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Kom och se Guds gärningar, hans väldiga verk bland människor.

Ps 66:5
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Lötenkyrkan
Måndag 4 juni kl. 19
Min längtan till dig
Ungdomskören
bjuder på en mix av
visor, ballader och
klassiskt från Sverige
och Storbritannien,
bl.a. sviten

This Day

av Bob Chilcott

Fri entré - kollekt.

Välkommen!
LÖTENKYRKAN
Buss 2 - Heidenstams torg
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bilder:freepik.com

Musik i
Sommarkvällen

Ledare

Gamla och nya vägar och nygamla …
tillbaka till mig. Samtidigt fick jag ett tips
av en god vän att det skulle bli en tjänst ledig norr om Uppsala. Jag har sökt tjänsten
men när jag skriver detta vet jag ännu inte
om jag får den. Blir det inte den tjänsten
söker jag mig vidare. För det är min längtan att få vara med och tillsammans med
andra bygga församling och nu få pröva
att göra det i landsbygd. Att med händer
och förmåga visa på och till Jesus. Kanske
kan det bli som att färdas på Nordingrås
vägar?!
Samtidigt finns också en sorg i att lämna Lötenkyrkan. Det är tudelat. Den del
av vägen jag fått dela med er tar slut. Alla
möten med alla er som på olika sätt finns
i Lötenkyrkan har gett mig glädje och
tacksamhet. Alla möten i stort i Gamla
Uppsala församling likaså har gett glädje
och tacksamhet! Tack!
”Vägen” är också en beteckning på de
första kristna, de som var på ”den vägen”.
På alla våra vägar är han med som själv sa:
Jag är vägen sanningen och livet. Honom får vi
följa. Han är med oss alla samtidigt. Det är
nåd. Med den nåden önskar jag oss alla en
välsignad sommar!

När jag är hemma i Nordingrå och kör bil
har jag fått höra att jag kör som en biltjuv.
Kanske blir det så när man känner varje
kurva och lutning, om det går upp eller
ner, och var man absolut behöver sakta
ner och hålla ut, annars krockar man. Det
är oerhört roligt att färdas på vägarna
hemmavid eftersom jag känner dem väl.
Det är en särskild glädje.
Bilden av vägen kan vara en bild av
livet. På vägen genom livet kan vi få slå
följe en bit, när vi finns på samma plats
och lär känna varandra en bit i taget. När
jag kom till Lötenkyrkan 1 sept. 2015 och
tittade ut i kyrkan tänkte jag: Vad fantastiskt att vara ny i tjänsten och ändå känna igen
så många ansikten! Samtidigt var många
ansikten nya och det var också spännande.
Det har blivit ännu fler bekanta ansikten
och det uppskattar jag mycket! Att få mötas och prata en stund, dela en bit av livet
eller ha uppgifter ihop, det ger mig glädje!
I livet växlar det när vi vet hur vägen
ser ut och när vi inte riktigt vet. Ibland
kan man tro att man vet hur vägen ser ut
men så visar det sig att det inte är så. Kartan måste ritas om och det blir nödvändigt
att välja nya vägar.
I början av februari beslutade jag att
söka annan tjänst. Orsakerna till detta är
flera men summan av dem blev detta. I
funderingarna om vart min väg skulle gå
kom en gammal tanke upp. Att jag som
vuxit upp på landet aldrig har varit präst
på landsbygden. Redan för drygt tio år
sedan tänkte jag att den landsbygdsutmaningen var oprövad och nu kom tanken

Margareta
Westin Olsson
EFS Lötenkyrkan
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Tema: Rosenius

Maja-Lisa Söderlund –
Carl Olof Rosenius
andliga mor

C

1820. Maja-Lisa arbetade som piga, men
hennes sociala position hindrade inte att
hon började läsa Luthers postillor vid
sammankomster för nyläsarna, som hon
kompletterade med egna utläggningar.
Hon blev snart känd för sina föreläsningar
och för sina kärnfulla svar på andliga
frågor, och blev ofta kallad att komma och
föreläsa Luthers utläggningar, som hon för
övrigt ofta kunde utantill. Man hämtade
henne med häst och vagn mellan byarna,
där varje möte med nyläsarna kunde vara
ett par dagar. Det sägs i ett visitationsprotokoll (min modernisering av språket):

