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Ledare
något för vår egen uppbyggelse.

Bli stjärntydare!

2. I kollekten kommer det in stora gåvor

Vid trettondedag jul påminns vi om de österländska stjärntydarna som efter sin långa
resa till slut nådde fram till den nyfödde
Jesus i Betlehem. De hade med sig dyrbara
gåvor för att hylla Messias, världens frälsare.
Stjärntydarna har genom historien fått bli
förebilder för och exempel på mission, i
dess olika dimensioner:
1. Kallelsen till Gud. Stjärntydarna hade rest
lång väg för att komma fram till Jesus och
för att hylla och tillbe honom. Gud kallar till
sig alla slags människor från hela världen,
för att hylla och tillbe honom själv.
2. Givandet till Guds rike. Det var kostbara
gåvor som stjärntydarna bar fram: guld,
rökelse och myrra. Eftersom de visste att
detta barn var den nya kungen hade de med
sig kungliga gåvor.
3. Sändningen till hela världen. Efter att
ha sett Jesus begav de sig hemåt, och blev
evangeliets förelöpare, så att människor
långt borta skulle vara mottagliga för budskapet om frälsningen i Jesus Kristus.
I överförd bemärkelse är detta grunden
för vårt missionsengagemang och vårt uppdrag också här i Uppsala.
1. Genom dopet är vi kallade att vara Guds
barn och i den syskonskaran kallas vi att
tillbe honom. Även om detta kan ske på
många olika sätt och på olika platser och
tider, så är församlingsgemenskapen och
söndagens gudstjänst den viktigaste samlingspunkten för vår tillbedjan. Inte alltid
landar sångvalet eller predikan hos just mig,
men i gudstjänsten kommer vi tillsammans
för att tillbe Jesus. När vi samlas kanske
vårt fokus borde vara något mer på att ge
vårt lov till Gud, och något mindre på att få

till församlingens arbete, till EFS mission
och Svenska kyrkans internationella arbete
genom oss. Men är vi medvetna om att
våra gåvor är till Kungars kung och Herrars
Herre? En del människor kan ge mycket,
andra bara lite, men alla kan ge något. Att
ge generöst är en god andlig övning för den
som vill följa Jesus, men det är också det
som gör det möjligt för bland andra EFS att
bära evangeliet vidare. Vilken är din kungliga gåva till arbetet för Guds rike?
3. När vi tillber Jesus och bär fram våra
gåvor, fylls vi av glädje. Också här i Uppsala

Erik Johansson,
EFS internationella
missionssekreterare
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Foto: Jonas Nimmersjö

är vi var och en kallade att vittna om Jesus
och det vi har fått ta emot av honom. Vi
ska inte stanna i den varma, goda gemenskapen i kyrkan, utan sänds hem till våra
kvarter och trappuppgångar. Där är vårt
uppdrag att vittna om Jesus Kristus och vad
han har gjort för hela mänskligheten. Vilka
människor möter du den här veckan som
längtar efter en mening i sitt liv?
Idag är det många som söker livets mening på alla tänkbara sätt. Vi har likt stjärntydarna fått upptäcka Frälsaren i det lilla barnet. Låt trettondedag jul bli en nystart i ditt
liv, där du låter dig dras in i Guds skeende
och där du medvetet ger dina gåvor för Guds
rikes skull. Dela också frimodigt vittnesbördet om hur Gud blev människa i ett litet
barn, för mänsklighetens
och världens frälsning!
Människor längtar efter
evangelium, bli en stjärntydare du också!

Tema: Missionsprofiler

Detta är den första
artikeln i serien
Missionsprofiler,
där vi får möta några av
EFS kvinnliga missionärer.

