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VÄLKOMMEN på

SKÖRDEFEST

i samband med kyrkkaffet söndag
8 sept!

Ta med kontanter och en stor bärkasse
och handla! Du som vill skänka
prismärkta grödor, frukt, saft, sylt,
mos, gele, bröd, blommor eller
dylikt var vänlig och kontakta Björn
och Siv Wikander tel. 031-3380350
eller 070-6743026 eller
sivbjorn@tele2.se senast fredagen
innan.
Intäkten går till kyrkans verksamhet.

Adress
Lutherska Missionskyrkan
Vasagatan 2B
411 24 Göteborg
Tfn: 031-13 40 34
E-post: info@lutherska.nu
Distribution
Skickas elektroniskt via
Lutherskas veckohälsning inför
varje ny utgåva samt finns att
hämta i tidningsställ i Lutherska
Missionskyrkan.

LUTHERSKA MISSIONSKYRKANS KÖR
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En hälsning från Höstmarknadsgruppen
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Höstmarknaden är ett av våra viktigaste insamlingstillfällen och också en fantastisk möjlighet
att göra något stort tillsammans med andra i Lutherska. Årets höstmarknad kommer att gå
av stapeln den 18-19 oktober. Den 19 oktober är det dessutom barnprylmarknad och hela
ad
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Skaparboden
med mera
Har du pysslat ihop någt som vi kan sälja i skaparboden får du gärna lämna in det till
höstmarknadsgruppen.
Skördetider
Om du har en trädgård full av frukt men inte vet vad du ska göra av den. Koka lite saft eller
sylt och spara till höstmarknaden! Om du inte har en trädgård, men väl glasburkar/flaskor så
tag gärna med dem till kyrkan, så kanske någon annan kan fylla dem med något gott.
Listor
Det kommer att finnas listor med möjlighet att skriva upp sig för att hjälpa till på olika sätt
både med barnprylmarknaden och höstmarknaden. För att underlätta planeringen får du
gärna fylla i dem tidigt. Åsa Brorsson är den som samordnar arbetsinsatserna.
Bön
Be gärna för denna helg, för alla som kommer till vår kyrka då och för glädje och inspiration i
förberedelserna.

Program
September
v. 35 ansvarsgrupp 5
Söndag 1 september

14:e söndagen efter trefaldighet

11.00 Gudstjänst med
nattvard
Predikan: Marcus Boberg
Musik: Ulrika Nätterdal
v. 36 ansvarsgrupp 5
Söndag 8 september

15:e söndagen efter trefaldighet

11.00 Ny i stangudstjänst med Lutherska
missionskyrkans kör
Release av skivan ”Ropande,
viskande”
Vid kyrkfikat: Skördefest (se
annons)
v. 37 ansvarsgrupp 6
Onsdag 11 september
11.30 Onsdagscafé
”Mina år med Gideon”
Roland Olsson berättar
minnen
Söndag 15 september

16:e söndagen efter trefaldighet

11.00 I fokus: Ensam är stark
- en timme om att vara fler
v. 38 ansvarsgrupp 6
Söndag 22 september

17:e söndagen efter trefaldighet

11.00 Gudstjänst med mässa
Predikan: Marcus Boberg
Musik: Mikael Holmlund
Efter gudstjänsten: Knytkalas
och andra trevligheter (se
annons)

v. 39 ansvarsgrupp 7

v. 42 ansvarsgrupp 1

Onsdag 25 september
11.30 Onsdagscafé
”Etopien i mitt hjärta”
Missionär Ulla Johansson
besöker oss

Fredag 18 oktober
11-15 Höstmarknad

Söndag 29 september
Mikaelsdagen

11.00 Gudstjänst
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Psalmorkestern
Oktober
v. 40 ansvarsgrupp 7
Söndag 6 oktober

19:e söndagen efter trefaldighet

11.00 Gudstjänst med
nattvard
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Lutherska
missionskyrkans kör
v. 41 ansvarsgrupp 1
Onsdag 9 oktober
11.30 Onsdagscafé
”Soluppgång” Tal och sång
med Rose-Marie & Stig
Svensson
Fredag 11 oktober
Kulturnatta
20.00 och 21.30 Konserter
med Himlaväsen
Söndag 13 oktober

20:e söndagen efter trefaldighet

11.00 I fokus: Kalla den
änglamarken - en timme om
jorden vi ärvde

Lördag 19 oktober
10-14 Höstmarknad och
barnprylmarknad (se annons)
Söndag 20 oktober

