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170 personer på brunch sid 2
Ledare: Vad är viktigt? sid 3
Tema: Rosenius och predikan sid 4
Faurés Requiem och Adventskonsert sid 15
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170 personer på brunch
Än en gång samlades cirka 170 personer
på mat i Lötenkyrkan. Men vem trodde att
det skulle bli dans på kyrktorget?
I höst har Gamla Uppsala församling
tillsammans med Vänförmedlingen (som
Svenska kyrkan i Uppsala och Uppsala
kommun driver tillsammans) ordnat två
större evenemang med mat-tema för att
stärka integrationen i församlingen och i
området. I september hade vi Fredagsmys,
en ny svensk tradition i många barnfamiljer, och i oktober Brunch i Mellanöstern
tradition. Vid båda tillfällena har vi varit
cirka 170 personer i olika åldrar: gamla
och unga aktiva i Lötenkyrkan, scouter,
ungdomar, barnkörfamiljer, deltagare från
språkcaféet, representanter från den syrisk
ortodoxa församlingen som firar gudstjänst i vår kyrka med jämna mellanrum,
familjer från vänförmedlingen. På brunchen fick vi även besök av en imam och en
styrelseledamot från Uppsala moské.
Den kristne ägaren till den libanesiska
restaurang som levererade mat till brunchen tyckte det var så fint att få bidra till
vår brunch att de levererade en rad fler
rätter än vi beställt och betalat för. Så det
fanns mat i mängder! De vuxna deltog i
lära-känna-övningar och dagen avslutades
med att en grupp från Syrien drog igång
arabisk dans på kyrktorget.
Barnaktiviteterna som Sagar (som
ansvarar för vårt språkcafé i höst) ordnade
med god hjälp av KRIK-volontärer var
oerhört uppskattade. Cirka fyrtio barn
och unga deltog i femkamp och pyssel
och med sina handavtryck skapade de en
bonad som de kallade Livets träd. Så har

Sagar Poudel gör bonaden Livets träd tillsammans
med barnen.
Foto: Gabriel Gumuciu

Det var stor gemenskap runt borden och den libanesiska maten uppskattades. Foto: Gabriel Gumuciu

Lötenkyrkan än en gång fått vara en växtplats för liv. Denna gång med betoning på
möten över gränser av t ex språk, tro, ålder
och matfavoriter.
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Sofia Oreland

Ledare
Fråga 2: Vad behövs i våra sammanhang för att vi tydligare ska kunna möta
Gud? Men också: Vilken kunskap behöver
vi fördjupa?
Tes 3: Unga människor vill inte förvalta
en verksamhet, de vill bära ett uppdrag.
Fråga 3: Vilka verksamheter i våra föreningar har spelat ut sin roll? Vilket är vårt
grundläggande uppdrag?
Tes 4: Unga – och andra – behöver
verktyg för att leva ut sin tro i vardagen.
Fråga 4: Vilka verktyg har vi i våra sammanhang som vi vill ge vidare till en yngre
generation och hur vill vi göra det?

Vad är viktigt?
Under veckoslutet 12–13 oktober var ledare från EFS Mikaels och EFS missionsförening i Sävja med om andra etappen i
Sänd, det vill säga det redskap som EFS
centralt erbjuder föreningar att vara med
i som ett led i att utveckla arbetet i det
lokala sammanhanget. Det var två intensiva dagar med många goda samtal och
uppmuntrande böner.
Att leda en missionsförening är inte
alltid lätt. De flesta ledarna gör det vid
sidan om ordinarie arbetsuppgifter och
har olika villkor för sitt engagemang. Med
Sänd får vi som har sådana uppgifter just
redskap att komma vidare. Den vision vi
en gång hade – eller våra företrädare hade
– hamnar lätt i bakgrunden på grund av
att verksamheten lever sitt eget liv och tar
över.
När vi skildes åt den där lördagseftermiddagen fick vi därför ett antal frågeställningar med oss att bearbeta vidare. Dessa
frågor baserades i sin tur på ett antal påståenden (teser) om vår tid och vårt uppdrag.
Eftersom dessa frågor inte bara gäller ledarna utan varje medlem i våra föreningar
återger jag dem kort i min egen tappning.
Till begrundan, samtal och handling.

