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Ledare: Välsignade vardag sid 3
Tema: Bengta Lager sid 4
Ny samarbetskyrkopräst tillsatt sid 9
En bra bok kan fördjupa tron sid 16
1

EFS i Uppsala

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 37 90
Fax 018–24 15 69
Kyrkomusiker, Gunnel Hällqvist
018–430 37 95
HEMSIDA
Lokalvårdare, George Mark
Se respektive förening
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.
Lokalbokning (tel.tid 10–12, 13–15) 018–430 35 35
uppsala@efs.nu
uppsalabokning@svenskakyrkan.se
ANSVARIG UTGIVARE
EFS Mikaels
LarsOlov Eriksson
c/o Erdtman, Stationsgatan 30, 753 40 Uppsala
tel 018–42 55 72.
larsolov.eriksson@gmail.com Hemsida: efsmikaels.se
BANKUPPGIFTER
Lötenkyrkan Bg 592–9260
Mikaels Bg 258–3623
Sävja kyrka Pg 4782621–9
TRYCKERI
Just Nu, tel 018–12 20 95
OMSLAGFOTO
Gamla Uppsala kyrka
i vinterskrud 26 jan 2019.
Foto: Martin Nilsson
NÄSTA MANUSSTOPP
Onsdag 20 feb 2019
NÄSTA NUMMER
Torsdag den 28 feb 2019

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
www.svenskakyrkan.se/danmark-funbo/efs-i-savja
Ordförande i missionsföreningen
Monica Pettersson Forsberg 0702–46 55 05
Varpvägen 12, 757 57 Uppsala,
e-post: mpf018@gmail.com
Gamla Uppsala församlingsråd
Ordförande: Tilde Fång Norman
e-post: tilde.norman@hotmail.com
Församlingsrådet nås även via brevlåda på anslagstavlan
inne i Lötenkyrkan, där även protokoll anslås.
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Ledare

Välsignade vardag

Att få uppleva något av det där vardagliga igen, som man längtat efter och drömt
om, tänker jag nästan kan beskrivas som
en frälsningsupplevelse. Det där Livet som
återvänder, krafter som återkommer så att
man kan återerövra en vardag, bygga upp
sitt liv igen. Kanske inte nödvändigtvis en
vardag som den såg ut innan krisen, kanske
en vardag utan en älskad, med smärta
ibland, men ändå, en vardag i all sin enkelhet och förutsägbarhet. En vardag där
livet får lunka på och där jag själv aktivt
kan vara en del av den. Kanske grå dagar,
men där ljuset ibland bryter igenom i det
alldeles enkla.
Det är inte alla jag möter som med sin
mun bekänner en kristen tro, nej kanske
inte ens känner Kristus. Ändå tycker jag
mig ana att de är indragna i Guds frälsningsgärning. Den Gud som är lika generös som skapare, som frälsare och som livgivare. En frälsning som sträcker sig också
bortom våra själar och andliga upplevelser.
En frälsning som sträcker sig ända in i vår
sårbarhet, vår styrka och vår alldeles enkla
vardag. En vardag välsignad av Gud.

Oxveckor används allt oftare som beskrivning av tiden efter trettonhelgen och fram
till påsk. Uttrycket beskriver arbetsamma
veckor av vardag, utan längre ledighet, och
veckor av sparsamhet efter julens utsvävningar.
Kanske kan vi i perioder av livet känna
igen oss i beskrivningen oxveckor, att
vardagen känns tung och arbetsam. Andra
gånger känns beskrivningen främmande.
I mitt diakonala arbete möter jag ofta
människor i kris eller i utsatta situationer
av olika slag. Livssituationerna kan variera
oerhört, men det finns något som förenar
många och det är längtan efter, ja drömmen efter en vardag. Och jag kan känna
igen denna längtan från perioder i mitt
eget liv av längre sjukskrivning och av akut
sjukdom i familjen.
Längtan efter en helt vanlig vardag kan
handla om olika saker; kanske längtan efter
en vardag långt borta från sjukhus och behandlingar, längtan efter en egen lägenhet
efter år av liv på vandrarhem, längtan efter
en balkong med blomlåda, längtan efter
att bli smärtfri, att klara av att själv handla mat, att få ha ett jobb att gå till, att få
vara ianspråktagen för ett ideellt uppdrag,
längtan efter kraft att klara av att gå ut med
soporna, eller ta en promenad i skogen,
längtan efter att kunna sitta utomhus och
njuta av en sommarkväll utan att lyssna efter bombplan, eller att få hämta sina barn
till Sverige från ett land i krig, att få kramas
och få dela vardagen igen.

