ps 65:11
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glädje och ödmjukhet inför uppdraget att
vara präst. Efter sjuksköterskeutbildningen
tjänstgjorde jag inom sjukhushuskyrkan
innan jag 2009 kom till Vaksala församling.
Hur kom det sig att du sökte tjänsten som församlingsherde i Gamla Uppsala församling?

Jag tycker det är roligt att arbeta med
ledarskap och chefsskap, och är intresserad
av att arbeta med frågor kring organisation
och struktur. Detta är för mig en viktig del
av uppdraget som präst. När jag hörde att
tjänsten blev ledig kände jag direkt att det
var en tjänst som jag ville ha. Under studietiden hade jag mitt gudstjänstliv i Gamla
Uppsala, med prästen Gerd Gustafsson
som en stor förebild. Gamla Uppsala är
därför en bekant kyrka för mig.

Från 1 september är Sara Nilsson Edström ny församlingsherde i Gamla Uppsala församling.

Välkommen Sara!
Var har du dina rötter Sara?

Jag kommer från byn Moliden nära Själevad
utanför Örnsköldsvik, en kyrklig och frikyrklig bygd där EFS fanns med. Min mors släkt
var pingstvänner men min mor satt också i
kyrkorådet och min fars släkt var baptister.
Jag kände mig dock redan som barn mest
hemma i Svenska kyrkan och deltog i barnoch ungdomsverksamheten där. Det var där
jag döptes, konfirmerades och upplevde min
kallelse att bli präst.
Direkt efter studenten läste jag till
präst i Uppsala. Den första terminen 1998
bodde jag på Johannelunds studentboende, men läste inte vid Johannelund förrän
vid slutet av prästutbildningen. Under
studentåren var jag vaktmästare/husmor
i Mikaelskyrkan och arbetade även på en
begravningsbyrå i Uppsala. Jag prästvigdes
2003 och tjänstgjorde först i Balingsta och
sedan Östervåla-Harbo. Efter några år
som präst kände jag ett behov av att få en
bredare förankring och större erfarenhet
av annat arbete än det kyrkliga och läste
därför till sjuksköterska. Den utbildningen
blev för mig steg två i prästutbildningen. I
mötet med liv och död upplevde jag en stor

Vad brinner du särskilt för i arbetet?

Att se och tänka helhet och samverkan, så
att många goda krafter kan arbeta tillsammans. Att skapa goda möjligheter för
medarbetare och ta tillvara bra idéer men
också historia och erfarenhet. För mig är
gudstjänsterna och de kyrkliga handlingarna pulsen i församlingen. Livets högtider
ger många möten med människor och är en
fantastisk kontaktyta.
Hur ser du på samarbetet med EFS?
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Jag har min förankring i Uppsala pastorat
och kan vara en länk mellan pastoratets
ledningsgrupp och missionsföreningen.
Jag vill använda mina gåvor, se möjligheter
och lära mig så mycket som möjligt om
Lötenkyrkan, vad som fungerar bra och vad
som behöver ses över. Mitt huvuduppdrag
är att vara herde för hela församlingen, men
just nu går jag även in som arbetsledare för
arbetslaget i Lötenkyrkan, i väntan på den
nya samarbetskyrkoprästen som ska rekryteras. Det är en bra chans för mig att lära
känna verksamheten. Jag är så tacksam över
det varma välkomnande jag fått!
Intervju och foto: Martin Nilsson

Ledare

Evangelium som drivkraft
Jag läser just nu en mycket spännande
bok tillsammans med några andra som
predikar vid morgongudstjänsterna i
Lötenkyrkan. Den heter ”Shaped by
the Gospel” och är skriven av Timothy
Keller, en av vår samtids mest uppmärksammade predikanter. Keller växte upp i
ett lutherskt hem. Under studietiden fick
han en personlig tro. Han blev pastor i en
traditionell presbyteriansk kyrka i USA.
År 1989 flyttade han till New York för
att plantera en ny gemenskap mitt inne i
centrum. New York hör till de mest sekulariserade delarna av USA, med ett andligt
klimat som liknar Nordeuropas. När han
tillsammans med 15 andra startade det nya
arbetet gick ungefär 1% av innevånarna
regelbundet i kyrkan. År 2017, när Keller
gick i pension, hade församlingen vuxit till
över 5 000 regelbundna besökare. Till detta kommer besökarna i alla de nya kyrkor
som man under åren planterat i grannskapet. Idag går över 5% i centrala New
York regelbundet i kyrkan. Visionen man
arbetar efter är ... att bygga en bra stad för
alla människor genom en evangelisk rörelse som
arbetar för personlig omvändelse, ett förvandlat
samhälle, social rättvisa och kulturell förnyelse.
Det arbete man utför sträcker sig från
bibelstudier, smågrupper, gudstjänster till
socialt arbete och starkt engagemang i
rättvisefrågor. I USA avviker man därmed
både från konservativa kyrkor som inte
alltid engagerar sig i rättvisefrågor och
liberala kyrkor som inte alltid bryr sig om
att låta Bibeln tala.
Vad ligger bakom denna växt? Frågar
man Keller säger han att det inte är några