arl Olof Rosenius, 1800-talets
största ledargestalt i den svenska
väckelsen, var en produkt av nyläseriet. I nyläseriet betonades upptäckten
av nåden och evangeliet. Rörelsen hade
startat i Piteåtrakten under tidigt 1800-tal
genom läsning av Luthers postillor och
kom ganska snart att spridas söderut. En
intressant del av den tidiga historien i denna väckelse var den relativt framträdande
roll kvinnorna spelade. En del i detta var
att en av de tidiga väckelseledarna, den
före detta drängen Gerhard Gerhardsson,
vid 1820-talets början tycks ha organiserat
en grupp kvinnor som reste runt i Västerbotten för att sprida nyläseriets förkunnelse. Man vet inte om Maja-Lisa Söderlund
som senare blev den viktigaste kvinnliga
förkunnaren och andliga ledaren tillhörde
Gerhardssons grupp. Detta illustrerar hur
som helst att kvinnorna hade framträdande roller i den unga väckelsen.
Maja-Lisa Söderlund är särskilt intressant eftersom hon kom att betyda mycket
för Carl Olof Rosenius. Maria Elisabet
Nilsdotter Söderlund var hennes fullständiga namn. Hon föddes i en bondfamilj
1794 i Frostkåge utanför Skellefteå i norra
Västerbotten. Nyläseriet nådde Skellefteåtrakten 1812, och kom att bli Maja-Lisas
andliga hemvist. De första källorna som
omnämner henne som en nyläsare är från

Med bedrövelse måste herr Biskop
förnimma att flera av byarna i denna
församling avhåller sig från Herrens hus,
och att det, till och med på högtidsdagar,
är sällsynt att få se människor från somliga ställen i socknen. Däremot samlar
kringvandrande predikanter, i synnerhet
kvinnor från Skellefteå, stora skaror kring
sig.

De kvinnliga predikanternas inflytande
var således betydande. Deras verksamhet
uppfattades dock som kontroversiell.
Maja-Lisa blev anmäld upprepade
gånger. Vid ett tillfälle berättas att hon
kallades till landshövdingen som frågade
henne varför hon reste omkring på detta
vis. Hon svarade att det var Guds Ande
drev henne att berätta om den barmhär4

Tema: Rosenius

I den lilla handskrivna boken från
1838 Nytt och Gammalt från Nådens
Rike har C. O. Rosenius samlat
Några Guds ord och Wishetens goda
Ordspråk, bibelord och citat från
Luther m fl. Där finns även tre citat
med initialerna M. E. S. vilket syftar
på Maria Elisabeth Söderlund. Oftast
kallades hon för Maja-Lisa.
Glöm aldrig i den glada stunden att
frukta vår så goda Gud, och i den
mörka, det renande blodet och Guds
närvaro. M.E.S.

senius verkade i Maja-Lisa Söderlunds anda.
Det finns tyvärr inte så mycket källmaterial bevarat som kommer direkt från
Maja-Lisa Söderlund, men jag vill avsluta
med en aforism (den sjunde av sju) från
henne som Rosenius publicerade i Pietisten år 1844. Den kan även få vara ett ord
till oss nutida kristna (här i språkligt lätt
moderniserad form):

tighet från Gud som hon hade fått erfara.
Den första gången Carl Olof Rosenius
får möjlighet att lyssna till Maja-Lisa är
1834. Han är då 18 år gammal och skriver
senare i ett brev: Jag mår nu ovanligt väl, ty
jag har i några dagar varit åhörare till den vittberömda Maja-Lisa. De fortsätter att hålla
kontakten, inte minst genom brevväxling,
nästan ända fram till Maja-Lisas död
1851. Carl Olof kom att beskriva henne
som den som hade lärt honom mest och
benämnde henne gärna som profetissan från
Storkåge. Hennes andliga vägledning och
teologi kom att leva vidare genom Rosenius. I något äldre kyrkohistoriska beskrivningar kan det stå att hon verkade
i Rosenius anda. Detta illustrar visserligen
att det finns ett starkt andligt och teologiskt samband mellan dem, men blir helt
fel när man vet att Maja Lisa predikade
redan under Carl Olof Rosenius barndom.
En korrekt beskrivning hade varit att Ro-

När du står i beredskap att synda, tänk då
på Guds vrede, men när du har syndat,
tänk då enbart på Guds nåd: på det du
må aldrig upphöra att tro, och aldrig upphöra att frukta Gud.

