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Lutherska
Missionskyrkan

Församlingsbladet är ett infor-
mationsmaterial som utkom-
mer med 4 nummer per år. Det 
finns till för de som framför allt 
söker information om Luther-
skas löpande program. 
 
Redaktör
Carolina Johannsson
031-13 40 34
carolina@lutherska.nu 
 
Redaktion
Carolina Johansson
Marcus Boberg
Olof Abrahamson
Föreningens styrelse 
 
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.

Jag är döden
Vi såg Bergmans Det sjunde inseglet, jag och några vänner. En 
man klädd i svart kommer på besök och presenterar sig med 
orden: ”Jag är döden.” När Döden sedan spelar schack med 
riddaren Antonius Block är det nog den mest kända scenen ur 
filmen men handlingen kretsar också om något så allmängiltigt 
som att söka Gud.

Jag tror att alla människor har längre eller kortare perioder 
då vi befinner oss i religiösa grubblerier huruvida det finns 
mer i världen än bara det vi ser. Min tro är att Gud, i oss, har 
lagt ner en längtan efter Honom. Men varför är det då så 
förtvivlat svårt att se honom? Ingen kan väl bevisa att Gud 
faktiskt finns? I Det sjunde inseglet frågar och frågar Riddaren 
Antonius Block om Döden vet, om Döden har några svar på 
de eviga frågorna. Men Döden svarar stilla: - Men du får ju 
inga svar. 

Jag har en teori. Gud kan du inte fånga med tanken eller ögo-
nen, Gud vill inte det. Gud finner du med hjärtat. Jesus säger i 
sin bergspredikan som du hittar i Matteus evangelium kapitel 
5: Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. Det är kanske inte 
ett bibelord som gör vem som helst salig och lycklig. För vem 
känner igen sig i att ha ett rent hjärta? Men det blir kanske 
något mer greppbart när du får höra att ordet ren betyder, ej 
beblandad, precis som i rent guld. Att bli hel helt enkelt. Men 
hur lätt är det?

I predikan på söndagen före domsöndagen sade Edit Larsson 
att hoppet finns i att Gud såg oss först. Gud lämnar oss inte 
ensamma utan ibland blir hans närvaro faktiskt konkret. I Det 
sjunde inseglet blir livets skönhet tydlig i en scen som blir en 
nattvardsstund, Anton och hans resesällskap delar smultron 
och mjölk i strålande ljust sommarväder. Sådant är livet också! 

Nu i mörka vintern tänds adventsljusen som påminner om 
att i livet, som ibland är famlande i mörker och sökande utan 
svar, finns också ljuset. En påminnelse om att vi själva kan bli 
konkreta ljus för människor omkring oss och hjälpa till att 
göra trasigt till helt. Vill du upptäcka kraften i livet med Gud 
så måste det nog bli konkret. Grubbla i all ära men lev kris-
tendom så skall du se att det bär. 

Ledare
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Under medeltiden fick Döden ett viktigt syfte i konsten, Memento mori - kom ihåg att du är 
dödlig skall påminna oss om att leva nu. Ingen är färdig, sökandet fortsätter, men tillsammans 
stärker vi och hjälper vi varandra att leva idag. Det duger inte att tala om Kristus säger förfat-
taren och predikanten Peter Halldorf, det gäller att bli Kristus.

Varma hälsningar i advent och vidare.

Marcus Boberg

Hälsning från valberedningen
Känner du att det är dags att byta uppgift i kyrkan? Vill du 
avsluta ett uppdrag? Eller känner du för något nytt? 

Kontakta någon av oss i valberedningen senast 16 
december.

Från Carolina Johansson (carolina@lutherska.nu),  
Elin A Karlsson och Maria Olsson

Favorit i repris:

JUBILEUMSKONSERT

Lördag 23 februari kl 18.00

En salig blandning som 
toppar det mesta!
Psalmorkestern, solister och 
Rebecka Bramsved i en 
kavalkad över de 75 år 
Lutherska Missionskyrkan har
 funnits på Vasagatan 2B.

Söndagen den 
24 februari är det 
årsmöte för Lutherska 
Missionsföreningen. Vi 
börjar efter kyrklunchen 
klockan 12.45. 

I samband med årsmötet 
hålls även årsmöte för 
SALT och Hagaparkens 
Ekonomiska föreningen har 
sin ordinarie stämma. 

Under årsmötet kommer 
det finnas aktivteter för 
barnen. 