märkvärdigheter det handlar om. Det man
hela tiden sökt är att förkunna evangelium, vara drivna av evangelium och låta
evangeliet på ett balanserat sätt få forma
allt arbete: ”Shaped by the Gospel”.
Vilket evangelium handlar det då om?
Här följer Keller en genuin reformatorisk
linje. Evangelium är budskapet om vad Jesus Kristus gjort för oss. Det handlar om
den förlåtelse och upprättelse i Kristus vi
erbjuds att ta emot. Evangeliet är inte vad
människan ska göra. Det är inte att vi ska
älska andra. Det är inte social och politisk
aktion. Men evangeliet mottaget kommer
att leda till allt detta: att vi älskar, att vi blir
engagerade i sociala frågor och så vidare.
Keller menar att evangeliet befriar oss från
att låta dåligt samvete, en hel massa ”borden”, vara drivkraften. Det befriar oss till
exempel från den bitterhet som kan växa
fram när vi tycker att vi själva gör mycket
och andra ingenting. Evangeliet innehåller
en enorm sprängkraft!
Min bön för oss i Lötenkyrkan, och för
alla våra EFS-sammanhang i Uppsala, är
att vi ska allt mer få gripas av evangeliet.
Om evangeliet får vara vår skatt kommer
våra hjärtan att bli allt varmare och det
finns knappast något mer attraktivt för
vår omvärld än varma
hjärtan!
Tomas Nygren
ordförande
EFS i Lötenkyrkan
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Tema: Rosenius

Ivan Hellström
och Rosenius

I

hade verkat i hans egna hemtrakter. 1987
kom Johannelund 125 år, ett omfattande arbete om EFS missionsinstitut 1862–1987.
Han hade efter predikanttjänst i Bredbyn,
Lund och Stockholm blivit kallad som
föreståndare för den nystartade bibelskolan på Johannelunds teologiska institut i
Uppsala 1970. Han blev snart studierektor
men dog redan 1992. Han kan nog också
beskrivas som en av EFS sista resepredikanter.
Det var naturligt att det blev han som
– tillsammans med rektorn på Johannelund, Torsten Nilsson – gjorde ett urval av
Rosenius samlade skrifter, moderniserade
språket, redigerade texten och satte in rubriker och sammanfattade hans teologi i olika inledningar: Vägledning till frid 1966, C.O
Rosenius för vår tid 1974–1975 (sju pocketböcker), Jag hör hans röst: dagliga andakter,
1979-1980. Böckerna från 1974–1975
kom ut i ett band 1992 under titeln I Guds
hjärta. Alla har kommit i flera upplagor,
några med smärre språkliga ändringar. Ett
mycket omfattande och språkligt krävande
arbete. Sammanlagt över 1500 trycksidor.
Så här skrev Rosenius (med en moderniserad stavning) i en utgåva från 1926:

van Hellström hade stora polisonger och i sin ungdom därtill ett rikt
svallande hår som gjorde honom lik
Rosenius. Det var därför inte så konstigt
att han tidigt fick tillnamnet ”Den lille
Rosenius”.
Vi möttes i början av 50-talet. Jag var
elev på EFS realskola i Bredbyn, han hade
just kommit dit som nybliven EFS-predikant. Jag hörde ofta honom predika. Två
saker utmärkte hans predikokonst. Han
berättade med stor inlevelse om gestalter i
Gamla testamentet som förebilder till det
som händer i Nya testamentet, om Jona,
Josef, Mose, Elia, Elisa, osv., och han
använde gärna och med stor skicklighet
alla språkliga resurser som fanns i Bibeln
och psalmboken och den svenska poesin.
Citat, anspelningar, associationer, ekon.
Han var mycket förtrogen med svenska
språket, inte minst det religiösa språket, i
olika tider.
I slutet av 60-talet började han också
översätta engelska och norska böcker
åt EFS-förlaget, både facklitteratur och
romaner. Så småningom skrev han egna
böcker. Förstår du vad du läser. Kort introduktion till Bibelns alla böcker 1977. Den kom ut
i sex upplagor. Fyra böcker handlade om
personer i Gamla testamentet (se ovan),
andra om EFS första missionärer och om
predikanten Olof Leander Allard som

Liksom det största träd har i sin första början
varit ett litet frö, ur vilket sedan utvecklade sig
en telning, omsider en späd stam vilken år
efter år växte och blev äntligen så stor och
försedd med rika grenar, att fåglarna nu bygga
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Tema: Rosenius

De sju pocketböckerna C. O Rosenius för vår tid kom 1992 ut
i ett band 1992 under titeln I Guds hjärta. Foto Martin Nilsson

Ivan Hellström 1987. Foto Johan Gunseus

sina bon under dess kvistar; och liksom den
mest skinande dag har börjat med en svag gryning, som sedan utvecklade sig till en morgonrodnad, varefter omsider själva solen visade
sig och äntligen stod klart och varm högst på
himlavalvet: så har ock nådens rike på jorden
börjat med ett litet dunkelt frökorn eller en liten
matt gryning, sådant det första löftet var.

På samma sätt har nu Guds rike på jorden
börjat som ett litet frö eller en svag gryning – ty
något annat var ju inte det första löftet.

Texten har delats upp i mindre stycken,
meningarna har blivit kortare och många
fler och de jämförande bilderna tydligare, så att innehållet nu går enklare och
snabbare och säkrare fram till den nutida
läsaren. Ivan Hellström hade, liksom Torsten Nilsson, en fast övertygelse om att
Rosenius texter har ett budskap också till
dagens människor.
Birger Olsson

En enda lång mening, komplicerad meningsbyggnad och några nu ovanliga ord
och fraser (telning, omsider, skinande dag,
stod klart och varm, himlavalvet, frökorn,
matt gryning). Hellström skriver:
Även det största träd har börjat som ett litet frö.
Det lilla fröet grodde och sköt upp. Det blev till
en späd stam som växte år för år. Och till sist
stod trädet där med grenar, där fåglarna kunde
bygga sina bon.
Även den klaraste dag har börjat som en svag
gryning i öster. Denna gryning gick över i morgonrodnad, och så kom solen för att snart stå i
sin middagshöjd – strålande, varm och klar.