Det går säkert att diskutera en del av
teserna, och det är fullt möjligt att omformulera en del av frågorna. Men just nu är
det inte det avgörande. Det avgörande är
den utmaning som ligger i att våga ta till
sig frågorna och tillsammans arbeta med
dem. För framtidens skull.
Varje missionsförening behöver med
jämna mellanrum ställa sig de helt grundläggande frågorna om det egna uppdraget.
Eller mycket enkelt uttryckt: Vad är viktigt
för oss som föreningar? Vad är det vi vill?
Vad är vårt uppdrag? Vilken är vår vision?
Det Sänd gav oss som var med var ny
frimodighet. Och det är väl bland det bästa
betyg man kan ge en kurs.

Tes 1: Tron ser olika ut i olika faser i
livet.
Fråga 1: Vilka faser kan du/ni urskilja i
det egna livet? Frågan kan också utvidgas
till att gälla föreningen.
Tes 2: Gudsmöten är lika viktiga som
kunskap.

LarsOlov
Eriksson
EFS Sävja
Foto: Ken Forsberg
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Tema: Rosenius

Rosenius och
predikan
Det är ett väl känt faktum att Carl Olof
Rosenius i sin tid var känd som en särdeles
begåvad predikat. Om det vittnar flera som
var samtida med honom. Om det vittnar
också att han – vart han än kom – samlade
stora skaror lyssnare.
Det började tidigt för honom. Redan
som tonåring ledde han mindre samlingar och som 20-åring höll han sin första
offentliga predikan. Det ägde rum på långfredagen 1836 i Stigsjö kyrka. Han hade
fått venia av biskop Frans Mikael Franzén
i Härnösand.
Sedan han kommit i kontakt med
George Scott och flyttat till Stockholm fick
han snart predikouppgifter där. Från 1842
– sedan Scott tvingats mer eller mindre fly
landet – övertog Rosenius dennes verksamheter, inklusive förkunnelse i Engelska
kyrkan. Där kom han sedan att mer eller
mindre regelbundet predika under många
år, om än med ett flerårigt uppehåll medan
kyrkan var stängd.
När Rosenius själv i ett brevsvar
berättar om hur han går till väga när han
förbereder sig är han systematisk. Det
första han gör – och varje predikant bör
göra – är att sätta sig in i texten. Detta bör
ske grundligt. I Rosenius fall innebar det
även en läsning av grundtexten.

Sedan det är gjort gäller det att välja
ämne för predikan. Rosenius noterar att
ämnet inte ska behandla det ovanligaste
utan ”det behövligaste, det mest praktiska”. Det är det som predikan ska handla
om. Den som söker uppmärksamhet genom spännande ämnesval tänker fel enligt
Rosenius.
För att precisera vad som är det behövligaste skriver Rosenius att det är ”de gamla ämnena”. Som exempel på sådana anger
han något som hör till första eller andra
huvudstycket i katekesen, det vill säga tio
Guds bud och trosbekännelsen. Men till
”de gamla ämnena” hör naturligtvis även
”något om Kristus, Frälsaren, tron, nåden
med mera”.
När texten är noggrant läst och ämnet valt, är det dags att arbeta vidare och
inhämta tankar från andra utläggare av
samma text. Här ger Rosenius rådet att läsa
kommentarer och predikningar av vad han
kallar ”pålitliga” utläggare. Han anger inte
närmare vad det innebär, men troligen ska
vi tänka oss Luther och andra utläggare i
dennes efterföljd.
Ty för Rosenius var det avgörande att
predikan i luthersk ordning skulle innehålla
lag och evangelium. Han markerar till och
med detta i stillsam motsats till predikan
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Tema: Rosenius
av nådens ordning. En återkommande
anklagelse från visst håll var för övrigt att
han inte följde nådens ordning, men detta
var alltså ett medvetet val hos honom.
När Rosenius slutligen kommer in på
hur predikan ska framföras menar han att
det ska ske på ”torrt vardagsspråk”. Han
var aldrig ute efter att briljera med sin
talekonst utan ville i stället övertyga genom
innehållet i sin predikan.
När andra berättar om Rosenius som
predikant återkommer några omdömen.
Han var allvarsam och stillsam, han var något ensidig vad gäller innehållet i predikan,
han var innerlig och själavårdande. Paul
Petter Waldenström skriver: ”Såsom predikant var han [Rosenius] mycket enkel och
naturlig. Inga högtravande ord, inga krystade åthävor. Han talade till folket. Hans
stämma var bred, hans dialekt norrländsk.
Aldrig lade han an på att uppröra känslorna hos sina åhörare.” Det berättas att den
enda gest han hade på predikstolen var
att ibland höja höger hand. Waldenström
summerar för övrigt i sina minnesteckningar att Rosenius predikan ”mestadels
gick ut på att trösta de bekymrade”.