....……………………………………......
Vill du läsa mer om Maja-Lisa Söderlund,
se till exempel Ingång – Johannelunds teologiska skriftserie nr 1, 1999, ett nummer
som ägnades helt åt henne.
Tomas Nygren
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Vart tog de vägen?

vara en värk i vårt liv. Vi kämpar alla med
diverse saker, men vi får inte låta vår identitet bestämmas av det. Vi är inte syndare
i första hand utan Guds barn, friköpta
genom Jesus blod en gång för alla!
Det är underbart att jag ska få predika
över Rom 3 i sommar:

Vart tog alla vägen? Alla de jag lekte med i
ungdomsgruppen. Vi åkte skidor, pratade
tro och njöt av att lovprisa Gud tillsammans. Och sedan händer livet. Vi växer
upp, jobbar, utbildar oss och med allting
som händer runt omkring blir kontakten
med kyrkan allt dimmigare.
Jag tackar Gud för alla som är bevarade i Honom. Men tyvärr är det en del som
verkar ha avfallit. Jag skriver verkar för att
jag inte är säker på om det ens är möjligt,
även om jag tror att de menar vad de
säger, när de säger att de inte längre tror.
Hur ska jag då förstå Rom 8: om att

Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som
lagen och profeterna har vittnat om – en
rättfärdighet från Gud genom tron på
Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här
görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och
gått miste om härligheten från Gud, och
utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga
av hans nåd, eftersom han har friköpt
dem genom Kristus Jesus.

Att än en gång påminna varandra att vi
är rättfärdiga av nåd! Vi lever inte isolerat
från vårt sekulära samhälle, utan behöver ständigt påminna varandra i ord och
handling om att leva i nåden. Vi behöver
den kristna gemenskapen där vi får tjäna,
bekänna, lyssna, läsa ordet, dela tro och
tvivel samt tillsammans lovprisa och tacka
Gud för hans nåd. Det är min bön, särskilt
denna sommar, att alla de som jag saknar
och som bekänner sin “otro” till sig själva
och andra människor, ska våga gå med det
till Gud som är trons skapare och givare.
Be du också för dig själv och för andra.
Frid och Guds välsignelse över er
sommar!
Denis Bisaso

varken död eller liv, varken änglar eller
andemakter, varken något som finns eller
något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat
i skapelsen skall kunna skilja oss från
Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.

Oavsett så är vi många som behöver
på nytt och om igen upptäcka Guds kärlek
och nåd. Det är nämligen så att likt Judas
(förrädaren) springer många bort från
Gud, på grund av skam och skuld för deras synder, istället för att likt Petrus (också
en förrädare egentligen) springa med det
tillbaka till Gud. Och jag känner igen
mönstret i mitt eget liv, då jag tvivlar som
mest i perioder när min synd blir extra
tydlig för mig. Det är riktigt att synden ska

INFORMATIONSKVÄLL OM BARNENS ALTARSKÅP
Cecilia Redner, stiftsadjunkt för barn- och ungdomsfrågor i Västerås stift,
berättar om Barnens altarskåp, dess bakgrund, symboler och möjligheter.
Vi låter oss inspireras i hur Barnens altarskåp kan användas i vår kyrka.

Onsdagen den 29 augusti kl 18.30–20.00
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Alla intresserade är välkomna.

Afternoon Tea med
Beatlesmusik blev succé!
Det kommer nog 50, kanske 100, sa vi. Men det kom
över 140 utöver Lötenkören,
ungdomskören och barn. Runt
de dukade borden spreds ett
sorl innan musiktrion med Joel
Persson Haag, piano, Elias
Hällqvist, bas och Anton Jonsson, trummor slog an tonen.
Gästsolisten Andreas Lindholm fick alla med i allsången
och kören sjöng flera av de
kända sångerna. Det var en
fröjd att se igenkännande glädje i mångas ansikten.
Tack alla ni som bidrog till
denna varma festliga kväll!

Foto: Erika Fredriksson
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En psalm
Eva Edlund (70 år)
Intervjuas av
Karin Renström.
Karin: När jag frågade dig om du ville skriva om någon psalm i Månadsbladet sa du
direkt att det i så fall skulle vara psalm 289
Guds kärlek är som stranden. Vad är det som
främst berör dig i den?
Eva: Psalmen fastnade direkt när jag
hörde den första gången. Den gick rakt in.
Psalmen behandlar hela livssituationen.
Karin: Hur då menar du?
Eva: Första versen beskriver ett ställningstagande till Guds kärlek. Den är
villkorslös och vi får ta emot den om vi
vill. Det är frihet. Stranden visar för mig på
något öppet, likaså gräset. Både detta och
vind och vidd leder också tankarna till min
uppväxt vid havet, på Skaftö på Västkusten.
Andra versen handlar om oss, om att
vi vill vara oss själva och göra något vi
brinner för, något som är till nytta. Vi vill
den frihet där vi är oss själva, den frihet vi kan
göra något av, som ej är tomhet men en rymd av
drömmar. Man önskar att det är fruktbart,
det man gör.
Tredje versen visar på att vi är bara
människor. Det kommer så mycket emellan. Det är målande med murar och galler,
Och ändå är det murar oss emellan, och genom
gallren ser vi på varann. Vi bygger våra egna
fängelser, knyter oss i oss själva. Vi tycker
inte att vi kan något eller tror att andra
tror det om oss. Vi är rädda för vad andra

