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Redaktionen
Hösten, personal och PR-grupp
Än en gång kommer hösten närmare och verksamheterna
i kyrkan som haft sommaruppehåll drar i gång igen. På sida
6 kan du läsa om de löpande aktiviterna. Därutöver har vi
gudstjänster varje söndag, ungdomsgudstjänst en gång per
månad, kulturevenemang och en del annat på programmet.
Om du läser det här bladet har du förhoppningsvis koll på det
som händer i Lutherska under hösten 2014.
Jag tänkte passa på att använda detta utrymme till att skriva
lite om hur personalläget i Lutherska ser ut inför hösten.
Olof, vår präst, fortsätter att arbeta 80 % liksom tidigare.
Utöver de uppgifter han tidigare haft har han sedan våren
varit med som ledare för Tonår. Vad gäller en anställd
barn- och ungdomsledare pågår rekrytering för detta nu.
Rekryteringsgruppen arbetar för fullt. Prata gärna med
dem, till exempel Edvard Lundgren, om du har några idéer
eller frågor du vill framöra. Jag, Carolina, kommer att vara
föräldraledig under en del av hösten. Antagligen oktober och
november för att sedan börja jobba lite smått igen. Under min
ledighet kommer de uppgifter som behöver skötas delas ut
på andra personer i föreningen. Detta kommer bland annat
innebära att expeditionstiden i kyrkan kanske inte kommer
kunna vara bemannad varje vecka.
En nyhet som säkert inte alla vet om är att vi just har satt
igång en PR-grupp i kyrkan. Det är en grupp som kommer
arbeta med informationsspridning om Lutherska på olika
vis. Ett av de första resultat du kan se av gruppens arbete
är att det har kommit upp en skärm med information om
kommande händelser i fönstret ovanför kyrkporten. Så nästa
kväll du kommer förbi i allén på Vasagatan kan du se vad som
väntar i kyrkan. Gruppen består av Viktor Edwardsson, Sven
Fridolfsson, Henrik Westbacke och mig Carolina Johansson.
Har du några idéer kring hur vi i Lutherska ska förbättra
vår informationsspridning får du gärna höra av dig till oss!
Vi tänker att med all den bra verksamhet vi bedriver är det
roligt om så många som möjligt får reda på det!
Carolina Johansson, samordnare och administratör
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Ledare
Lägersommar
Tänk vilken fin sommar det blev. För mig har det till stor del varit en lägersommar. Direkt
efter midsommar åkte vi till Ed i Dalsland och deltog i Ed-lägret som genomförts i många
år men för mig var det premiär. Det var totalt ca 70 deltagare och ledare. Från Lutherska
var det jag och 8 killar. En nyhet för i år var ledarskola för de deltagare som gått ut klass
8. Jag upplevde att det var ett bra koncept där de äldre fick tid för egna samlingar och
utbildningspass. På de gemensamma samlingarna fick deltagarna i ledarskolan chansen att mer
aktivt ta ledarroller.
Med sjön nedanför backen blev det många bad även om badtemperaturen då inte var så
mycket att skryta med. Lägret i Ed är väldigt lättillgängligt. Nästa sommar hoppas jag att några
fler tar chansen. Det finns plats för ytterligare barn och ledare. Jag tror vi behöver bli bättre
på att peppa varandra att komma iväg på olika läger och konferenser.
Nästa läger var Patrullriks i Gärdsmark strax utanför Skellefteå. Salt i Lutherska driver som
många men kanske inte all känner till scoutverksamhet i Toleredskyrkan nära Hisingsparken.
Av 1500 deltagare kom ca 40 från Toleredskyrkan med några extra vänner från Lutherska.
Mina farhågor om myggor kom på skam, knappt ett myggbett på hela veckan. Däremot värme
och sol. Vi som ledare hade en utmaning att se till att barnen drack vatten för att klara
dagarna. Flitigt bad hjälpte naturligtvis till och nu var temperaturen i badet mer angenäm.
Läger är ett bra sätt att koppla av under sommaren. Hoppas du har hunnit koppla av
också. Nu ser jag fram emot en ny termin i Lutherska och med scouterna i Toleredskyrkan.
Styrelsen och rekryteringsgruppen jobbar med rekrytering av en ledare för våra barn och
ungdomsgrupper. Det behövs för att vi ska kunna åka på läger även i framtiden.
Edvard Lundgren, styrelsen
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Program
September
v.36 ansvarsgrupp 7

v. 39 ansvarsgrupp 1

Onsdag 3 september
11.30 Onsdagscafé
”Min hobby - träsnideri.”
Jan Blomquist öppnar sina
”fönster” och berättar.