Sofia Oreland,
präst, Lötenkyrkan
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Tema: Missionsprofiler

Bengta Lager

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

D

iakonissan Bengta Nilsson kom
från Sniberup i Skåne. Där
fick hon från tidig ålder lära
sig innebörden av ansvar. Familjen levde
under knappa förhållanden och var bara en
generation från fattighuset där pappa Nils
växt upp. 1866 skrevs Bengta in på Ersta
diakonianstalt. Där utbildades hon till sjuksköterska och senare diakonissa.
I Stockholm arbetade hon vid diakonianstaltens lilla sjukhus med åtta sängar
men också ute bland hungrande barn,
misshandlade kvinnor och försupna män i
Stockholm slum.
Aldrig kan jag förstå varför karlarna räknas
som mera än oss kvinnor! Om det var några
som höll ihop familjerna, höll efter smutsen och
ohyran, månade om barnen och lyssnade på
Guds ord, så var det kvinnorna. Aldrig ska
jag då gifta mig, tänkte jag många gånger när
jag dödstrött stapplade hem efter arbetsdagen.
Hon reste ut med missionsskeppet
Angarius som missionsbrud för att gifta
sig med Per Eric Lager den 22 november
1875. Med på samma resa som gick via
den nybyggda Suezkanalen var Emelie
Lundahl, Rosa Hagen och Bengtas studiekamrat, den andra diakonissan Beata
Andersson. Visst hade det gjorts vissa ansatser till sjukvårdsarbete men det var först
i och med Bengtas och Beatas ankomst
som det gjordes på allvar.
Det blev inte så lång tid Bengta fick
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verka som sjuksköterska. Men det är imponerande att läsa när hennes make i ett brev
den 23 dec 1875 berättar om de sjukdomar
hon behandlade i Eilet, ett halvår efter
ankomsten i slutet av maj.
Af de sjuka, som sedan Bengtas – min kära
makas – ankomst varit i hennes vård, såväl
i Abessinien som i Eilet, uppgår antalet till
374. De olika sjukdomar, dessa haft äro 51:
10 hava ansiktsvärk, 5 akut magkatarr, 4
benbrott, 6 benröta, 2 barnsängssjukdomar, 2
blodbrist, 2 bleksot, 7 brännskador ...
2 äggvitesjuka, 35 ögonsjukdom. Af dessa
hava två dött.
Om sjukvården kan sägas, att den vinner
mer och mer ett glädjande erkännande bland
infödingarne. Sjuka hava rekommenderats
hit, såväl av de höga myndigheterna, som från
andra uppsatta män, och sjuka anlända från
nära och fjärran trakter. (Missionstidningen
1876.)
När Mehari Gebre-Medhin läste den
långa beskrivningen av sjukdomar blev han
mäkta imponerad över hennes kliniska iaktagelseförmåga. ”Samtliga diagnoser verkar
rimliga och var allmänt förekommande i
området på den tiden. Man är nyfiken på
hur hon behandlade dessa tillstånd”.
Tiden blev dock kort, Per Eric Lager
mördades den 17 juli året därpå och Bengta åkte hem till Sverige i oktober efter 1,5
år som missionär, var då gravid och födde
en dotter som dock avled i meningit efter