Årsmötet är föreningens 
högsta beslutande instans 
dit föreningens medlemmar 
och andra som deltar i 
kyrkans verksamheter kan 
lämna motioner. 

Motioner ska vara 
styrelsen tillhanda senast 
24 januari.

Varmt Välkommen! 
/Styrelsen för Lutherska 
Missionskyrkan

Årsmöteshelgen 2013



December

v. 49 ansvarsgrupp 4

Onsdag 5 december
11.30 Onsdagscafé 
Adventsfest med gröt och 
skinkmacka

Fredag 7 december
20.00 Gospelmässa med 
Embrace
Predikan: Olof Abrahamson

Söndag 9 december
2:a advent
11.00 Gudstjänst
Predikan: Marcus Boberg
Musik: Embrace

v. 50 ansvarsgrupp 5

Söndag 16 december
3:e advent
11.00 Gudstjänst
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Tonårskören, Musikmix, 
Musikmax och Klapp & Klang

16.00 och 19.00 
Julkonserter med Lutherska 
Missonskyrkans Kör

v. 51 ansvarsgrupp 6

v. 52 ansvarsgrupp 7

Tisdag 25 december
Juldagen
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Familjen Fridolfsson

Söndagen 30 december
Söndagen efter jul
11.00 Gudstjänst med mässa
Predikan: Olof Abrahamson

Januari

v. 1 ansvarsgrupp 1

Tisdag 1 januari
Nyårsdagen
17.00 Ekumenisk gudstjänst i 
Domkyrkan
OBS: Ingen gudstjänst i 
Lutherska!

Söndag 6 januari
11.00 Missionsgudstjänst
Predikan: Marcus Boberg

v. 2 ansvarsgrupp 2

Söndag 13 januari
11.00 Familjemässa
Predikan: Sofia Svensson
Musik: Musikmax, Musikmix, 
Klapp & Klang och Lilla 
Psalmorkestern

v. 3 ansvarsgrupp 2

Onsdag 16 januari
18.00 Mässa med förbön 
för terminen med Olof 
Abrahamson

Fredag 18 januari 
20.00 ”But the fighter still 
remains” - en berättelse om 
att överleva, trots allt. Med 
texter och musik av Paul 
Simon. Framförs av gruppen 
Sound of Silence 

Söndag 20 januari
11.00 I Fokus
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Ulrika Nätterdal

v. 4 ansvarsgrupp 3

Tisdag 22 januari
12.30  Lunchkonsert med 
Andrew Yui, klarinett och 
Mikael Holmlund, piano
Soppa serveras från kl 12

Söndag 27 januari
Septuagesima
Gudstjänst
Predikan: Niklas Björklund
Musik: Lutherska 
Missionskyrkans kör

Februari

v. 5 ansvarsgrupp 3

Söndag 3 februari
Kyndelsmässosöndagen
11.00 Gudstjänst med 
bibellinjen från Hjälmareds 
folkhögskolan

18.00 Från skymningsland 
till morgonrodnad. En 
föreställning i dur & moll om 
konsten att vara människa. 
Anna Olofsson, Maria 
Olofsson, Ulrika Nätterdal 
m.fl.

Salt peppar

Är du Salt-ledare eller kanske vill bli? 
Efter gudstjänsten den 13 januari  
kl 12.45 till 14.30 är alla, såväl nya 
som luthrade, Salt-ledare välkomna 
till en Peppardag! Vi blir inspirerade av 
distriktskonsulent Sofia Svensson och 
äter pizzabuffé! /Salt-styrelsen
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Program



v. 6 ansvarsgrupp 4

Söndag 10 februari
Fastlagssöndagen
11.00 Gudstjänst med mässa
Predikan: Olof Abrahamson
Musik. Helena och Samuel 
Westin, Elin Karlsson och 
Andreas Stenlund

v. 7 ansvarsgrupp 4

Onsdag 13 februari
18.00 Mässa med Olof 
Abrahamson

Söndag 17 februari
1:a söndagen i fastan
11.00 Gudstjänst
Predikan: Marcus Boberg
Musik:  Alma Fridolfsson

v. 8 ansvarsgrupp 5

Lördag 23 februari
18.00 Jubileumskonsert

Söndag 24 februari
2: a söndagen i fastan 
11.00 Gudstjänst
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Psalmorkestern
Kyrklunch
12.45 Årsmöte

Mars

v. 9 ansvarsgrupp 5
Fredag 1 mars
19.00 Ungdomsgudstjänst

Söndag 3 mars
3:e söndagen i fastan
11.00 Gudstjänst med mässa
Predikan: Olof Abrahamson
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Program