G

Gustava
von Platen

ustava döljs ofta bakom formuleringen: Bengt Peter Lundahls
första hustru, när hon omnämns
i missionsskildringar som berättar om pionjärtiden i Eritrea. Gustava föddes 1839 i
Ängelholm. Hon började skolgången i Cecilia Fryxells nystartade skola i Hälsingborg
och fortsatte sedan även att studera vid
hennes lärarinneseminarium i Carlslund
utanför Västerås.
Under tiden på seminariet kom Gustava i kontakt med kristen tro. ”Det var där
jag lärde känna Herren, ty i mitt hem var han en
okänd Gud ...”, skriver Gustava i ett brev
Som nyutexaminerad arbetade hon som
privatlärare för sin farbrors yngsta dotter
och ytterligare en flicka vars bror var Bengt
Peter Lundahl. Tycke uppstod mellan honom och Gustava, men eftersom Lundahl
gick på Johannelund för att bli missionär,
så måste deras förlovning först godkännas
av missionsinstitutets styrelse.
Tre missionärskandidater var redan utsedda att skickas ut till ”Ostafrika” hösten
1869. Den 16 november avreste Gustava
tillsammans med dem. Hon skrev dagbok
och det går därför att följa dem på deras
färd med tåg genom Europa och med båt
till Alexandria och Suakin. Gustava med
sina språkkunskaper fick god kontakt med
andra resenärer och kunde förmedla både
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nyheter och goda råd till bröderna, förutom att hon höll modet uppe när de ibland
drabbades av missmod.
I Eritreas högland väntade fem missionärer, en av dem var Lundahl. Alla var
de medtagna efter en lång och påfrestande flykt från Kunama. Men innan de tre
resenärerna nådde fram, väntade först två
långa strapatsrika färder med kamel genom
öknen. Gustava beskriver livfullt och med
humor och gott humör alla vedermödor.
Väl framme fick Gustava dela bostad
med de sju övriga missionärerna, flera av
dem sjuka. De fick bo i ett stenhus, avdelat
i två rum. Huset var till hälften nedsänkt i
marken och taket läckte.
Allt hade blivit helt annorlunda än Gustava tänkt sig.
Snart fick de uppleva det slags oroligheter som med jämna mellanrum drabbade
byarna. När invånarna inte hade betalat
skatt kom skattehövdingen med sin här.
Byn skövlades och kvinnor och barn måste
fly.
Resenärerna hade anlänt 26 juli 1870,
och redan nästa dag fick Gustava ta hand
om hela hushållet. I mitten av augusti
insjuknade hon i feber och blev snart allt
sämre och fick feberyrsel och hallucinationer. En månad efter ankomsten firades
ändå bröllop mellan henne och Lundahl

Tema: Missionsprofiler
fastän båda var sjuka.
I början av december reste Lundahls
ner till Massaua. Gustava hoppades att
de skulle få stanna där för att att starta en
skola. De skickade en förfrågan till Sverige,
och började genast undervisa två av sina
tjänare. Den ene, Nesib, var den som efter
sitt dop kom att få namnet Onesimus.
I vardagen hade de stor hjälp av Abu
Bekr, tolken som förutom arabiska och
amhariska också talade franska. Inte minst
viktig var han för Gustava, som då kunde
göra sig förstådd hos tjänarna.
Skolans första elever var slavbarn, som
lämnats till missionen av myndigheterna.
Så småningom fick Lundahls även ta hand
om abessinska barn som kommit ner från
svälten i höglandet. Det blev ingen enkel
uppgift att få dessa elever med olika bakgrund att fungera tillsammans.
Gustava skötte skolhushållet och delade
ansvaret för skolbarnens uppfostran och
utbildning med Lundahl, som huvudsakligen hade hand om elevernas utbildning i
vad Bibeln säger om kristen tro. Efter en
tid blev Lundahl alltför svag för att vare
sig arbeta eller studera amhariska. Gustava och en nyanställd abessinsk lärare fick
dela upp hans lektioner mellan sig. Det var
viktigt att lära alla barnen läsa, så att de på
egen hand skulle kunna se vad som stod i
Bibeln. En del av dagen använde Gustava
annars till att sy och laga kläder, och lärde
både pojkar och flickor att sy. Hon fick
särskilt ansvar för en liten abessinsk flicka,
som snabbt lärde sig både amhariska och
tigrinja och snart även förstod svenska.
Hon kom senare att gifta sig med Onesimus.