Konstnär: Inga Belani

ska tycka och säga. Då blir vi fångna.
Fjärde versen visar på att Guds förlåtelse räcker och att Han har makt att
knyta upp alla knutar. Vem du än är och
var du än bor. I din förlåtelse vår frihet är. Den
sträcker sig så långt din kärlek vandrar bland
alla mänskor, folk och raser här.
Karin: Den här versen börjar med
domen, O döm oss, Herre. Det kan ju uppfattas som väldigt negativt. Vad har du för
tankar om det?
Eva: Vi vet ju att vi ska dömas, men
det finns en som kan frisäga oss, som kan
ge ett friande domslut genom förlåtelsen,
Jesus. Förlåtelsen får alla ta emot om vi
ber om den. Den sträcker sig så långt din
kärlek vandrar, den gäller för alla.
När jag sa vilken psalm jag tänkte
på, så tyckte du att den passade bra till
sommaren, men jag tycker inte att det är
en sommarpsalm. Den går att sjunga hela
året.
u
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Karin: Ja, det har du rätt i. Första
gången jag sjöng den var på konfirmationsläger som var på sommaren. Nu när
du delat dina tankar om innehållet så ser
jag psalmen med nya ögon. Men nu får
den ändå komma med i sommarnumret av
Månadsbladet.
Eva: Jag tycker att det är viktigt hur
psalmen sjungs. Den kan sjungas så olika.
Nyanserna i melodin är väldigt viktiga tillsammans med texten. Om psalmen sjungs
slätstruket och slarvigt kan melodin bli

monoton. Skiftningarna i melodislingorna
följer texten väldigt bra.

u

Sv. Psalm 289 ”Guds kärlek är som stranden”, text: Anders Frostensson, musik:
Lars Åke Lundberg. (Texten kan av upphovsrättsliga skäl inte återges i sin helhet.
Slå gärna upp den i psalmboken och läs
eller sjung den.)

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

Vägen, Sanningen och Identiteten
Bibelhelg i Lötenkyrkan 5–7/10 2018.
Samarrangeras med konferensen Livsväg
Huvudtalare är Hans Weichbrodt, präst
och inspiratör inom Oasrörelsen. Medverkar gör också Elisabeth Sandlund,
journalist och samhällsdebattör, AnnaSophia Bonde, präst och bibellärare på
Helsjöns folkhögskola samt Pontus Adefjord, musiklärare och teologistuderande.
Alla är välkomna. Ingen anmälan.
Under lördagen café i Lötenkyrkan
mellan 11–19. Kaffe, te, smörgås och
fikabröd.

11.00 Kaffepaus
11.30 Seminarier.
A) Musiken i gudstjänsten, en del
av vår identitet. Pontus Adefjord.
B) Stillhet och bön. Vi samlas och
ber för våra församlingar och vårt
samhälle.
12.30 Lunchuppehåll. 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

PROGRAM
Fredag 5/10

19.30 Vägen.
Hans Weichbrodt.
Lördag 6/10

Söndag 7/10

09.30 Lovsång
10.00 Sanningen.
Anna Sophia Bonde.

09.30 och 11.15 Identiteten.
Hans Weichbrodt.
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Lötenkyrkan

Regelbundna veckosamlingar

16.00–16.40 BARNKÖR 1, 6 år – åk 3.
17.00–17.40 BARNKÖR 2, åk 4–6.

Söndagar

19.00–20.00 UNGDOMSKÖREN
(Barn- och ungdomskörer börjar i sept.)

09.30 SÖNDAGSSKOLA. Två grupper

3–5 år, från 6 år och uppåt. (börjar i sept)

Onsdagar

18.00 UNGDOMSGRUPP E 16

13.00 LÖTENLUNKEN

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

Motionspromenad med fika. (börjar 29/8)
Utgång från Lötenkyrkan.

18–20 HANTVERKSKAFÉ

16.45–17.30 TJEJKÖR, från åk 7.

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

18.00–20.00 ÖPPEN KYRKA, ungdomar.

Måndagar

Torsdagar

19–21 LÖTENKÖREN (börjar 3/9)
19.00 MEDITATION.(Ojämna

börjar 9/9.)

18.30–20.00 SCOUTER, åk 1 och uppåt.

veckor,

Fredagar

18.30 Introduktion till meditation

13–14 LÖTENS BLÅSENSEMBLE

Tisdagar

(under sommaren måndagar kl 19)

09.40 MÄSSA

19–22 TONÅRSGRUPPEN, 12–17

10.20 BÖN vid ljusbäraren, kyrksalen

Lördagar

14.00–16.00 SPRÅKCAFÉ (börjar 28/8)

18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna.

