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Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny.
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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
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LOPPIS &
PLANTOR!

Skuttunge Missionshus

lördag 19 maj kl.10.00-13.00
I år går
pengarna till
Barnhemmet
Bulongwa i
Tanzania

Kyrkan i Asmara. Foto: Erik Johansson
Tisdag 22 maj i Lötenkyrkan

18.00 Internationell kväll
om Eritrea
Temesghen Berhane, generalsekreterare, och Simon Gebrekristos, kyrkopresident för evangelisk-lutherska
kyrkan i Eritrea.
Enkelt fika 18.00–18.30.

LÄMNA IN PRYLAR DU VILL SKÄNKA TILL MISSIONSHUSET
KONTAKTA:
EVA-KARIN CARLSON TEL. 37 43 64
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Ledare

Pingstens månad
Genom att lyfta fram vad Jesus själv
säger i sitt avskedstal blir det tydligt hur
de tre personerna i Gudomen samverkar
med varandra. Fadern sänder Anden för
att påminna om allt vad Jesus sagt. Därför
är Anden sanningens ande, för Jesus är ju
själv sanningen – för att anspela på ett av
Jesu anspråk i just avskedstalet.
När vi firar pingst i år kan vi förhoppningsvis njuta av den svenska våren
och försommaren i dess fulla fägring; vi
svenskar är ju nu en gång för alla naturromantiker. Men vi får också påminna oss
de omvälvande löften som Jesus själv gett
sitt folk och den förnyelse som Hjälparen
kommer med. En förnyelse som alltid,
alltid, förknippas med Jesus själv.
För Hjälparens förnämsta uppdrag är
att peka på Jesus. När han pekar på oss är
det för att avslöja vårt behov av Frälsaren.
När han pekar på Jesus är det för att uppenbara vem Jesus är, nämligen Gud.
Pingst behöver alltså inte bara vara en
erinran om naturens förnyelse. Den kan
också vara en erinran om vårt eget behov
av andlig förnyelse. Och i år är alltså maj
pingstens månad.

I år är maj pingstens månad. Vi får se
fram emot och fira den Helige Ande, denna oftast alltför anonyme person i Gudomen. Och vi får göra det under två helger
trots att Annandag pingst bortrationaliserats av myndigheterna för att ge plats för
den profana nationaldagen.
Söndagen före pingst handlar om Hjälparen som ska komma och Pingstdagen
om Hjälparen som kommit. Båda aspekterna är viktiga. Nästan alla evangelietexter dessa två firningsdagar är hämtade från
Jesu avskedstal i Johannesevangeliet, och
det är naturligtvis inte någon tillfällighet.
Ingen annanstans i Nya testamentet talas
så utförligt om Anden som där.
Vid första anblicken kan Jesu avskedstal verka lite enformigt eftersom
det innehåller en hel del upprepningar.
Men kanske var det nödvändigt. Talet om
Hjälparen behövde nog nötas in för en
lärjungaskara som inte riktig förstod vad
som var på gång. Och kanske vi behöver
den upprepningen också för att kunna lära
känna Anden lite mer.
Ty Hjälparens/Andens uppdrag är
viktigt. Vi kan notera de fem ställen i
avskedstalet där Hjälparen uttryckligen
nämns och vad som sägs om honom:
• Han är sanningens ande och ska förbli i
Jesu lärjungar.
• Han sänds av Fadern för att påminna 		
om allt som Jesus har sagt.
• Han ska vittna om Jesus.
• Han ska visa på synd, rättfärdighet och
dom.
• Han ska vägleda med hela sanningen 		
och förhärliga Jesus.

LarsOlov Eriksson
EFS Sävja
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Tema: Rosenius

Rosenius
och Pietisten

C

arl Olof Rosenius är för alltid förknippad med tidskriften Pietisten.
Det var George Scott som grundade tidningen, men redan från första
numret 1842 var Rosenius redaktör. Och
han förblev det fram till sin död 1868 då
tidningen övertogs av Paul Petter Waldenström som fortsatte att ge ut den fram till
sin död 1917. Därefter kom bara något
enstaka nummer ut innan tidningen lades
ned.
Pietisten var Rosenius viktigaste forum
för det budskap som han ville förmedla.
Många av hans predikningar publicerades
i tidningen och de flesta böcker som gavs
ut i Rosenius namn hade först publicerats
som artikelserier i Pietisten. Därför kan det
vara av intresse att något kort titta på den
programförklaring som finns i det första
numret från januari 1842.
Det som möter allra först är – förutom
namnet Pietisten – en ordförklaring: ”Ordet
Pietist, härledt från Latinet, betyder: Gudaktig.” Därefter följer ett förord – ja, det
kallas faktiskt så.
Inledningsorden är allvarstyngda:

kommer att närmast röna werkningarna af
ett dylikt företag.”