Gustava Lundahl (von Platen) född 1839–07–01.

I december 1872 reste den gravida
Gustava mot Alexandria för att nedkomsten skulle ske där. Hon hann bara till Suez
innan hon fick förlösas i ett tält efter att ha
tvingats avbryta karantänvistelsen ombord
på båten. Barnet, en pojke, dog efter ett
par timmar och tre dagar senare slutade
även Gustava sina dagar den 30 december
1872.
Gustava hade alltid varit angelägen om
att det även skulle byggas en flickskola.
Denna önskan blev hennes testamente. I
januari 1876 antogs den första flickan till
skolan.
(Utdrag ur Gustavas livshistoria)
Ingrid Kågedal
I början av 2019 utkommer Ingrids bok om Gustava
ut på /Budbäraren/EFS läser.
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Lötenkyrkan

Regelbundna veckosamlingar

19.00–20.00 UNGDOMSKÖREN

Söndagar

Onsdagar

09.30 SÖNDAGSSKOLA.
Två grupper, 3–5 år, från 6 år och uppåt.

13.00 LÖTENLUNKEN (börjar 9/1)
Motionspromenad med fika.
Utgång från Lötenkyrkan.

14.00 Cross Culture, Worship Service.

17.30–18.15 TJEJKÖR, från åk 7.

18.00 UNGDOMSGRUPP E 16 (börjar 13/1)
Bibel och samtal. (Jämna veckor.)
Gymnasieåldern och uppåt.

16.00–19.00 LÄXHJÄLP OCH ÖPPEN KYRKA, ungdomar. (Börjar 16/1)

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 (börjar 14/1)

(börjar 24/1)

19.00–20.00 MEDITATION.(Ojämna veckor,
börjar 14/1, sista gången 22/4.)
18.30 Introduktion för nybörjare.)

Fredagar

Tisdagar

Lördagar

14.00–16.00 SPRÅKCAFÉ (börjar 15/1)
För alla åldrar, lekhörna för barn.

18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna.
(Ojämna veckor, börjar 2 februari) Mat, bön, undervisning, lovsång och gemenskap.

Torsdagar

19–22 TONÅRSGRUPPEN, 12–17 år.
(börjar 11/1)

16.00–16.40 BARNKÖR 6 år – åk 3. (börjar
15/1)

Januari 2019

Torsdag 10 januari

Söndagen 6 januari

Vi sjunger ut julen.

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Trettondedag jul. Sönd. e. nyår.
Guds härlighet i Kristus.

Musikgruppen VIONI leder oss i dans och sång
Söndagen 13 januari

1:a sönd. e. trettondedag jul. Jesu dop.

10.00 TRETTONDEDAGSGUDSTJÄNST
Sara Nilsson Edström, biskop em. Rune Backlund.
Offergång: Svenska kyrkans julinsamling ”En flicka
är född”, till internationellt arbete.

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk
Jens Rosenkvist, Karolina Adlarson, Pontus Adefjord.

Onsdag 9 januari

11.15 HÖGMÄSSA
Sofia Oreland, Agne Nordlander.

09.40 MÄSSA

Offergång: EFS Trettondedagsinsamling till internationell mission. Kyrkfika.

10.20 BÖN VID LJUSBÄRAREN
13.00 LÖTENLUNKEN startar för terminen
Samling på kyrktorget. Promenad i området 30-40
minuter. Gemensamt smörgåsfika.

Tisdag 15 januari
14.00–16.00 SPRÅKCAFÉ (börjar för terminen)
För alla åldrar, lekhörna för barn.
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Lötenkyrkan
Onsdag 16 januari

Torsdag 31 januari

09.40 MÄSSA

13.00 LÖTENTRÄFFEN

10.20 BÖN VID LJUSBÄRAREN

Hjälp på äldre dar – trygghet och hjälp
i vardagen

Torsdag 17 januari

Seniorguiden i Uppsala kommun informerar

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Missionsflyget Ansgar

Missionärssonen Eric Knutson berättar

Februari 2019

Söndagen 20 januari

Lördag 2 februari

2:a sönd. e. trettondedag jul. Livets källa.