”Du har en sak gemensam med Rosenius”, sa en
av Budbärarens journalister när hon ville fotografera mig tillsammans med Roseniusbysten på
Johannelund. Alltid något, tänkte jag som nybliven
missionsföreståndare för EFS. ”Ni har båda polisonger.”
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Du får göra en praktisk insats i Guds rike och får även en
stund av arbetsgemenskap med andra i Lötenkyrkan.

Arbetsdag
Lördag
13 okt

Vi behöver dig som kan
- städa
- måla
- fixa mat och fika
- arbeta utomhus

9–12 och/eller 13–16
Lördagsbrunch 12–13

Anmälningslista finns på infodisken.
Lunchfixare kan anmäla sig till Sventan, tel: 070-601 17 91

Du får göra en praktisk insats i
Guds rike och får även en stund
av arbetsgemenskap med andra i
Lötenkyrkan.

Ny webbredaktör söks

Anna Lindgren har varit webbredaktör för
Lötenkyrkans hemsida under tre år.
Anna, vad innebär det att vara webredaktör?

Vi behöver dig som kan
- städa
- måla
- fixa fika
- arbeta utomhus

Hur mycket tid tar det?

Anmälningslista finns på infodisken.
Man kan även anmäla sig till
Sventan, tel 070–601 17 91.

Vilka kunskaper krävs?

Lördagsbrunch 13 oktober –
kl.11.00 Lötenkyrkan

Att uppdatera webbsidan kontinuerligt
med program, nyheter, ljudfiler (predikningar) m.m. Material kommer från personalen och olika lekmän i kyrkan.
Arbetet sker ideellt och det tar cirka en
tim i veckan i genomsnitt. Publiceringsverktyget är WordPress.
Uppdraget som webredaktör passar den
som tycker om att arbeta med text och
bild och har lite tidigare erfarenhet av
webpublicering. Tycker man om att fotografera är det ett plus.

Välkommen på brunch i Mellanösterntradition. Alla åldrar är välkomna!
Det finns särskilda aktiviteter för barn.
Vill du vara säker på att få en plats så
anmäl dig så snart som möjligt, först
till kvarn gäller.

Vad har varit roligt med uppdraget?

Som redaktör för Lötenkyrkans websida
knyter du nya kontakter och får inblick
i Lötenkyrkans mångfacetterade verksamhet. Du får arbeta kreativt och ibland
fundera på tekniska lösningar.

Sista anmälningsdag är 3 oktober.

Anmälan görs till
mary.wehbeh@svenskakyrkan.se

Vem ska man kontakta?

Vill du hjälpa till eller har frågor

Tomas Nygren eller någon i styrelsen för
EFS Missionsförening i Lötenkyrkan.
Martin Nilsson

– hör av dig till Sofia Oreland, präst i
församlingen, tel 018 – 430 37 97.
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Bär, saft, sylt (även fryst)
Dela med dig av naturens gåvor.
Baka, baka, baka ...
Redan nu kan du börja baka och frysa in.
Bröd är särskilt uppskattat.
Samla till loppisen
Loppisbordet är ett riktigt dragplåster.
Vi tar emot loppisgrejer från 11/11.
Barnspår i källaren
Modelljärnvägsföreningen ställer upp tågbanor även i år men vi behöver fler som
vill vara med och göra barnens fest.

Boka in 17 november för
HÖSTMARKNADEN
Tack alla ni som år efter år ställt upp på
höstmarknaden. Vi hoppas att de flesta
kan ställa upp även i år, men av olika skäl
kan inte alla det och därför behövs flera
nya för att dagen ska kunna förverkligas.
120 000 kronor är ingen omöjligt mål.

Bokförsäljning hela året en succé
Det är även en kontaktyta för många att
komma till kyrkan. Kom med dina böcker!
Frågor/anmälan och idéer till
Martin Nilsson 073–658 70 42.

Satsning på integration

Lötenkyrkan har länge varit en viktig plats
för integration där många människor med
utländsk bakgrund bidragit till församlingens liv och utveckling. Församlingen har
fått stiftsbidrag för satsningar på integration och stöd till nyanlända under 2016–
2018, särskilt i Lötenkyrkan. Hösten 2018
möjliggör det två projektanställningar.
Sagar Poudel
kommer att jobba 25%
med att koordinera och
utveckla språkcaféet. Sagar, som ursprungligen
är från Nepal, har själv
erfarenheten av att komma ny till Sverige
och lära sig svenska. Övrig tid studerar
Sagar socialt arbete på högskolan i Gävle.
Han har tidigare arbetat som lärare i både
Nepal och Sverige.
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Mary Wehbeh
är anställd i Uppsala
pastorat och Gamla
Uppsala församling på
50%. Delar av tjänsten
gäller mötesplatser för
integration i Lötenkyrkan. Ett tillfälle var
Fredagsmyset dit det kom 170 personer.
13 oktober har vi en Lördagsbrunch dit
alla är välkomna oavsett språk, ålder, bakgrund. Mary kommer också arbeta med
kvinnofrukostar för nyanlända mammor.
Mary kommer ursprungligen från Syrien
och har bland annat arbetat för ett kristet
råd med uppdrag i ett flyktingläger. Marys
erfarenheter och utbildning i statsvetenskap är en viktig resurs för hela pastoratet.
På sina övriga 50% arbetar Mary med
Uppsala pastorats och Uppsala kommuns
vänförmedling för nyanlända.
Sofia Oreland

Vad är sanning?
Är Donald Trump vår tids största hot mot
sanningen?