Formuleringarna följer dåtidens omständliga skrivsätt. Detta är inte rapp journalistik; det är genomtänkt presentation.
I fortsättningen reflekterar redaktionen
över behovet av en kristen tidskrift. Det
finns behov av en tidning som återger berättelser, levnadsbeskrivningar, brev med
mera till uppbyggelse. Detta vill Pietisten
bidra med och på så sätt komplettera
andra tidskrifter, bland andra Missions-Tidning, som ju Rosenius också redigerade.
Ett par inledande påpekanden görs
också. Dels att redaktionen inte är ute
efter att göra någon större ekonomisk
förtjänst på utgivandet, dels att tidningens
namn är valt med omsorg. Och det kallas
”ett skönt betydelserikt ord”.
Avsikten med tidningen är alltså uppbygglig. Den riktar sig till kristna och den
vill ”komma till de undan kriget gömda
barnen och samtala med dem om det som
tillhör det inre livet”. Det krig som avses
är nog stridigheter inte minst mellan olika
kristna grupperingar. Ty ”ett vill Pietisten
sorgfälligt undwika, nemligen Polemik,
twist, ware sig om de Christeliga eller de
jordiska tingen”.
Den läsare som inte delar redaktionens
och tidskriftens teologiska uppfattning
och som anser att den strider mot ”den
rena Evangeliska läran” uppmanas helt

”När man med allwar öfwerwäger den
kraft till ondt eller godt. som en i många
händer utlemnad Tidning utöfwar, så skall
man finna, att utgifwandet af en sådan
icke bör företagas utan mogen ompröfning och någorlunda wisshet att företaget
är af behofwet påkalladt och kan, åtminstone efter redlig oegennyttig menniskoberäkning, medföra gagn för den krets som
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Tema: Rosenius

Detta är Rosenius
eget exemplar av
Pietisten, inbundet
i årgångarna 1–7,
1842–1848.
De olika utgåvorna
av Pietisten trycktes
om ett flertal gånger,
redan under Rosenius
levnad.
Johannelund och
EFS arkiv har en stor
samling av Pietisten.

Förordet avslutas med en vädjan om
bön för hela företaget och en önskan att
om det inte är Gud ”till behag och för de
gudaktige till nytta” så ska det – ju förr
dess bättre – ”warda om intet”.
Pietisten blev som sagt Rosenius
viktigaste forum för hans förkunnelse.
Han kunde knappast ana vilken enorm
betydelse tidningen skulle få som bärare
av den nyevangeliska väckelsen. Antalet
prenumeranter ökade stadigt under den
tid Rosenius var redaktör, och både under
hans levnad och senare kom tidningen
att tryckas om och ges ut på nytt men då
omredigerad och i bokform. De första
numren i original är i dag mycket sällsynta,
medan de omredigerade årgångarna är
ganska lätta att få tag på antikvariskt.

enkelt att upphöra att prenumerera på
tidningen.
När det så gäller innehållet noterar redaktionen först att det är svårt att i förväg
ange vad som kommer att publiceras. Men
sex rubriker anges. Först ”en ledande artikel, icke widlyftig, och som på ett lättfattligt sätt samt uti Pietismens anda afhandlar
något praktiskt ämne”. Därefter en levnadsbeskrivning. För det tredje berättelser
och brev. För det fjärde något som kallas
”Hwarjehanda”, det vill säga ”anekdoter,
wiktiga yttranden, lärorika bilder, nyss
utkomne böcker m. m.”. För det femte
”Nyare tilldragelser”, mest sådant som rör
kyrkans inre liv men också ”sådant inom
Samhället, som torde wara wiktigt för den
gudaktige att weta”. Sist läsning för barn.
Sett i backspegeln blev det dock inte så
mycket av detta sista.

LarsOlov Eriksson
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alla verserna gör fortfarande starka intryck
när man läser eller sjunger dem.
Vi skulle gärna vilja höra kören sjunga
just den psalmen. Tyvärr är min röst inte
så bra längre och uppgifterna i Löten har
varit många sen vi flyttat hit på 90-talet.
Därför har varken Solveig eller jag varit
med i kören. Men vi uppskattar alla som
är med och sjunger och tränar varje vecka.
Vi ser i stället fram emot den stora kören
som det talas om i sista boken i Bibeln.
Från Hållands folkhögskola medverkade skolkören både höst och vår på
Lutherska Bönhuset i Östersund och det
blev mycket uppskattat. Kanske betydde
det mer för oss som elever att börja bidra
med körsång och att få uppskattning.
(Sv. psalm 162, text av Natanael Beskow, kan inte presenteras i sin helhet av
upphovsrättsliga skäl. Vi hänvisar därför
till psalmboken.)
Nummer 279, vers 1–3, i 1937 års
psalmbok
1. Till dig av hjärtans grunde
I nöden ropar jag.
Ack, att jag finna kunde,
O Gud, för dig behag.
Låt upp ditt milda öra,
När jag åkallar dig.
Av nåd mig värdes höra:
Du vet vad felar mig.