För vuxna och läxläsning för barn.

år.

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

MAJ

Söndag 3 juni

1 efter trefaldighet. Vårt dop.

Söndag 27 maj

Heliga tref. dag. Gud – Fader, Son och Ande.

10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS

10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS och
SOMMARFEST

18.00 HANTVERKSCAFÉ

Sofia Oreland. Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Margareta Westin Olsson, Lötenkyrkans
anställda. Barnkören. Barnens altarskap tas
emot. Kollekt: Salt – barn och unga i EFS.
Kyrkfika.

Måndag 4 juni

18.00 E16 för äldre tonår och unga vuxna

2 efter trefaldighet. Kallelsen till Guds rike.

19.00 MUSIK I SOMMARKVÄLLEN

Ungdomskören. Se separat annons sid 2.
Söndag 10 juni

Emmanuel Ezra och Tomas Nygren leder
bibelstudium.

10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS

JUNI

Hans Lindholm.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete, kyrkfika.

Lördag 2 juni

FÖRSAMLINGSMÖTE i samband med kyrk-

fika som församlingen bjuder på.

18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna

10

Söndag 5 augusti

18.00 E16 för äldre tonår och unga vuxna

Emmanuel Ezra och Tomas Nygren leder
bibelstudium.

10 efter trefaldighet. Nådens gåvor.
10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS

Onsdag 13 juni

Diana Mojas. Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

18.30 SOMMARHEMGRUPP

18.00 HANTVERKSCAFÉ

Varje onsdag i sommar. Se separat annons sid 13.

Söndag 12 augusti

11 efter trefaldighet. Tro och liv.

Söndag 17 juni

3 efter trefaldighet. Förlorad och återfunnen.

10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS

Denis Bisaso. Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

10.00 GUDSTJÄNST MED DOP

Niklas Westling.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Söndag 19 augusti

12 efter trefaldighet. Friheten i Kristus.

Söndag 24 juni

10.00 HÖGMÄSSA

Den helige Johannes Döparens dag.
Den högstes profet.

Margareta Westin Olsson
Kollekt: EFS internationella mission.

10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS

Torsdag 23 augusti

Hans Lindholm.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

13.00 LÖTENTRÄFFEN.
Upptaktsträff med sommarminnen.

Söndag 1 juli

Söndag 26 augusti

Apostladagen. Sänd mig.

13 efter trefaldighet. Medmänniskan.

10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS

10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS

Niklas Westling.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Sofia Oreland.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

18.00 HANTVERKSCAFÉ

17.00 GAMLISMÄSSAN, G:a Uppsala kyrka

Söndag 8 juli

6 efter trefaldighet. Efterföljelse.

Avtackning av församlingsherden Forshaga
Susanne Brännhammar.

10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS

Onsdag 29 augusti

Niklas Westling.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

18.00 OM BARNENS ALTARSKÅP

Se separat annons.

Söndag 15 juli

Torsdag 30 augusti

Kristi förklarings dag. Jesus förhärligad.

13.00 LÖTENTRÄFFEN.

10.00 HÖGMÄSSA

Fyra månader i Lutherska kyrkan i Zimbabwe.
Christine Aveholt Franzen

Sofia Oreland. Kollekt: EFS Mission.
Söndag 22 juli

Söndag 2 september

8 efter trefaldighet. Vårt dop.

14 efter trefaldighet. Enheten i Kristus.

10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS

10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS
– Terminsupptakt

Sofia Oreland. Kollekt: Lötenkyrkans arbete.
Söndag 29 juli

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

9 efter trefaldighet. Goda förvaltare.

18.00 HANTVERKSCAFÉ

10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS

Noah From. Kollekt: Lötenkyrkans arbete.
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Lötenkyrkan

Ekonomisk rapport för april 2018
Intäkter

Kollekter
Löten

Gåvor
Löten

EFS
Mission

Övriga
kollekter

Totalt
insamlat

Jan–April 2017

187 499

188 875

89 539

53 404

519 317

Jan–April 2018

210 175

190 790

86 577

57 705

545 247

Budget 2018

210 000

203 500

Detta blir sista rapporten före sommaren.
Stort tack för alla gåvor till olika ändamål.
Nu har kollekter och gåvor kommit ikapp
förra årets siffror. Under sommaren blir

det ju färre kollekttillfällen för de flesta,
och det blir då viktigare med andra gåvor
insända till vårt bankgiro.
Göte Swedberg