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

09.30 MORGONGUDSTJÄNST, mässa med
förbön och ssk.
Helena Sällström, Stefan Holmström och Tomas
Nygren.

Söndagen 3 februari

Kyndelsmässodagen. Uppenbarelsens ljus.
10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS
Sofia Oreland, barnkören, Gunnel Hällqvist m fl.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST
I ÖSTERLEDSKYRKAN
Anders Jarl, Sara Edström-Nilsson, Lötenkören och
Österledskyrkan kör.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

Tisdag 22 januari

10.20 BÖN VID LJUSBÄRAREN

18.30 MISSIONSKVÄLL OM SOMALIA
Erik Johansson m fl.

Torsdag 7 februari

Onsdag 23 januari

Personal från Gamla Uppsala museum

Onsdag 6 februari
09.40 MÄSSA

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Nya arkeologiska rön i Gamla Uppsala

09.40 MÄSSA
10.20 BÖN VID LJUSBÄRAREN

PLANERA IN 17 febr då EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem predikar
i båda gudstjänsterna.

Torsdag 24 januari
13.00 LÖTENTRÄFFEN

Min väg till Gamla Uppsala

Församlingsherde Sara Nilsson-Edström

Musiker söks till Spontana
psalmorkestern 27/1
Den 27 januari är årets första tillfälle. Alla
som spelar något instrument är välkomna
och nu söker vi särskilt dig som spelar
något sträng- eller stråkinstrument. Det
ger möjlighet till växling mellan blås och
sträng- stråkinstrument. Kanske även någon spelar congas eller trummor.
Anmäl till Gunnel Hällqvist
eller Martin Nilsson

Söndagen 27 januari

3:a sönd. e. trettondedag jul. Jesus skapar tro.
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk
Denis Bisaso och Emmanuel Ezra.
11.15 HÖGMÄSSA
Hans Lindholm och Spontana psalmorkestern.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.
Onsdag 30 januari
09.40 MÄSSA
10.20 BÖN VID LJUSBÄRAREN
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Lucia i världens
längsta kyrka
I december var Ungdomskören i Lötenkyrkan till Liverpool. De hade fått det prestigefyllda uppdraget att vara den svenska kör
som 2018 höll den årligen återkommande
Luciakonserten i Liverpools katedral.
Lördagen den 15 december, medan
regnet föll och vinden ven runt kyrktornet,
samlades mer än 400 besökare som utmanat vädret för att uppleva denna traditionsfyllda ljusfest, i år under ledning av Gunnel
Hällqvist, vår kantor i Lötenkyrkan.
Föreningen Gustaf Adolf Nordic
Church arrangerar Luciafirandet i denna
jättelika katedral, världens längsta och den
till ytan största anglikanska kyrkan. Gustav
Adolf kyrka är en betydligt mindre kyrka
som ligger nära hamnen men med katedralen i blickfånget i nordost. I juni var Lötenkören där på besök under nationaldagsfirandet. Då passade naturligtvis Gunnel
på att rekognosera för ungdomskörsresan.
Resan var verkligen välplanerad. Buss
hämtade de 26 ungdomarna med följe vid
Manchester airport och väl framme i Gustaf Adolfs kyrka väntade Harriet Busby
och medhjälpare med en härlig måltid som
avslutades med smaskiga tårtor.
Efter en natts vila på ett närliggande
vandrarhem och i kyrkans gästrum, vandrade kören i blåsten upp till katedralen för
repetition. På kvällen följdes den ordning som varit bruklig för luciafirandet i
katedralen, först en kortare körkonsert, då
de framförde adventssånger, bl.a. Bereden
väg för Herran, Välsignad vare Han och I have a
dream, och därefter ombyte till luciatåg. Däre-

Lucian Tilde Fång Norman frigörs från stearin.
(Bilden något beskuren).

