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Redaktionen
Tillsammans
Det är fint att se hur mycket som händer här i kyrkan.Vi har
ett bokningsschema för lokalerna och där går att se att det
är upptaget i stort sett varje kväll för körer, Tonår, Fredagkväll
i Lutherska, veckomässor, sammanträden och konserter. Det
finns säkert fler saker som jag missat att ta med nu. Dessutom
har vi gudstjänst varje söndag hela året. Fantastiskt!
Jag får ofta höra att Lutherska och våra verksamheter
betyder mycket för många. Det är tack vare att vi alla hjälps
åt som detta fungerar.Vi ser tillsammans till att lokalerna tas
om hand, att det är ett varmt välkomnande vid gudstjänster,
står blommor på altaret och att det blir fika efteråt. Det är
otroligt värdefullt! Utan det skulle vi inte kunna ha en kyrka.
Stort tack till alla er som är med och gör detta!
Alla som är medlemmar i föreningen, Lutherska
missionskyrkans kör eller aktiva på annat sätt ingår i en
ansvarsgrupp. Dessa grupper turas om att sköta städning, fika
med mera. För inte länge sedan träffade jag ledarna för de
olika ansvarsgrupperna. De visar ett stort engagemang och
vilja att få det att fungera på ett bra sätt. Längre fram i detta
församlingsblad kan ni se en lista över vilka ansvarsgrupper
som finns, vilka som är ledare och vilka veckor som återstår
för dem under 2014. Titta gärna på den om du behöver
planera in veckorna i sommar och höst. Hoppas att vi är
många som kan vara med och hjälpas åt för att fylla de
uppgifter som behövs. Kanske kan du städa tillsammans med
någon du inte tidigare pratat med och på så sätt lära känna
någon? Det är vi tillsammans som förvaltar Lutherska, som
lokal och gemenskap.
Med hopp om att ni alla känner att det ni gör i Lutherska är
värdefullt!
Carolina Johansson, samordnare och administratör
PS. Om du är intresserad av att vara med i en ansvarsgrupp är
du varmt välkommen att höra av dig till expeditionen! DS

2

Ledare
Rapport från en lördagsfrukost
En av de saker som jag uppskattar så mycket i Lutherska är gemenskapen och möjligheten
att vara med och påverka. Genom att vi är många som tillsammans diskuterar, funderar och
planerar så får verksamheten en fantastisk styrka. I lördags var ett exempel på ett sådant
tillfälle.Vi var tretton stycken som hade avsatt några förmiddagstimmar för att fundera
runt söndagarna i Lutherska för våra barn. Några som inte hade möjlighet att vara med
hade innan pratat med någon som skulle vara där eller skickat in funderingar som vi tog
med oss i diskussionen.Vi började med de största och viktigaste frågorna:Varför har vi
söndagsskola? och Vad har vi för vision för söndagsskolan? Vad är viktigt? Efter att vi samlat
våra tankar kring detta gick vi vidare till de mer konkreta frågorna:Vilka styrkor ser vi hos
söndagsskolan idag? Och Vilka utvecklingsområden finns? Vi konstaterade att vi har mycket
att glädjas åt: söndagsskolan är viktig för många, både barn och vuxna, materialet Skatten
har många bra delar, till exempel lyfte många fram berättelserna och dramatiseringarna som
mycket positiva.Vi har också duktiga ledare och många barn som kommer till samlingarna.Vi
hittade också en del förbättringsområden och utifrån dessa samlade vi några punkter under
rubriken: Hur går vi vidare? Detta är punkter som vi ska arbeta vidare med i både i Lutherska
missionsföreningens styrelse och i Saltstyrelsen, tillsammans med anställda, ledare och
församlingsmedlemmar. De punkter vi först och främst kommer att fokusera på är:
- Att bygga gemenskap mellan barn och unga i Lutherska, hur kan vi göra så att barnen
verkligen lär känna varandra och så att alla känner sig sedda och trygga?
- Att ha en handlingsplan för att se till att det alltid är aktiviteter för barnen på söndagarna
även de söndagar det inte är söndagsskola.
- Att skapa en verksamhet för de äldre barnen, det vill säga de som går i åk 5 -7. Hur ser
deras söndagar ut?
- Söndagsskoleledarna behöver få någon som samordnar, peppar och kallar till möten, kanske
en anställd?
- Att rekrytera fler ledare.
Kanske har just du några funderingar kring punkterna ovan, eller så vill du kanske finnas med
som ledare för någon av våra åldersgrupper? Hör gärna av dig till oss i Salt-styrelsen eller i
Lutherska missionsföreningens styrelse. Tillsammans bygger vi en kyrka för alla åldrar!
Åsa Brorsson, styrelsen

