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Nästa
församlingsblad...
...kommer ut söndagen
den 28 december och
material till detta blad
skall vara expeditionen
tillhanda senast fredagen
12 december.

Redaktionen
Denna gång ersätts det vanliga församlingsbladet av ett kortare programblad för december månad. Nästa församlingsblad
kommer lagom till nyåret 2015. Jag som vikarierar för Carolina
under hennes föräldraledighet heter Ellen Jaldestad.
Med hopp om att vi får en ljus och fridfull adventstid.

Ledare
Ett nådens år
”Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och
ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.” Mt 21:5
Ännu ett år har gått i kyrkans liv och åter möter Kristus oss
på vägen in till Jerusalem. I kyrkans liv möts hennes stora högtider påsk och jul just den första advent. Som en påminnelse till
oss att inte skilja hennes högtider åt, de hör samman. Påskens
händelser som rör vid den djupaste smärta av förlust och den
djupaste glädje av nytt liv är detsamma som julens berättelse
om Maria som föder sitt barn, Jesus. Det sammanfattas i orden
”Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig,”
För somliga är det nya skrämmande, det är okänd mark och
det oroar. För andra är det nya en möjlighet till förändring, det
gamla är förgånget och framför ligger outforskade områden.
För den som oroas över sakernas tillstånd såväl som för den
som ser en ny chans i livet är orden som vi först möter hos
profeten Sakarja trösteord. Gud kommer till oss, hans ansikte
är vänt till oss. Kristus är den som kommer i ödmjukhet, med
ett öppet hjärta för var och en av oss. Först som ett barn i vår
famn med en blick så god, som lyser över oss. Sedan som den
lidande tjänaren som vänder sin blick till oss och försäkrar oss
om att vi redan idag ska vara med honom, som vänder sin blick
till oss och säger att där är din mor, där är din son, din syster
och broder, som vänder sin blick till oss och ger oss sin förlåtelse. ”Fader förlåt dem, ty det vet inte vad de gör.”
Kristus är den som kan öppna vårt livs bok ”Se, han har segrat,
lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken
med dess sju sigill.” Upp 5:5
				Olof Abrahmasson
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Program
December
v. 49 ansvarsgrupp 7

Söndag 14 december
3:e advent
11.00 Gudstjänst
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Musikmax, Musikmix
och Klapp & klang

Söndag 21 december
4:e advent
11.00 Gudstjänst med mässa
Predikan: Johannes
Sköldengren
Musik: Mattias Simonsson

Söndag 7 december
2:a advent
11.00 Gudstjänst
Predikan: Ulrika Nätterdal
Musik: Psalmorkestern

16.00 och 19.00
Julkonserter med Lutherska
missionskyrkans kör

v. 52 ansvarsgrupp 3

v. 50 ansvarsgrupp 1

Torsdag 18 december
19.00 Konsert med
Braskkvartetten Nykomponerad och
traditionell folkmusik

Lördag 6 december
20.00 Konsert med Embrace
och Tonårskören

Onsdag 10 december
11.30 Onsdagscafé
Adventsfest och
terminsavslutning
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v. 51 ansvarsgrupp 2

Torsdag 25 december
Juldagen
11.00 Gudstjänst
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Familjen Fridolfsson
Söndag 28 december
Söndagen efter jul
11.00 Gudstjänst
Predikan: Ulrika Nätterdal

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

Församlingsblad
Ellen Jaldestad
Tel: 031-13 40 34
E-post: carolina@lutherska.nu

Präst
Olof Abrahamson
Tel: 0706-19 90 40
E-post: olof@lutherska.nu
Vikarierande samordnare
Ellen Jaldestad
Tel: 031-13 40 34
E-post: carolina@lutherska.nu
Föreningens ordförande
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

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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