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Redaktionen
2014
Lagom till det nya året kommer här ett nytt församlingsblad.
Det sträcker sig fram till 2 mars 2014. Som ni ser i
programmet har vi flera sammankomster att se fram emot nu
i vinter; konserter, osdagscaféer och självklart gudstjänster. Ni
är hjärtligt välkomna på dessa! Som alltid i början av året är
det dags för föreningens årsmöte, kallelse till detta hittar ni
längre fram, liksom information från valberedningen.
Med önskan om Guds välsignelse och till er som hinner läsa
detta innan helgerna; god jul och gott nytt år!
Carolina Johansson, samordnare och administratör

Ledare
Att känna sig sedd
För drygt 22 år sedan, den 22 september 1991 gick jag för
första gången in genom kyrkporten på Vasagatan 2. Jag var
ny student i Göteborg och hade under några söndagar letat
mig fram bland stadens kyrkor och denna söndag hade turen
kommit till Lutherska. Jag minns det där första besöket än
idag och jag minns känslan jag hade. Jag hade som sagt besökt
ett antal andra kyrkor i stan och gått därifrån med blandade
känslor. Framför allt hade jag gått ifrån flera gudstjänster med
en olustig känsla av att inte vara sedd här i min nya hemstad.
Men den där septembersöndagen för 22 år sedan var det flera
ansikten som visade att de såg mig och efter gudstjänstens
slut fick jag frågan:Vill du inte följa med på kyrkkaffe? Jag tror
faktiskt att något så till synes enkelt som en fråga om en kopp
kaffe kan få betyda att man känner sig sedd och för mig var
det där som Lutherska blev ”min” kyrka. En annan viktig del
i mitt liv är Lutherska Missionskyrkans kör. Det finns många
sångstrofer som genom åren har fått betyda mycket både för
mig och för andra människor. En sådan strof handlar just om
detta att bli sedd och den kommer från sången Amen, skriven
av Malin Aghed. Sången slutar med orden ”Du Herre kan bära
min längtan, kan tända en stjärna, kan älska mig sedd.” Varje
gång jag hör sången tänker jag på hur den sista raden kan ses
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ur två perspektiv. Det första perspektivet handlar om att Guds, och medmänniskors, kärlek
får mig att känna mig sedd, det ger mitt liv konturer. Det andra perspektivet handlar om att
Gud älskar mig sedd, han vet precis vem jag är, han vet både mina goda sidor och mina fel och
brister. Det finns inget jag kan dölja för honom, han älskar mig sedd som den jag är.
När vi nu går in i ett nytt år önskar jag att vi alla ska se varandra och att alla får känna sig
sedda, både de som kommer till kyrkan varje vecka, de som kommer någon gång ibland och
de som kanske kommer till Lutherska för allra första gången. Låt oss för en stund stanna upp,
ta vara på möten med människor och se varandra.
Åsa Brorsson, styrelsen
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Program
Januari
v. 1 ansvarsgrupp 3
Söndag 5 januari
Söndagen efter nyår
11.00 Gudstjänst
Predikan: Pia Nordung
Musik: Stråkkvartett med
Mirjam Simonsson, Anders
Ideskog, Johanna Fridolfsson
och Lisa Reuter
v. 2 ansvarsgrupp 4
Söndag 12 januari

1:a söndagen efter trettondagen

11.00 Familjemässa
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Unga psalmorkestern
v. 3 ansvarsgrupp 5
Terminsstart för barn- och
ungdomsverksamheterna
under veckan

Onsdag 15 januari
11.30 Onsdagscafé
”Sanningens vind från Syrien”
Personligt vittnesbörd av
Wisam Swed och Zain Nadra
från Syrien. Tolk pastor Paul
Persson
Torsdag 16 januari
18.30 Veckomässa med
förbön för terminen
Söndag 19 januari

2:a söndagen efter trettondagen

11.00 Gudstjänst
Predikan: Ulrika Nätterdal
Musik: Psalmorkestern
18.00 Konsert med
psalmorkestern

v. 4 ansvarsgrupp 5

v. 7 ansvarsgrupp 7

Söndag 26 januari

Onsdag 12 februari
11.30 Onsdagscafé
”Vara präst i Paris är, som
att vara präst på landet!”
Domprost Karin Burstrand
besöker oss.