mellan predikade Kristina Åkerman, körmedlem i Lötenkören och teckenspråkspräst
i Tunabergskyrkan, över julens texter. Hon
gjorde kopplingar mellan situationen för ca
2 000 år sedan och de svårigheter som
många människor lever med idag runt om i
världen och in på våra egna knutar. Jesus var
då och är nu det ljus i mörkret som Lucia
enligt legenden pekade på.
En av tärnorna, Victoria Walter 12 år:
– Det var jättekul, spännande men också nervöst. Kyrkan var mycket större än
Uppsala domkyrka och det var annorlunda
på annat språk än svenska. Det var så fint
när vi gick in, ända längst ned från ingången till kyrkan och uppför en bred trappa.
Det var speciellt med att vi först hade en
konsertdel innan lucia. Det blev också bra
när Gabriel Hällqvist sjöng med oss i en
del verser. Allt blev mycket bättre än jag
tidigare varit med om.
Lucian Tilde Fång Norman med tärnor
framförde många härliga sånger med fina
arrangemang, ett flertal naturligtvis med
8

Lötenkyrkans ungdomskörs sång fyllde valven i den stora katedralen i Liverpool.

pool International Nordic Charity Company.
Till resan bidrog Gamla Uppsala församling, Fulleröfonden, EFS-föreningen och
körmedlemmarna med pengar. Dessutom
användes det som sparats från tidigare
luciafiranden och försäljning av CD-skivan
som barn- och ungdomskörerna spelade in
2016. Skivan såldes för övrigt i katedralen i
samband med konserten.
Den nordiska föreningen bjöd kören på
middag efter konserten. Under söndagen
var programmet friare. Museum, julmarknader och pariserhjul var några av besöksplatserna. På eftermiddagen samlades alla
igen för ett uppskattat Afternoon-tea. Vad
är ett besök i England utan det? Vad gjorde sista kvällen på resan? Jo, övade inför
julnattsmässan i Lötenkyrkan!

luciaanknytning. Även några julsånger
fyllde katedralens höga valv, bl.a. O helga
natt med Gabriel som solist, som även
framförde Nu väntar hela jorden, med text
av Bo Setterlind. Ackompanjatör på flygel
var Agneta Webb, som bor i Brighouse i
England men ursprungligen kommer från
Sverige, uppväxt i Eskilstuna.
Det var en väldigt välljudande kör som
fyllde kyrkans valv med sin sång. Arrangemangen som de har passar dem som hand
i handske. Det var svårt för mig som skulle
fotografera dem att kunna koncentrera
mig på det. Luciafirandet visade sig bli lite
extra speciellt då det var sista gången som
levande ljus skulle få användas, på grund
av brandrisken.
Konserten sponsrades av Svenska
ambassaden i London och av LINC, Liver-

Text och foto: Karin Renström
9

Gudstjänst i Sävja kyrka, 16 december med James Starr, Inger Kneccht och Monica Pettersson Forsberg.
				
Foto: Ken Forsberg

Från Sävjas horisont

till vår kyrka och nu delar vår gemenskap.
Alpha avslutades med en fest där alla
kursdeltagare och ledare bidrog med mat
och dryck och där alla som hjälpt till med
att koka soppa under hösten fick vara
gäster. Kvällen var mycket lyckad och uppskattad. Tusen tack! Ny kurs är planerad
till hösten 2019.
Vi kan alla se fram mot innehållsrika
gudstjänster under våren och spännande
medlemsmöten. Jag vill slå ett slag för:

När du håller detta nummer av Månadsbladet i din hand har vi, som det heter, vänt
blad och skriver 2019.
Vi i styrelsen vill tacka er alla för ert
stora engagemang under 2018 och rikta
ett varmt tack till alla som för EFS i Sävjas
räkning suttit i distriktsråd, varit söndagsskolledare, lett medlemsmöten och ordnar
med fika vid dessa tillfällen, planerat och
lett gudstjänster, som gästpredikant delat
ordet, varit med i värdgrupp eller på annat
sätt engagerat sig i föreningen.
Under året fick vi uppleva många fina
stunder tillsammans, inte minst vid våra
gudstjänster och medlemsmöten. Vi kan
även glädja oss åt att nya människor hittat

13 jan Temagudstjänsten ”Vardagstro”

Agneta Larsson, Harbo, kommer och delar
ordet med oss
19 jan Lovsångskvällen med Mia-Marie
och Jan Kjellgren. Kanske har du någon

favorit som du vill att vi sjunger denna
kväll – hör då av dig till Mia-Marie.
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GUDSTJÄNSTER
I SÄVJA KYRKA
Morgonbön 9,30–9.45 varje onsdag, med
efterföljande samvaro kring enkelt fikabord.

