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Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem
som fruktar honom.

Ps 103:11
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Tema: Jag hör hans röst – andakter av Rosenius sid 4
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Våffeldagen
17 mars
– för allas rätt till mat

11–14 i
Lötenkyrkan

Våfflor med grädde och sylt
Lotterier, handarbeten,
aktiviteter för barn, musik
Bildspel och berättelse om Kappadokien

När det fruktansvärda inträffar.
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli
starkare tillsammans!

foto: magnus aronson/ikon

SMS:a LIV
tilL 72 905
och ge 100 kr

Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen
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Ledare

Allt väl?
Ibland möter jag någon som hälsar mig så.
Jag brukar numera svara: Nej, allt är inte
väl … men tillräckligt för att det ska fungera. Det är ju så sällan, om ens någonsin,
då allt är väl i alla bemärkelser. Ändå går
livet en dag i taget. För mitt i livet är ändå
mycket som är väl och som bär de kämpiga sidorna av livet.
Visst bär vi på kampen, alla till mans
och kvinns? Den kan ta sig olika uttryck,
dåligt självförtroende, gnissel i relationer,
sjukdom, ekonomi, längtan som förblir
längtan och inte blir verklighet …
Kampen finns där hos oss alla fast på
olika sätt. Mer synlig för andra hos vissa
av oss och mer osynlig hos andra av oss.
Men den finns där hos alla.
Nu är vi inne i fastan igen. Jag har
länge tyckt om fastan för dess teman: prövningens stund, den kämpande tron, kampen mot
ondskan, vägen till korset. De talar om livet,
så osminkat som det är. Om livet när det
inte är så enkelt utan kostar på, när ”det
känns på huden” och gör ont i hjärtat.
Ryms kampen i det som är beskrivningen av livet, då ryms också det goda.
Visst behöver vi få vara både starka och
svaga, både solida och sköra, kämpa med
något, men samtidigt vara starka i annat.
Allt är inte väl och det blir den sannaste beskrivningen och svaret på frågan i
rubriken.
Det är i det livet Gud kliver in. Gud
blir helt och fullt människa i Jesus. Jesus är
också helt och fullt Gud. Jesus är helt och
fullt människa och helt och fullt Gud. Vi
människor blir så lätt antingen eller, det

Lötenkyrkans
passionskors
som under resten av året
finns i den gamla
kyrksalen på
Johanneund
Foto: Per Andén

ena eller det andra. Vi ställer saker mot
varandra som det aldrig har varit meningen att vi skulle göra, som jord och himmel, andligt och jordiskt, mitt andliga liv
och ”livet i övrigt” – som om vi hade två
liv?! Detta för att vi så ofta inte kan hålla
ihop och då väljer vi det ena. Gud ger oss
ett liv, varken mer eller mindre.
Jesus är helt och fullt människa och
helt och fullt Gud och knyter ihop, försonar och stiftar fred.
För att citera Magnus Malm: Jesus står
inte för det andliga, i motsats till det jordiska och
mänskliga. Han står för försoningen och föreningen av det andliga och det mänskliga. (Magnus
Malm ”Kännetecken”, sidan 27).
Kanske ett annat sätt att hälsa skulle
vara att le mot den jag möter och säga:
”Hej!” Att ge ett leende och en varm blick
där både styrkan och
kampen får finnas.
Margareta
Westin Olsson
EFS i Lötenkyrkan
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Tema: Rosenius

Jag hör hans röst

Andakter av C O Rosenius

F

visning, som kan ge verklig styrka åt den
kristna tron. Hela tiden finns uppbyggelsemomentet med, och detta har understrukits genom valet av titel på boken.
Den är hämtad ur Rosenius’ sång ”Var jag
går i skogar, berg och dalar följer mig en vän, jag
hör hans röst”. Den moderna språkdräkten
och den pedagogiska bearbetningen gör
andakterna lika lättillgängliga som om de
hade varit skrivna i vår tid.
Carl Olof Rosenius är en av vårt lands
mest lästa författare – både i Sverige och
utomlands. Hans böcker har på svenska
kommit ut i cirka 2 miljoner exemplar
och i cirka 1 miljon exemplar på 15 andra
språk. Innan pocketböckerna slog igenom,
låg Rosenius som trea på författarnas
svensktopp – bara Selma Lagerlöf och
August Strindberg låg före.

rån advent till pingst
Ett helt nytt urval dagbetratelser
av Carl Olof Rosenius på ett språk
som vår tids människor inte har någon
svårighet att läsa och förstå – det är något
av en sensation på den kristna bokmarknaden. Det. första urvalet betraktelser ur
Rosenius skrifter kom 1873 och har sedan
tryckts i 36 upplagor och i 181 000 exemplar. 1903 utkom ett urval dagbetraktelser
under titeln Hvilostunder vid Guds ord, och
efter en språklig bearbetning kom detta
urval ut på nytt 1945 under titeln Korta
dagbetraktelser av C. 0. Rosenius.
Jag hör hans röst skiljer sig markant från
alla de tidigare betraktelsesamlingarna.
Andå är det ingen svårighet att känna
igen Carl Olof Rosenius också i det nya
urvalet, som gjorts av Roseniuskännaren
Ivan Hellström. För första gången har
dagbetraktelserna delats på två volymer, av
vilka den första omfattar tiden från advent
till och med pingstveckan, medan den
andra omfattar trefaldighetstiden. I största
utsträckning anknyter betraktelserna till
kyrkoårets rytm. Varje veckas andakter är
samlade under ett visst tema, t ex Ur Jesu
avskedstal, Mot Golgata, Möte med den
uppståndne.
Jag hör hans röst kommer att fylla ett
tomrum i den svenska andaktslitteraturen.
Både unga och äldre får här en gedigen
biblisk och luthersk-roseniansk under-