Det är naturligtvis inte bra att världens
mäktigaste man ljuger och sprider ”alternativa fakta”. Men det positiva är att alla
inser att det faktiskt är skillnad mellan
sant och falskt. Sanningen som begrepp
har kommit tillbaka i samhällsdebatten.
Lögnerna kan bereda väg för sanningens
återkomst.
Har det svenska valet påverkats?

Inför valet inrättade flera stora medier
”Faktakollen”, där man kunde granska
påståenden om att brottsligheten gått upp
eller vårdköerna blivit längre. Kritiker har
påpekat att det inte är så enkelt, men jag
tycker att det var en sund ansats.
Efter valet har alla gemensamma fakta:
rösterna är räknade och mandaten fördelade. Och alla säger sig vilja respektera
valresultatet. Trots det hittar alla sin egen
”sanning”, som säger att just de ska regera. Man kan också ljuga med statistik.

Elisabeth Sandlund, aktuell som föredragshållare på bibelhelgen 6 oktober.
Foto: Dagen

man kan tycka att den borde ha inträffat
vid det här laget. Men lägg märke till att
jag inte talar om en klassisk väckelse. Vi
lever inte i en väckelsetid. Påkristningen är
en långsam och svårfångad process.
Ändå finns tecken: Många invandrare
tar tron på allvar. Andligt sökande har
blivit legitimt, även om många söker på
konstiga ställen. Okunskapen om kristen tro leder faktiskt till att allt färre bär
på tunga ryggsäckar med förutfattade
meningar. Sanningens återkomst kan göra
fler nyfikna på Jesus. Men vi ber förstås
om att människor ska komma till tro.

Och hur är det med sanningen i Kyrkan?

Spridningen av evangeliet borde underlättas av att folk blir medvetna om att något
är sant och något annat falskt. Fler kan
inse att egna ”sanningar” inte håller och
börja söka Sanningen. Enligt kristen tro
är ju Jesus Vägen, Sanningen och Livet.
Sanningens återkomst bör ge den kristna
Kyrkan och oss enskilda troende större
frimodighet att stå för den tron.

Hur har du hittat balansen mellan biblisk
tydlighet och ekumenisk öppenhet?

Jag tackar Gud att jag fått komma med
i S:ta Clara. Där möts vi varje söndag i
gudstjänsten, representanter för alla delar
av kristenheten som tar emot en tydlig
förkunnelse utifrån klassisk kristen tro.

Du talar om en ”påkristning” av Sverige. Är
inte det bara önsketänkande?

Det är 17–18 år sedan jag hörde landshövding Mats Svegfors använda uttrycket, och

Intervju: Hans Lindholm
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En psalm

Karin: Hur tolkar du det här som står om
uppbrott och förvandling?
Inga: När det gäller förvandling så tänker
jag på under. Gud kan förvandla
oss, göra under med oss. Om vi fokuserar på Gud kan något nytt ske.
”Det finns underbar förlossning i
det blod som gjöts en gång” står det
i refrängen. Jesus hängde på korset
och det är blodet på korset som det
handlar om.
Karin: Det här kan inte vara någon lätt
psalmtext att förstå för dem som
inte är kristna.
Inga: Så är det nog.
”Det finns glädje bortom graven”
kan både syfta på Jesu grav och på
vår grav. Då kan slutet av refrängen, ”och en framtid full av sång”,
antingen betyda att tiden efter Jesu
grav är full av sång, eller att tiden
efter vår grav, alltså i himmelen, är
full av sång.
Karin: Du är ju kantor i Vaksala kyrka. Blir
det ofta som du spelar den här?
Inga: Om jag blir tillfrågad om psalmval,
vilket jag blir ibland, då väljer jag
ofta den här.

Inga Ryman (45 år)
Intervjuas av
Karin Renström.
Karin: Hur kommer det sig att du valt
Svensk psalm 285, Det finns djup i
Herrens godhet?.
Inga: Jag älskar melodin.
Karin: Har du haft den som favorit länge?
Inga: Sedan 2000 då jag började jobba
som kyrkomusiker i Hedemora i
Dalarna.
Karin: Texten är ju inte heller så dum.
Inga: Nej, t ex ”Det finns djup i Herrens
godhet” och ”Det finns värme i
hans domslut”. Jag riktigt känner
hans värmande hand.
Karin: Alla textraderna i första versen är
positiva.
Inga: Ja, och i andra versen. ”Det finns
nåd för nya världar”. Det är väl
himmelriket som åsyftas.
Karin: Men det står ju världar i plural.
Inga: Ja, det har du rätt i. Kanske att
texten vill peka på att nåden är obegränsad.
”Gud, för uppbrott och förvandling
lär oss glömma bort vårt jag”, står
det i tredje versen.
Karin: Det är tvärt emot nuvarande
tidsanda.
Inga: Ja, nu ska man tänka på sig själv.
Istället pekar texten på att vi ska
glömma oss själva. Då ser vi medmänniskan.

Texten till psalm 285 kan av upphovsrättsliga skäl inte återges i sin helhet. Läs den
gärna i psalmboken.
Text: Britt G Hallqvist 1970 efter F.W.
Faber, musik tysk?/Paderborn 1765.

Vill du skriva om en psalm?
Kontakta Karin Renström,
070-542 77 78.
karin.renstrom@trafikdesign.se
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Lötenkyrkan

Regelbundna veckosamlingar

Onsdagar
09.40 MÄSSA

Söndagar
09.30 SÖNDAGSSKOLA. Två

3–5 år, från 6 år och uppåt.

10.20 BÖN vid ljusbäraren, kyrksalen

grupper

13.00 LÖTENLUNKEN

Motionspromenad med fika.
Utgång från Lötenkyrkan.