En av de få bilder som finns på Carl Olof Rosenius
är när han står i Betlehemskyrkas predikstol. Den
predikstolen finns bevarad och används i EFS nya
Betlehemskyrka på Luntmakargatan i Stockholm.

LarsOlov Eriksson

Vill du bli vår
redigerare?

ställa samman texterna och be om tillstånd
från skribenterna att publicera dem i skriftform. Det kanske är du?

Alla de härliga psalmartiklar (ett 50-tal) som publicerats under rubriken
En psalm vill vi sammanställa i en skrift. Till det
behöver vi någon som kan

Kontakta
Karin Renström, 070–542 77 78,
karin.renstrom@trafikdesign.se
om du är intresserad eller vill veta mer.

Musikrådet i Lötenkyrkan
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2.Allt, vad vi till evig tid behöva,
Allt i alla har jag i min vän.
Allt, vad som mitt hjärta kan bedröva,
Känner han och hjälper det igen.
Väl försvinner ofta vännen kära, Men han
sade själv: ”En liten tid;
/:Se’n en tid igen och jag är nära;
Då blir åter fröjd och frid”.:/

En psalm
Bo-Gert
Lundgren (72 år)
Intervju av
Karin Renström

När Karin Renström frågade mig om jag
kunde skriva lite om en psalm som jag
gillade eller hade speciell relation till så var
det psalm 251 ”Var jag går i skogar berg
och dalar …” som genast dök upp i mina
tankar.
Denna psalm lärde jag mig att spela
på trumpet i min tidiga ungdom. När jag
besökte min farmor och farfar i Nordingrå
sjöng jag ofta denna psalm när jag på
kväl-len gick ensam genom skogen mellan
Mjällom och Norrfällsviken för att skrämma undan allt vilt.Om farfar gick med från
bönhuset så sjöng vi duett. Jag är mycket
förtjust i första raden i psalmen ”Var jag
går i skogar berg och dalar följer mig en
vän jag hör hans röst …” , det är just ordet
vän som ger mig trygghet i denna fina sång
och det verkar som att jag inte är ensam
om att tycka om psalmen när man kollar
på internet.

3. När på Tomas Segerfursten tänker,
Där han full av sorg och otro går,
Skyndar han och honom tillgång skänker
Att få se och röra vid hans sår.
Tomas, smält av Jesu hulda hjärta,
Övervunnen av hans marterskrud,
/:Ropar, full av fröjd och kärlekssmärta:
»O, min Herre och min Gud!»:/
4. Skänk ock mig, o Jesus, denna lycka,
Som fördriver otrons mörka kval!
Sårens bild i hjärtat värdes trycka
Till besegling av mitt nådeval!
Hulde herde, tänk därpå, att fåren,
Samlade vid evangelii ljud,
/:Känna blott av rösten och av såren
Dig, sin Herre och sin Gud!:/
5. Följ mig, huldaste, uppstugna hjärta,
På den väg jag genom öknen går!
Låt min tro, i glädje och i smärta,
Finna vila städs vid dina sår!
Låt mig somna i ditt hulda sköte,
Låt mig uppstå, klädd uti din skrud,
/:Frälst och salig ropa vid ditt möte:
O, min Herre och min Gud!:/

Psalm 348 i Sionstoner (version tryckt 1952)

1. Var jag går i skogar, berg och dalar
Följer mig en vän, jag hör hans röst.
Väl osynlig är han, men han talar,
Talar stundom varning, stundom tröst.
Det är Herden god. Väl var han döder,
Men han lever i all evighet.
/:Sina får han följer, vårdar, föder
Med osäglig trofasthet.:/

(Text: C.O Rosenius, 1847, musik: O Ahnfelt)
Läs gärna versionen i Svenska Psalmboken
1986, nr 251, där Ragnar Holte bearbetat
texten och minskat antalet verser till fyra.
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Lötenkyrkan