(Text från bokomslagets baksida. Boken gavs ut av EFS-förlaget 1979)
Martin Nilsson
Söker du boken Jag hör hans röst så finns den då och
då till salu i Lötenkyrkans Bialhylla.
Boken Kristi kyrka av Magnus Persson finns till
specialpris i Lötenkyrkans infodisk. Där finns även
Carl Olof Rosenius: teolog, författare, själavårdare,
och flera av Rosenius böcker i nytryck.
Nästa sidas andakt är hämtad ur Jag hör hans röst.
Del 1, Från advent till pingst. 4 söndagen i Fastan.
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Tema: Rosenius
Fjärde veckan i Fastan

vade Mästare ner mot Getsemane, kom
egenkärlek och äresjuka att bringa dem på
fall. ”Det uppstod en tvist bland dem om
vilken av dem som skulle räknas för att
vara den störste.’’
När de så kommit fram till Getsemane,
visade de sig så likgiltiga och okänsliga, att
de sov, medan deras Mästare kämpade sin
ensamma kamp i denna ödesdigra natt.
De sov och kunde inte hålla sig vakna en
enda timme tillsammans med honom,
fastän han bad dem om det.
Senare skall vi se hur de flydde och
lämnade honom ensam. Och till sist föll
Petrus så djupt, att han uttryckligen och
med starka eder förnekade all bekantskap
med sin Herre.
Vi kan knappt tro att det var Jesu
lärjungar, som kunde göra sig skyldiga
till något sådant – och det vid en sådan
tidpunkt och under sådana förhållanden!
Det står där som ett evigt vittnesbörd om
hur mycket en kristens inneboende fromhet och rättfärdighet är värd. Det står där
också som ett evigt vittnesbörd om Kristi
kärlek och om den oföränderliga rättfärdighet, som en människa äger i honom.
Ty trots alla deras synder förändrades
inte Jesu nåd ett enda ögonblick. Han var
fortfarande samme trofaste Frälsare, som
endast förmanade dem med milt bestraffande ord och för övrigt sonade deras
synd med sitt blod.

TILL GETSEMANE
4 Sönd i Fastan
Det uppstod också en tvist bland lärjungarna om vilken av dem som skulle räknas
för att vara den störste. Då sade han till
dem: ”Folkens konungar härskar över
dem, och de som har makten över dem
kallas ’Välgörare’. Men ni skall icke handla på det sättet. utan den störste bland er
skall vara som den yngste, och ledaren
skall vara som tjänaren ... Och jag är mitt
ibland er som tjänare.”
Luk 22:24,25.

Jesu lärjungar var de mest benådade
människor på jorden. De ägde inte bara
den nåd som alla Guds barn har genom
tron, nämligen syndernas förlåtelse, liv
och salighet. De ägde också den särskilda
nåd, som kommer till uttryck i Jesu ord:
”Saliga är de ögon som ser det ni ser.’’ De
fick ju vara tillsammans med Guds son här
på jorden. De fick äta och dricka, vaka och
vila med honom.
Vad hade de inte fått vara med om
bara denna kväll, som vi tänker på här. De
hade för sista gången ätit påskalammet tillsammans med Jesus. De hade varit de första i världen, som i nattvarden fått ta emot
det rätta påskalammet, Kristi lekamen och
blod. De hade upplevt fotatvagningens
saliga förödmjukelse. De hade lyssnat till
Frälsarens högtidliga avskedstal och hans
översteprästerliga förbön.
En sådan kväll – om någonsin – borde de väl ha varit fria från alla syndiga
känslor, tankar och ord. Ändå finner vi
ingen dag i deras liv, då det berättas om så
många och stora synder som just denna.
Så snart de lämnat nattvardssalen och
nu vandrade tillsammans med sin bedrö-