En psalm
Reynold Granbom (82 år)
Min själ ditt hopp till Herran,
Den gode Fadern, vänd,
Vars nåd är när och fjärran,
Av trogna hjärtan känd.
Du finner liv och hälsa
I hans barmhärtighet:
Han sina barn vill frälsa
Från synd och farlighet.
(Ur psalm 279, v 4 i 1937 års psalmbok, text L Wivallius 1605–1669)
Den psalmen sjöng vi i kör i slutet på
1950-talet på folkhögskolan i Hålland,
Jämtland. Körledare var Folke Burman.
Psalmens ord sitter fortfarande kvar i
mitt minne, trots att det gått så många år.
På folkhögskolan var det många som hade
bra sångröst. Folke Burman blev troligen
glad över att få unga röster att jobba med.
För egen del hade jag aldrig sjungit i kör
tidigare.
Melodi och stämmor passade väldigt
bra tillsammans och det var en ny erfarenhet att få höra hur de olika stämmorna lyfte fram texten och budskapet. Att vända
sitt hopp till Herren och till en god Fader
var kanske en ny erfarenhet hos många av
oss ungdomar. Att finna liv och hälsa i en
god faders barmhärtighet var troligen nya
tankar för många av oss.
En annan psalm som vi sjöng var Sv.
psalm 162. Som sol om våren stiger …
Speciellt första versen och vers 4, Du
höga kraft, jag längtar åt dig att giva mig. Men

2. Ho varder väl befunnen,
Som kan för dig bestå?
Ho bliver ej förvunnen,
Om du till doms vill gå?
Men fast jag är ovärdig,
Din nåd du mig beter,
Om ödmjuk och botfärdig
Jag synden överger.
6
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Foto: Martin Nilsson

Högklassig brassmusik

innebär att det bara är bleckblåsinstrument och med kornetter i stället för
trumpeter.
Prasie av Wilfred Heaton, Mid all the
Trafic av Leonard Ballantine och Majesty av
Kenneth Downie spelades skickligt och
nyanserat i den första avdelningen.
Efter violinsolo av den 15-åriga
gästartisten, Ivar Odenstad, spelades The
Ransomed Host av Ray Allen, där Ivar bytt
soloinstrument till eufonium. Här visade
sig Ivar vara en mycket skicklig eufonist
med snabba tonsprång på instrumentet.
Orkestern fick också anstränga sig i flera
svåra passager.
Som avslutning spelades In Perfect Peace
av Kenneth Downie, ett stycke där rubriken stämmer med musikens innehåll.
Det var en fröjd att få sitta ner och
lyssna till så högklassig blåsmusik och jag
hoppas att det blir fler tillfällen för Österledsbrasset i Lötenkyrkan. De var själva
nöjda med akustiken som framhävde de
olika instrumenten och nyanserna väl.
Martin Nilsson

Den 15 april hade Österledsbrasset flyttat
sin vårkonsert från Österledskyrkan till
Lötenkyrkan. Det blev ett lyckat byte med
fler besökare än vad som brukar komma,
önskvärt hade dock varit att ännu fler av
de som brukar gå i Lötenkyrkan, hade
upptäckt detta fina arrangemang.
Dirigenten Sture Beijer ledde orkestern
på ett diskret men distinkt sätt. ”Brass”
u

3. Min tro och hopp jag ställer
Uppå det trösteord,
Att i den dom du fäller
Skall nåd för rätt bli spord.
Du som mig utrannsakar,
Till dig jag trofast ser,
Lik väktaren, som vakar,
Till dess sig dagen ter.
Vill du skriva om en psalm?
Kontakta Karin Renström,
070-542 77 78.
karin.renstrom@trafikdesign.se
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Foto: Martin Nilsson

Succé för
musikalen
Mot
hjärtats
mitt
Det är ett myller av barn i Lötenkyrkan
strax före kl 16. Förväntansfulla och
pirriga över att snart är det dags. Generalrepetionen är avklarad och även det
efterföljande fikat med bulle, banan och
äpple. Flera månaders övning ska nu bli
verklighet.
Kyrksalen börjar fyllas av syskon,
föräldrar, far- och morföräldrar och alla vi
andra som vill se och höra barn- och ungdomskörerna från Gamla Uppsala kyrka,
Tunabergskyrkan, Lötenkyrkan och Vänge
kyrka. Till dagen har körledarna Gunnel
Hällqvist, Fanny Peters, Sussie Näslund
och Barbro Björklund engagerat en kompgrupp med Cajsa Skogholt på flygel, Isak
Pedersen, bas och Malkolm Bonander på
slagverk.
Sorlet lägger sig och Gunnel tar mikrofonen och berättar att musikalen av Karin
Runow börjar med en teaterrepetion.
”De vise männen” studerar stjärnorna
på himlavalvet innan den stora svartklädda
barnkören tar ton. Vi blickar upp mot himlen. Snart ljuder den flerstämmiga sången.
De kan verkligen sin sång. Nästa stycke
blir med dans, över himlen vandrar stjärnorna
fram, sjunger kören.