Tema: Missionsprofiler
knappt ett år. Den första tiden därefter
arbetade hon på Enskilda barnhemmet på
Linnégatan 16 i Uppsala, där Bengta tog
hand om fattiga och föräldralösa barn. Ur
den brevkorrespondens hon förde med sin
bror Göran, som emigrerat till Australien,
framgår det att Bengta vid denna tid födde
sin och Per-Eriks dotter Erika.
Barnet blev en ljuspunkt mitt i allt det
mörka men även denna ljuspunkt släktes
när Erika fem månades senare avled i sviterna av hjärnhinneinflammation.
Nästa tjänst blev som föreståndare för
Ronneby brunn – den tidens mest besökta kuranstalt. Men det blev bara en kort
tjänst, hon drömde som många andra om
Amerika.
Flera orsaker kan ligga bakom Bengtas
därpå följande emigration till Amerika. För
det första var flytt till Amerika vanligt, över
en miljon svenskar emigrerade till USA
mellan 1860-1930. Därutöver bodde två av
hennes syskon där och ett tredje skäl kan
vara att hon behövde starta om på nytt.
I Chicago bytte hon namn till Benedicta, tog en medicinsk examen 1885 vid
Hahnemann Medial College i Chicago.
Kort efter utbildningen öppnade hon sin
första privatmottagning i Rockford, men
flyttade sedan till Minesota och Missouri
innan hon återvände till Illinois och Chicago. Hon finns med i register på legitimerade men får likt andra kvinnor inte arbeta
vid något sjukhus.
1887 gifte sig Bengta med svensken
Mauritz Emanuel Carlsson, musiklärare vid
Gustavus Adolphus College.
1912 avlider Bengta, ett liv som blev 70
år, 7 månader och 12 dagar.
Mycket av fakta om Bengta Lager har

Bengta Lager (Nilsson) född 1842–05–14.

jag hämtat från Lars-Olov Sjöström som
forskat om henne och medverkat i ett par
artiklar i Budbäraren nr 23, 2003 och aug
2011.
2017 kom en artikel i Läkartidningen
om Bengta Lager av Tomas Bro, läkare
och doktorand vid enheten för medicinens
historia, Lunds universitet. Där har jag
hämtar lite av de här senaste uppgifterna
om henne. Han bekräftar det vi skrev i
EFS jubileumsbok Det stora uppdraget, att
Bengta var en av de första kvinnliga svenska läkarna. Vi skrev där att hon kanske var
den första men han betecknar henne som
den tredje kvinnliga läkaren i ordningen.
Fram till 1889 hade EFS sänt ut 50
män och nära 30 kvinnor.
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Martin Nilsson

Lötenkyrkan

Regelbundna veckosamlingar

Onsdagar
13.00 LÖTENLUNKEN
Motionspromenad med fika.
Utgång från Lötenkyrkan.

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

17.30–18.15 TJEJKÖR, från åk 7

14.00 Cross Culture, Worship Service

16.00–19.00 LÄXHJÄLP OCH ÖPPEN KYRKA, ungdomar.

18.00 UNGDOMSGRUPP E 16
Bibel och samtal. (Jämna veckor.)
Gymnasieåldern och uppåt.

18.30 LÖTENS BLÅSENSEMBLE

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

Torsdagar

Måndagar

Fredagar

19.00 LÖTENKÖREN

19–22 TONÅRSGRUPPEN, 12–17 år

19.00–20.00 MEDITATION. (Ojämna veckor)
18.30 Introduktion för nybörjare

Lördagar

18.30–20.00 SCOUTER, åk 1 och uppåt.

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

Tisdagar
14.00–16.00 SPRÅKCAFÉ
För alla åldrar, lekhörna för barn.
16.00–16.40 BARNKÖR 6 år – åk 3
19.00–20.00 UNGDOMSKÖREN

Februari 2019

Söndagen 10 februari

Lördag 2 februari

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk
Andreas Tyrberg, Stefan Holmström m fl.

5:e sönd e. trettondedag jul. Sådd och skörd.

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

11.15 HÖGMÄSSA
Sara Nilsson Edström, BBKK–Barbro Björklunds
kammarkör.

Söndagen 3 februari

Kyndelsmässodagen. Uppenbarelsens ljus.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

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

18.00 UNGDOMSGRUPP E 16
Bibel och samtal.

Kollekt: Barn i alla länder. Kyrkfika.

