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Redaktionen
Vår i luften!
Nu känns det som vår i luften tycker jag! Jag vet att det kan
bli vinter igen och att vi ännu är i slutet på februari, men
ljuset kommer tillbaka och några vårblommor tittar fram.
Jag känner hopp om framtiden, både i naturen och på andra
sätt. Balnd annat när jag ser vad som ska hända i Lutherska
framöver. Det blir gudstjänster, Barnprylmarknad och inte
minst städdag. Storstädning om något är väl ett vårtecken?!
Carolina Johansson, samordnare och administratör

Ledare
Inbjudan till fastetid
Det är en stor tröst och barmhärtighet att få följa Jesus. Inte
endast i det att som lärjunge få vara i hans närhet utan att
följa honom på vägen upp till Jerusalem. När vi lider, när vi
känner oss orättvist behandlade så är det Kristus vi liknar.
Det är ingen förmäten tanke utan det är insikten om att Gud
delar våra livsvillkor. Den lidande Kristus är sann människa
och sann Gud. När någon lider kan vi trösta med orden. ”Du
liknar Kristus i ditt lidande”
Möjligtvis är detta en för svår tanke för oss.Vi lever i en
kultur av framgång, i ett land där det finns smärtlindring för
det mesta. Där vi som kyrka också ibland undvikit att tala
om lidandet som en del av efterföljelsen.Vi ska inte idealisera
lidande eller försköna smärtan. Men jag tänker att vi inte
heller ska förneka att det finns en öken dit även Gud kan
föra oss. En plats där våra egna förmågor sinar, där vägen blir
väglös en plats där vi är beroende av Gud och endast Gud.
Så står fastetiden vi dörren och vi kan likt Jesus låta oss föras
av Anden ut i öknen. Markus skriver i sitt evangelium ”Anden
[förde] honom ut i öknen, och han vistades i öknen under
fyrtio dagar och frestades av Satan. Där levde han bland de
vilda djuren, och änglarna betjänade honom.” Markus 1:12-13
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Låt fastetiden bli en tid då du låter dig föras av Anden in i prövning. Följ Jesus in i öknen och
där kan du få erfara att du blir betjänad av änglar. Lidandet kan rena vår själ. Så lyder mångas
vittnesbörd som varit i dödsskuggans dal och vänt åter. ”Jag tar inget för givet.” ”Livet är för
dyrbart för att slösas bort.” ”Jag värdesätter vänskap mer än någonsin”
Jag önskar oss alla en barmhärtig fastetid tillsammans med Jesus. Och glöm inte: I lidandet
liknar vi Kristus.
Olof Abrahamson, präst

Städdag 29 mars Välkommen till en trevlig dag av

arbetsglädje. Du får möjlighet att träffa gamla och nya vänner, missa inte chansen.
kl 10 Städning av församlingshem och expedition
kl 12 Matigt fika
kl 13.30 Städning av kyrksalen och ihopplock av barnprylmarknaden
Du är välkommen att delta efter bästa förmåga. Anmäl dig via din
ansvarsgruppsledare senast söndag 16 mars.Välkommen!
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Program
Mars
v. 9 ansvarsgrupp 1

v. 12 ansvarsgrupp 2

Söndag 6 april

Söndag 2 mars

Söndag 23 mars

11.00 Gudstjänst
Predikan: Ej klart
Musik: Klara Wikenmo och
Karolina Sandström

Fastlagssöndagen

11.00 Gudstjänst med
nattvard
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Tonårskören
13.30 Årsmöte för Lutherska
missionskyrkan, Salt och
Hagaparken
v. 10 ansvarsgrupp 1
Onsdag 5 mars
18.00 Askonsdagsmässa
Olof Abrahamson
Söndag 9 mars
1:a söndagen i fastan
11.00 Gudstjänst
Predikan: Ulrika Nätterdal
Musik: Lutherska
missionskyrkans kör
v. 11 ansvarsgrupp 2
Onsdag 12 mars
11.30 Onsdagscafé
”Ett människoöde” Janina
Nilsson, född i Polen, satt i
koncentrationsläger under
kriget, berättar och visar
bilder.

Junfru Marie Bebådelsedagen

11.00 Gudstjänst med
nattvard
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Embrace
v. 13 ansvarsgrupp 3
Onsdag 26 mars
11.30 Onsdagscafé
”Glimtar från Transylvanien”
Ord och bild med Siv och
Björn Wikander.