Stjärnan Anna skådar mot himlen.
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Musikalen handlar inte bara om stjärnor utan också om livet på jorden, om mat
till alla och om att bli sedd. Anna, som
spelar stjärnan i musikalen, visar sig inte
känna sig behövd och får inte vara med i
klubben, men hon får då stöd av de ditresta stjärnorna från rymden. Ljudteknikern
Florian Knorn hade mixat ljudet så att det
lät som om de kom från en annan planet.
Äntligen premiär och alla är på plats,
kören, stjärnorna, den gamla damen, den
hemlösa kvinnan och Josef, Maria, Jesusbarnet – för det handlar om julen. Det folk
som vandrar i mörkret ...
Stjärnan saknar dock sina kläder, men
det löser sig när den hemlösa damen kommer med bagen som har stjärnkläderna
som hon fått från himlabesökarna.
De vise männen ger sina gåvor och får
höra om kärlekens väg. Allt vad du vill att
andra ska göra för dig, det ska du göra för dem –
du sprider kärleken, sjunger kören.
Efter premiären får Anna vara med i
kompisklubben Orions bälte.
I hjärtats mitt brinner en eld som aldrig dör,
blir slutsången vi får ta med oss hem.
’’’Martin Nilsson

Bokbordsfinal i
vår inför höstmarknaden
Lötenkyrkans bokhylla för Bial gillas av
många, både de som köper böcker och ger
bort böcker. Varje vecka kommer det in
pengar och nya böcker. Många har sagt att
de regelbundet går till hyllan, och till och
med kommer till kyrkan, bara för att se om
det finns några nya böcker.
Extra romaner och deckare inför semester
I mitten på maj sätter vi upp ett par extra
bokhyllor vid trapphuset med romaner
och deckare inför semestern.
Gissa bokresultatet till och med mars
Förra året var ett rekordår för bokhyllan,
hur mycket tror du det nu kommit in, från
december till och med mars?
Skicka din gissning till 073-658 70 42,
eller manadsbladet@efsiuppsala.se, senast
den 15/6. Den som kommer närmast det
rätta svaret får välja 5 böcker i bokhyllan.

I Bialhyllan står romaner i författarordning, så även
deckare och äventyrsböcker. Övriga avdelningar är
Mat, resor, poesi, cd-skivor, böcker för små och stora
barn- & ungdomsböcker, föräldraböcker, humor, fakta,
sång- och notböcker, böcker på andra språk, memoarer, internationellt och en stor avdelning för bön, andakt,
bibelkommentarer, biblar och annan andlig litteratur.

Plantera en rad extra ...

grannar som inte orkar ta hand om frukten, kanske du kan få en del och bereda till
höstmarknaden.
Lägg undan till loppisen när du rensar i
förrådet i sommar.

Våren har kommit och vi som har möjlighet att odla börjar att göra i ordning för
sådd. Även i år hoppas vi att några har
möjlighet att ha höstmarknaden i sikte
inför sådd och sedan skörd. Hemodlat är
alltid uppskattat och blir fort sålt och till
glädje för de barn som omfattas av projektet Barn i alla länder.
Även du som inte har någon liten täppa
kan säkert bidra på andra sätt. Kanske
plocka bär, safta, sylta och frysa. Några har

Boka in den 17 november
Vi vill redan nu påminna om årets höstmarknad som blir den 17 november. Skriv
in det i din kalender så att du kan medverka eller bara delta. Vi behöver vara många
som tillsammans genomför dagen.
Martin Nilsson, 073–658 70 42.
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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

09.30 SÖNDAGSSKOLA. Två grupper

3–5 år, från 6 år och uppåt.

Onsdagar

18.00 UNGDOMSGRUPP E 16

13.00 LÖTENLUNKEN

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

Motionspromenad med fika.
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
19.00 MEDITATION.(Ojämna

18.30–20.00 SCOUTER, åk 1 och uppåt.

veckor)

Fredagar

18.30 Introduktion till meditation

13–14 LÖTENS BLÅSENSEMBLE

Tisdagar

19–22 TONÅRSGRUPPEN, 12–17

09.40 MÄSSA

år.

Lördagar

10.20 BÖN vid ljusbäraren, kyrksalen

18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna.

14.00–16.00 SPRÅKCAFÉ

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

För vuxna och läxläsning för barn.

APRIL

MAJ

Söndag 29 april

Torsdag 3 maj
13.00 LÖTENTRÄFFEN

5 i påsktiden. Att växa i tro.

Spåren efter Jesus – om kyrkans fyra evangelier.
Biskop em Biörn Fjärstedt.