Onsdag 13 februari

Onsdag 6 februari

09.40 MÄSSA

09.40 MÄSSA

10.20 BÖN VID LJUSBÄRAREN

10.20 BÖN VID LJUSBÄRAREN

Torsdag 14 februari

Torsdag 7 februari

13.00 LÖTENTRÄFFEN

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Hur jag påverkats av min bibelläsning och kontakten med kyrkan i Zimbabwe.

Nya arkeologiska rön i Gamla Uppsala.
Personal från Gamla Uppsala museum.
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Missionär Sven-Erik Fjellström.

Lötenkyrkan

Mars 2019

Lördag 16 februari
18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna
Mat, bön, undervisning, lovsång och gemenskap.

Lördag 2 mars
16.00 Vi sjunger läsarsångar
Allsång i aulan.

Söndagen 17 februari

Septuagesima. Nåd och tjänst.

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

Bibelförmiddag med två gudstjänster då
EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem predikar i båda.
Fika och barnaktiviteter ordnas.

Söndagen 3 mars

Fastlagssöndagen. Kärlekens väg.
09.30 MÄSSA med ssk
Helena Sällström, Tomas Nygren, Sara Nilsson
Edström.

09.30 MÄSSA med ssk. Bibel 1.
Jens Rosenkvist, Kerstin Oderhem, Leif Nordenstorm.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

11.15 GUDSTJÄNST. Bibel 2
Sara Nilsson Edström, Kerstin Oderhem.

11.00 HÖGMÄSSA MED BISKOPSVIGNING
sammanlyst till DOMKYRKAN

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.
Onsdag 20 februari

18.00–20.00 HANTVERKSKAFÉ
Ta med ditt hantverk.

09.40 MÄSSA

Onsdag 6 mars

10.20 BÖN VID LJUSBÄRAREN

09.40 MÄSSA

Torsdag 21 februari

10.20 BÖN VID LJUSBÄRAREN
19.00 ASKONSDAGSMÄSSA
Sara Nilsson Edström och Tomas Nygren.

12.00 LÖTENTRÄFFEN (Obs tiden!)
Sopplunch, årsmöte och andakt.

Gustava och bröderna i Ostafrika.

Torsdag 7 mars

Söndagen 24 februari

I huvudet på en präst.

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk
Denis Bisaso, Gunnar Löfgren.

Söndagen 10 mars

11.15 HÖGMÄSSA
Sofia Oreland.

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk
Jens Rosenkvist, Emanuel Ezra.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

11.15 HÖGMÄSSA
Sofia Oreland.

Ingrid Kågedal berättar om sin bok.

13.00 LÖTENTRÄFFEN
Hans Lindholm.

Sexagesima. Det levande ordet.

1 i fastan. Prövningens stund.

18.00 UNGDOMSGRUPP E 16 Bibel & samtal.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

Onsdag 27 februari
09.40 MÄSSA

17.00 GAMLISMÄSSA OCH FÖRSAMLINGSMÖTE i Gamla Uppsala kyrka
Ärkebiskop Antje Jackelen, församlingsherde Sara
Nilsson Edström och Lötenkören.
Efter mässan församlingsmöte med ärkebiskopen.

10.20 BÖN VID LJUSBÄRAREN
Torsdag 28 februari
13.00 LÖTENTRÄFFEN

Bemötande och att bli sedd.

Lena Hoverberg, volontär i Eriksbergskyrkan.
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Lötenkyrkan

Välkommen till
en söndagsförmiddag
om Nåd och Tjänst!
17 februari 9.30–12.30
i Lötenkyrkan
Vi har förmånen att få besök av
EFS missionsföreståndare, Kerstin
Oderhem, som predikar i två delar
under denna söndagsförmiddag.
Var med hela förmiddagen – eller
om du inte har möjlighet – vid ett
av tillfällena. Varmt välkommen!
Program:

Foto: Rickard L Eriksson

9.30 Gudstjänst del 1:

Jens Rosenkvist leder, Kerstin Oderhem predikar över tema ”Nåd”,
Leif Nordenstorm leder mässa,
söndagsskola
10.30 (ca) Kyrkfika 1

11.15 Gudstjänst del 2:

Sara Nilsson Edström leder, Kerstin
Oderhem predikar över tema ”Tjänst”,
barnaktivitet anordnas
12.15 (ca) Kyrkfika 2

Boka in 4 april!