18.00 UNGDOMSGRUPP E 16

Bibel och samtal. (Jämna veckor.)
Gymnasieåldern och uppåt.

17.30–18.15 TJEJKÖR, från åk 7.
18.00–20.00 ÖPPEN KYRKA, ungdomar.

18–20 HANTVERKSKAFÉ

Ta med ditt hantverk. (1:a sönd. i månaden.)

18.30 LÖTENS BLÅSENSEMBLE

Måndagar

Torsdagar

19–21 LÖTENKÖREN

18.30–20.00 SCOUTER, åk

1 och uppåt.

19.00 MEDITATION.(Ojämna

veckor,
18.30 Introduktion till meditation.)

Fredagar

Tisdagar

Lördagar

14.00–16.00 SPRÅKCAFÉ

18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna.

19–22 TONÅRSGRUPPEN, 12–17

För alla åldrar, lekhörna för barn.

år.

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

16.00–16.40 BARNKÖR 6 år – åk 3.
19.00–20.00 UNGDOMSKÖREN

OKTOBER

Torsdag 4 oktober

Tisdag 2 oktober

Kongo idag. Missionär Bertil Åhman.

13.00 LÖTENTRÄFFEN.

13.00 och 17.00 VOLONTÄRSAMLINGAR i
Gottsunda kyrka.
Onsdag 3 oktober

Söndag 7 oktober

09.40 MÄSSSA 10.20 BÖN VID LJUSBÄRAREN

18.00 HANTVERKSCAFÉ

13.00 LÖTENLUNKEN (varje onsdag i oktober)

Bibelhelg 5–7 oktober

19.00 KVÄLLSMÖTE – SANNINGEN

Fredag 5 oktober

Hans Weichbrodt.

19.30 INLEDNINGSMÖTE – VÄGEN

Hans Weichbrodt.

Söndag 7 oktober

Lördag 6 oktober

19 efter trefaldighet. Trons kraft.

09.30 LOVSÅNG

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk.

– IDENTITETEN Denis Bisaso,
Hans Weichbrodt, m fl.

10.00 BIBELSTUDIUM – SANNINGEN.

Anna Sophia Bonde.

11.15 HÖGMÄSSA – IDENTITETEN

11.30 SEMINARIER (se sid 13).

Hans Lindholm, Hans Weichbrodt.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

14.00 FÖREDRAG – VAD ÄR SANNING?

Elisabet Sandlund.
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Tisdag 9 oktober

11.15 HÖGMÄSSA

Sofia Oreland, Lötenkören.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

18.30–20.00 INTERNATIONELL KVÄLL

Christina och Stefan Holmström berättar
om arbetet i Tanzania. Enkelt fika från 18.00.

Onsdag 24 oktober

Onsdag 10 oktober

09.40 MÄSSA

09.40 MÄSSSA 10.20 BÖN VID LJUSBÄRAREN

10.20 BÖN VID LJUSBÄRAREN

Torsdag 11 oktober

Torsdag 25 oktober

13.00 LÖTENTRÄFFEN.

13.00 LÖTENTRÄFFEN.

William Carey, skomakaren som blev professor
och bibelöversättare. 200 år av indisk missionshisotoria. Missionär Lennart Persson.

Att lösa konflikter i skolan.
Skolkurator Donna Engström-Roxendal.
Lördag 13 oktober

09–16 ARBETSDAG (se

sida 6).

11.00 LÖRDAGSBRUNCH (se

Lördag 27 oktober
18.00 Luk 24 - samling för unga vuxna

sida 6).

18.00 Luk 24 – samling för unga vuxna

Söndag 28 oktober

22 efter trefaldighet. Frälsningen.

Söndag

09.30 MORGONGUDSTJÄNST mässa och ssk.

14 oktober

Jens Rosenkvist, Leif Nordenstorm, Lötens
blåsensemble.

Tacksägelsedagen.
Lovsång.

11.15 GUDSTJÄNST

10.00 GUDSTJÄNST
TILLSAMMANS

Mattias Lönnebo. Kollekt: Lötenkyrkans
arbete (EFS Mittsverige). Kyrkfika.

Sofia Oreland, barnkören.
Bibelutdelning till 4-åringar.

Onsdag 31 oktober
16.30–18.00 WORSHIP AFTER WORK/SCHOOL

Vi får fira att Gud ännu ett år gett oss
skörd och mat att äta. Ta med bröd, sylt,
grönsaker mm till barnens procession.

– lovsång och tillbedjan, Lötenkyrkans aula

NOVEMBER

Efter gudstjänsten blir det kyrkkaffe med
försäljning och auktion av skördealstren.
Kollekt och alla intäkter till EFS SeBeGe.

Torsdag 1 november
13.00 LÖTENTRÄFFEN.

Allhelgonamässa. Niklas Westling.
Sång och musik med VIONI.
Lördag 3 november Alla helgons dag. Helgonen.

Onsdag 17 oktober
09.40 MÄSSSA 10.20 BÖN VID LJUSBÄRAREN

18.00 MUSIKGUDSTJÄNST, Faurés Requiem

Torsdag 18 oktober

Lötenkören m fl.
Kollekt: Lötenkyrkans sång och musik.

13.00 LÖTENTRÄFFEN.

Loppor, löss och lortiga fötter. Tvättade sig
människor förr? Museipedagog Sara Sandell.

Söndag 4 november

Sönd. e alla helgons dag. Vårt evighetshopp.

Söndag 21 oktober

10.00 MÄSSA TILLSAMMANS

21 efter trefaldighet. Samhällsansvar.

Sofia Oreland.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk.