21:e söndagen efter trefaldighet

11.00 Gudstjänst
Predikan: Marcus Boberg
Musik: Klapp & klang,
Musikmix, Musikmax och
Tonårskören

v. 43 ansvarsgrupp 2
Onsdag 23 oktober
11.30 Onsdagscafé
”Livet har inga parenteser”
Pastor Olle Wallin delar några
funderingar
Fredag 25 oktober
20.00 Konsert med Embrace
Söndag 27 oktober

22:e söndagen efter trefaldighet

11.00 Gudstjänst med
nattvard
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Hannah och Viktor
Edwardsson
November
v. 44 ansvarsgrupp 2
Söndag 3 november

Söndagen efter alla helgons dag

11.00 Gudstjänst
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Samuel Westin med
flera
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Program
v. 45 ansvarsgrupp 3
Onsdag 6 november
11.30 Onsdagscafé
”I Luthers fotspår” Ord och
bild från en resa med pastor
Egbert Schütte
Söndag 10 november

24:e söndagen efter trefaldighet

11.00 Gudstjänst
Predikan: Marcus Boberg
Musik: Henrik Högström
v. 46 ansvarsgrupp 3

Fredag 15 november
19.00 Ungdomsgudstjänst
med Johannes Sköldengen
och Tonårskören

Lördag 16 november
10.00 Städdag
Söndag 17 november

Söndagen före domsöndagen

11.00 Gudstjänst med
nattvard
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Psalmorkestern
v. 47 ansvarsgrupp 4
Onsdag 20 november
11.30 Onsdagscafé
”En fattig munk från Skara -
Gustaf Frödings liv och verk”
Nils Zandhers berättar

Söndag 24 november
Domsöndagen

11.00 I fokus: Ett gott skratt
förlänger livet - en timme om
humor
December
v. 48 ansvarsgrupp 5
Söndag 1 december
1:a advent

11.00 Festgudstjänst
Predikan: Marcus Boberg
Musik: Klapp & klang,
Musikmix, Musikmax,
Lutherska missionskyrkan kör

Knytkalas

HIMLAVÄSEN

Efter gudstjänsten den
22 september blir det
knytkalaslunch och
andra trevligheter i
församlingsvåningen.
Ta med dig mat och kom
vet jag! Kaffe och kaka
ordnar vi.

Storband under ledning av
Sven Fridolfsson

Välkommen!

Fredag 11 oktober
20.00 och 21.30
Konsert med
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Vasagatan 2B

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.
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Nytt om vårt kyrkfolk
Nya medlemmar
Lisa Swarthamre
Födelsedagar
22 november
Magnus Nilber 50 år
Födda
Lewhat Fithawi Tekeste och
Mesfin Abraha fick den 31 maj en
dotter som heter Betania
Vigda
13 juli Hannah Larsson och
Viktor Edwardsson, nytt
efternamn Edwardsson

Nästa
församlingsblad...
...kommer ut söndagen
den 1 december och
material till detta blad
skall vara expeditionen
tillhanda senast
söndagen 17 november.
Nya uppgifter?
Har du flyttat, bytt
telefonnummer, ny
mailadress, fått barn etc.?
Meddela gärna detta
till expeditionen så vi
kan hålla dina uppgifter
aktuella.

Ensam är
stark
EN TIMME OM
ATT VARA FLER

Söndag
15 september

Ett gott skratt
förlänger livet
EN TIMME OM
HUMOR

Söndag
24 november
71

Städdag

16 november
kl 10
Välkommen till en trevlig
dag av arbetsglädje. Du får
möjlighet att träffa gamla
och nya vänner, missa inte
chansen.
Du är välkommen att delta
efter bästa förmåga. Det
kommer att ges möjlighet
att anmäla dig via din
ansvarsgruppsledare.

iFokus

hösten 2013

Kalla den
änglamarken
EN TIMME OM
JORDEN VI ÄRVDE

Söndag
13 oktober

Söndagar
kl.11.00-12.00 i

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
Präst med ungdomsansvar
Marcus Boberg
Tel: 0705-34 57 77
E-post: marcus@lutherska.nu
Samordnare/adminstratör
Carolina Johansson
Tel: 031-13 40 34
E-post: carolina@lutherska.nu
Expeditionstider
Onsdagar kl 9-18

Föreningens ordförande
Elin Karlsson
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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