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EFS Göteborg

Lutherska Missionskyrkan EFS Göteborg är en 
missionsförening inom Svenska kyrkan. 

Vi vill vara en öppen, kärleksfull och solidarisk 
gemenskap, ledda av Guds Ande. Vi vill vara en 
gemenskap där tron kan få gro och växa till en djupare 
vänskap med Gud och medmänniskan genom 
ansvarsfullt förvaltarskap och nådegåvor i funktion.  

Lutherska Missionskyrkan EFS 
Vasagatan 2B 
41124 GÖTEBORG 
Tel: 031-13 40 34 
E-post: info@lutherska.nu 

Präst och föreståndare 
Olof Abrahamson 
Tel: 0706-19 90 40 
E-post: olof@lutherska.nu 

Ordförande i föreningen 
Edvard Lundgren 
E-post: styrelsen@lutherska.nu 

Kassör 
Peter Oja 

Bankgiro: 261-8577 
Konto Swedbank: 8105-9.3 206 186-3 
Swish: 123 480 78 22

Faderns ömhet               Luk 15:11-32 

Det är en välbekant story för många av oss. Berättelsen 
om en far med två söner, där den yngste sonen är en 
vilsen själ vars egensinne driver honom långt bort från 
sig själv och den fader som älskar sina två pojkar mer 
än livet självt. Liknelsen om en förlorad son finner vi i 
Lukasevangeliets 15:e kapitel. Det är en berättelse om 
frånvaro, vilsenhet, saknad och sökande. Men framförallt 
är det en berättelse om glädje; att den som tycktes så 
förlorad nu har kommit hem.  

Och många är vi som suttit och väntat på att predikanten 
ska säga: han kom till sig själv, där mitt ibland de andra 
svinen. Insikten att han var annorlunda mot de andra i 
matlaget. Det är ju fantastiskt, något av ett under att han 
kunde se sig själv genom all bråte av skam och skuld. 
Det är trösterikt, det ger oss hopp. 

Det finns hopp när vi lyssnar till rätt röst. Jag läser och 
jag hör Jesu röst när han berättar om Faderns stora 
kärlek till varje människa och kanske i synnerhet till dem 
som likt mig går vilse ibland. Så kommer tanken om 
korset. I berättande stund är det futurum. Ännu har han 
inte fjättrats vid trä och ännu har han inte vänt bödlarnas 
verktyg till ett hoppets tecken för alla folk.  

Så Jesus, fortsätter att tala om Faderns stora hjärta, om 
hans längtan efter ett bortsprunget barn. Han berättar 
med sådan intensitet, så att vi verkligen ska förstå hur 
mycket större Fadrens kärlek är, än vår uppfattning av 
oss själva. Det är i den kärleken vi ska spegla oss. Där 
finner vi en annan spegelbild en den kvävande bild 
Narcissisos betraktade. Och vi finner en annan dom än 
den vår broder utfärdar.  

För de finns, syskonen som alltid måste påpeka, att fast 
Jesus sa att han inte dömer mig, så gjorde jag fel, trots 
att Fadern springer mig till mötes så ska jag veta att jag 
syndade. Många gånger har det förtagit min glädje. Men 
denna gång svarar jag dem. Jag förtröstar på på hans 
barmhärtighet. Jag drivs inte av rädsla för hans domslut. 
Jag finner mig själv i hans kärlek. Därför gläds jag och 
jublar. Därför dansar jag mina glädjeskutt inför honom 
och säger: Pappa jag är hemma nu, jag älskar dig.
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Augusti
v. 31 ansvarsgrupp 5
Söndag 2 augusti
8:e sön ef tref
18.00 Gudstjänst
Predikan: Paul Persson
Musik: Henrietta och 
Linnea Blondell

v. 32 ansvarsgrupp 6
Söndag 9 augusti
9:e sön ef tref
11.00 Gudstjänst 
Musik: Sven och Johanna 
Fridolfsson 

v. 33 ansvarsgrupp 7
Söndag 16 augusti
10:e sön ef tref
11.00 Gudstjänst
Predikan: Marcus Boberg

v. 34 ansvarsgrupp 1
Söndag 23 augusti
11:e sön ef tref
11.00 Gudstjänst
Predikan: Josefine 
Callenberg

v. 35 ansvarsgrupp 1
Söndag 30 augusti
12:e sön ef tref
11.00 Gudstjänst
Predikan: Olof 
Abrahamson