Kallelse

Hej alla som är med i en ansvarsgrupp i
Lötenkyrkan!
Som tack för ert viktiga arbete inbjuds ni
den 4 april kl 19.00 till fest med mat och
program.
Mer info kommer i nästa månadsblad.

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.

Smågruppsrådet
/Berith Lindberg

Varmt välkomna!
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Lötenkyrkan

Ny samarbetskyrkopräst tillsatt

Christoffer Abrahamsson. Foto: Arvid Gärdeborn

Öppet föreningsmöte
för EFS i Lötenkyrkan

Den 1 april tillträder Christoffer Abrahamsson tjänsten som samarbetskyrkopräst i Lötenkyrkan. Han är gift med
Malina och pappa till Miriam (2 år) och ett
syskon som väntas i maj. Christoffer har
studerat på Johannelund, prästvigdes för
Uppsala stift 2015 och tjänstgör just nu i
Betlehemskyrkan (EFS Stockholm). Utöver kyrkan har han ett socialt engagemang,
bland annat genom integrationsgrupper
och supporterföreningen Bajen Fans.
Christoffer låter hälsa att han ser fram
emot att förkunna, möta människor i livets
olika skeenden och tillsammans med sin
familj bli en del av Lötengemenskapen.

Sara Nilsson Edström,
församlingsherde

Tisdag 5 februari kl 19.00
Lötenkyrkans församlingssal
Ur programmet:
• Vi samtalar om målsättningar för vårt
arbete 2019.
• Vi berättar om vår nya samarbetskyrkopräst.
• Information om läget i samtalen om nytt
ekonomiskt avtal med Uppsala pastorat.
• Möjlighet att väcka frågor till missionsföreningens styrelse.
• Vi bjuder på enkel förfriskning.

Varmt välkommen!
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Lovsångsudstjänst i Sävja kyrka med Jan och Mia-Marie Kjellgren.
				

Från Sävjas horisont

Foto: Ken Forsberg

fråga vart vi är på väg, så vi inte bara går i
samma ring, om och om igen. Det är samtidigt bra att ha karta och kompass med sig
när man skall ut på okänt terräng.
Så nu är vi klara för att utrusta och förbereda oss för vår vandring vidare, genom
SÄND-kursen som EFS kansli arrangerar.
Det kan du få veta mer om, och inte minst
få delta i, när vi har vår SÄND-kväll 6
april. Låt inte chansen gå ifrån dig!
Men innan vi kommer till april, är det
föreningens årsmöte. Där skall vi bland
annat välja representanter till distrikts- och
årskonferens, samt ledamöter till styrelsen.
Om du känner dig kallad, var frimodig! Så
hjälper du valberedningen också. Det är
många spännande saker som händer, så
följ med, följ med.

”Låt oss få känna ditt rikes underbara doft, här
och nu … Kom du helige, helig Ande kom!”
Så sjöng vi på bön- och lovsångsgudstjänsten lördag 19 januari, med Mia-Marie
och Jan Kjellgren som ledare. Och den
bönen kommer att följas upp med en
temakväll kring Andens gåvor 16 februari.
Då får vi besök av Ingrid Lundström från
EFS kansli. Det blir spännande och viktigt!
Anden ger oss kraft och utrustar oss,
och hjälper oss att se nya öppningar och
möjligheter. Det handlar om vad vi brinner
för och önskar att bidra med, som enskilda
medlemmar och kristna, men också tillsammans i vår missionsförening. Föreningen har levt ett tag och har sina traditioner,
men det är alltid bra att blicka framåt och
10

Styrelsen genom
Trude Gran

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

FEBRUARI

9.30 MÄSSA

Sönd 3/2 Kyndelsmässodagen

Mia-Marie Kjellgren. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Kollekt till EFS Mission (F).