Lörd 19/1

JANUARI

18.00 LOVSÅNGSGUDSTJÄNST
Mia-Marie & Jan Kjellgren.

Sönd 1/1 Nyårsdagen
11.00 Sammanlyst till domkyrkan.

Sönd 20/1 Andra

Sönd 6/1 Trettondedag

9.30 FÖRBÖNSMÄSSA
LarsOlov Eriksson, Eila Svensson.
Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete (R).

9.30 MÄSSA
Mia-Marie Kjellgren.
Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Kollekt: Svenska Bibelsällskapet (R).

Sönd 13/1 Första

18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA
Mia-Marie Kjellgren.

jul

söndagen e. trettondagen

9.30 TEMAGUDSTJÄNST VARDAGSTRO
Agneta Larsson. Monica Forsberg Pettersson.
Kyrkkaffe. Kollekt: EFS Mission (F)

söndagen e. trettondagen

Sönd 27/1

Tredje söndagen e. trettondagen
9.30 GUDSTJÄNST
Mia-Marie Kjellberg.
Kollekt: EFS Mission (F).

18.00 MÄSSA MED UNGDOMSKÖREN
Mattias Stockhaus. Rebecca Winander.

18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA
Björn Dahlman.
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.

16 feb Temakväll kring Andens gåvor

Ledare Ingrid Lundström.
9 mars Årsmöte
SÄND-kväll Information om och
öppna samtal om vad vi i föreningen vill.
Vart är vi på väg? Vad har vi för mål och
vision med vår verksamhet?
Tack för fin gudstjänstgemenskap,
samtal kring kaffebordet, förbön och ekonomiska bidrag till EFS mission. Ser fram
emot ett fint 2019.

6 april

Kallelse till
årsmöte för
EFS missionsförening i Sävja
Den 9 mars 2019 kl 18:00
i Sävja kyrka

Styrelsen genom
Monica Pettersson Forsberg
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kan ta tid att se någon mening i det som är.
För mig är orden viktigast i denna psalm,
inte melodin, och många gånger använder
jag den som en bön.

En psalm
Eva P Forslund (52 år)

Sv. psalm 217

Gud, för dig är allting klart,
allt det dolda uppenbart.
Mörkret är ej mörkt för dig
och i dunklet ser du mig.

En psalm som under lång tid varit min
följeslagare är Sv. psalm 217: Gud för dig är
allting klart. Speciellt i svåra stunder har det
varit så skönt att vila i den psalmen. Jag
upptäckte den i 20-årsåldern när jag hade
en djup svacka i livet. Allt var så mörkt
och då var det så befriande att upptäcka att
psalmförfattaren Elis Malmeström också
hade känt det så mörkt så han kunde skriva
denna psalm. Under denna period i livet så
levde jag i psalmboken, speciellt i tvivelspsalmerna, och kände sådan samhörighet
med författarna. Det var befriande att
känna att jag inte var ensam om att känna
så här.
Även nu ställs jag inför livets dimmor,
svårigheter, lidande och gråhet. Saker som
jag inte kan förklara eller förstå. Inför
sådant får jag falla till föga och säga till mig
själv: Det här förstår jag inte men jag vet
att Gud går med mig i det jag möter. Och
tyst vila i orden Gud för dig är allting klart,
allt det dolda uppenbart. Mörkret är ej mörkt för
dig och i dunklet ser du mig.
Ödmjukt ber jag med i psalmens ord
Läk mitt öga, att jag ser hur du är i det som sker.
Jag kanske inte har hela bilden klar för mig
men jag får leva i en öppen process med
vår Herre och en dag så kanske jag ser det
annorlunda. Och i allt detta, i denna process, har jag en förstående far som ser på
mig med barmhärtighet. Psalmen visar på
att det är OK att inte förstå allt och att det