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk.

Andreas Tyrberg, Emmanuel Ezra, Gesina
och Volker Abraham.

Lördag 5 maj

11.15 SÖNDAGSGUDSTJÄNST med
FÖRSAMLINGSALPHA NR 8.

18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna
Söndag 6 maj

Tema: Hur kan jag stå emot det onda?
Margareta Westin Olsson, Staffan Grenstedt,
Maria Lindberg.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

Bönsöndagen. Bönen.
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med
ssk. FÖRSAMLINGSALPHA NR 9. Tema:

Hur kan jag göra det bästa med resten av mitt liv?
Denis Bisaso, Gunnar Löfgren m fl.

18.00 E16 för äldre tonår och unga vuxna

Emmanuel Ezra och Tomas Nygren leder
bibelstudium.
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T v: Simon
Gebrekristos
och Temesghen
Berhane.

11.15 SÖNDAGSGUDSTJÄNST
med FÖRSAMLINGSALPHA NR 9.

Tema:
Hur kan jag göra det bästa med resten av mitt liv?
Margareta Westin Olsson, Gunnel Hällqvist.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

Tisdag 22 maj

18.00 HANTVERKSCAFÉ

18.00 Internationell kväll om Eritrea

Temesghen Berhane, generalsekreterare,
och Simon Gebrekristos, kyrkopresident för
evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea.
Enkelt fika 18.00–18.30.

Söndag 13 maj

Sönd före pingst. Hjälparen kommer.
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk.

Claes Leverström, Margareta Westin Olsson.

Onsdag 23 maj

11.15 SÖNDAGSMÄSSA.

Margareta Westin Olsson, Maria Lindberg
Kollekt: EFS mission – konferensinsamlingen.
Kyrkfika.

18.00 Föreningsmöte Aktuellt i Lötenkyrkan.

18.00 E16 för äldre tonår och unga vuxna

Bussutfärd till Sala Silvergruva och Östanbäcks
kloster. Föranmälan.

Torsdag 24 maj
13.00 LÖTENTRÄFFEN

Emmanuel Ezra och Tomas Nygren leder
bibelstudium.

Söndag 27 maj

Torsdag 17 maj
13.00 LÖTENTRÄFFEN

Heliga tref. dag. Gud – Fader, Son och Ande.
10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS och
SOMMARFEST

Vårfest i Kaplansgården. Festfika. Sång och
musik med pastor Heidi Lundberg.

Se annons sid 13.

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

18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna

18.00 E16 för äldre tonår och unga vuxna

Lördag 19 maj
09.00 – 16.00 Arbetsdag i Lötenkyrkan

Söndag 20 maj

Emmanuel Ezra och Tomas Nygren leder
bibelstudium.

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med nattvard och förbön, ssk.

Lördag 2 juni

Pingstdagen. Den heliga Anden.

18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna

Andreas Tyrberg, Tomas Nygren.

Söndag 3 juni

11.15 SÖNDAGSMÄSSA

1 efter trefaldighet. Vårt dop.

Sofia Oreland, Gunnel Hällqvist.
Nya handboken tas emot.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS

Sofia Oreland.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

18.00 MUSIKKAFÉ MED LÖTENKÖREN

Måndag 4 juni

Afternoon Tea Music
Se annons på baksidan.

19.00 MUSIK I FÖRSOMMARKVÄLLEN

Ungdomskören.
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Lötenkyrkan

Ekonomisk rapport för mars 2018
Intäkter

Kollekter
Löten

Gåvor
Löten

EFS
Mission

Övriga
kollekter

Totalt
insamlat

Jan–Mars 2017

152 414

137 495

49 180

35 845

374 934

Jan–Mars 2018

144 458

144 930

48 272

53 504

391 164

Budget 2018

152 500

157 500

Stort tack för alla gåvor till olika ändamål. Vi har haft färre kollekttillfällen till
Lötenkyrkans arbete jämfört med 2017
och därför är summan något lägre. Direkt
inskickade gåvor ökar glädjande nog.
Insamling till EFS ligger i nivå med förra
året. Vi fyllde sedan på med ca 35 000 på

påskdagen, men då var det redan april, så
det kommer i nästa rapport. Att övriga
kollekter ökat rejält beror dels på våffellördagen (16 000 kr), dels på att palmsöndagens kollekt (17 500 kr) var i mars i år till
skillnad från april 2107.
Göte Swedberg

Styrelserapport Lötenkyrkan

ningen samt om den nya gudstjänsthandbok som Svenska Kyrkan står i begrepp
att ta i bruk.
Styrelsen beslöt att återigen välkomna
Cross Culture att fira sina multikulturella
gudstjänster i Lötenkyrkan. Cross Culture
har ju under en tid kunnat ha sin verksamhet i Tunabergskyrkan men har nu behov
av en plats att mötas.
Vi är glada att också kunna välkomna
några nytillkomna styrelsemedlemmar,
Anna Claesson och Stefan Holmström!
Maria Norlin