En hälsning från 
höstmarknadsgruppen
Helgen den 19-20 oktober var det full aktivitet i vår kyrka. På fredagen och 
lördagen var det höstmarknad i församlingsvåningen och på lördagen även 
barnprylmarknad nere i kyrksalen. Många av oss var inblandade på ett eller annat 
sätt genom sin arbetskraft under dagarna. Många hade även hjälpt till genom 
att koka saft och sylt eller baka bröd eller kakor. Några hade pysslat innan och 
tillverkat saker som såldes i skaparboden. Många hade bidragit med vinster till 
lotterierna.  Tusen tack till alla som gjorde en insats inför och under helgen, alla 
dessa bidrag är väldigt betydelsefulla för att genomföra denna ”apparat” som 
höstmarknaden är. Tillsammans samlade vi in ca 64 000 kronor. Vi som är med i 
höstmarknadsgruppen tycker verkligen det är roligt att se så många komma till 
vår kyrka och att få arbeta tillsammans med så många av er! Har du tankar eller 
idéer om denna helg får du gärna höra av dig till oss  i gruppen.
(Ingegerd Hermansson, Birgitta Natanaelsson, Christina Hall, Annika Gärdeborn, 
Eva-Marie Sehlstedt, Johanna Melander)
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På gång
 
 
Klapp & klang  
Musiklek för barn i 
förskoleåldern 
Åldersgrupp: 3-5 år 
Tid: Torsdagar kl 17.15-18.00  
Plats: Församlingsvåningen  
Kostnad: 150 kr/termin. 
 
Musikmix 
Här spelar vi ukulele, trummor 
och sjunger. Åldersgrupp: 
Förskoleklass till åk 3 
Tid: kl 17.15-18.00 
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: 17.00-18.00 
Plats: Kyrksalen 
Kostnad: 150 kr/termin 
 
Middag! 
På torsdagar kl 18.00 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. 

Småbarnsrytmik 
Föräldrar och barn samlas för att 
sjunga och leka tillsammans.  
Kostnad 350 kr/omgång. 
Kontakta expeditionen eller 
kolla på hemsida för aktuell 
information. 
 

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 11.00-12.15

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 
Datum: 14/4, 28/4 och 12/5 
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: Onsdagar kl 18.00-20.30 
Se hemsida för datum. 
Plats: Samling i 
församlingsvåningen. 
Kostnad: 100 kr/termin 
 

Fredagkväll I Lutherska 
Gemenskapskväll för unga vuxna 
med samtal, undervisning och 
mat. 
Åldersgrupp: 20 år och uppåt 
Tid: Fredagar kl 19.00 
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. 18.30-20.00. 
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 om 
terminsstart och annat se  
www.lutherska.nu.



Fikakort

Har inte du heller 
kontanter? Kom då ihåg 
att du kan köpa ett 
fikakort. För 1000 kronor 
får du kyrkfika i ett helt 
år från inköpsdatum. 
Kontakta någon av oss på 
expeditionen.
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Från skymningsland till 
morgonrodnad

Söndag den 3 februari kl 18.00

En föreställning i dur & moll om konsten att 
vara människa med Anna Olofsson, Maria 

Olofsson, Ulrika Nätterdal med flera.

Nästa 
församlingsblad... 
...kommer ut söndagen 
den 23 februari och 
material till detta blad 
skall vara expeditionen 
tillhanda senast 
söndagen 14 februari.

Nya uppgifter? 
Har du flyttat, bytt 
telefonnummer, ny 
mailadress, fått barn etc.? 
Meddela gärna detta 
till expeditionen så vi 
kan hålla dina uppgifter 
aktuella.

Hemgångna 
4 november  
Genith Olsson 73 år

Nya medlemmar 
Daniel Lindgren

Födelsedagar 
12 december 
Britt Lundmark 50 år

25 januari 
Sven Fridolfsson 50 år

 

Nytt om vårt kyrkfolk

Saltverksamheterna i 
kyrkan har uppehåll under 
julen och startar igen 
vecka 3.
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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: 031-134 034 
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 
 
Ungdomskonsulent 
Marcus Boberg 
Tel: 0705-345 777 
E-post: marcus@lutherska.nu 
 
Samordnare 
Carolina Johansson 
Tel: 031-13 40 34 
E-post: carolina@lutherska.nu  
 
Expeditionstider 
Onsdagar kl 09-18 

Expedition

 
Föreningens ordförande 
Lisa Månsson 
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.