Jesu, låt din helga vandel
Alltid för mitt öga stå,
Så att jag i all min handel
Dig blott efterfölja må.
Du som villigt gjorde allt
Vad din Fader dig befallt,
Hjälp mig så min levnad föra,
Att jag städs må dig tillhöra.
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En psalm
Siv Skott (73 år)
Det var sommaren -57 och vår fromma
moder skickade mig och min bror till konfirmandläger på Storstrand i Piteåtrakten.
Där fick vi gedigen undervisning av Johan
Wallin, lärare vid Johannelunds Teologiska
Institut. Det var en sträng skola som gav
många understrykningar i mors bibel och
utantillrabbel av psalmer. Efter kom fru
Wallin med tröstens ord och Novalucol till
nervösa magar. Balanserade strängheten
gjorde också den väne medhjälparen Eskil
Lundström, vars musikaliska övningar var
en lisa för själen. Vi var inte så dåliga på
den musikaliska fronten vi konfirmander
heller. Jag minns särskilt Kerstin Vennberg
och Lennart Johansson (sedermera
Lannerkrans), som båda hanterade orgel
och piano skickligt redan på den tiden.
Alltnog, det var en trosstärkande miljö
vi befann oss i. Piteåbygdens väckelsefromhet satt djupt rotad. I Storstugans
samlingslokal hade vi bönestunder på
knä, minns jag, med bön och överlåtelse
till Gud av gripna tonårssjälar. En psalm
som jag förknippar med dessa avgörelsens stunder är Just som jag är, nr 222 i vår
psalmbok. Lite entonig var den kanske
i melodin och just därför genomsjungbar för de något mindre musikaliska
Skotts-barnen.
Upprinnelsen till psalmen 222 inger
också hopp i svagheter. Det är hymnologen J. Brownlie som berättar (1911):
Charlotte Elliott var sjuklig och tidvis

Betty
Ehrenborg-Posse

sängliggande. När brodern och andra
släktingar arbetade med en välgörenhetsbasar låg hon vaken hela natten innan
basaren och våndades, kände sig värdelös
och till ingen nytta för människor och för
Gud. När morgonen kom och hon befann
sig på botten började modet återkomma
vid tanken på vad som ytterst bar henne i
livet, och dikten Just as I am formades. Det
var känslan av egen oförmåga + förtroendet för Jesu försoningsgärning som ledde
till överlåtelsebönen: Oh Lamb of God, I
come (Jag kommer nu Guds Lamm till dig).
Som kuriosa kan nämnas att den kände
världsevangelisten Billy Graham överlät
sig åt Gud år 1934 till solosången Just as I
am. Under senare halvan av 1900-talet blev
den sedan hans lämna-sig-åt-Gud-sång i
slutet på väckelsemötena.
Till hopp, uppmuntran och överlåtelse
serveras här texten till Just as I am, översatt
av Betty-Ehrenborg-Posse 1853, hon som
räknas som en av svenska söndagsskolans
grundare. Vidare svensk bearbetning gjordes av Lydia Lithell på 1950-talet.
(Text: Charlotte Elliott, översättning
Betty Ehrenborg-Posse 1853, Musik: William B Bradbury.)
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Just as I am – Elliot
Just as I am - without one plea,
But that Thy blood was shed for me,
And that Thou bidst me come to Thee,
- O Lamb of God, I come!

Just som jag är – Ehrenborg-Posse
Just som jag är, ej med ett strå
Af egen grund att bygga på,
Blott på den grund, att du för mig
Har dött och sjelf oss bjöd till dig,
Jag kommer, o Guds Lam.

Just as I am - and waiting not
To rid my soul of one dark blot,
To Thee, whose blood can cleanse each spot,
- O Lamb of God, I come!

Just som jag är, förrän jag har
Förmått, hwad ewigt fruktlöst war,
Att från en fläck mig göra ren,
Till dig, hwars blod det gör allen,
Jag kommer, o Guds Lam.

Just as I am - though toss’d about
With many a conflict, many a doubt,
Fightings and fears within, without,
- O Lamb of God, I come!

Just som jag är, i denna stund,
Så kall och död och ond i grund,
Att finna allt, som fattas mig,
I saligt öfwerflöd hos dig,
Jag kommer, o Guds Lam.

Just as I am - poor, wretched, blind;
Sight, riches, healing of the mind,
Yea, all I need, in Thee to find,
- O Lamb of God, I come!

Just som jag är, fastän jag ej
Har städse ljufwa känslor, nej,
Fastän jag jagas på min stig
Af stormar in- och utom mig,
Jag kommer, o Guds Lam.

Just as I am - Thou wilt receive,
Wilt welcome, pardon, cleanse, relieve;
Because Thy promise I believe,
- O Lamb of God, I come!

Just som jag är, du gläds att se
Mig komma och mig allt få ge,
Förlåta, rena, läka mig.
Jag tror ditt ord, och trygg till dig
Jag kommer, o Guds Lam.

Just as I am - Thy love unknown
Has broken every barrier down;
Now to be Thine, yea, Thine alone,
- O Lamb of God, I come!

Just som jag är, du har mig kär,
Ty du har köpt mig, som jag är,
Och wäl du kände, hur jag war,
Då min och werldens synd du bar,
O du Guds dyra Lam!

Just as I am - of that free love
The breadth, length, depth, and height to
prove, Here for a season, then above,
- O Lamb of God, I come!

Just som jag är, jag nu dock tror
Och prisa will din kärlek stor,
Hwars bredd och längd och djup och höjd
Ja lofwa skall i ewig fröjd.
Lof, pris Guds dyra Lam!

Vill du skriva om en psalm?
Kontakta Karin Renström,
070-542 77 78.
karin.renstrom@trafikdesign.se
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Just som jag är, jag nu ej mer
Skall blifwa, då du allt mig ger.
Nej, dö mig sjelf och dig uppstå,
Tills ingen synd skall mer mig nå
Hos dig, Guds dyra Lam!