14:e söndagen efter trefaldighet

Söndag 7 september
12:e söndagen efter trefaldighet

11.00 Gudstjänst med mässa
Predikan: Ulrika Nätterdal
Musik: Lovisa Westbacke och
Charlotte Ljung
v. 37 ansvarsgrupp 7
Söndag 14 september
13:e söndagen efter trefaldighet

11.00 Gudstjänst
Predikan: Pia Nordung
Musik: Klapp & Klang,
Musikmix, Musikmax
v. 38 ansvarsgrupp 1

Söndag 28 september

11.00 ”Liv att dela”
Musikgudstjänst med
skivrelease
Predikan: Johanna Olander
Mässa med Olof Abrahamson
Musik: Lutherska
missionskyrkans kör

Söndag 12 oktober

Oktober
v. 40 ansvarsgrupp 2

Onsdag 15 oktober
11.30 Onsdagscafé
Vi får följa med Kerstin
Westbacke på en resa till
landet Nepal där hon arbetat
som tandläkare.

Onsdag 1 oktober
11.30 Onsdagscafé
”Bibliska oljor”
Gunilla Berntsson berättar
och visar bilder.
Lördag 4 oktober
19.00 ”I dina ögon”
Konsert med ungdomar
från Abrahamsbergskyrkan
i Stockholm, Majornas
missionskyrka, S:t Jakob
och vår egen Tonårskör i
Lutherska missionskyrkan.

Onsdag 17 september
11.30 Onsdagscafé
Karin Karlsson, Kungälv
berättar om Britt G.
Söndag 5 oktober
Hallqvists författarskap och vi Den helige Mikaels dag
får sjunga tillsammans.
11.00 Gudstjänst
Predikan: Ulrika Nätterdal
Fredag 19 september
Musik: Karolina Sandström
19.00 Ungdomsgudstjänst
och Julia Gustafsson
Predikan: Elof Herrström
Lovsång: Olof Abrahamson
v. 41 ansvarsgrupp 2
Söndag 21 september
11.00 iFokus ”I val och kval en timme om attt välja i stort
och smått”
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Elin Karlsson, Helena
och Samuel Westin

Lördag 11 oktober
10.00 Distriktsrådslag på
Hjälmared. Mer info på sida 5

Fredag 10 oktober
20.00 och 22.00 Kulturnatta
Gospelkonserter med
Embrace
Servering

Tacksägelsedagen

11.00 Gudstjänst med mässa
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Psalmorkestern
v. 42 ansvarsgrupp 3

Fredag 17 oktober
19.00 Ungdomsgudstjänst
Söndag 19 oktober
11.00 iFokus ”Samma världen timme om en delad stad”
Predikan: Johanna Olander
Musik: Alma Fridolfsson
v. 43 ansvarsgrupp 3
Fredag 24 oktober
Höstmarknad
Lördag 25 oktober
10-13.30 Barnprylmarknad
10.30-14 Höstmarknad
Mer info på sida 3
Söndag 26 oktober

19:e söndagen efter trefaldighet

11.00 Gudstjänst med mässa
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Klapp & Klang,
Musikmix, Musikmax,
Tonårskören
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Program
v. 44 ansvarsgrupp 4

v. 47 ansvarsgrupp 5

v. 48 ansvarsgrupp 6

Onsdag 29 oktober
11.30 Onsdagscafé
”Vår resa med Transibiriska
järnvägen.” Lena Forsberg
och Anita Fröjd.

Tisdag 18 november
19.00 Vid sidan om vägen
Konsert med Ulrika
Nätterdal - sång
Mats Eriksson - gitarr
med flera

Onsdag 26 november
11.30 Onsdagscafé
”Peter Fjellstedt -Nordens
Apostel. ”
Marianne Josephsson
presenterar hans gärning för
oss.