Ekonomisk rapport för september
Intäkter

Kollekter
Löten

Gåvor
Löten

EFS
Mission

Övriga
kollekter

Totalt
Insamlat

Jan-sept 2017

416 480

410 759

273 085

72 735

1 173 059

Jan-sept 2018

442 429

405 458

213 112

72 235

1 133 234

Budget 2018

457 500

457 500

Rapport om hanteringen av frågor
som väcktes vid extrastämman

Stort tack för alla gåvor till olika
ändamål. Nu har kollekter och gåvor
kommit ikapp förra årets siffror, men
ligger fortfarande något under budget.
Speciellt har vi noterat en minskning
av gåvor via autogiro. Minskningen
på gåvor till EFS beror främst på att
det under 2017 togs flera extra kollekter under sommaren. Resultatet från
SeBeGe drygt 30 000 är med, tacksägelsedagens resultat kommer i nästa
månadsrapport.

När EFS missionsförening i Lötenkyrkan
hade sin extrastämma den 18 september
väcktes tre övriga frågor som styrelsen fick
stämmans uppdrag att arbeta vidare med.
1. Skötsel av Kyrkliga textiler. En aspekt av
frågan om kyrkliga textilier är att Johannelunds teologiska högskola använder
Lötenkyrkan både som gudstjänstlokal och
övningslokal och därmed står för en del
av slitage och nedsmutsning av textilier.
Styrelsen ska i ett första steg föra frågan
vidare genom att ta upp den med Johannelund.

Göte Swedberg

uppsala pastorat söker:

gamla uppsala församling

foto: johan nilsson

Samarbetskyrkopräst
till Lötenkyrkan, EFS

2. Förslaget om att anordna en ”Livets dag” tar
vi upp när en ny samarbetskyrkopräst är
på plats, eftersom frågor om liv och död
ofta kan vara känsliga och därmed alltid
även bär med sig själavårdsaspekter som
behöver beaktas och även ibland behov av
konkret själavård.

Arbetsledande präst som kan inspirera församlingen
och vårda det stora ideella engagemanget, för att människor
ska komma till tro och Guds rike växa.

3. Skötsel av städförråd. Styrelsen arbetar
vidare även med denna fråga och återkommer med konkreta förslag.

Ansök senast 15/11 2018 på svenskakyrkan.se/uppsala/jobb

För missionsföreningens styrelse
Tomas Nygren
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Lötenkyrkan

Regelbundna veckosamlingar
Söndagar

Onsdagar
09.40 MÄSSA
10.20 BÖN vid ljusbäraren, kyrksalen

09.30 SÖNDAGSSKOLA.
Två grupper, 3–5 år, från 6 år och uppåt.
14.00 Cross Culture, Worship Service.
18.00 UNGDOMSGRUPP E 16
Bibel och samtal. (Jämna veckor.)
Gymnasieåldern och uppåt.

13.00 LÖTENLUNKEN
Motionspromenad med fika.
Utgång från Lötenkyrkan.
17.30–18.15 TJEJKÖR, från åk 7.
18.00–20.00 ÖPPEN KYRKA, ungdomar.

18.00–20.00 HANTVERKSKAFÉ
Ta med ditt hantverk. (1:a sönd. i månaden.)

18.30 LÖTENS BLÅSENSEMBLE

Måndagar

18.30–20.00 SCOUTER, åk 1 och uppåt.

19.00 LÖTENKÖREN

Fredagar

19.00 MEDITATION.(Ojämna veckor,
18.30 Introduktion till meditation.)

Torsdagar

19–22 TONÅRSGRUPPEN, 12–17 år.
Lördagar

Tisdagar
14.00–16.00 SPRÅKCAFÉ
För alla åldrar, lekhörna för barn.
16.00–16.40 BARNKÖR 6 år – åk 3.

18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna.
(Ojämna veckor.) Mat, bön, undervisning,
lovsång och gemenskap.

19.00–20.00 UNGDOMSKÖREN

November

Söndag 4 november

Torsdag 1 november

10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS
Sofia Oreland.

Söndagen e. alla helgons dag. Vårt evighetshopp.

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Allhelgonamässa.