Lötenkörens
måndag

Gesina Abraham, Ulla-Britt Nilsson, Catharina Wallon
och Elisabet Åkerström sitter längst bak i altstämman.

Rönnegård, musik av Sofia Sandén och i
arrangemang av Nina Åkerblom Nielsen.
Den kraftfulla altstämman har den första soloinsatsen. Den följs av en trestämmig del, innan även basarna är med så det
blir en fyrstämmig sats.
Lå–la–di–då sjunger sopranerna medan
övriga stämmor ackompanjerar med do–
do–do. I sista versen har mansstämmorna
melodin och får bedömningen ”Snyggt
sjunget, herrar” av Gunnel.

Viska alla: Om alla berg och dalar de vore utav
gull .... Kören visar tyst hela första versen i
en sång av Hugo Alfvén. På flera övningar
har Gunnel tränat för att lära oss sången
utantill. I kväll är strofer av versen uppklistrade på vägen in.
Det är en vanlig måndag och i kväll
med 12 sopraner, 18 altar, 5 tenorer och 4
basar som övar denna gång, under ledning
av körledarna Gunnel och Ingemar Hällqvist.
Måndag, tisdag, onsdag ... veckoramsan följs av oj, oj, oj – aj, aj, aj – hej på dej,
minne–manne–månne– minne–manne–månne,
å–i–å–a–ä–e–ö, och till sist Gaaaaabriel.
De första tolv minuterna av övningen
som började klockan 19 ägnas åt uppmjukning av rösten och kroppen. En
viktig del av övningen för att få igång
stämband, magstöd och klang.

J S Bach – Crucifixus
Nu tar Ingemar över pianot och som ofta
tidigare vill han börja med sista sidan. De
olika stämmorna får sjunga sina insatser,
ibland ensamma, ibland tillsammans med
en annan stämma. Bit för bit bearbetas
stycket som kommer att vara en viktig del
i Långfredagens gudstjänst tillsammans
med MalvaKvartetten. Cru-ci-fi-xus sjunger
de olika stämmorna i sina insatser. Tryck
på Cru säger Ingemar, det ska låta som
hammarslagen när Jesus spikades fast på
korset.

Första sången
Ta fram Natt blir dag, säger Gunnel. En ny
sång för kören detta år, med text av Sofia
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Från Långfredag till Påskdag
Kasten är snabba på en körövning. Nu är
det Christ the Lord is risen again. Lage Nordlander får läsa den engelska texten för oss,
så att uttalet blir på rätt sätt. Sedan läser
alla den högt tillsammans. Längst upp på
noterna står det Con brio, säger Gunnel, det
är en musikalisk term för livligt och eldigt.
Alt, tenor och bas börjar sjunga tillsammans och efter en stund stämmer även
sopranerna in. Alleluia, alleluia! Christ the
Lord is ris’n again. Glädjen över Kristi uppståndelse strålar genom hela sången.
Sedan följer nästa engelska sång, Come,
my Way, my Thruth, my Life. Sången från
början av 1600-talet skrevs av George
Herbert, med musik av Malcolm Archer i
slutet av 1900-talet. Fortsatt övning, ibland
en stämma och så alla tillsammans.
Ingemar tar vid med slutkören i Johannespassionen av Bach. Det var tre år sedan vi
sjöng den och mycket sitter kvar. Men flera
är nya i kören och även vi andra behöver
en rejäl duvning för att dess budskap ska
nå fram. Upp och ner hela tiden i vår stämma,
men så vackert, säger en röst i kören.
Nu blir det paus där Inger Ullsten gjort
i ordning, kaffe, the, saft och kex. Det blir
några minuter av avkoppling men även
gemenskap och tillfällen till samtal som är
en viktig del av en kör.

Jag skulle vilja höra hur den här gamla
sånger från 1738 låter, säger Gunnel. Den
hittades i den gamla psalmboken som
presenterade i förra månadsbladet. Han
på korset, han allena, ljuder stämningsfullt i
lokalen. Stämmorna är lätta så den sjungs
utan någor särskild stämövning.
Så till nästa sång. Gud var mig nådig efter
din godhet och utplåna mina överträdelser. Två
mig väl från min missgärning, rena mig ifrån min
synd. Skapa i mig, ett rent hjärta, och giv mig på
nytt en frimodig ande.
Även detta är en ny sång för året.
Budskapet i den är ett bra exempel på de
sånger som kören sjunger. Vittnesbördet
om den korsfäste och uppståndne.
Detta var några av sångerna denna
kväll. Nu ser vi fram emot att få sjunga de
sånger som övats, dels den 25 februari och
dels under stilla veckan och påsk.
Martin Nilsson, tenor

Team från Australien

Under våren har Lötenkyrkan tillsammans
med KRIK tackat ja till att stå värdar för
ett team från Australien. Teamet är utsända från organisationen Youth with the Mission (Ungdom med uppdrag) och anländer
1 maj. De har erbjudits att ha Lötenkyrkan
som andligt och fysiskt hem under sin
vistelse i Sverige och har tackat ja till det.