Skördefest 28 september
Det är långt till september men den som vill safta eller sylta kan behöva
lite framförhållning. Efter gudstjänsten den 28 september blir det nämligen
skördefest i kyrkan med försäljning av sådant vi skördat under sommaren och
början av hösten. Alla som vill bidra med något till den är välkomna att göra
det! /Höstmarknadsgruppen
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Program
Juni
v. 22 ansvarsgrupp 1

v. 26 ansvarsgrupp 5

Augusti
v. 31 ansvarsgrupp 3

Söndag 1 juni

Söndag 29 juni

Söndag 3 augusti

18.00 Gudstjänst
Predikan: Hanna Lundqvist
Musik: Per-Uno Sturk och
Mattias Simonsson

18.00 Gudstjänst
Predikan: Ulrika Nätterdal
Musik: Helena och Samuel
Westin

Söndagen före pingst

11.00 Gudstjänst
Predikan: Ulrika Nätterdal
Musik: Charlotte Ljung och
Lovisa Westbacke
v. 23 ansvarsgrupp 2
Söndag 8 juni
Pingstdagen

11.00 Gudstjänst med mässa
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Ulrika Nätterdal

2:a söndagen efter trefaldighet

Juli
v. 27 ansvarsgrupp 6

v. 32 ansvarsgrupp 4

Söndag 6 juli

8:e söndagen efter trefaldighet

3:e söndagen efter trefaldighet

v. 24 ansvarsgrupp 3

18.00 Lovsångsgudstjänst
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Olof Abrahamson och
Elis Johansson

Söndag 15 juni

v. 28 ansvarsgrupp 7

Heliga trefaldighets dag

11.00 Gudstjänst
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Lutherska
missionskyrkans kör
v. 25 ansvarsgrupp 4
Tisdag 17 juni
20.00 Jazz i sommarkväll
med Martin Wirén kvartett
Martin Wirén - Saxofon
Oskar Lindström - Piano
Arvid Jullander - Bas
Edvin Fridolfsson - Trummor
Söndag 22 juni
Johannes döparens dag
18.00 Gudstjänst
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Mikael Holmlund

7:e söndagen efter trefaldighet

Söndag 13 juli

Söndag 10 augusti

11.00 Gudstjänst
Predikan: Jonathan Andersson
Musik: Ulrika Nätterdal
v. 33 ansvarsgrupp 5
Söndag 17 augusti

9:e söndagen efter trefaldighet

4:e söndagen efter trefaldighet

18.00 Gudstjänst
Predikan: Carolina Johansson
Musik: familjen Fridolfsson

11.00 Gudstjänst
Predikan: Ulrika Nätterdal
Musik/psalmspel: Henrietta
Blondell

v. 29 ansvarsgrupp 1

v. 34 ansvarsgrupp 6

Söndag 20 juli

Torsdag 21 augusti
20.00 Saliga väntan
Romanser och jazz i folkton
Lovisa Westbacke - Sång
Tobias Olofsson - Piano
Erik Larsson - Violin, gitarr

Apostladagen

18.00 Gudstjänst
Predikan: Britta Bolmenäs
Musik: Viktor Edwardsson
v. 30 ansvarsgrupp 2
Söndag 27 juli

6:e söndagen efter trefaldighet

18.00 Gudstjänst
Predikan: Ulrika Nätterdal
Musik: Lovisa Westbacke

Söndag 24 augusti

10:e söndagen efter trefaldighet

11.00 Gudstjänst med
familjemässa
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Miriam och Mattias
Simonsson
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v. 35 ansvarsgrupp 6