Niklas Westling. Sång och musik med VIONI.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.
18.00 HANTVERKSCAFÉ
Måndag 5 november
18.00 UPPTAKT – HÖSTMARKNADEN

Lördag 3 november
3 NOVEMBER KL.18.00
L ÖRDAG

Alla helgons dag. Helgonen.

Ö 18.00 MUSIKGUDSTJÄNST,
Fransk musik Bl. a. FAURÉS REQUIEM
Musikgudstjänst
T Lötenkören,
Sofia Portström sopran, Gabriel
Hällqvist baryton samti instrumentalister.
E Matilda Oldeberg, präst.allhelgonatid
och musik.
N Kollekt: Lötenkyrkans sångREQUIEM
K
Y
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ÖRDAG 3 NOVEMBER KL.18.00
L
R
fransk musik, bl.a.

- G Fauré

Onsdag 7 november
09.40 MÄSSA
10.20 BÖN VID LJUSBÄRAREN
Torsdag 8 november
13.00 LÖTENTRÄFFEN

Erik och Karin Bergman. Den goda viljans
prästfolk. Tomas Anderman.
Lördag 10 november
18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna

Lötenkyrkan
Söndag 11 november

Söndag 25 november

09.30 MORGONGUDSTJÄNST, mässa med
förbön och ssk.
Emanuel Ezra, Leif Nordenstorm.

09.30 MORGONGUDSTJÄNST, mässa med
förbön och ssk
Jens Rosenkvist, Helena Sällström, Torbjörn Larspers.

11.15 SÖNDAGSGUDSTJÄNST
Sara Nilsson Edström.

11.15 GUDSTJÄNST
Hans Lindholm

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete.
Kyrkfika.

24 söndagen efter trefaldighet. Den yttersta tiden.

Domsöndagen. Kristi återkomst.

Onsdag 14 november

Tisdag 27 november

09.40 MÄSSA

18.30 INTERNATIONELL KVÄLL
Erik Johansson och Anna Claesson berättar om
senaste nytt från EFS arbete i Indien.

10.20 BÖN VID LJUSBÄRAREN
Torsdag 15 november
13.00 LÖTENTRÄFFEN

Onsdag 28 november

Läsarsånger och deras budskap.

09.40 MÄSSA

Lage Nordlander, Birger Olsson och Lötens blåsensemble.

10.20 BÖN VID LJUSBÄRAREN
Torsdag 29 november

Lördag 17 november

13.00 LÖTENTRÄFFEN

11.00 – 14.30 HÖSTMARKNAD med
barnspår
Modelljärnväg, legorum, fiskdamm. Servering av
pepparsås, mat- och fikabord, bokbord, loppis,
lotterier, hantverk, hemodlat, chokladhjul mm.
Söndag 18 november Sönd.

Vaksamhet och väntan.

Kyrkorna i Uppsala en spegelbild av den världsvida kyrkan – 50 år efter Uppsala 1968.
Kyrkoherde emeritus Göran Bohman.
Lördag 1 december

före domsöndagen.

18.00 ADVENTSKONSERT

Vi sjunger in advent med kyrkans körer,
Linnékvintetten, stråkensemble, m fl.

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med förbön
och ssk
Denis Bisaso, Ingrid Lundström m fl

Kollekt: Lötenkyrkans sång och musik.

Söndag 2 december

11.15 HÖGMÄSSA
Sofia Oreland,

1 i advent. Ett nådens år.
11.15 ADVENTSGUDSTJÄNST

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

Sofia Oreland, Lötenkören, Lötens blåsensemble.

Onsdag 21 november

Kollekt: EFS Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

09.40 MÄSSA

18.00 HANTVERKSCAFÉ

10.20 BÖN VID LJUSBÄRAREN

Onsdag 5 december

Torsdag 22 november

09.40 MÄSSA

13.00 LÖTENTRÄFFEN

10.20 BÖN VID LJUSBÄRAREN

Bibelsällskapet, litet sällskap med stort uppdrag.

Torsdag 6 december

Lotta Ring, information och insamling på Svenska
bibelsällskapet.

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Hälsa och ohälsa genom livet – hälsa på äldre
dar. Emmanuel Ezra, läkare, Akademiska sjukhuset.

Lördag 24 november
18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna
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LarsOlov Eriksson undervisar i bibelserien ”Bryt ny mark” i Sävja kyrka.