Styrelserapport Lötenkyrkan

plats för ett ungdomsteam.
I övrigt arbetar vi vidare med att se
över organisationen med råd och grupper
av frivilliga. Vid första föreningsmötet i
höst blir fyllnadsval till styrelsen. Vi har
sedan tidigare en vakans, och en ledamot
flyttar från Uppsala under sommaren.
Ärenden från årsmötet följdes upp,
bl. a. gällande tvätt av kyrkans textilier.
Arbetet med ny altartavla fortsätter och
vi börjar närma oss en första åtgärd att
hänga upp en vepa med textiltryck.
Göte Swedberg

Styrelsens möte 15 maj ägnades till stor
del åt personalsituationen, och hur vi
planerar för framtiden. Församlingsherden
Susanne Brännhammar har sagt upp sig,
och vår präst Margareta Westin-Olsson
söker också annan tjänst. Även om hon
inte sagt upp sig ännu diskuterade vi ändå
hur vi skall tänka inför att rekrytera en
ny präst till Lötenkyrkan. Noah Froms
anställning upphör till sommaren. Under
hösten då också planerar för att erbjuda

TACK gånger tre den 27 maj kl 10!

Vill du få säga tack och tala med Noah,
Anton eller teamet så var med på gudstjänst med sommarfest den 27 maj.
Margareta Westin Olsson

Noah From kommer inte att fortsätta
att arbeta i Lötenkyrkan till hösten utan
studera. Anton Renström har gjort sitt
teamår vid Åredalens folkhögskola, med
praktik hos oss i Lötenkyrkan, som avslutas i maj. Teamet från YWAM i Australien, som varit hos oss under maj, med
två ledare och åtta studenter, fortsätter till
Norge.

Föreningsmöte/Extra stämma
Styrelsen har beslutat att det ska bli en
extrastämma den 18 september kl 19,
med fyllnadsval till styrelsen och förslag
om ändring av föreningens stadgar.
Lokal: Lötenkyrkans församlingssal.
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Styrelseledamöter i Lötenkyrkans missionsförening efter årsmötet

Sittande från vänster: Tomas Nygren, Stefan Holmström och Siv Skott.
Stående från vänster: Göte Swedberg, Anna Claesson, Birgitta Giertz, Maria Norlin och
Natalie Eckerdal. Saknas på bilden: Torbjörn Larspers och Hans Boije.

Husmorsuppgifter

även någon som har omsorg om våra
kyrktextilier.
Är du intresserad att vara ideell medarbetare på någon av dessa två områden, så
hör av dig till någon av oss i styrelsen
Siv Skott

I brist på en heltids husmor i Lötenkyrkan
får vi frivilliga fylla tomrummet så gott det
går. Under drygt ett halvt år har jag städat
och försökt få till någon slags ordning på
nedre plan, i dess skåp och förråd.
Jag ser att det skulle behövas kontinuerlig översyn av lokalerna, någon som
vet var saker och ting hör hemma, som
meddelar sådant som behöver åtgärdas,
eller bara är allmänt trevlig mot besökare
i lokalerna. Tänk om det funnes ett par
personer, boende i närheten av Lötenkyrkan, som ville åta sig att intressera sig för
miljön på nedre plan och visa omsorg om
ledarna, barnen och ungdomarna. Vilken
välsignad uppgift!
Apropå husmorsuppgifter så behövs

Sommarhemgrupp
Onsdagar 18.30 – 20.30
Start 13 juni i Lötenkyrkan
En öppen samling där vi ber och
upptäcker Bibeln tillsammans!
Inga förkunskaper krävs!
Kontakt: karolina.adlarson@gmail.

com, 073-72 064 75.
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Foto: Ken Forsberg

Från Sävjas horisont

Givande konferens i Luleå

Sommarkvällar varje onsdag

På hemmaplan närmar sig sommaren
och jag vill särskilt slå ett slag för sommarkvällarna varje onsdag kl 19. Det är
som vanligt ett varierat program, mycket
musik och konserter, men också andra
programinslag. Ett bra sätt att få möjlighet
att träffas under sommarens förskingring
i kombination med fina kulturella upplevelser. Sommarkvällarna tar sin början
efter midsommar och fortsätter en bit in i
augusti (se separat program för detta).
Vi behöver också säkra våra insamlingsmedel nu under sommaren då de
traditionellt sett brukar gå ned lite. Ett
bra sätt att göra detta är att bli månadsgivare till vår förening. Som bekant går det
absolut största delen direkt till missionen
i Sverige och utomlands även av det vi
samlar in lokalt.
Till sist vill vi önska er alla en skön och
avkopplande sommar!
Styrelsen för EFS i Sävja
genom Leif Sandberg

