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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 

Samordnare/administratör  
Vakant 

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

Gå nu. 
Det är ett tumultartat möte, folk som tränger sig på, 
höga upphetsade röster med sina krav på svar de inte är 
intresserade av och så Jesus som tittar ner och ritar på 
marken. Där finns också en annan person, hon som är 
själva orsaken till tumultet. En kvinna som de religiösa 
ledarna har ertappat med äktenskapsbrott. Nu har de 
kommit med henne till Jesus för att sätta honom på 
plats. De är inte intresserade av henne, de är bara där 
för att få något att anklaga Jesus för.  

Denna lilla berättelse med stora konsekvenser återfinns i 
Johannes evangelium. Det finns här  som i de flesta 
berättelser många in och utgångar, insikter och utsikter, 
ord som griper tag i en, får en att känna, omvärdera, ta 
beslut osv. När jag möter Jesus, kvinnan och de religiösa 
denna gång är det det lilla ordet gå som fångar min 
uppmärksamhet. Att gå, ett verb som handlar om 
rörelse. Det kan varat att röra sig till något eller från 
något som för att skapa avstånd, distans.  

Jag reflekterar sällan för att inte säga aldrig över ordet 
gå. Men nu är det som att det rymmer mycken 
barmhärtighet. Jesu ord till de religiösa som vill stena 
kvinnan för hennes överträdelse av lagen, får dem att 
tystna. ”Den som är fri från synd må kasta första 
stenen”. En efter en släpper de stenarna och går 
därifrån. Går och lämnar hårda döden på marken och 
henne livs levande.  

Nu vänder sig Jesus till den levande och frågar om det 
inte var någon som dömde henne. Med adrenalinet 
pumpande genom blodådror svara hon som skakar i 
hela kroppen: ” Nä, de gick och lämna mej kvar hos 
dej.” Det är en bra plats att vara på, hos Jesus. Jag 
stannar där en stund. Låter mig bli sedd, stillar mina 
tankar, låter adrenalinet gå ur kroppen, andas. 

Han säger: ”Gå nu…” Inte för att bli av med mig, mer 
för att befria mig. Gå och lev ditt liv med ditt ansikte 
mot Guds ljus. Gå och lämna din otrohet hos mig, säger 
Jesus. Gå, du är fri. Gå, du är välkommen tillbaka. 
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v. 33 ansvarsgrupp 5
Söndag 18 augusti
9 sön ef trefaldighet
11.00 Mässa
Predikan: Sebastian
Holmgren
Musik: Henrietta och Linnea
Blondell

v. 34 ansvarsgrupp 6
Söndag 25 augusti
10 sön ef trefaldighet
11.00 Gudstjänst 
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Mattias & Mirjam
Simonsson
SSK startar

September
v. 35 ansvarsgrupp 6
Söndag 1 september
11 sön ef trefaldighet
11.00 Gudstjänst 
Predikan: Ulrika Nätterdal

Juli
v. 29 ansvarsgrupp 1
Söndag 21 juli
Apostladagen
18.00 Gudstjänst
Predikan: Ulrika Nätterdal
Musik: Alma Fridolfsson
och Pontus Björnell

v. 30 ansvarsgrupp 2 
Söndag 28 juli
6 sön ef trefaldighet 
18.00 Mässa 
Predikan: Paul Persson
Musik: Lovisa Westbacke

Augusti
v. 31 ansvarsgrupp 3
Söndag 4 augusti
Kristi förklaringsdag
18.00 Gudstjänst
Predikan: Marcus Boberg
Musik: Mattias & Mirjam 
Simonsson

v. 32 ansvarsgrupp 4
Söndag 11 augusti
8 sön ef trefaldighet
11.00 Gudstjänst
Predikan: Urban Holmqvist
Musik: Fam. Fridolfsson

PROGRAM
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
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 1sept. 
Deadline för material till 
det är sön 25 augusti. 

Under sommaren har vi 
uppehåll med lunchöppen 
kyrka. Välkommen tillbaka i 
höst.

Lunchöppen kyrka

Glöm inte att betala in din 
medlemsavgift på 300 kr för 
2019! 

Medlemsavgift
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