3:e söndagen efter trettondagen

11.00 Gudstjänst med
direktsädning i radio
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Lutherska
missionskyrkans kör
v. 5 ansvarsgrupp 6

Onsdag 29 januari
11.30 Onsdagscafé
”Var har du ditt hjärta?”
Om den inre resan av BoLennart Johansson, präst och
medmänniska.
Februari
Söndag 2 februari

Kyndelsmässodagen

11.00 iFokus-gudstjänst
Predikan: Ulrika Nätterdal
Musik: Jenny Nilsson
17.00 Releasekonsert
Jenny Nilsson med skivan
”Pappas sånger”
v. 6 ansvarsgrupp 6
Torsdag 6 februari
18.30 Veckomässa med Olof
Abrahamson
Söndag 9 februari

5:e söndagen efter trettondagen

11.00 Gudstjänst med
nattvard
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Viktor Edwardsson

Söndag 16 februari
Septuagesima

11.00 Gudstjänst
Predikan: Ulrika Nätterdal
Musik: Åsa Haugstvedt
v. 8 ansvarsgrupp 7
Lördag 22 februari
16.00 Konsert ”Göm mig i
din kärleksfamn”
Ulrika Nätterdal sjunger
sånger av Tomas Boström
Musiker: Johanna Fridolfsson,
Mirjam och Mattias
Simonsson
Söndag 23 februari
Sexagesima

11.00 Gudstjänst
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Karolina Sandström,
Klara Wikenmo
v. 9 ansvarsgrupp 1
Onsdag 26 februari
11.30 Onsdagscafé
”Störst av allt är kärleken.”
Sivert Olander sjunger för
och med oss.

41

Program
Mars
Söndag 2 mars

Fastlagssöndagen

Kallelse till årsmöte

Söndagen 2 mars 2014, kl 13.30
Härmed kallas Lutherska Missionsföreningens medlemmar till
årsmöte. I samband med vårt årsmöte håller också SALT sitt
årsmöte och Hagaparken Ekonomisk förening sin ordinarie
13.30 Årsmöte för Lutherska stämma.
11.00 Gudstjänst med
nattvard
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Tonårskören
missionskyrkan, Salt och
Hagaparken

Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans dit
både föreningsmedlemmar och andra personer som deltar i
kyrkans verksamhet kan lämna motioner. Motioner ska vara
styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet, senast 2
februari 2014.
Varmt välkommen!

Torsdag 30 januari kl
18.30-21.00 bjuder EFS
Hisingen in till en kväll med
temat Eskatologi - läran om
den yttersta tiden. Talar gör
Bo Bander, studentpräst och
föreståndare på s:t Ansgar
i Uppsala, teologie doktor i
systematisk teologi.
Lokal: Länsmansgårdens
kyrka, närmsat hållplats är
Temperaturgatan
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- Styrelsen för Luterska Missionsföreningen -

Hälsning från valberedningen
2014 närmar sig och med det Lutherskas årsmöte. Känner
du att det är dags att byta uppgift i kyrkan? Vill du avsluta
ett uppdrag? Eller känner du för något nytt?
Kontakta någon av oss i valberedningen senast söndag 19
januari.
Från Carolina Johansson (carolina@lutherska.nu),
Elin A Karlsson och Maria Olsson

På gång
Klapp & klang
Musiklek för barn i
förskoleåldern
Åldersgrupp: 3-5 år
Tid: Torsdagar kl 17.15-18
Plats: Församlingsvåningen
Kostnad: 150 kr/termin.
Musikmix
Här spelar vi ukulele, trummor
och sjunger. Åldersgrupp:
Förskoleklass till åk 3
Tid: Torsdagar kl 17.15-18
Plats: Församlingsvåningen
Kostnad: 150 kr/termin.
Musikmax
Rockskola där du förutom att
sjunga får lära dig spela gitarr,
elbas, trummor och piano.
Åldersgrupp: Åk 4 och uppåt
Tid: Torsdagar 17-18.
Plats: Kyrksalen
Kostnad: 150 kr/termin
Middag!
På torsdagar kl 18 är du
välkommen att stanna kvar
efter våra musikgrupper och äta
middag, som vi turas om att laga.
Kostnad: 30 kr/v och 10 kr/b.
Söndagsskola
Vi börjar med att vara med en
stund i gudstjänsten. Sen träffas
söndagsskolan för att söka efter
Skatten - ett äventyr med Gud.
Åldersgrupp: 4-12 år
Tid: Söndagar kl 11-12.15

Skogsskolan
Ett par söndagar per termin
träffas vi med skogsskolan under
gudstjänsttid.Vi åker ut i skogen
och lagar mat, leker och lär oss
sådant som är bra att kunna när
man är i skogen.
Åldersgrupp: Åk 3-7
Tid: Söndagar 10.45-13.30
Kostnad: 50 kr/termin
Scouter i Toleredskyrkan
Åldersgrupp: från 7 år
Tid: Måndagar kl 18.00-19.30
Plats: Toleredskyrkan
Kostnad: 120 kr/termin
Mer info: kontakta Peter och
Anette Sjölund, 031-13 30 12,
0702-55 91 61
Tonår
Tonårsgruppen träffas varannan
onsdag och hittar på allt möjligt
som t.ex. bowla, spela TV-spel
och baka pizza.
Åldersgrupp: Åk 7 och uppåt
Tid:Varannan onsdag kl 18-20.30
Se hemsida för datum.
Plats: Samling i
församlingsvåningen.
Kostnad: 100 kr/termin
Tonårskör
De onsdagar det inte är tonår är
det istället tonårskör.
Tid:Varannan onsdag kl18-19
Plats: Församlingsvåningen
Kostnad: 50 kr/termin