I skrivande stund är jag just hemkommen
från EFS årskonferens i Luleå. Måste nog
erkänna att det bar lite emot att åka upp så
långt i norr när Kristi Himmelfärdshelgen
såg ut att bli så varm här hemma. Som
vanligt när man väl är på plats är ju allt
så mycket bättre, och det blev verkligen
en fin konferens under temat ”Bryta ny
mark”.
Några guldkorn jag särskilt tog till
mig var seminariet på fredag förmiddag
angående EFS framtid och nya vision. Det
kändes väldigt fräscht och utmanande.
Hur kan vi utvidga våra cirklar kring EFS
till nya människor och sammanhang? Har
vi insett att den absolut största tillväxten
just nu i våra föreningar sker kring nyanlända och utrikesfödda? Speciellt roligt var
också att vi nu valt in en ledamot i EFS
styrelse med bakgrund i Eritrea. Hans eget
vittnesbörd om EFS historiska betydelse i
östafrika gjorde starkt intryck.

Sommarkväll 19.00 varje onsdag 27 juni – 15 augusti
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GUDSTJÄNSTER
I SÄVJA KYRKA
Morgonbön 9.30–9.45 varje onsdag, med
efterföljande samvaro kring enkelt fikabord.
Sönd 15/7 Kristi

förklaringsdag

18.00 GUDSTJÄNST

Sofia Hedman.
Kollekt: Uppsala Stadsmission (F).

JUNI
Sönd 3/6 Första

söndagen e. trefaldighet

Sönd 22/7 Åttonde

9.30 FÖRBÖNSMÄSSA

18.00 MÄSSA

Sofia Hedman. Kerstin Olsson. Söndagsskola, kyrkkaffe. Kollekt: EFS mission (F)

Susanne Nordgren.
Kollekt: Svenska kyrkan i utlandet (R).

18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA

Sönd 29/7 Nionde

Sofia Hedman.

Sönd 10/6 Andra

söndagen e. trefaldighet

Björn Dahlman. Kollekt: SKUT (F)

AUGUSTI

Monica Pettersson Forsberg, LarsOlov
Eriksson. Söndagsskolans avslutning.
Kyrkkaffe. Kollekt: EFS mission (F).

Sönd 5/8 Tionde

söndagen efter trefaldighet

18.00 MÄSSA

18.00 UNG MÄSSA

Björn Dahlman. Kollekt: SKUT (F).

Mattias Stockhaus.

Sönd 12/8 Elfte

söndagen e. trefaldighet

söndagen efter trefaldighet

18.00 GUDSTJÄNST

9.30 MÄSSA

Mia-Marie Kjellgren. Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete (R).

Mattias Stockhaus. Kyrkkaffe. Kollekt:
Svenska kyrkans internationella arbete (R)

Sönd 19/8 Tolfte

18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA

söndagen efter trefaldighet

18.00 MÄSSA

Björn Dahlman.

Susanne Nordgren. Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete (F).

JULI

Sönd 26/8 Trettonde

Sönd 1/7 Apostladagen

söndagen efter trefaldighet

18.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST
PÅ LINNÉS SÄVJA,

18.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST
PÅ LINNÉS SÄVJA

Sofia Hedman.
Kollekt till: Diakoniinstitutionerna (R).

Mia-Marie Kjellgren. Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete (R).
Sönd 8/7 Sjätte

söndagen efter trefaldighet

18.00 GUDSTJÄNST

9.30 GUDSTJÄNST

Sönd 17/6 Tredje

söndagen efter trefaldighet

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.

söndagen efter trefaldighet

18.00 MÄSSA

Mattias Stockhaus. Kollekt: Svenska kyrkans
internationella arbete (F).
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Välkommen på sommarfest!
Vi firar sommaren och detta händelserika läsår i EFS Mikaels tillsammans. Ta med en vän eller två!
12 juni kl 19.
Styrelsen genom
Markus Holmström
Entré Frälsningsarmén

PROGRAM

Adress: Frälsningsarmén, S:t Persgatan 20.
3 juni kl 16. Gudstjänst med tema: Jesus bli oss när
12 juni kl 19. Sommarfest
Mer info om hemgudstjänsterna och övrig verksamhet finner du på vår
hemsida eller Facebooksida. www.facebook.com/efsmikaels/
www.efsmikaels.se

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
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EFS Mikaels
Josefin Norstedt
josefinnorstedt@gmail.com

Ansvarsgrupper Lötenkyrkan
26 aug – 1 sept

9–15 sept

23–29 sept

Ansvarsgrupp 12

Ansvarsgrupp 14

Ansvarsgrupp 16

Hans & Margareta Lindholm
Anna Claesson
Lina Fjällström
Mina Jumataty
Vivan Lannerkrans
Jieying Liu
Jan Ottersten
Hanna & Hamidou Sinare
Birgitta & Tore Samuelsson
Alice Söderström
2–8 sept
Ansvarsgrupp 13