Andreas Tyrberg, Gunnar Löfgren, m fl.
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18.00 HANTVERKSCAFÉ

Lötenkyrkan

Intäkter

Ekonomisk rapport för augusti 2018
Kollekter

Gåvor

EFS

Övriga

Totalt

Löten

Löten

Mission

kollekter

insamlat

Jan–Aug 2017

360 044

372 133

224 722

71 775

1 028 674

Jan–Aug 2018

363 952

370 281

170 946

72 185

977 364

Budget 2018

420 000

407 000

Stort tack för alla gåvor till olika ändamål.
Nu har kollekter och gåvor kommit ikapp
förra årets siffror, men ligger som vanligt efter sommaren något under budget.
Minskningen på gåvor till EFS beror
främst på att det under 2017 togs flera

extra kollekter under sommaren. Det blir
flera tillfällen att ta igen glappet, närmast
Tacksägelsedagen med stor kollekt och
auktion på skördegåvor.
Göte Swedberg

Vad händer i frågan om ny
samarbetskyrkopräst i
Lötenkyrkan?

Gamla Uppsala församling komma på
plats och i lugn och ro arbeta fram en
lämplig sökprofil som både vi i EFS i
Lötenkyrkan och Gamla Uppsala församling/Uppsala pastorat är nöjda med. Vi
har ifrån EFS styrelses sida börjat fundera
på vad vi vill. Under oktober kommer
samarbetskommittén att arbeta med att
gemensamt ta fram en sökprofil. Vi hoppas att en annons ska kunna gå ut under senare delen av hösten, samt att tillsättning
och tillträde ska ske så tidigt som möjligt
under våren 2019.
Tomas Nygren

Vid senaste föreningsmötet gavs en information om tillsättningen av ny samarbetskyrkopräst. Vid vårens sista möte
i samarbetskyrkokommittén (Svenska
kyrkan - EFS), när vi hade fått Margareta
Westin Olssons uppsägning från prästtjänsten i Lötenkyrkan, kom vi överens
om att inte över sommaren hasta fram en
tillsättning av en ny samarbetskyrkopräst.
Vi ville låta en ny församlingsherde för

Lötenkören växer

Vid terminsstarten är det 54 inskrivna
körsångare, varav flera nya. Måndagar
kl 19 börjar vi öva och vid 20 är det en
fikapaus. Inger Ullsten har under många
år varit vår fikafixare, men i våras fick vi
sjunga på hennes begravning. Vi söker nu
någon som vill ordna fika. Hör av dig till
Gunnel Hällqvist om du vill och kan.

Cross Culture

Det är en förening som firar gudstjänst
på engelska och som söker anslutning till
EFS. Cross Culture har nu kommit tillbaka
till Lötenkyrkan, där den en gång började,
och firar gudstjänst varje söndag kl 14.
Sprid gärna informationen till dem
som söker en engelskspråkig gudstjänst.
12

Vägen, Sanningen
och Identiteten
Bibelhelg i Lötenkyrkan
5-7 oktober 2018
Fredag 5/10
19.30 Vägen. Hans Weichbrodt.

Under lördagen café
i Lötenkyrkan
Lördag 6/10
kl. 11–19.
09.30 Lovsång
Kaffe, te, smörgås
10.00 Sanningen. Anna-Sophia Bonde.
och fikabröd.
11.00 Kaffepaus
11.30 Seminarier. Välj mellan:
- Musiken i gudstjänsten, en del av vår identitet. Pontus Adefjord.
- Stillhet och bön för våra församlingar och vårt samhälle.
12.30 Lunchpaus. Lunch ordnar man själv. Man kan t.ex. äta
på närliggande restauranger.
14.00–17.00 Vad är sanning? Elisabet Sandlund, föredrag och samtal.
19.00 Sanningen. Hans Weichbrodt.
Café och kvällsmässa
Söndag 7/10
09.30 Morgongudstjänst & 11.15 Högmässa
Hans Weichbrodt predikar vid båda gudtjänsterna. Tema: Identiteten.

Hans Weichbrodt
Präst, inspiratör
i OAS-rörelsen

Anna-Sophia Bonde
Präst, bibellärare vid
Helsjöns Folkhögskola

Elisabeth Sandlund
Journalist, samhällsdebattör

Ingen anmälan krävs – Alla är välkomna!

LÖTENKYRKAN
Heidenstams torg – Buss 2
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Var finns det i skattkistan?     Foto: Ken Forsberg

Från Sävjas horisont
också medarrangör av bibelhelgen i Lötenkyrkan 5–7 oktober, som handlar om
Vägen, Sanningen och Identiteten, också ett
spännande tema!
Styrelsen har haft sitt första möte i
höst, och i samband med införandet av
den nya EU-förordningen angående skydd
av personuppgifter (GDPR), har det gjorts
en genomgång av vårt medlemsregister,
och vi kan försäkra att det nu är endast
relevant information som finns lagrad. Vi
har också noterat att vi har många trofasta
gåvogivare, men att bara hälften av föreningens medlemmar har betalat årets medlemsavgift … Undertecknad kan skriva
under på att det är lätt att glömma om den
är betald eller ej, från år till år, men om
man kommer ihåg att kolla kommer man
långt ;-). Hoppas att vi ses höst!
Trude Gran

Nu har EFS i Sävja startat verksamheten
efter sommarens ledighet och semester.
Söndag 2 september startade söndagsskolan med sin skattkista, och det var
många barn som var intresserade av att
se vad den kunde innehålla för att sedan
tåga ut för att ta del av dess värde. Den 17
september började Alphakursen, med 11
personer i gruppen. Det har bara varit ett
möte tills nu, men säkra källor har yttrat
att kursens start lovar gott.
Annars upprätthåller föreningen hösttraditionen med LarsOlov Erikssons
bibelstudier. Det blir tre lördagskväller
som är öppna för alla, och årets tema är
Bryt ny mark!, som ni nog känner igen från
årskonferensen i maj. Nu skall vi fortsätta
att undersöka vad Bibeln vill säga oss om
detta. Du är hjärtligt välkommen att vara
med på dessa samlingar! Föreningen är
14

GUDSTJÄNSTER
I SÄVJA KYRKA
Morgonbön 9.30–9.45 varje onsdag, med
efterföljande samvaro kring enkelt fikabord.