Läk mitt öga, att jag ser
hur du är i det som sker.
Där jag bäst behöver dig
är du allra närmast mig.
Och om jag ej mer förmår
gå i tro den väg du går,
led mig vid din fasta hand
steg för steg mot livets land.
När min tanke, tvivelstrött,
obetvingligt motstånd mött
och ej mera mäktar strid –
inneslut den i din frid.
All din nåd är öppen famn
och ditt namn en ljuvlig hamn.
Vad du vill är helighet,
men du är barmhärtighet.
(Text: Elis Malmeström 1936, Musik: Georg Christoph Strattner 1691) ©Verbum
Tryckt med tillstånd.
Om du vill skriva om en psalm så kontakta Karin Renström, karin.renstrom@
trafikdesign.se, 070-5427778.
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Lötenkyrkan

Ekonomisk rapport för november
Intäkter

Kollekter
Löten

Gåvor
Löten

EFS
Mission

Övriga
kollekter

Totalt
Insamlat

Jan-nov 2017

528 111

515 930

424 065

81 870

1 549 976

Jan-nov 2018

559 531

496 348

379 221

82 447

1 517 547

Budget 2018

559 000

559 000

Med en månad kvar på året ser vi samma
tendens som tidigare. Kollekter ligger
över förra årets siffror, och nu också över
budget. Flitigt swishande bidrar till detta.
Däremot fortsatt minskning av övriga gåvor, det kan återigen vara värt att poängtera att det regelbundna givandet är en viktig
del av våra intäkter. Fortfarande lite sämre
siffror för EFS insamlingar trots ett gott
resultat av höstmarknaden.

Tillsättning av ny
samarbetskyrkopräst
Under hösten har en grupp bestående av
representanter för missionsföreningens
styrelse, samarbetskommittén och personalen under ledning av församlingsherden
arbetat med att rekrytera en ny samarbetskyrkopräst.
Med glädje har vi tagit emot flera fina
ansökningar och genomfört tre intervjuer.
Vi inväntar nu domkapitlets behörighetsförklaring och räknar med att det formella
beslutet om anställning kan fattas i slutet
av januari. Vi som arbetat med rekryteringen känner hopp och tillförsikt inför framtiden och ser fram emot att en ny präst kan
finnas på plats i april.

Göte Swedberg

Från kort till Swish
Under 2018 har vi sett att fler väljer att ge
kollekt, gåvor, fikabetalning mm via Swish.
Detta väcker därför frågan hur länge vi ska
ha kvar kollektomaten som fungerat bra
och funnits i Lötenkyrkan i många år, men
där vi har ganska höga fasta kostnader.
Lötenkyrkans ekonomiråd har bestämt
att under 2019 arbeta för att fler ska övergå från att använda kort till Swish. Vi vet
dock att alla inte tycker detta är så enkelt
varför vi vill ge tillfällen till information
om hur man skaffar sig Swish och hur det
går till. Vi kommer dock att ha kvar möjligheten att ge med kort, men genom en
billigare lösning än dagens kollektomat.

Sara Nilsson Edström,
församlingsherde

Kallelse
EFS missionsförening i Lötenkyrkan inbjuder till årsmöte
söndag den 31/3 kl 12:00.
Vi firar en gemensam gudstjänst
kl 10:00, följt av ett förstärkt
kyrkkaffe, och därefter årsmöte
i Lötenkyrkans aula.