9.30 FÖRBÖNSMÄSSA
LarsOlov Eriksson. Söndagsskola, kyrkkaffe.

18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA
Mia-Marie Kjellgren.

Kollekt till EFS Mission (F).

Sönd 24/2 Sexagesima

Sönd 17/2 Septuagesima

18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA
Mattias Stockhaus.
Sönd 10/2 Femte

9.30 GUDSTJÄNST
Hans-Erik Nordin, LarsOlov Eriksson. Kyrkkaffe.

söndagen e. trettondagen

Kollekt till EFS (R).

9.30 MÄSSA MED SMÅ OCH STORA
Mia-Marie Kjellgren. Kyrkkaffe.

18.00 MÄSSA MED UNGDOMSKÖREN
Björn Dahlman, Rebecca Winander.

Kollekt: Församlingsprojekt (F).

Sönd 3/3 Fastlagssöndagen

18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA
Sofia Hedman.

11.00 MÄSSA MED BISKOPSVIGNING.

Lörd 16/2
18.00 OM NÅDEGÅVORNA.
Ingrid Lundström.

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

Ingrid
Lundström

Kallelse till
årsmöte för
EFS missionsförening i Sävja
Den 9 mars 2019 kl 18.00
i Sävja kyrka
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det kan fungera så, men nu fick jag själv
uppleva det.
Då tänker jag så här, så viktigt att man
laddar sitt inre med texter som ger trygghet och hopp genom livets besvärligheter
och härligheter. Jag har jobbat med sång
och barn i hela mitt liv, både i skolor och
kyrkor. Jag har försökt att välja sånger
som har en tilldragande melodi men också
en viktig text. Att tillsammans med barn
sjunga texter med bra innehåll tror jag är
mycket viktigt. Som barn kanske man inte
förstår alla ord och deras innebörd men
förståelsen kan komma senare i livet, tror
jag. Om sen texten får en tilltalande melodi
så minns man nog sången/psalmen bättre.
Så, jag är tacksam för Fanny Crosbys
hoppfulla psalmtext och önskar att den ska
få finnas i mitt minne resten av livet.
Vers 2. Hela vägen går han med mig,
hjälper mig och är mitt stöd,
ger mig kraft i varje prövning,
mättar mig med livets bröd.
Och om hjärtat skulle törsta,
vägen kännas tung och lång,
//: glädjekällor då ur klippan
springer fram som förr en gång. ://

En psalm
Mona Burman (66 år)

Svensk Psalm 252

Vers 1. Hela vägen går han med mig,
vad kan jag väl önska mer?
Kan jag tvivla på hans godhet
när jag här hans ledning ser?
Himmelsk frid, gudomlig trygghet
uti honom har min själ,
//: ty jag vet, vad än mig möter,
gör dock Jesus allting väl. ://

En psalm från 1800-talet som håller genom
livet än idag.

En körkamrat berättade för en tid
sedan om hans mors sista tid i livet. Hur
krafterna men även talet avtog. På sjukbädden frågade han sin mor vilken sång hon
tyckte att han skulle sjunga. Hon svarade
Hela vägen går han med mig. Han började
sjunga men även hon, fastän hon hade
svårt med talet. När sången var slut frågade han igen ”vad ska vi sjunga” och hon
svarade Hela vägen går han med mig. Och så
höll det på, samma sång om och om igen.
Personalen kom en efter en och berördes
av det de fick höra. Sången fanns i hennes
inre.
När min egen mamma drabbades av
demens och befann sig på ett boende
gjorde jag samma erfarenhet. Jag satte mig
en vårdag vid pianot i dagrummet och började spela vårsånger och sommarpsalmer.
De boende började sjunga och jag minns
speciellt en kvinna som inte brukade prata,
hur hon med stark stämma började sjunga
de välkända sångerna. Jag hade hört att

Vers 3. Hela vägen går han med mig.
Vilken kärlek hög och rik!
Och till sist en evig vila
ger han mig i himmelrik.
När jag där får fri, förklarad,
inför honom falla ned,
//: skall med glädje jag det minnas:
hela vägen gick han med. ://

Text: Fanny Crosby 1875, sv. text E. Nyström
1878, Musik: Robert Lowry 1875.