Martin Wirén Kvartett

Torsdag 28 augusti
18.30 Mässa med förbön för
terminen
Söndag 31 augusti

11:e söndagen efter trefaldighet

11.00 Gudstjänst
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Stråkkvartett

Gudstjänsttider i
sommar

Martin Wirén Kvartett är en grupp bestående av fyra unga
jazzmusiker som tillsammans tolkar musik från förr och nu
med mycket sväng, glädje och energi. Med stora klanger och
sound skapar MWK sitt personliga uttryck, som med stor
respekt för tradition, också utmanar den.
Kvartetten blandar melodiska teman med äventyrliga improvisationer som
alltid spelas i andan av legender som John Coltrane, Miles Davis, Dexter
Gordon, Bill Evans m.fl.
Egna arrangemang och kompositioner blir till målande musik som tar med
lyssnaren på en musikalisk resa ut i det okända.

Tisdag 17 juni
klockan 20

Martin Wirén – Saxofon
Oskar Lindström – Piano
Arvid Jullander – Bas
Edvin Fridolfsson - Trummor

”Några av våra vackraste romanser varvas med modernare
tonsättningar i jazz- och folkmusiktappning.
Berättandet med texter av bland andra Pär Lagerkvist
står i fokus. Hoppet går som en röd tråd genom
programmet.Varmt välkomna
till en finstämd och innerlig stund!”
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Från midsommarhelgen och
till och med första söndagen
i augusti är det gudstjänst kl
18.00. Andra söndagar är
det kl 11.00.Välkommen!

Expeditionen i
sommar

Expeditionen kommer
hela sommaren var öppan
som vanligt, onsdagar 9-18,
med undantag för vecka 33
(13 augusti) Personalens
semestrar ser ut så här:
Olof: vecka 29-33
Carolina: vecka 25-26 och
33-36
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Romanser och jazz i folkton
LOVISA WESTBACKE sång
TOBIAS OLOFSSON piano/sång
ERIK LARSSON gitarr/fiol/sång
SOMMARKONSERT I LUTHERSKA MISSIONSKYRKAN
TORSDAGEN 21/8 KL 20.00

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

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.

Tonårskör
De onsdagar det inte är tonår är
det istället tonårskör.
Tid:Varannan onsdag kl18-19
Plats: Församlingsvåningen
Kostnad: 50 kr/termin
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Nytt om vårt kyrkfolk
Utträde
Birgit Ganrot

Född
24 april föddes Emmy, dotter till
Kristina och Mattias Vad Jensen

Födelsedagar
16 juni
Peder Holmström 50 år

Hemgången
Arne Olausson
22 april 2014, 86 år

27 juni
Ingmar Viklund 70 år

”I himmelen, i himmelen,
där Herrren Gud själv bor,
hur härlig bliver sällheten,
hur outsägligt stor!
Där ansikte mot ansikte
jag evigt, evigt Gud får se,
se Herren Sebaot.”
Sv Ps 169 v. 1

12 juli
Cecilia Sundström 50 år
17 juli
Maria Olsson 50 år

Nästa
församlingsblad...
...kommer ut söndagen
den 24 augusti. På
grund av Carolinas
semester bör material
till detta blad skall vara
expeditionen tillhanda
senast söndagen 27 juli.

Rättelser till matrikeln
Det har blivit några fel i
matrikeln som delats ut
under våren till alla som är
medlemmar i föreningen.
- Sara Carlsson bor på
Klareborgsgatan 36B
- Elis Johanssons mailadress
elis_johansson@hotmail.com
Kolla gärna så att uppgifterna
till dig stämmer. Om de
inte gör det, meddela
expeditionen.

Ansvarsgrupper juni-december 2014
Grupp
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v.

v.

v.

v.

Ledare

Grupp 1 21-22 29

38-39

50

Ulrika Ölund och David Sturk

Grupp 2 23

30

40-41

51

Grupp 3 24

31

42-43

52

tf Ingegerd Hermansson (juni-juli) och Åsa
Brorsson (augusti-december)
Elis Johansson och Maria Ryberg

Grupp 4 25

32

44-45

Monica Svensson

Grupp 5 26

33

46-47

Bettan Lundgren och Åsa Brorsson

Grupp 6 27

34-35

48

Anna och Mikael Holmlund

Grupp 7 28

36-37

49

Hannah och Viktor Edwardsson

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

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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