Styrelsemötet 17/4 inleddes med besök av
Noah From som berättade om ungdomsarbetet bland de tonåringar som kommer
till vår kyrka. Under det fortsatta mötet
diskuterades bl a det framtida ungdomsarbetet, vilka former det kan ha och hur
det ska kopplas till Lötenkyrkans vision
för verksamheten, samt de ekonomiska
förutsättningar som finns.
Under mötet diskuterades även möjligheter till satsning på utökad medlemsvård
och kontakt med föreningens medlemmar,
detta med tanke på gemenskap och vision
för verksamheten, men också utifrån den
nya dataskyddsförordningen.
Vi fick också information om åtgärderna efter den senaste brandinspektionen, om ”Barnens altarskåp” som snart
kommer till vår kyrka, om den pågående
utvärderingen av FörsamlingsAlpha-sats-

Styrelseledamöter i Löten efter årsmötet
Valda till 2019: Göte Swedberg, Siv Skott
och Torbjörn Larspers.
Omval för två år: Tomas Nygren, Natalie
Eckerdal, Birgitta Giertz och Hans Boije.
Nyval för två år: Stefan Holmström.
Suppleanter för ett år: Maria Norlin och
Anna Claesson.
12

nd av arbetsgemenskap med andra i Lötenkyrkan.

höver dig som kan

Måla ett rum!

a

Vill du göra en
arbetsinsats med ett
projekt i Lötenkyrkan? Två eller tre
(eller fler) kan lämpligen gå ihop om att
måla ett begränsat
utrymme, t ex ett
rum. Du eller ni hör av er före eller i
samband med arbetsdagen den 19 maj
så bestämmer vi vad och när ni vill måla,
i vår eller under sommaren. Har du
ingen kompis att måla med så hör av dig
ändå, så hittar vi tillsammans någon.

mat och fika
a utomhus

Arbetsdag
Anmälningslista finns på infodisken.
Lunchfixare
kan anmäla19
sig tillmaj
Sventan,kl
tel: 9–16
070-601 17 91
Lördag
Du får göra en praktisk insats i Guds
rike och får även en stund av arbetsgemenskap med andra i Lötenkyrkan.
Vi behöver dig som kan
- städa
- måla
- fixa mat och fika
- arbeta utomhus

Fastighetsrådet genom Sventan,
sven-erik.edlund@comhem.se
070–601 17 91.

Anmälningslista finns på infodisken, eller
direkt till Sventan.

Lötenlunken söker

• Städgrupp. Onsdagar kl 17, 1–2 timmar
en gång i månaden.
ÅBarbro Jonsson 076–812 60 90
• Engelsktolk någon gång i månaden.
ÅGöte Swedberg 070–294 78 73
• Kyrkvärd. Två och två tillsammans.
9.30-gtj ÅBo Lundström
11.15-gtj ÅSven-Erik Edlund 070–601 17 91
• Söndagsskolledare. Gärna pensionär.
ÅKarin Löfgren 018–430 37 96.
• Scoutledare. Gärna pensionär.
ÅMargareta Westin Olsson 018–430 37 88.
• Fixargruppen i kyrkan, måndagar.
ÅSven-Erik Edlund 070–601 17 91.
• Förebedjare. Förbön med bibelböner.
ÅHans Lindholm 070–497 08 37.
• Kyrkans förbön i gudstjänster.
ÅMargareta Westin Olsson 018–430 37 88.
• Bokhyllevärd för en genre i Bialhyllan.
ÅMartin Nilsson 073–658 70 42.

2–3 nya ideella medarbetare
Man gör i ordning fika varannan onsdag
(så har det varit nu) och går en promenad
med de som kommer och sitter sedan och
fikar och samtalar tillsammans.
Vill du veta mer? Tag kontakt med Berith
Lindberg eller Margareta Lindholm.
Fler volontärer behövs:
• Skärmvisare vid gudstjänster.
ÅOlov Näslund 076–842 29 88.
• Ljudskötare vid gudstjänster.
ÅStig-Lennart Gunnarsson 073–878 72 70
• Ansvarsgrupp. Kyrkfika ca en sönd/
termin och torgvärd veckan efter.
ÅBerith Lindberg 070–367 09 68.
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Foto: Ken Forsberg

Från Sävjas horisont

Sjung till Herrens ära,
sjung en ny sång!