OKTOBER

Sönd 21/10

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

Sönd 7/10

9.30 MÄSSA

Nittonde söndagen efter trefaldighet

Mia-Marie Kjelgren. LarsOlov Eriksson.
Nomineringsmöte för distriktsrådet.
Kollekt: EFS Mission (F).

9.30 FÖRBÖNSMÄSSA

LarsOlov Eriksson. Kyrkkaffe med föredrag
om Zimbabwe av Christine A Franzén, som
berättar om sin resa utsänd av Uppsala Stift.
Kollekt: EFS Mission (F).

18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA

Susanne Nordgren.
Sönd 28/10

18.00 HELA KYRKAN SJUNGER

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet

Margit Borgström.

9.30 GUDSTJÄNST

Lörd 13/10

Mia-Marie Kjellgren.
Kollekt: EFS Mission (F).

18.00 BIBELSTUDIUM

Bryt ny mark
LarsOlov Eriksson.

18.00 SÅNGER OM HIMLEN

Mia-Marie Kjellgren.

Sönd 14/10

Tacksägelsedagen

NOVEMBER

9.30 MÄSSA MED SMÅ OCH STORA

Sönd 4/11

Mia-Marie Kjellgren.
Nomineringsmöte för distriktsrådet.
Kollekt: Församlingsprojekt (F).

Söndagen e alla helgons dag
9.30 FÖRBÖNSMÄSSA

Mia-Marie Kjellgren. Kollekt: SKUT (R).

18.00 UNG MÄSSA

Mattias Stockhaus. Rebecca Winander.

Bryt ny mark!

Tre offentliga bibelstudier
utifrån EFS årmötestema
med LarsOlov Eriksson

Med reservation för ändringar:
Läs i kalendern på vår hemsida www.
svenskakyrkan.se/danmark-funbo, eller
ring 018-430 35 00 för personlig service
med info om alla kyrkor i stan.

w 13 oktober
w 10 november
w 15 december
Alla samlingar börjar kl 18 i Sävja kyrka
Inbjudare: EFS missionsförening i Sävja
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Under hösten fortsätter vi i EFS
Mikaels att fira gudstjänst varannan
vecka kl 16 i Frälsningsarméns lokaler på S:t Persgatan 20. Vi kommer
också att ta ännu mer tid i bön för
församlingen och Guds rike i Uppsala med särskilda träffar varannan
vecka.
Styrelsen genom
Markus Holmström
Entré Frälsningsarmén

PROGRAM

Adress: Frälsningsarmén, S:t Persgatan 20.
7 okt 16.00

Gudstjänst med tema Korsets dårskap Talare: Agne Nordlander
21 oktober 16.00

Gudstjänst med tema Korsets frihet Talare: Martin Alexandersson
Efter gudstjänsterna är det alltid gratis fika. Välkommen!

Mer info om hemgudstjänsterna och övrig verksamhet finner du på vår
hemsida, www.efsmikaels.se,
eller facebooksida. www.facebook.com/efsmikaels/.
Anmäl medlemsärenden till:
EFS i Lötenkyrkan
Martin Nilsson
tel 073–658 70 42
manadsbladet@efsiuppsala.se

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

Ansvarsgrupper Lötenkyrkan

Kommande perioder:

7–13 okt

21–27 okt

Ansvarsgrupp 2

Ansvarsgrupp 4

Benjamin & UlrikaVikman
Katalin Földesi
Birgitta Giertz
Josephine Giertz Olohan
Maria Hemström
Helene Lundgren
Gunborg Marklund
Jakob & Svetlana Svensson
Andreas Tyrberg
Karin Öjelund

Ingvar & Marta Karlsson
Anne-Mari Kassa
Birgitta Backhans
Kristina Bengtsson
Erika & Mattias Boije
Anette & Salim Chowdhury
Nathalie Eckerdal
Birgitta Eriksson
Hanna Mesghinna
Maria Norlin

14–20 okt

28 okt – 3 nov

Ansvarsgrupp 3

Ansvarsgrupp 5

Ellinor & Mats Malmqvist
Rune Eriksson
David & Erika Fredriksson
Anita & Eskil Jonsson
Barbro & Lennart Jonsson
Negatu Frehweit Kebede
Belay Retta
Mia & Thomas Runfors
Mogues Yoseph

Swishnummer i Löten

Kalle & Marie Jonsson
Magnus Blom
Elsie Bergqvist
Ingela & Staffan Grenstedt
Tone & Lars-Göran
Carlsson
Ingrid & Lennart Kågedal
Tilde Fång Norman
Ruth & Sture Normark
Saba Tsehaye

123 278 99 31 • Dagens kollekt
123 395 87 66 • Fika
123 209 34 66 • Salt Lötenkyrkan
123 113 57 30 • Betalningar, Bialhylla mm
Skriv alltid ändamålet

Period

4–10 nov
11–17 nov
18–24 nov
25 nov – 1 dec
2–8 dec
9–15 dec
16–20 dec

Grupp

(Obs! Grupp 10 och 11
upphör.)
Ansvarsgruppsuppgiften

Att vara med i en ansvarsgrupp innebär att ansvara
för kyrkfikat cirka en söndag/termin och torgvärd
veckan efter. Om du inte är
med i en ansvarsgrupp så
är du välkommen att anmäla dig till Berith Lindberg
070–367 09 68.