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 december
Intäkter

Kollekter
Löten

Gåvor
Löten

EFS
Mission

Övriga
kollekter

Totalt
Insamlat

Jan-dec 2017

604 049

578 494

553 566

84 023

1 820 132

Jan-dec 2018

652 249

542 898

444 144

85 919

1 725 210

Budget 2018

610 000

610 000

Stort tack för alla gåvor. Kollekter ligger
över förra årets siffror, och nu också över
budget. 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
klart sämre siffror för EFS-insamlingar
trots ett gott resultat av höstmarknaden.
Fullständig ekonomisk redovisning kommer som vanligt i årsberättelsen.

kring den kandidat intervjugruppen, i vilken representantar för missionsföreningen
styrelse ingått, enats om som den mest
lämpade bland tre goda kandidater.
Vi fattade även beslut kring tydligare
rutiner kring hur ärenden kan föras in till
styrelsemöten. De ska mejlas till styrelsens
sekreterare senast 14 dagar innan kommande styrelsemöte. Detta gäller även
medlemmar, råd och anställda i Lötenkyrkan som vill väcka olika frågor. Sekreterarens mejladress kommer att läggas upp på
Lötenkyrkans webbsida.

Göte Swedberg

Rapport från EFS missionsförenings styrelsemöte 2019–01–22
Mötet präglades av förberedelser för det
kommande årsmötet (31 mars kl 12.00
– boka in det!). Vi började titta på preliminära sammanställningar av ekonomin
för 2018. Samtal om målsättningar för
2019 inleddes, vilket fortsätter bland annat
vid föreningsmötet 5 februari kl 19.00
(välkommen dit!). Vi fick rapport om att
domkapitlet vid sitt januarisammanträde
är klara med behörighetsförklaringarna
rörande sökande till samarbetskyrkoprästtjänsten. I samarbetsavtalet ligger även att
missionsföreningens styrelse ska fatta beslut om att bejaka förslaget på den person
som pastoratet anställer som samarbetskyrkopräst innan anställning kan ske. Vi hade
förmånen att kunna fatta ett sådant beslut

Tomas Nygren

Gudstjänst för utsatta ungdomar
Uppsala pastorat kallar samman till en
bön- och ljuständningsgudstjänst söndagen
den 3 februari kl. 18 i Domkyrkan.
Syftet med gudstjänsten är att uppmärksamma de ungas utsatthet och den
stora utmattning som nu visar sig bland
de frivilligt engagerade runt de unga. Vi
hoppas att en konkret gemensam uppslutning i sig kan bringa hopp om att vi
är många som bär engagemanget. Efter
gudstjänsten bjuds det på enkelt fika i
Katedralkaféet, där kommer det finnas
möjlighet att få veta mer om hur man som
privatperson kan engagera sig.
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Sofia Oreland

Ansvarsgrupper Lötenkyrkan

Kommande perioder:

3-9 febr

17–23 febr

Ansvarsgrupp 2
Katalin Földesi
Birgitta Giertz
Josephine Giertz Olohan
Maria Hemström
Helene Lundgren
Jakob & Svetlana Svensson
Andreas Tyrberg
Karin Öjelund

Ansvarsgrupp 4
Ingvar & Marta Karlsson
Anne-Mari Kassa
Birgitta Backhans
Kristina Bengtsson
Erika & Mattias Boije
Anette & Salim Chowdhury
Nathalie Eckerdal
Birgitta Eriksson
Hanna Mesghinna
Maria Norlin

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

10–16 febr
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

Period

24 febr–2 mars
Ansvarsgrupp 5
Kalle & Marie Jonsson
Magnus Blom
Elsie Bergqvist
Ingela & Staffan Grenstedt
Tone & Lars-Göran Carlsson
Ingrid & Lennart Kågedal
Tilde Fång Norman
Ruth & Sture Normark
Saba Tsehaye

Swishnummer
i Lötenkyrkan

Grupp

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

Månadsbladet har
bytt e-postadress till
manadsbladet.uppsala@efs.nu

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.