Sten Pettersson
Rut Abrahamsson
Eva & Sven-Erik Edlund
Ruth Jacobs-Elala &
Urgessa Elala
Steffi Knorn
Jan Lundmark
Kidisti Tesema
Ella Wolde Selassie
Siv Skott
Gudrun Örenfors

Ulla & Bo Lundström
Donna Engström
Lennarth Roxendahl
Stig-Lennart & Anne
Gunnarsson
Karin Edlund
Anna Eckerdal
Maria Petersson
Noomi Väcklén
16–22 sept
Ansvarsgrupp 15

Gunnar & Karin Löfgren
Christina & Eskil Cederlund
Jessica Holmgren Carlsson
Christina & Stefan Holmström
Anna Lindgren
Maan Fathalla
Vivianne Nasir
Miriam Sandström
Inger & Tomas Wärnsberg

Agne & Karin Nordlander
Gullan Berglund
Birikiti Fassahay
Cecilia & Jonas Forsman
Eva & Per Forslund
Camilla Kirch Norén
Ingrid & Olle Lövheim
Gun Lindh
Börje Lindblom
Ingmarie & Thomas Lindgren
Siri Wedin
30 sept-6 okt

Ansvarsgrupp 1
Berith Lindberg
Hans Edlund
Aster Ferrow
Elle Kristiansson
Christin & Gunnar Nygren
Maria Rydén
Azeb Tsegay
Eva Wahlberg

Kommande perioder:
Period

7–13 okt
14–20 okt
21–27 okt
28 okt–3 nov
4–10 nov
11–17 nov
18–24 nov
25 nov – 1 dec
2–8 dec

Ny medlem 2017–2018
Vid kyrkkaffet i upptaktsgudstjänsten i
den 28 aug är du särskilt välkommen
att dela gemenskapen med oss i smågruppsrådet. Vi vill informera om det

Grupp

2
3
4
5
6
7
8
9
10

som händer i Lötenkyrkan. Bibel/bönegrupper t. ex. Och du kanske har frågor och
synpunkter som du önskar dela med oss.
Välkommen!
Smågruppsrådet/gm Gunborg Marklund
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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
Margareta Westin Olsson
tel 018–430 37 88.
margareta.westin.olsson@
svenskakyrkan.se,
BANKUPPGIFTER
Lötenkyrkan Bg 592–9260
Mikaels Bg 258–3623
Sävja kyrka Pg 4782621–9
TRYCKERI
Just Nu, tel 018–12 20 95
OMSLAGFOTO
Vårens livsskott.
Foto: Ken Forsberg
NÄSTA MANUSSTOPP
Onsdag 15 aug 2018
NÄSTA NUMMER
Torsdag den 23 aug 2018

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
Samarbetskyrkopräst, Margareta Westin Olsson 430 37 88
Präst, Sofia Oreland*
018–430 37 97
Församlingskonsulent, Karin Löfgren
018–430 37 96
Ungdomsledare, Noah From
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
018–418 10 00
Ordförande i missionsföreningen
Monica Pettersson Forsberg
0702-46 55 05
Varpvägen 12, 757 57 Uppsala e-post mpf018@gmail.com

Gamla Uppsala Församlingsråd

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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SE HIT!
Lägerfond för EFS Mittsveriges
familjeläger Åkerö 2018
Önskar du och familjen åka på familjelägret på Åkerö 10–14 juli 2018, men
tvekar på grund av priset, så har EFS
Missionsförening i Lötenkyrkan tillskjutit
en lägerfond som det är möjligt att söka
bidrag från.
För mer information kontakta:
Präst Margareta W O, 018–430 37 88,
margareta.westin.olsson@svenskakyrkan.se
eller
EFS mf ordförande Tomas Nygren,
070–172 48 82,
tomas.nygren@johannelund.nu

Mer information finns på
www.efsmittsverige.org

Ikonmåleri
13–17 augusti 2018

ordnar Stiftelsen Fjellstedtska skolan en kurs i
ikonmåleri. Kursen leds av Lisa Chemnitz och den
äger rum i Uppsala.
I avgiften 2 200 kr ingår deltagande i kursen och en
gemensam måltid första kvällen.
Man kan ta med sig eget material eller köpa det för
ca 700 kr.
Mer information finns på hemsidan:
http://www.fjellstedtska.se/?id=80
Leif Nordenstorm, 070–814 67 75, kan också svara
på frågor.
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