Andes närvaro, den goda gemenskapen
både under sången och efteråt vid fikabordet. En av besökarna sa till mig efteråt
– det är så mycket lättare för mig att tro
på Gud när jag är här i kyrkan tillsammans
med er alla, än när jag är någon annan
stans. Tänkvärda ord om betydelse av
att komma till kyrkan och att samlas till
gudstjänst, bön och tillbedjan men också
om vikten av kristen gemenskap utanför
kyrkans väggar, kanske kan du bli en kristen medmänniska för någon? Mia-Marie
Kjellgren har en önskan att starta hemgrupper/cellgrupper i vår församling, är
du intresserad så kontakta henne.
Till hösten bjuder vi in till Alphakurs
med start måndagen den 17 september.
Kvällen börjar kl 18.00 med mat och samvaro i samlingssalen i Sävja kyrka, därefter
går vi till Linnérummet för undervisning
och samtal i liten grupp. Kvällen slutar
vid kl 20.30. Vi kommer att ha kurs varje
vecka med uppehåll för novemberlovet.
Detta innebär att kursen är slut strax
före första advent. Kanske kan detta vara
någonting för dig att delta i? Att sitta en
kväll och samtala om tro och liv med vår
treenige Gud i centrum passar alla obero- u

Efter att under en lång tid gått och önskat
och pratat om en lovsångskväll så blev
det i lördags den 14 april äntligen verklighet. Under ledning av Mia-Marie och Jan
Kjellgren (vilka vi även med glädje önskade välkomna in i vår förening) kunde
vi lovsjunga Herren med stor glädje. Som
ett extra plus gästade Lars Andersson från
Norberg oss och vittnade och berättade
om viktiga händelser i sitt liv.
Mötet var välbesökt och Trude Gran,
som ledde kvällen, påminde oss alla om att
det viktiga var att vi alla deltog i sången –
inte hur vackert det lät. Denna uppmaning
verkar ha landat väl hos oss i bänkarna för
spontant under kvällen utbrast lovsångsledarna – det är så härligt, ni sjunger ju så
bra tillbaka, underbart att stå här framme
och mötas av er sång.
Denna lovsångskväll gav mersmak och
själv så ”lever jag fortfarande” på den, blir
alldeles varm i hjärtat när jag tänker på
kvällen, den genuina önskan och handling
att ära vår Herre och Gud, den helige
14

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

MAJ
Sönd 6/5

tas i bruk. Sävja kyrkokör, söndagsskola,
Kaffe och tårta. Kollekt: EFS mission (F).

Bönsöndagen

18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA

9.30 GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA

Björn Dahlman.

Sofia Hedman. Sweet Sound. Kyrkkaffe.
Kollekt: Små och stora projekt (F).

Sönd 27/5 Heliga
9.30 MÄSSA

18.00 UNG MÄSSA

Stefan Holmström. Mia-Marie Kjellgren.
Söndagsskola, kyrkkaffe. Kollekt:: Svenska
kyrkans internationella arbete (R) )

Mattias Stockhaus.
Torsd 10/5 Kristi

himmelfärdsdag

8.00 OTTA PÅ LINNÉS SÄVJA

18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA

Sofia Hedman. Kollekt:: Frälsningsarméns
sociala arbete (R).
Sönd 13/5 Söndag

trefaldighets dag

Mia-Marie Kjellgren.

JUNI

före pingst

9.30 FÖRBÖNSMÄSSA

Sönd 3/6 Första

Mia-Marie Kjellgren, Kerstin Olsson.
Söndagsskola, kyrkkaffe.
Kollekt: Svenska kyrkans unga/ SALT (R).

söndagen e. trefaldighet

9.30 FÖRBÖNSMÄSSA

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

16.30 MEDITATION

18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA

Kerstin Olsson.

Sofia Hedman.

18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA

Susanne Nordgren.

Sönd 10/6 Andra

Sönd 20/5 Pingstdagen

9.30 GUDSTJÄNST

Mia-Marie Kjellgren. Söndagsskolans avslutning. Kyrkkaffe. Kollekt: EFS mission (F).

9.30 GUDSTJÄNST

Kerstin Oderhem. Gudstjänstledare
LarsOlov Eriksson. Nya kyrkohandboken

om du vandrat med Gud hela ditt liv
eller inte har en aning om vem Gud är och
vad han har med ditt liv att göra. Hjärtligt
välkommen!
Sist men inte minst – gå ut i Guds
härliga natur och njut av våren!
Monica Pettersson Forsberg, ordf.

söndagen e. trefaldighet

18.00 UNG MÄSSA

Mattias Stockhaus.

u ende

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.
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Vandringen genom Rosenius böcker
Vi fortsätter med glädje vandringen
genom Rosenius böcker och gläds
över samarbetet med hyresvärden
Frälsningsarmén. Den 29 april har
vi en extrainsatt gudstjänst gemensamt! I maj är det tid för att utvärdera den här våren på församlingsmöte. I styrelsen jobbar vi vidare

med fördjupning i vår vision och
samtal kring en en framtida rekrytering av präst och dess finansiering.
Det är spännande men krävande
processer. Bär oss gärna i bön och
hör av dig till oss på info@efsmikaels.se om du undrar något.