123 278 99 31 • Dagens kollekt
123 395 87 66 • Fika
123 209 34 66 • Salt Lötenkyrkan
123 113 57 30 • Övriga betalningar:
Bokdisken skriv ”boktiteln”, bialhyllan skriv ”Bialhyllan”, Medlemsavgift ”skriv namn”, etc.

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

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

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

EFS Mikaels med fyra M
Under våren inleder vi med en predikoserie
utifrån fyra M (på engelska) som används
i arbetet med församlingsplantering. I
januari predikade Erik Johansson på temat
Herre (Master) samt Gustav Hafström på
temat Uppdrag (Mission). Under februari
fortsätter vi med Tillväxt (Multiplication)
samt Rörelse (Movement).
Vi samlas alla för att genom Jesus bli
upprättade till ett liv i tillbedjan, gemenskap och tjänande.
Välkommen

Styrelsen genom
Markus Holmström

Entré Frälsningsarmén

Program Mikaels
10 februari kl 16.00
Gudstjänst med tema Tillväxt. Talare: Martin Alexandersson
24 februari kl 16.00
Gudstjänst med tema Rörelse. Predikant: Amanda Vadian
2 mars ca kl 12.00–16.00
ÅRSMÖTE
Från 10 mars kommer vi fira gudstjänst varje söndag kl 16 i Frälsningsarméns
lokaler.
Välkommen!

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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En bra bok
kan fördjupa tron

Före jul inleddes ett samarbete med bokhandeln Arken i Uppsala. Det innebär att
vi där kan hämta böcker till Lötenkyrkans
bokdisk. Osålda böcker kan återlämnas
och vi får en liten förtjänst till kyrkan. Den
stora vinnaren får förstås den som köper
en bok som kan fördjupa tron.
Nästan alla böcker som togs hem till jul
såldes och nu har vi fyllt på med nya böcker. En ny pocketutgåva av Bo Giertz Stengrunden såldes på en gång, men ett nytt ex
finns redan på plats. 1973, 1974 och 1975
läste jag boken under tre perioder medan
jag gick Johannelund och varje gång fascinerades jag över hur skickligt Giertz lyfte
fram fromhetslivet i den lilla landsortsförsamlingen. Vilken präst var bäst?
Tomas Sjödin har gett ut många böcker
som lyft fram brottningen av livets frågor.
Det händer när du vilar finns nu i bokdisken.
Jonas Lindberg, som vi gratulerar till
den nya tjänsten som församlingsherde i
Domkyrkoförsamlingen, har kommit med
boken Sju steg i kristen tro. Jonas skriver för
både den som tycker sig har en tro och för
den som känner sig mer osäker på det.
Finns Gud är titeln på Mikael Mogrens
bok där han svarar på 100 frågor som
ställdes till honom när han blev biskop i
Västerås stift.
Underbara krångliga vänskap, av Elin
Liljero Eriksson, som varit medarbetare i

Budbäraren de senaste åren, är en handbok
om vänskap. Vad är rimligt att ha för förväntningar på en vän? Hur hanterar man
vänner som sviker? Och hur hittar man
nya vänner om man känner sig ensam?
Joel Halldorf, docent vid Uppsala
universitet skriver i boken Gud: Återkomsten, om vårt postsekulära samhälle och vad
som händer när religion plötsligt genomsyrar allt. Håller religionerna på att rasera
demokratin – eller är de tvärtom nödvändiga för att den ska överleva?
Det här är några av de nya böckerna
som vi tagit hem, men du finner också
många av de böcker som getts ut av EFS.
Ge gärna förslag till mig, på böcker
som du tycker vi ska ta hem till Lötenkyrkans bokdisk.
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Martin Nilsson