Foto: Ken Forsberg

Från Sävjas horisont

Bryt ny mark

Hösten är här och våra kyrkor fylls med liv
och aktiviteter. Vår förening har, som alltid, ansvar för varannan söndagsgudstjänst
i Sävja kyrka och i stort sett varje söndag
är det söndagskola för våra barn. Här har
våra ledare en stor uppgift och de utför ett
gott arbete med att föra evangeliet vidare
till både barn och vuxna.
Vår Alphagrupp har kommit igång och
här träffas vi på måndagskvällarna för att
lära oss mer om kristen tro. Det är Lars
Olov Eriksson och Mia-Marie Kjellgren
som inleder med ett föredrag innan vi i
gruppen samtalar om kvällens tema. Det
blir ofta väldigt bra samtal och jag uppmanar dig som ännu inte gått Alpha att göra
så.
Bryt ny mark var temat för årets konferens i Luleå. Citatet är hämtat från Hosea
och det är också detta bibelställe som

Bibelstudier i Sävja kyrka
LarsOlov Eriksson
Lördagar kl 18:00
13/10, 10/11, 15/12

EFS
Sävja
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GUDSTJÄNSTER
I SÄVJA KYRKA
Morgonbön 9,30–9.45 varje onsdag, med
efterföljande samvaro kring enkelt fikabord.

NOVEMBER
Sönd 4/11 Söndagen

e alla helgons dag

9.30 FÖRBÖNSMÄSSA
Mia-Marie Kjellgren. Kollekt till: SKUT (R).
Lörd 10/11
18.00 BIBELSTUDIUM
Bryt ny mark, LarsOlov Eriksson.

höstens bibelstudier i Sävja utgår ifrån.
Första tillfället har varit men du är välkommen till Sävja lördagarna den 10 november
och 15 december. Vi börjar klockan 18 och
avslutar med fika.
Vi är en liten grupp från föreningen
som deltar i Sänd tillsammans med tre
andra föreningar. Sänd är ett verktyg för
att utveckla föreningen och ge redskap för
att kunna nå människor i vår närhet med
evangelium. Vi hoppas och tror att detta
arbete kommer att ge avtryck i vårens program och mer information kommer i nästa
månadsblad.

Sönd 11/11

Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
9.30 GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Mia-Marie Kjellgren.
Kollekt till: Församlingsprojekt (F).
18.00 UNIK MÄSSA
Mattias Stockhaus. Rebecca Winander.
Sönd 18/11 Söndag

före Domsöndagen

9.30 MÄSSA
Erik Johansson. Monica Pettersson Forsberg. Kollekt till: Svenska kyrkans internationella arbete (F).
18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA
Björn Dahlman.

Ken Forsberg, kassör

Sönd 25/11 Domsöndagen
9.30 MÄSSA
LarsOlov Eriksson, Esbjörn Hagberg.
Kollekt till: EFS Mission (F).

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

18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA
Mia-Marie Kjellgren.
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Entré Frälsningsarmén

Program Mikaels

Välkommen med på bönekvällar
Vi tror på en levande Gud som talar till
oss.
Vi längtar efter att vara i Guds närhet
för att bli mer lika honom. Gud längtar
efter oss.
Under en tisdagkväll per månad under
hösten bjuder vi in till öppna bönesamlingar kl 19.30–20.30. Vi ber för varandra, för
vår församling, för vår stad, för vår värld.
Vi söker vår Herre för att se vart han vill
leda.
Samlingarna är öppna för alla som vill.
Välkommen!

Markus Holmström

11 november kl 16.00
Gudstjänst med temat Korsets seger. Predikant Olof Edsinger
18 november kl 16.00
Gudstjänst med temat Tillbedjan.
20 november kl 19.30–20.30
Öppen bönekväll.
2 december kl 11.00
Gemensam gudstjänst med Frälsningsarmén. Tema: Gemenskap.
16 december kl 16.00
Gudstjänst med temat Tjänande.
18 december 19.30–20.30
Öppen bönekväll.
Mer info om hemgudstjänsterna och övrig verksamhet finner du på vår hemsida,
www.efsmikaels.se, eller facebooksida. www.facebook.com/efsmikaels/.
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Ansvarsgrupper Lötenkyrkan

Kommande perioder:

4–10 nov

25 nov–1 dec

Ansvarsgrupp 6
Barbro & Lage Nordlander
Gennet Awalom
Evy Degerman
Ezra Gebremedhin
Kickan Cook-Nilsson
Lena & Sigvard Hansander
Katarina & Marcus Wallon
Lennart Persson
Karin & Joel Svensson

Ansvarsgrupp 9
Erik Johansson
Liselott & Per Andén
Denis Bisaso
Rickard Eriksson
Helena & Richard Fornstedt
Ninni Holmlund
Olov Näslund
Ruth & Teferi Sendabo
Gertrud & David Termén
Christer & Solveig Åkesson

11–17 nov
Ansvarsgrupp 7
Bo-Gert Lundgren
Brita & Brage Dankel
Eva Edström
Izabella Ekenberg
Marta Gislason
Gunnel Lundgren
Leif & Olof Nordenstorm
Ulrika & Johan Norum
Åse-Gun Åhslund
Lena Åström

18-24 nov

2–8 dec
Ansvarsgrupp 12
Hans & Margareta Lindholm
Anna Claesson
Eva Henriksson
Mina Jumataty
Vivan Lannerkrans
Jieying Liu
Ulla-Britt Nilsson
Birgitta & Tore Samuelsson
Maj-Britt Seppänen
Alice Söderström

Period
Grupp
9–15 dec
13
16–20 dec
14
13–19 jan
15
20–26 jan
16
27 jan – 2 febr
1
3–9 febr
2
10–16 febr
3
17–23 febr
4
24 feb – 2 mars
5
3–9 mars
6
10–16 mars
7
17–23 mars
8
24–30 mars
9
31 mars – 6 apr 12
7–13 apr
13
14-20 apr
14
21–27 apr
15
28 apr – 4 maj
16
5–11 maj
1
12–18 maj
2
19–25 maj
3
26–31 maj
4

Ansvarsgrupp 8
Barbro & Göte Swedberg
Maria & Fredrik Fagerberg
Letebrehan Michael & 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
Anmäl medlemsärenden till:
EFS Mikaels
EFS i Lötenkyrkan
Josefin Norstedt
josefinnorstedt@gmailcom

Martin Nilsson
Tel 073 658 70 42
manadsbladet@efsiuppsala.se
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EFS i Sävja

LarsOlov Eriksson
Tel 018-42 55 72
larsolov.eriksson@gmail.com

EFS i Uppsala|www.efsiuppsala.se

MÅNADSBLAD
för EFS i Uppsala

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

Kontakt
Telefon
Församlingsherde, Sara Nilsson-Edström* 018–430 37 78
Lötenkyrkan
Präst, Sofia Oreland*
018–430 37 97
Heidenstamsgatan 71
Församlingskonsulent,
Karin
Löfgren
018–430 37 96
754 27 Uppsala
Diakon,
Maria
Petersson*
018–430 37 98
Tel 018–430 35 00
Ungdomsledare,
Denis
Bisaso
018–430 39 90
Fax 018–24 15 69
Kyrkomusiker, Gunnel Hällqvist
018–430 37 95
HEMSIDA
Lokalvårdare, George Mark
www.efsiuppsala.se
Vaktmästare, Marcus Wallon
018–430 37 92
Köket
i
Lötenkyrkan
018–430 37 93
REDAKTÖR
e-post:
fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se
Martin Nilsson 073–658 70 42
* ansvaret gäller hela Gamla Uppsala församling.
e-post: manadsbladet@
Samtal/själavård/förbön samtal@lotenkyrkan.se
efsiuppsala.se
Lokalbokning (tel.tid 10–12, 13–15)
018–430 35 35
ANSVARIG UTGIVARE
uppsalabokning@svenskakyrkan.se
LarsOlov Eriksson
EFS Mikaels
tel 018–42 55 72.
larsolov.eriksson@gmail.com c/o Erdtman, Stationsgatan 30, 753 40 Uppsala
BANKUPPGIFTER
Lötenkyrkan Bg 592–9260
Mikaels Bg 258–3623
Sävja kyrka Pg 4782621–9
TRYCKERI
Just Nu, tel 018–12 20 95
OMSLAGFOTO
Bonaden Livets träd.
Foto: Martin Nilsson
NÄSTA MANUSSTOPP
Onsdag 17 nov 2018
NÄSTA NUMMER
Torsdag den 25 nov 2018