Styrelsen genom
Markus Holmström

PROGRAM

Adress: S:t Persgatan 20.
29 april kl 11: Gudstjänst gemensam med med Frälsningsarmén
6 maj kl 16: Gudstjänst med tema: Guds Ande och ord. OBS! Annan lokal:
Lötenkyrkans aula
20 maj kl 16: Gudstjänst med tema: Bröders gemenskap. Efter gudstjänsten
är det församlingsmöte
3 juni kl 16: Gudstjänst med tema: Jesus bli oss när

Mer info om hemgudstjänsterna och övrig verksamhet finner du på vår
hemsida eller Facebooksida. www.facebook.com/efsmikaels/
www.efsmikaels.se
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Ansvarsgrupper Lötenkyrkan
6-12 maj
Ansvarsgrupp 8

Barbro & Göte Swedberg
Maria & Fredrik Fagerberg
Michael Letebrehan &
Tsagai Kelemeworki
Elisabeth & Martin Nilsson
Liz Njoki
Maria & Tomas Nygren
May Naser Gorgiz
Saad Bethoon
Britt-Marie Rosén
Samuel & Sara Sendabo
Kristina & James Starr
Leif Åberg
13-19 maj
Ansvarsgrupp 9

Liselott & Per Andén
Denis Bisaso
Rickard Eriksson
Helena & Richard Fornstedt
Ninni Holmlund
Olov Näslund
Ruth & Teferi Sendabo
Gertrud & David Termén
Christer & Solveig Åkesson
20-26 maj
Ansvarsgrupp 10

Gertrud & Ingemar
Holmquist
Mehari & Susanne
Gebre-Medhin
Ulrika & Andreas Backlund

Erik Johansson

Gun-Gerd & Rune Backlund
Niclas Nordlander
Oliver Sjöström
Erika & Lars-Åke Strandgren
27 maj-2 juni
Ansvarsgrupp 11

Ulla-Britt Nilsson
Sture & Ruth Normark
Karolina & Patrik Adlarson
Karin Allansson
Erika & Mattias Boije
Vivianne & Berndt
Fredriksson
Claes Leverström
Saba Tsehaye

Kommande perioder:
Se sommarnumret!

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

Swishnummer i Löten
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

EFS Mikaels
Josefin Norstedt
josefinnorstedt@gmail.com

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
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
Blommande krokus
Foto: Karin Renström
NÄSTA MANUSSTOPP
Onsdag 15 maj 2018
NÄSTA NUMMER
(för juni-augusti)
Torsdag den 24 maj 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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Barnens altarskåp i Gamla Uppsalas kyrka är mycket uppskattat av barnen.

Den livsviktiga leken

tersås domkyrka är tillverkat av Västerås
möbelhantverk och textilkonsulenten i
Västerås stift. Det invigdes 2009. [Text
från Västerås domkyrkas webbsida.]
Sedan har det följts av skåp på många
platser och nu har Gamla Uppsala församling köpt in skåp även till Lötenkyrkan
och Tunabergskyrkan.
När Månadsbladet ska skickas för tryck
håller Marcus
Wallon på att
ställa upp skåpet
och strax kommer inredarna för
att fylla det med
innehåll. Nästa
gång du kommer
till Lötenkyrkan
kan du se och
leka kyrka.
Martin Nilsson

När man går in i kyrkan kan det vara som
att komma in i en annan värld där det
mesta är annorlunda. Här är det högt i tak,
ljudet ekar, människor bär speciella kläder
och musiken låter annorlunda. Böner,
bekännelser och lovsång ljuder. Här möts
dåtid, nutid och framtid.
Leken är viktig för barns utveckling
och lärande. I leken hanterar barn det de
redan kan och det de vill lära sig att förstå.
I leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmågan till symboliskt
tänkande. Här stimuleras också förmågan
att samarbeta och lösa problem. Lek är liv!
Barnens altarskåp är ett sätt att bjuda
in barnen till att utforska kyrkans värld
och livets frågor på sina egna villkor! Altarskåpet står öppet för alla som kommer
in i kyrkan.
Det första altarskåpet som står i Väs19

Lötenkyrkan söndag 20 maj kl.18.00

Afternoon Tea Music

Advent i Lötenkyrka
Lördag 2 dec 18.00

Adventskonsert

Kyrkans körer, Linnékvintetten,
Inför Lötenkörens resa till Liverpool
bjuder
kören in till Musik-Café
Anette
Sundell-Liljedahl-dans,
m fl Liverpool –
med buffé av hembakat bröd och stråkensemblé
tongångar från 60-talets

Fri entré- koll
The Beatles – med kör, solister och kompgrupp.
Söndag 3 dec 11.15

Inträde 100:- kr/vuxen. Gratis glassbuffé för barn.
Adventsgudstjänst
Varmt Välkomna!

Sofia Oreland, Lötenkören,
Lötens blåsensemblé
Buss 2

GAMLA UPPSALA FÖRSAMLING
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Välkomn