Juli
v. 27 ansvarsgrupp 1
Söndag 5 juli
4:e sön ef tref
18.00 Gudstjänst
Predikan: Olof 
Abrahamson
Musik: Elin Karlsson

v. 28 ansvarsgrupp 2
Söndag 12 juli
Apostladagen 
18.00 Gudstjänst 
Predikan: Olof 
Abrahamson
Musik: Lovisa 
Westbacke

v. 29 ansvarsgrupp 3
Söndag 19 juli
6:e sön ef tref
18.00 Gudstjänst
Predikan: Olof 
Abrahamson

v. 30 ansvarsgrupp 4
Söndag 26 juli
Kristi förklarings dag
18.00 Gudstjänst
Predikan: Ulrika 
Nätterdal
Musik: Mirjam och 
Mattias Simonsson

PROGRAM

Nytt om vårt kyrkfolk

Avlidna 
Ingrid Gustafsson avled i 

söndagen 10/5 

Födelsedagar  
Meraf Berhe 50 år 

18 juli 

Ing-Britt Göransson 80 år 
19 september 

Inger Olausson 85 år 
1 oktober 

Lutherska 
missionskyrkan

Församlingsbladet är ett 
informationsmaterial som 
utkommer med 4-5 
nummer per år. Det finns 
till för de som framförallt 
söker information om 
Lutherskas löpande 
program.

Redaktion
Kristoffer Lignell
Olof Abrahamsson
Föreningens styrelse

Adress
Lutherska missionskyrkan 
Vasagatan 2B 
411 24 Göteborg

Tfn: 031-13 40 34
E-post: info@lutherska.nu
Hemsida: 
www.lutherska.nu

Dagens bibelord
031-13 33 13

Distribution
Skickas elektroniskt via 
Lutherskas veckohälsning 
inför varje ny utgåva samt 
finns att hämta i 
tidningsställ i Lutherska 
missionskyrkan och på 
hemsidan 
www.lutherska.nu.

Nästa nummer
utkommer den 1 sept. 
Deadline för material till 
det är söndag 23 augusti. 

Den 5 september planeras 
en församlingsdag  i Släp då 
vi kommer tillsammans som 
församling för umgänge, 
undervisning  och 
gemenskap. Mer info i 
veckomejl

Församlingsdag

Glöm inte att betala in din 
medlemsavgift på 300 kr för 
2020! 

Medlemsavgift

Församlingsdag 5 september i Släp 
”Att vara kyrka i en orolig tid”

Vi lever i en tid med flera pågående kriser som 
pandemi, klimat förändringar och politisk oro. Vad är 
vårt ansvar som kyrka? Hur värnar vi om varandra 
 och skapelsen? Maria Fässberg Norrhall pastor i S:t 
Jakobs kyrka (Equmeniakyrkan) fördjupar oss i 
ämnet.


Vi träffas för en heldag med gemenskap , 
undervisning och samtal i Släps församlingshem i 
Vallda med start klockan 10.00 med ett litet fika, 
lunch serveras klockan 13.00 och middag klockan 
17.30. Vi räknar med att avsluta dagen senast 
klockan 20.00. Detta är en dag för alla åldrar. 
Kostnad ca !00 kr / Vuxen 50 kr/barn och familj ca 
250 kr. Anmälan sker i augusti. 


Varmt välkomna! planeringsgruppen
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