Tio brinnande och laddade unga vuxna
som kommer för att med händer och fötter hjälpa i oss arbetet att nå Lötenkyrkans
vision: Att med Jesus Kristus i Centrum
erbjuda öppenhet, delaktighet och gemenskap där människor kommer till tro och
Guds rike växer. Gud är god.
Noah From
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Lötenkyrkan

Regelbundna veckosamlingar

16.00–16.40 BARNKÖR 1, 6

år – åk 3.

Söndagar

17.00–17.40 BARNKÖR 2, åk 4–6.

09.30 SÖNDAGSSKOLA. Två grupper

19.00–20.00 UNGDOMSKÖREN

3–5 år, från 6 år och uppåt.

Onsdagar

18.00 UNGDOMSGRUPP E 16

13.00 LÖTENLUNKEN

18–20 HANTVERKSKAFÉ

16.45–17.30 TJEJKÖR, från åk 7.

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

Motionspromenad med fika.
Utgång från Lötenkyrkan.

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

14.00–16.00 SPRÅKCAFÉ

vuxna. Mat, bön, undervisning, lov-

För vuxna och läxläsning för barn.

sång och gemenskap.

MARS

18.00 E16 för äldre tonår och unga vuxna

Torsdag 1 mars

Emmanuel Ezra och Tomas Nygren leder
bibelstudium

13.00 LÖTENTRÄFFEN

18.00 HANTVERKSCAFÉ

Vandringen, vägen och målet. Om en pilgrimsvandring till Santiago de Compostela.
Diakon Birgitta Frisk.

Torsdag 8 mars
13.00 LÖTENTRÄFFEN

”Det finns en väg” – musik och dikt i fastan.
Musikgruppen VIONI.

Söndag 4 mars

3 i Fastan. Kampen mot ondskan.

Lördag 10 mars

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med nattvard och förbön, ssk.

18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna

Andreas Tyrberg, Staffan Grenstedt och
Magdalena Olsson.

Söndag 11 mars

11.15 SÖNDAGSGUDSTJÄNST med
FÖRSAMLINGSALPHA NR 5.

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk
och FÖRSAMLINGSALPHA NR 6.

Tema: Hur och varför skall jag läsa Bibeln?
Margareta Westin Olsson
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

Midfastosöndagen. Livets bröd.
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Tema: Hur leder Gud oss?
Denis Bisaso, Staffan Grenstedt, Cajsa
Skogholt, Johnny Stigsjö m fl.

11.15 SÖNDAGSMÄSSA

Måndag 26 mars

Sofia Oreland och ungdomskören.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

19.00 PASSIONSANDAKT

Sofia Oreland och Lötenkören.

Torsdag 15 mars

Tisdag 27 mars

13.00 LÖTENTRÄFFEN

19.00 PASSIONSANDAKT

Det försvunna Uppsala – bilder av innerstadens
förvandling. Arkivarie Erik Lindblad.

Sofia Oreland, Lars Björklund, gitarr
Onsdag 28 mars

Lördag 17 mars

19.00 PASSIONSANDAKT

11.00–14.00 VÅFFELCAFÉ

Våfflor med grädde och sylt, lotterier, aktiviteter för barn, musik. För Svenska kyrkans
fasteinsamling.

Sofia Oreland, Gabriel Hällqvist, sång

Söndag 18 mars

5 i Fastan. Jungfru Marie Bebådelsedag
Guds mäktiga verk.

Skärtorsdagsmässa.
Präst Hans Lindholm. Följt av sångstund
med Lage Nordlander.

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk

19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA

Torsdag 29 mars
13.00 LÖTENTRÄFFEN

Claes Leverström, Tomas Nygren. Gesina
och Volker Abraham leder lovsång

Margareta Westin Olsson
Långfredag 30 mars

11.15 SÖNDAGSGUDSTJÄNST med
FÖRSAMLINGSALPHA NR 6.

Korset.

10.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST

Tema: Hur leder Gud oss?
Margareta Westin Olsson
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

Margareta Westin Olsson, Lötenkören
och MalvaKvartetten.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

18.00 E16 för äldre tonår och unga vuxna

Emmanuel Ezra och Tomas Nygren leder
bibelstudium.

APRIL

Torsdag 22 mars

Söndag 1 april

Påskdagen. Kristus är uppstånden.

13.00 LÖTENTRÄFFEN

10.00 PÅSKDAGSMÄSSA.

Ett mål om dagen och ett mål för livet.
Diakon Yvonne Kerygma berättar om S:ta
Claras arbete bland hemlösa.

Margareta Westin Olsson m fl,
Lötenkören och Lötens blåsensemble.
Påskrop och dopförnyelse.
Kollekt: EFS mission. Kyrkfika.

18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna
Söndag 25 mars

Palmsöndagen. Vägen till korset.

18.00 HANTVERKSCAFÉ

10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS

Torsdag 5 april

Sofia Oreland m fl.
Kollekt: Svenska kyrkans fasteinsamling.
Kyrkfika.

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Att evangelisera och leva med tro, hopp och
kärlek. Diakon Daniel Norqvist.