5:e söndagen i fastan

v. 15 ansvarsgrupp 4
Onsdag 9 april
11.30 Onsdagscafé
”Lina Sandell i våra hjärtan.”
Bosse Persson och LarsGunnar Dahlqvist från Borås
sjunger och berättar.

Söndag 13 april
Lördag 29 mars
Palmsöndagen
10.00-13.30 Barnprylmarknad 11.00 Gudstjänst
10.00 Städdag
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Helena och Samuel
Söndag 30 mars
Westin
Midfastosöndagen

11.00 Gudstjänst
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Klapp & Klang,
Musikmix, Musikmax och
Tonårskören

Söndag 13 april
18.00 Gospel and Soul
Konsert med Elin Karlsson,
Andreas Stenlund, Helena
och Samuel Westin

April
v. 14 ansvarsgrupp 3

v. 16 ansvarsgrupp 5

Torsdag 3 april
18.30 Veckomässa med Olof
Abrahamson

Söndag 16 mars
Lördag 5 april
11.00 iFokus-gudstjänst
Distriktsårsmöte på
Det grönare gräset - en
Hjälmared
timme om att aldrig vara nöjd
Predikan: Pia Nordung
Musik: Lovisa Westbacke

Tisdag 15 april
12.00 Lunchandakt
Onsdag 16 april
12.00 Lunchandakt
Torsdag 17 april
12.00 Lunchandakt
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Program
Fredag 18 april

v. 19 ansvarsgrupp 7

Söndag 25 maj

11.00 Gudstjänst
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Mirjam och Mattias
Simonsson

Onsdag 7 maj
11.30 Onsdagscafé
Chokladprovning med
Susanne Rothoff, tidigare
präst i Lutherska

11.00 Gudstjänst
Predikan: Ulirka Nätterdal
Musik: Klapp & Klang,
Musikmix, Musikmax och
Tonårskören

Långfredagen

Söndag 20 april
Påskdagen

11.00 Gudstjänst med
nattvard
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Johanna Arlinger
v. 17 ansvarsgrupp 6

Lördag 10 maj
20.00 Konsert med Embrace

Onsdag 23 april
11.30 Onsdagscafé
”Den farlige mannen från
Vallda” Fd kyrkoherde
Göran Lehnberg berättar om
läsarrörelsen från 1800-talet
och framåt

Söndag 11 maj
11.00 iFokus-gudstjänst
Grym gud - en timme om
godhet
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Elin Karlsson, Andreas
Stenlund, Helena och Samuel
Westin

Söndag 27 april

v. 20 ansvarsgrupp 7

11.00 Gudstjänst
Predikan: Ulrika Nätterdal
Musik: Lutherska
missionskyrkans kör

Söndag 18 maj

2:a söndagen i påsktiden

Maj
v. 18 ansvarsgrupp 6
Söndag 4 maj

3:e söndagen i påsktiden

11.00 Gudstjänst
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Elin Karlsson
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Torsdag 8 maj
18.30 Veckomässa med Olof
Abrahamson

5:e söndagen i påsktiden

11.00 Gudstjänst
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Psalmorkestern
v. 21 ansvarsgrupp 1
Onsdag 21 maj
11.30 Onsdagscafé
Terminsavslutning

Bönsöndagen

29 maj - 1 juni
EFS och Salts årskonferens
”Älskad Rustad Sänd” i
Hässleholm. Samtidigt är
det hålls ungdomslägret
”Avtryck”

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
Hemgången
Ellinor Öhlund
29 december 2013, 76 år
Födelsedagar
22 april
Mats Sundström 50 år
27 april
Ingrid Laring 90 år

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

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

13 maj
Cecilia Hjort Brandell 50 år

Årsmöte för distriktet EFS Väst
Lördag 5 april på Hjälmared
Årsmötesförhandlingar kl 10-15.15
Fullmaktsgranskning från kl 09
15-15-ca 18 är det fika och samtal kring EFS framtida struktur och organisation.
Mat och fika under dagen kostar 150 kronor.
Söndag 6 arpil är det gudstjänst i Noltorpskyrkan, Alingsås med välkomnande av den nya
distriktsföreståndaren Mikael Landgren

För mer info om
konferensen gå in på
konferens.efs.nu

Samtidigt som
konferensen är
ungdomslägret
”Avtryck” För mer
info om det gå in på
avtryck.efs.nu
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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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