Fredagkväll I Lutherska
Gemenskapskväll för unga vuxna
med samtal, undervisning och
fika.
Åldersgrupp: 20 år och uppåt
Tid: Fredagar kl 19
Plats: Församlingsvåningen
Lutherska
Missionskyrkans Kör
Övar måndagar kl. 18-20.
Körledare Johanna och Sven
Fridolfsson, tel. 031-14 03 62.
Embrace (Gospelkör)
Övar onsdagar kl. 18.30-20.
Körledare Elin Karlsson, 073-18
18 250 och Mattias Vad Jensen,
0708-444 722. Se även www.
embracegospel.se
Psalmorkestern
Du som spelar något instrument
är välkommen att delta i
psalmorkestern som övar och
framträder ett par ggr/termin.
Kontakta expeditionen för mer
info.
Onsdagscafé
Öppen daggrupp som träffas
onsdagar ojämna veckor kl. 11.30
till andakt, fika och föredrag. För
program se anslag samt hemsida.
För mer information kontakta
expeditionen.
För information se
www.lutherska.nu.

61

Nytt om vårt kyrkfolk
Utträde
Eva Jakobsson

Nya uppgifter?
Har du flyttat, bytt
telefonnummer, ny
mailadress, fått barn etc.?
Meddela gärna detta
till expeditionen så vi
kan hålla dina uppgifter
aktuella.

Nästa
församlingsblad...
...kommer ut söndagen
den 2 mars och material
till detta blad skall vara
expeditionen tillhanda
senast söndagen 16
februari.

Start på vårterminen för barn
och unga i Lutherska
Tonårskör: onsdag 15 januari
Söndagsskola: söndag 19 januari
Scouter i Toleredskyrkan: måndag 20 januari
Tonår: onsdag 22 januari
Musiktorsdag: torsdag 16 januari
För mer info se hemsida
www.lutherska.nu eller Salts
verksamhetsbroschyr som finns i kyrkan.

Musikprogram under januari och februari
Söndag 19 januari kl 18.00 Konsert med Psalmorkestern
Söndag 26 januari kl 11.00 Radiogudstjänst med Lutherska missionskyrkans kör
Söndag 2 februari kl 17.00 Releasekonsert. Nu är det äntligen dags för skivsläpp av
Jenny Nilssons skiva ”Pappas Sånger”. 13 sånger skrivna av Fride Gustafsson. En blandning
av Jazz, visa och folkton med musiker från Göteborg.
Lördag 22 februari 16.00 Konsert ”Göm mig i din kärleksfamn”
Ulrika Nätterdal sjunger sånger av Tomas Boström Musiker: Johanna Fridolfsson, Mirjam
och Mattias Simonsson
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Expedition
Lutherska missionskyrkan...
...är knuten till EFS, en rörelse inom Svenska Kyrkan, och är grundad i Guds kärlek genom
Jesus Kristus.Vi vill verka som en öppen, kärleksfull och solidarisk gemenskap med plats
för Guds andes närvaro. Lutherska missionskyrkan vill vara en växtplats där människor kan
komma till tro och i församlingen finna en djupare gemenskap med Gud och varandra genom
ett ansvarsfullt förvaltarskap och nådegåvor i funktion.
Lutherska missionskyrkan (Evangeliska
fosterlandsstiftelsen, EFS)
Vasagatan 2B, 411 24 Göteborg
Tel: 031-13 40 34
E-post: info@lutherska.nu
Hemsida: www.lutherska.nu
Dagens bibelord 031-13 33 13
Präst
Olof Abrahamson
Tel: 0706-19 90 40
E-post: olof@lutherska.nu
Samordnare/adminstratör
Carolina Johansson
Tel: 031-13 40 34
E-post: carolina@lutherska.nu
Expeditionstider
Onsdagar kl 9-18

Tillförordnad ordförande i föreningen
Edvard Lundgren
E-post: styrelsen@lutherska.nu
Kassör
Torgny Karlsson
Plusgiro: 49148-0
Clearingnr till Plusgirot bank: 9960
Bankgiro: 261-8577
Konto i Swedbank: 8105-9, 3 206 186-3
Församlingsblad
Carolina Johansson
Tel: 031-13 40 34
E-post: carolina@lutherska.nu

www.lutherska.nu
På hemsidan hittar du alltid aktuell
information om vår verksamhet,
kontaktuppgifter till anställda och mycket
mer.Välkommen dit och se vad vi kan
erbjuda dig.
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