12.00 (ca) ÅRSMÖTE FÖR EFS MF
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Lötenkyrkan

Ekonomisk rapport för januari 2018
Intäkter

Kollekter
Löten

Gåvor
Löten

EFS
Mission

Övriga
kollekter

Totalt
insamlat

Jan 2017

60 955

42 476

16 061

7 100

125 868

Jan 2018

27 936

55 330

24 545

20 040

127 851

Budget 2018

50 000

52 500

Ett nytt år är igång, bokslut kommer
med årsmöteshandlingar som skickas ut
separat. Jag nöjer mig här med att redovisa gåvomedelssiffror som vanligt. Stort
tack för alla gåvor. Rapporten visar en
rejäl ökning för övriga gåvomedel men
minskning för kollekter till Lötenkyrkan.
Det senare har dock sin förklaring i färre

kollekttillfällen än normalt för den lokala
verksamheten. Å andra sidan har vi ökat
insamlingen till EFS och under rubriken
övriga kollekter har vi ca 11 000 kr till
Svenska Bibelsällskapet och resten till
Svenska kyrkans internationella arbete.
Totalt insamlat ligger därmed i nivå med
förra året.
Göte Swedberg

Nya
Swishnummer
i Lötenkyrkan

Medlemsavgift
för EFS Missionsförening i Lötenkyrkan
I samband med årsmötet vill vi påminna
om inbetalning av årets medlemsavgift.
Medlemsavgiften inkluderar prenumeration på EFS månadstidning Budbäraren. Denna prenumeration betalas av
föreningen till EFS. Du kan ge en frivillig
prenumerationsavgift i samband med att
du betalar medlemsavgiften.

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
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 teologiska 		
högskola
123 393 09 55 • Salt – barn och unga i EFS
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Betala medlemsavgiften så här.
• Via inbetalningskort eller internetbank 		
till Bg 592–9260.
• Kollektomaten, knappen ”Infodisken”.
• Swish nr 123 113 57 30.
Skriv ditt namn så vi kan stämma av inbetalningarna mot medlemsförteckningen.
Medlemsavgiften fastställd av årsmötet
är 150 kr per år (75 kr för ungdom upp till
18 år).
Göte Swedberg, kassör

Lötenkyrkan
Bild från Pixabay.com/KreativeHexenkueche

Tack för alla insatser i
Lötenkyrkan under 2017!
När jag skriver detta har vi just haft ett
styrelsesammanträde i missionsföreningens styrelse i Lötenkyrkan. Bland annat
summerade vi 2017. En del av det som
hänt i Lötenkyrkan blir synligt i den årsberättelse som skickas ut inför årsmötet.
Men en årsberättelse inklusive en ekonomisk årsredovisning säger inte allt. Det
finns mycket som aldrig blir synligt annat
än för den som gör det – som exempelvis
alla förböner i det fördolda. Annat ser
kanske bara de som finns närmast en person som lägger ner tid och engagemang
i det tysta och som bidrar till att arbetet i
Lötenkyrkan fungerar.
Vi vill från styrelsens sida säga ett stort
och varmt tack för alla både synliga och
”osynliga” insatser som gjorts i Lötenkyr-

kans arbete under året. Det handlar om
era förböner, deltagande i ansvarsgrupper
och arbetsdagar, ledaruppdrag, insatser i
olika råd, administrativa insatser, kollekter,
gåvor med mera.
Tillsammans får vi förmånen att stå
med i uppgiften att hjälpa människor att
leva nära Jesus.
För Lötenkyrkans styrelse
Tomas Nygren (ordförande)

Varmt Tack

För all omsorg och förbön
under Mats Bergkvists
sjukdomstid och i
vår saknad efter honom.
För hälsningar och blommor.
För alla gåvor till EFS mission
och övriga ändamål
till Mats minne.

Kallelse
till årsmöte
EFS missionsförening
i Lötenkyrkan
Söndag 25 mars 2018,
ca kl 12
(efter gudstjänst och förstärkt
kyrkkaffe)

Elsie
Gun, Tore, Arne och Daniel
med familjer
13

Foto: Ken Forsberg

Från Sävjas
horisont
Händer – stora, små, rena och
fina medan andra är grova med
märken efter livet.

handtag ibland. En klapp på axeln, ett
stadigt handslag eller två händer knäppta i
förbön. Du och jag behövs i Guds familj!

Våra händer kan signalera rädsla, kom inte
hit eller trygghet som när jag fick ha min lilla
pojknäve i pappas stora labbar. Kontrasten, skolgården, där man ibland fick passa
sig för att inte få en näve i ansiktet.
Händer – i Guds församling behövs
alla. Den lilla handen, ny på vägen, som
letar efter något att hålla i och sedan inte
släpper taget, ivrig och nyfiken. Händerna
som jobbat ett helt liv, märkta av arbete
och värk, som nu får knäppas i bön för
alla ny händer som bär Guds rike framåt.
Däremellan alla vi som försöker få engagemanget i vår församling att passa ihop
med familj och arbete.
Visst är det tryggt att ha varandra,
att kunna få ge eller ta emot ett vänligt
14

Några datum att komma ihåg!
24 februari är det Afternoon Tea i
Sävja klockan 15.00. Sävja kyrkokör och
Prova På kören sjunger. Någon timme
senare, klockan 18.00, har vi vårt årsmöte
med sedvanliga förhandlingar. Kom och
gör din röst hörd. Alla händer behövs!
Lördagen den 14 april kl 18.00 är du
välkommen på lovsångskväll i Sävja kyrka.
Hur gick då ekonomin i vår förening
2017? Riktigt bra, vi samlade tillsammans
ihop 179 000 kronor som kunde sändas vidare till mission, Johannelund och
distriktet. Sen ska vi inte glömma söndagsskolan som bakade ihop pengar till Barn
i alla länder! I vår budget för året som
kommer siktar vi på att nå samma siffror
som 2017.
Ken Forsberg, kassör.