Martin Nilsson

Varmt välkomna!
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Ansvarsgrupper Lötenkyrkan

Kommande perioder:
Period

13-19 jan

27 jan-2 febr

Ansvarsgrupp 15
Gunnar & Karin Löfgren
Karolina & Patrik Adlarson
Christina & Eskil Cederlund
Jessica Holmgren Carlsson
Christina & Stefan Holmström
Vivian Nasir & Maan Shamoon
Miriam Sandström
Inger & Tomas Wärnsberg

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

20-26 jan
Ansvarsgrupp 16
Agne & Karin Nordlander
Gullan Berglund
Birikiti Fassahay
Eva & Per Forslund
Camilla Kirch Norén
Ingmarie & Thomas Lindgren
Ingrid & Olle Lövheim
Gun Lindh
Börje Lindblom
Helena & Åke Sällström

3-9 febr
Ansvarsgrupp 2
Benjamin & UlrikaVikman
Katalin Földesi
Birgitta Giertz
Josephine Giertz Olohan
Maria Hemström
Helene Lundgren
Jakob & Svetlana Svensson
Andreas Tyrberg
Karin Öjelund

Månadsbladet har
bytt e-postadress till

Grupp

10–16 febr
17–23 febr
24 feb – 2 mars
3–9 mars
10–16 mars
17–23 mars
24–30 mars
31 mars – 6 apr
7–13 apr
14–20 apr
21–27 apr
28 apr – 4 maj
5–11 maj
12–18 maj
19–25 mai
26–31 maj

3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
1
2
3
4

Min väg till kristen tro
Under 2019 vill vi pröva en ny artikelserie där, i första hand, unga människor
berättar om sin väg till kristen tro.

manadsbladet.uppsala@efs.nu

Vill du hjälpa till med intervjuer?
Kontakta:
manadsbladet.uppsala@efs.nu eller
073 658 7042. Martin Nilsson/red

Anmäl medlemsärenden till:
EFS Mikaels

Josefin Norstedt
josefinnorstedt@gmailcom

EFS i Lötenkyrkan

EFS i Sävja

Martin Nilsson
Tel 073 658 70 42
manadsbladet.uppsala@efs.nu

LarsOlov Eriksson
Tel 018-42 55 72
larsolov.eriksson@gmail.com
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Framtidsplaner
för EFS Mikaels
Hälsning från styrelsen i EFS Mikaels
Vi har haft en god hösttermin med gudstjänster i Frälsningsarméns lokaler. Vi har
en god dialog och samarbete med våra
hyresvärdar och har i vår fått möjligheten
att fira gudstjänst varje söndag. Så efter
årsmötet i vår kommer vi satsa på att få till
det. Det ska bli gott att få mötas oftare.
Styrelsen genom
Markus Holmström
Entré Frälsningsarmén

Program Mikaels
13 januari kl 16.00
Gudstjänst med tema Herre. Talare: Erik Johansson
27 januari kl 16.00
Gudstjänst med tema Uppdrag.
10 februari kl 16.00
Gudstjänst med tema Tillväxt. Talare: Martin Alexandersson
24 februari kl 16.00
Gudstjänst med tema Rörelse.
2 mars ca kl 12.00-18.00
ÅRSMÖTE
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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”Julspelet var riktigt bra”
Det betyget gav en av de cirka 200 skoleleverna som var med om Lötenkyrkas
julspel, veckan före jul. Under Tommy
Mellbergs ledning hade studenter från
Johannelund övat in ett julspel som framfördes vid fyra tillfällen. Tillsammans hade
studenterna och Marcus Wallon byggt upp
en julkrubbemiljö i Lötenkyrkans aula.
Det börjar med att familjens dotter
hade gett sig ut på jakt efter Jesusbarnet
som fattas i deras julkrubba. Under sökandet spelas hela julberättelsen upp och
familjen kommer fram till att julfirandet
handlar om Jesu födelse.
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En röd kyrkvägg med stjärnor i taket och
aldrig har jag sett så många rullstolar i
kyrksalen som vid Esters Adventskonsert.
Avslutning är mäktig med armkrok och
gung i bänkarna medan sången tonar ut
”Änglarna ger oss hopp och tro. Sjunger om fred
på vår jord. Den som Gud aldrig övergav. En
stjärna lyser så klar”. Vår medlem Filip var
solist i sista stycket ”Tänd ett ljus och låt det
brinna. Stående ovationer och jubelrop./Red.

