2 december - 29 december

FÖRSAMLINGSBLADET

11

Lutherska
Missionskyrkan
nr. 5 2013. Årg. 79
EFS i Göteborg

Redaktionen

Lutherska
Missionskyrkan

Församlingsbladet är ett informationsmaterial som utkommer med 4 nummer per år. Det
finns till för de som framför allt
söker information om Lutherskas löpande program.
Redaktör
Carolina Johannsson
031-13 40 34
carolina@lutherska.nu
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.

Nästa
församlingsblad...
...kommer ut söndagen
den 29 december och
material till detta blad
skall vara expeditionen
tillhanda senast
söndagen 18 december.

Denna gång ersätts det vanliga församlingsbladet av ett kortare programblad för december månad. Nästa församlingsblad
kommer lagom till nyåret 2014.
Med hopp om att vi får en ljus och fridfull adventstid.
/Carolina Johansson, samordnare och administratör

Ledare
Tankar i adventstid

Tänk att advent alltid kommer lika hastigt! Så tänker jag när
vi med ett par veckor kvar till första advent börjar öva de bekanta adventssångerna i kören. Adventstiden som flyger fram
i en rasande takt när vi stressar mellan orkesteruppspelningar,
dansavslutningar, julkonserter i skola och kyrka, luciatåg, julklappsinköp och förberedelser. Advent som skänker lugn och
glädje när vi tillåter oss att vara stilla där på orkesteravslutningen, dansuppvisningen eller julkonserten, när vi med omsorg väljer en julklapp till någon. När vi låter ljusen som tänds
i adventstider nå fram och lysa för oss. Ljuset som återspeglar himlen och som lyser för oss alla, både i jäkt och stillhet,
både i svåra stunder och i ljusa stunder. Ljuset som vi kan vara
med och sprida till den som behöver det, i ord och i handling.
Hemma börjar vi längta efter att få hänga upp stjärnorna och
ta fram adventsljusstakarna och dottern kan bara inte hålla sig:
hon måste få plocka fram körens skiva och börja lyssna på
sången som hon säger mer än allt annat betyder att julen är på
intåg: körens Hosianna. Själv fastnar jag för Tomas Boströms
ord i sången Ljuset:
Mitt i det mörkaste mörker växer det ljusaste ljus,
ljus över världar och länder,
ljus över städernas hus.
Ljus över dom som har bråttom,
ljus över dom som har tid,
ljus över herdar på ängen,
ljus utav frihet och frid.
/Åsa Brorsson, styrelsen i Lutherska missionskyrkan
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Program
December
v. 48 ansvarsgrupp 5
Söndag 1 december
1:a advent
11.00 Festgudstjänst
Rachel Törnell, Lutherska
missionskyrkans kör,
Musikmax, Musikmix och
Klapp & klang
v. 49 ansvarsgrupp 6
Onsdag 4 december
11.30 Onsdagscafé
Adventsfest med gröt och
skinkmacka
Lördag 7 december
19.00 Konsert med Embrace
Gäster: Tonårskören

v. 51 ansvarsgrupp 1

Söndag 8 december
2:a advent
11.00 Gudstjänst med
nattvard
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Ulrika Nätterdal

Söndag 22 december
4:e advent
11.00 Gudstjänst
Predikan: Ulrika Nätterdal
Musik: Johanna Arlinger

v. 50 ansvarsgrupp 7

v. 52 ansvarsgrupp 2

Söndag 15 december
3:e advent
11.00 Gudstjänst
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Klapp & klang,
Musikmix och Musikmax
Efter gudstjänsten är det
jullunch

Onsdag 25 december
Juldagen
11.00 Gudstjänst
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Johanna Arlinger
Söndag 29 december
Söndagen efter jul
11.00 Gudstjänst
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Familjen Fridolfsson

Söndag 15 december
16.00 och 19.00
Julkonserter med Lutherska
missionskyrkans kör

gospelkonsert

Ett hjärtas slag
Julkonserter med
Lutherska missionskyrkans kör
lutherska missionskyrkan
lör 7 dec kl 19.00
fri entré
gästas av Tonårskören
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dir: Sven och Johanna Fridolfsson

Söndag 15 december kl 16 och kl 19
Fri entré
samarr Sensus

www.embracegospel.se

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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