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

MARS
Sönd 4/3

Tisd 27/3
19.00 PASSIONSANDAKT

3:e söndagen i fastan

Sofia Hedman.

9.30 FÖRBÖNSMÄSSA

Trude Gran. Kerstin Olsson. Söndagsskola.
Kyrkkaffe. Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete (R).

Onsd 28/3

16.30 Meditation

Torsd 29/3

19.00 PASSIONSANDAKT

Björn Dahlman.

Kerstin Olsson.

19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA

18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA

Mia-Marie Kjellgren.

Susanne Nordgren.
Sönd 11/3

Fred 30/3

Midfastosöndagen

9.30 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST

9.30 SMÅ OCH STORA MÄSSA

Sofia Hedman. Sävja kyrkokör.

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

Lörd 31/3
23.30 PÅSKNATTSMÄSSA

18.00 UNG MÄSSA

Mia-Marie Kjellgren.

Björn Dahlman. Rebecca Winander.
Sönd 18/3

APRIL

Jungfru Marie bebådelsedag

2 i Påsktiden

9.30 MÄSSA

Sönd 8/4

18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA

LarsOlov Eriksson. Kerstin Olsson.
Söndagsskola. Kyrkkaffe. Kollekt: EFS
Mission (F).

Mia-Marie Kjellgren. FriTillAria.
Söndagsskola.
Kyrkkaffe. Våfflor. Kollekt: EFS mission (F)

9.30 FÖRBÖNSMÄSSA

Björn Dahlman.
Sönd 25/3

16.30 Meditation

Kerstin Olsson.

Palmsöndagen

18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA

9.30 GUDSTJÄNST

Mattias Stockhaus.

Sofia Hedman. Monica Pettersson Forsberg.
Söndagsskola. Kyrkkaffe. Kollekt: Svenska
kyrkans internationella arbete (R)
18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA

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.

Mattias Stockhaus.
Månd 26/3

19.00 PASSIONSANDAKT

Sofia Hedman.
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Välkommen till gudstjänst i en ny lokal!
Och nu är det dags. Efter bön och
samtal beslutade församlingens årsmöte
att under våren fira gudstjänst varannan
vecka i Frälsningsarméns lokaler på S:t
Persgatan. De nyrenoverade lokalerna,
med en flexibel plats för gudstjänst på
kyrktorget, cafédel och bra och fräscha
barnlokaler, ger nya möjligheter för församlingen. Även fortsatt kommer tillbedjan att prägla gudstjänsterna och under
våren kommer vi jobba med att stärka
hemgruppsarbetet och utrustande av församlingens medlemmar.
Välkommen med på detta äventyr!
			Styrelsen genom
Markus Holmström

I över 10 år har vi i EFS i Mikaelskyrkan
varit just i Mikaelskyrkan. Gudstjänster,
församlingsmöten och bönesamlingar. Gud har talat till oss och vi har fått
upptäcka mer av vem Gud är och vad
det är att få vara Hans älskade barn. Och
vi längtar och ber om att allt detta ska få
fortsätta. Under de här åren har mycket
hänt, och under det senaste året har vi i
styrelsen och det bredare ledarskapet
arbetat med frågan om det är dags för en
ny lokal för oss att samlas i. Det har vi
också pratat om på ledarsamlingar och
församlingsmöten.

PROGRAM
Adress: S:t Persgatan 20.
25 februari kl 16: Gudstjänst med tema: Vad ser du?
11 mars kl 16: Gudstjänst med tema: Gud den underbare
25 mars kl 16: Gudstjänst med tema: Syndens dagliga plåga
Mer info om hemgudstjänsterna och övrig verksamhet finner du på vår hemsida
eller Facebooksida. www.facebook.com/efsimikaelskyrkan/
http://efsiuppsala.se/mikaels/
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Ansvarsgrupper Lötenkyrkan
4-10 mars

Ansvarsgrupp 15

Gunnar & Karin Löfgren
Christina & Eskil
Cederlund
Jessica Holmgren Carlsson
Christina & Stefan Holmström
Anna Lindgren
Maan Fathalla
Markus Mörk
Vivianne Nasir
Miriam Sandström
Inger & Tomas Wärnsberg
11-17 mars

Ansvarsgrupp 16

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
18-24 mars

Ansvarsgrupp 1

Berith Lindberg
Viktoria & Jakob Samsoe
Hans Edlund
Aster Ferrow
Elle Kristiansson
Christin & Gunnar Nygren
Maria Rydén
Eva Wahlberg
Azeb Tsegay
25-31 mars