900 99 03
• EFS mission – bäst behövs
123 421 68 91 • BIAL - Barn i alla länder
123 155 71 56 • Kampanjen Afrika svälter
123 570 01 74 • EFS Sverigemission
123 602 56 62 • EFS internationella mission
123 188 69 77 • Johannelunds teol. högskola
123 393 09 55 • Salt – barn och unga i EFS
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EFS i Uppsala | www.efsiuppsala.se
EFS i Lötenkyrkan

MÅNADSBLAD
för EFS i Uppsala
Lötenkyrkan
Heidenstamsgatan 71
754 27 Uppsala
Tel 018–430 35 00
Fax 018–24 15 69
HEMSIDA
www.efsiuppsala.se
REDAKTÖR
Martin Nilsson 073–658 70 42
e-post: manadsbladet@
efsiuppsala.se
ANSVARIG UTGIVARE
LarsOlov Eriksson
tel 018–42 55 72.
larsolov.eriksson@gmail.com
BANKUPPGIFTER
Lötenkyrkan Bg 592–9260
Mikaels Bg 258–3623
Sävja kyrka Pg 4782621–9
TRYCKERI
Just Nu, tel 018–12 20 95
OMSLAGFOTO
Höstens färgprakt återspeglar
Guds härlighet.
Foto: Karin Renström
NÄSTA MANUSSTOPP
Onsdag 17 okt 2018
NÄSTA NUMMER
Torsdag den 25 okt 2018

Anmäl till Månadsbladet om
du inte behöver ett adresserat
ex utan kan hämta vid nästa
kyrkobesök.

Heidenstamsgatan 71, 754 27 Uppsala
018–430 35 00, fax 018–24 15 69, www.lotenkyrkan.se
Ordförande i missionsföreningen
Tomas Nygren, tel 018–32 77 22
e-post: tomas.nygren@johannelund.nu
Kontakt

Telefon

Församlingsherde, Sara Nilsson-Edström 018–430 37 78
Präst, Sofia Oreland*
018–430 37 97
Församlingskonsulent, Karin Löfgren
018–430 37 96
Diakon, Maria Petersson
018–430 37 98
Ungdomsledare, Denis Bisaso
018–430 39 90
Kyrkomusiker, Gunnel Hällqvist
018–430 37 95
Lokalvårdare, George Mark
Vaktmästare, Marcus Wallon
018–430 37 92
Köket i Lötenkyrkan
018–430 37 93
e-post: fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se
* ansvaret gäller hela Gamla Uppsala församling.
Samtal/själavård/förbön samtal@lotenkyrkan.se
Lokalbokning (tel.tid 10–12, 13–15)
018–430 35 35
uppsalabokning@svenskakyrkan.se

EFS Mikaels

c/o Erdtman
Stationsgatan 30, 753 40 Uppsala
Hemsida: efsmikaels.se
Ordförande i missionsföreningen
Viktor Forssman
e-post: forssmanvictor@gmail.com

070–204 10 71

EFS missionsförening i Sävja
Sävja kyrka, Carl von Linnés väg 2,
757 56 Uppsala
Ordförande i missionsföreningen
Monica Pettersson Forsberg
Varpvägen 12, 757 57 Uppsala,
e-post: mpf018@gmail.com

Gamla Uppsala församlingsråd

018–418 10 00
0702-46 55 05

Ordförande: Anna Lindfors
e-post: ordforande.fr.gamlauppsala@gmail.com
Församlingsrådet nås även via brevlåda på anslagstavlan
inne i Lötenkyrkan, där även protokoll anslås
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Fauré och Lina Sandell
D
et är sen lördagskväll och
en kördag med Lötenkören är till ända. Än klingar
slutsången Aftonsång i Lina
Sandellprogrammet i öronen.
Men låt oss ta det från början.
Kl 14 ställer sig de 42
körsångarna upp i Tunabergskyrkan, där vi har vår
övningsdag. Efter sedvanlig
uppsjungning blir det stämövning av Farués Requiem i
några timmar.
– Det låter fint härifrån, säger
Gunnel Hällqvist vid ett tillfälle. Vi
får då ny kraft och inspiration. Efter
lite fikapaus blir det en en annorlunda trall som avslutas med Vänta inte
med att sjunga tills du blir gammal, för i
så fall kan det hända att du dör förrän du
sjungit en enda trall. Kanske något att
tänka på för den som ännu inte tagit
sig tid att sjunga körsång.
Nu tar övningen av Lina Sandellprogrammet vid. Vi ska till Kyrkans hus för att
sjunga vid konferensen Kvinnor för mission.
Efter mer än fem år är programmet lika
gripande för oss som får sjunga Linas
sånger och höra om deras tillkomst.
Den 22 oktober kl 13.45 kommer programmet att framföras igen i S:t Perskyrkan, då Uppsalaföreningen av Kvinnor för
mission har möte. Välkommen dit!
Faurés Requiem kommer att sjungas
på musikgudstjänsten, Alla helgons dags 3
nov i Lötenkyrkan kl 18. Hoppas vi ses!
Tenoren Martin Nilsson
Hedvid Åström som den unga Lina
och Gerd Gustavsson som den vuxna Lina.
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Tacksägelsedagens insamling
går till Se Be Ge.
Vid kyrkfikat kan du få tillfälle att se
programmet som är 45 min långt.
Du kan även se det via efsplay.nu
när du vill.
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