Hemsida: efsmikaels.se
Ordförande i missionsföreningen
Viktor Forssman 070–204 10 71
e-post: forssmanvictor@gmail.com

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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G I LöTENkYRkaN
bER
2017
Lördag
3 november

3 NOVEMBER KL.18.00
L ÖRDAG
kl 18.00

Lördag 1 december
kl 18.00

Ö
RDAG 3 NOVEMBER KL.18.00
T Musikgudstjänst
RNa
FRåNi allhelgonatid
CajSaS kök
E
Musikgudstjänst
N
REQUIEM
ser
Tävlingsbidragen
bedöms
av en
Vi sjunger
i
allhelgonatid
Kerg.FRANSK
juryMUSIK
och besökare får rösta på
in
advent
BL. Amusik,
. REQUIEM
– G FAURÉ
bl.a. REQUIEM
Y fransk
bidragen,
20 kr/röst
som går
till
med
kyrkans
höstmarknadens insamling
för
R
körer
”Barn i alla länder”.
K
A
Prisutdelning på höstmarknaden
/
N
18 november, kl 14.00.

TER

Musikgudstjänst
i allhelgonatid

fransk musik, bl.a.

Adventskonsert

- G Fauré

Vinnande klasser i de båda
grupperna belönas med ett festfika med bidrag från Cajsas
kök.
Linnékvintetten
T E NLÖTENKÖREN
K Ö R E N SOFIA PORTSTRÖM, GABRIEL HÄLLQVIST

Foto: Q

SOFIA PORTSTRÖM, GABRIEL HÄLLQVIST
MATILDA OLDEBERG

TENKYRKAN

denstamstorg - Buss 2

umentalister

RKAN

MATILDA OLDEBERG

Foto: Martin Nilsson

ÖTENKÖREN

strumentalister

-Image

G Fauré

solister
stråkensemble
och den sjungande
7042
församlingen

Anmälan/frågor till:
SOFIA
PORTSTRÖM
Martin
Nilsson, 073 658
GABRIEL HÄLLQVIST
hostmarknad@yahoo.se
MATILDA OLDEBERG
INSTRUMENTALISTER

amstorg - Buss 2

fri entré, kollekt
buss 2, heidenstams torg
www.bial.nu

,

med
90 09 90-3
stöd
av
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Handla redan nu i
Höstmarknadsbokhyllan.
20 kr/bok (eller vad du vill)
Kontant/Swish/Kort

Lötenkyrkans
höstmarknad

17 november 11.00–14.30
Höstmarknaden i Lötenkyrkan välkomnar
alla åldrar. Det finns varor och aktiviteter
för stora och små. Här kan man fynda,
köpa och vinna, men framför allt mötas i
en stor gemenskap.
Intäkterna går till
EFS och Salts projekt
Barn i alla länder. Bial
stödjer arbete för barn i
Eritrea, Etiopien, Tanzania, Somalia, Indien och Sverige.

emot böcker och loppis från 11 november.
Modelljärnväg och barnaktiviter

Liksom tidigare år ställer Uppsala Modelljernvägsförening upp flera tågbanor där
både barn och vuxna får köra. Det finns
även ett legorum, pysselbord, fiskdamm mm.

Eritreansk/Etiopisk pepparsås
och ett stort fikabord

I församlingsalen serveras den berömda pepparsåsen med injera eller ris, samt
grönsaksgryta. En bra grund för besök
vid olika stånd innan man återvänder för
ett fika med många olika bakverk. Även
laktos- och glutenfria alternativ.
Sylta, safta och baka, baka ...

Rensa i bokhyllan hemma

Bröd, saft, sylt och massor av frukt i år.
Gör en insats och baka bröd och kakor!

Ta med till höstmarknaden. Det kommer
många som söker böcker hela året och
resultatet från 1 december till 19 oktober
är uppe i 11 350 kr.

Sticka, virka, sy ...

Här kan du göra verkliga kvalitetsfynd,
hantverk som tillverkats av många flitiga
händer.

Upptakt 5 nov kl 18.00–19.00

Var med och planera och dela tankar inför
årets marknad. Många volontärer behövs!

Varor behövs till loppisbordet

Loppisbordet är ett riktigt dragplåster,
dags att gå igenom förrådet hemma. Vi tar
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Anmäl till Martin Nilsson, 073–658 7042,
hostmarknaden@yahoo.se.