Ansvarsgrupp 2

Magdalena Fredriksson
Benjamin & UlrikaVikman
Katalin Földesi
Birgitta Giertz
Maria Hemström
Helene Lundgren
Gunborg Marklund

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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Jakob & Svetlana Svensson
Andreas Tyrberg
Karin Öjelund
1-7 april

Ansvarsgrupp 3

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

Kommande perioder:
Period
8–14 apr
15–21 apr
22–28 apr
29 apr–5 maj
6–12 maj
13–19 maj
20–26 maj
27 maj–2 juni

Grupp
4
5
6
7
8
9
10
11

EFS i Mikaelskyrkan
Markus Holmström
markus.holmstrom@gmail.com

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
Mikaelskyrkan Bg 258–3623
Pg 45 85 20–4
Sävja kyrka Pg 4782621–9

TRYCKERI

Just Nu, tel 018–12 20 95

OMSLAGFOTO

Sol över Stabbyslätten.
Foto: Karin Renström

NÄSTA MANUSSTOPP
Onsdag 14 mars 2018

NÄSTA NUMMER

Torsdag den 22 mars 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 i Mikaelskyrkan

c/o Erdtman
Stationsgatan 30, 753 40 Uppsala
www.efsiuppsala.se/mikaels
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
018–42 28 68
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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Påskveckans
dramatiska
budskap i sång
och musik
Programmet i Lötenkyrkan präglas till stor
del av kyrkoårets tema. När det är advent
och jul fylls kyrkan till bristningsgränsen.
Med tanke på det budskap som gäller för
påskveckan borde besöksintresset vara lika
stort – och det skulle kunna bli så om fler
upptäckte den här viktiga veckan.
Än en gång får vi nu ta del av passionshistoriens dramatik och frågor om
död och liv.
Passionsandakterna med textläsning
bön och musik leds av Sofia Oreland, där
följer vi tiden fram till korsfästelsen. Vid
de tre andakterna förstärks budskapet
genom tre olika musikinslag.
Måndag kl 19 – Lötenkören
Tisdag kl 19 – Lars Björklund, gitarr
Onsdag kl 19 – Gabriel Hällqvist, sång

MalvaKvartetten Linnea Hällqvist – violin,
Knapp Brita Pettersson – violin, Maria Jonsson – viola
och Maja Molander – cello.
Foto: Lloyd Hirez

MalvaKvartetten – än en gång i Löten
Det är en stråkkvartett som drivs av stor
kreativitet och inte räds att sticka ut. Ambitionen är att spela musik som de brinner
för och inspirera ny såväl som erfaren
publik. De gillar att tänja på gränserna när
de väljer repertoar, experimenterar med
klanger och möter publiken. De vill ge
kvalitativa och kommunikativa musikupplevelser för alla människor.
MalvaKvartetten har en förkärlek till
musik med brett spektrum av klanger,
både kärva toner och skira melodier. De
uppskattar den omfattande repertoar som
skrivits och skrivs för stråkkvartett, då den
ger möjlighet till ett omsorgsfullt urval.
Bildades 2008, stöds av Statens Kulturråd. (Läs mer på Malvakvartetten.com.)

Skärtorsdagsmässor
13.00 med Hans Lindholm. Följt av

sångstund med Lage Nordlander.
19.00 med Margareta Westin Olsson.
Långfredag
10.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST

Margareta Westin Olsson, Lötenkören och
MalvaKvartetten.
Söndag 1 april
10.00 PÅSKDAGSMÄSSA. Margareta
Westin Olsson m fl, Lötenkören och Lötens
blåsensemble. Påskrop och dopförnyelse.
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Berörande foto
i Domkyrkan
Tisdagen den 13 februari öppnade ärkebiskop Antje Jackelén
fotoutställningen Vi finns av fotografen Hans-Åke Lerin.
I fotoprojektets första del,
som visades i Uppsala domkyrka
2015, porträtterades tolv unga
flickor med självdestruktiva beteenden och så kallad känsloregleringsproblematik.
I denna andra utställning är
flera generationer presenterade.
Bilder på människor som var och
en bär på sina erfarenheter av
livet. Det kan handla om hemlöshet, drogberoende, psykisk
ohälsa, funktionsvariation, stroke
i unga år, men också hur det är
att bli gammal. Med sina bilder
vill fotografen synliggöra dessa
människor och få betraktaren att
förstå att livet plötsligt kan ta nya vägar
och att få saker är förutbestämda. Varje
bild ha en text som väcker många tankar.
I samband med utställningen ledde
diakonen Daniel Norqvist ett panelsamtal
omkring temat Utanförskap. En av deltagarna hade levt som hemlösa i Uppsala
men fått stöd av Mikaelsgården till ett
förändrat liv. Det jag särskilt minns är
hans fråga var ”samhället = vi” är, när nå-
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gon stiger av tåget i Uppsala efter en lång
tids rehabiltering och behandling för ett
missbruk. Ingen bostad, inget arbete, inget
stöd – trots en stor ekonomisk och personell insats av samhället i rehabiliteringen.
Något brister i kedjan för en återkomst.
Utställningen är längst fram i Domkyrkans båda sidogångar och pågår till den 11
mars. Besök den!
Martin Nilsson