November
Söndag 2 november

Söndagen efter alla helgons dag

11.00 Gudstjänst
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Helena och Samuel
Westin
v. 45 ansvarsgrupp 4
Söndag 9 november

21:e söndagen efter trefaldighet

11.00 Gudstjänst
Predikan: Pia Nordung
Musik: Mikael Holmlund
v. 46 ansvarsgrupp 5

Onsdag 12 november
11.30 Onsdagscafé
”Vad gör vi på
Stadsmissionen?” Cecilia
Hjort-Brandell berättar om
sitt arbete där.
Lördag 15 november
Städdag
Söndag 16 november
11.00 iFokus ”Diagnos NTV en timme om att vara unik”
Predikan: Ulrika Nätterdal
Musik: Lovisa Westbacke

Fredag 21 november
19.00 Ungdomsgudstjänst
Söndag 23 november
Domsöndagen

11.00 Gudstjänst med mässa
Predikan: Olof Abrahamson,
Niklas Wiklund
Musik: Ulrika Nätterdal,
Mattias Simonsson med flera

1:a advent

11.00 Festgudstjänst
Predikan: Klapp & Klang,
Musikmix, Musikmax,
Tonårskören, Lutherska
missionskyrkans kör

13.00 After church-konsert
”I vimlet Jag” En hyllning till
Bach och Britt.
Mer info på sida 7

Distriktsrådslag
Lördag 11 oktober Hjälmared Folkhögskola
Vårt mål är att verka för Kristi rikes tillväxt genom att göra Jesus känd,
trodd, älskad, och efterföljd.

10.00 Drop in med fika
10.30 Andakt med efterföljande samtal kring
EFS organisationsutredning
12.00 Lunch
13.00 Seminarium; Ny i Sverige eller
Internationellt
15.00 Fika
15.30 Sammanfattning av dagen
Ca 16.15 Andakt
Vi avslutar ca 17.00
Anmälan och specialkost till julia@efsvast.se senast 26
september
Kostnad för dagen inkl. lunch och fika: 120 kr, faktureras med fördel
sändande förening.

Välkommen!
51

Söndag 30 november

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

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 varannan vecka
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.

Nya uppgifter?
Har du flyttat, bytt
telefonnummer, ny
mailadress, fått barn etc.?
Meddela gärna detta
till expeditionen så vi
kan hålla dina uppgifter
aktuella.
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Nytt om vårt kyrkfolk
Födelsedagar
7 september
Anna-Lisa Våldal, 85 år

Födda
21 maj föddes Siri, dotter till Åsa
Ekermo och Martin Krauland

11 oktober
Erik Rosenkvist, 50 år

29 maj föddes Joel, son till Anna
och Mikael Holmlund

20 oktober
Gun Holmström, 50 år

28 juni föddes Theo, son till
Mirjam och Mattias Simonsson

20 november
Siv Wikander, 75 år

Hemgången
Ingeborg Kadwing
28 juni 2014, 91 år

”After church”-konsert: I Vimlet Jag

Söndag 23 november kl 13.00
En hyllning till Bach och Britt

Jennie Malmberger- sopran, Lina Johansson- sopran
Lovisa Westbacke- alt, Per Helgesson- tenor, David Sturk- bas

Fem erfarna röster bjuder på en finstämd
musikupplevelse
Musik av J.S. Bach och B. G. Hallkvist som fyller 100 år

I val och
kval
EN TIMME OM
ATT VÄLJA I
STORT OCH
SMÅTT
Söndag
21 september

Samma
värld
EN TIMME OM
EN DELAD
STAD
Söndag
19 oktober
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iFokus

Hösten 2014

Diagnos:
NTV
EN TIMME OM
ATT VARA
UNIK
Söndag
16 november

Söndagar
kl 11.00-12.00 i

Kulturprogram i
Lutherska hösten 2014 i
korthet
Söndag 28/9 kl 11.00 ”Liv
att dela” Musikgudstjänst
med skivrelease Lutherska
missionskyrkans kör
Lördag 4 oktober kl 19
”I dina ögon” Konsert
med ungdomar från
Abrahemsbergskyrkan
i Stockholm, Majornas
missionskyrka, S:t Jakob
och vår egen tonårskör i
Lutherska missionskyrkan.
Fredag 10 oktober kl
20 och 22 Kulturnatta
Gospelkonserter med
Embrace
Tisdag 18 november
kl 19.00 ”Vid sidan om
vägen” Konsert med Ulrika
Nätterdal, Mats Eriksson
m fl.
Söndag 23 november
kl 13.00 ”After church”konsert: I Vimlet Jag
Fredag 5 december eller
lördag 6 december (ej
klart) Konsert med Embrace
och Tonårskören
Söndag 15 december
Julkonserter med Lutherska
missionskyrkans kör
Torsdag 18 december kl
19.00 Barskkvartetten
-nykomponerad och
traditionell folkmusik.

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
Nästa
församlingsblad...
...kommer ut söndagen
den 30 november
augusti. Material till
detta blad skall vara
expeditionen tillhanda
senast söndagen 9
november.

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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