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Vilken Gud ser vi, vilken Gud synliggör vi?
”Lyckan kommer lyckan går, den Gud
älskar lyckan får...”.
Så lyder en av de mindre lyckade
teologiska varianterna av den älskade
bönen Gud som haver. Jag vet inte vilken
variant du är van vid. Denna versvariant
speglar en Gudsbild som förföljt
mänskligheten alltsedan Jobs vänners
dagar. På Jesu tid framkom den t.ex.
hos dem som frågade Jesus om den
blindfödde mannen: - ”Är det han eller
hans föräldrar som har syndat”. Den djupt
rotade föreställningen att den Gud älskar,
har inga svårigheter!
Den som har Gud på sin sida, har inga
problem! En teologi som funkar så länge
livet går i dur, men som blir förödande i
när livet kraschar. Har du problem blir ju
den logiska följden att Gud har övergivit
dig, med följden att det blir otänkbart att
gå till kyrkan eller söka dig till Gud, när du
som mest behöver det. En annan
konsekvens av samma Gudsbild blir att vi
blir fullt upptagna med att värna vår egen
framgång, istället för att investera tid och
engagemang i den här världens
nödlidande. För dem verkar ju Gud ändå
inte bry sig om. Eller?
Söndagens psaltarpsalm vägleder oss i att
låta falska Gudsbilder dö, för att den
sanne Guden skall bli synlig, för oss, och
genom oss:
Sjung till Guds ära, lova hans namn, hylla
honom som rider på molnen! Herren är
hans namn, jubla inför honom, de
faderlösas Fader, änkornas försvarare,
Gud i sin heliga boning. Gud ger de
ensamma ett hem och de fångna frihet
och lycka, men upprorsmännen får bo i
öknen. (ps 68:5-7)
Läs versarna en gång till. Vad säger den?
Vilken Gud ser du?

Att förlora sin far eller sin make, att vara
mänskligt sett totalt övergiven, ensam, och
hemlös, fången i hopplöshet, betyder inte
att Gud övergivit! Tvärtom faktiskt. Gud
presenterar sig exakt tvärtom:
- Gud är de faderlösas Fader, änkornas
försvarare, Gud ger de ensamma ett hem
och de fångna frihet och lycka...!
Sådan är Gud! Gud bjuder in oss att se,
hur överväldigande god Gud är! Och när vi
börjar ana det, händer också något med
vilken Gud vi synliggör i vår gemenskap.
När vi berörs av att Gud öppnat sin
fadersfamn för oss i vår djupaste utsatthet,
formas vi att låta också vår gemenskap
öppnas upp som ett hem för dem som
allra mest behöver det, i vår stad, i
vår tid. Och omvänt. När vi förstår att Gud
verkligen bryr sig om de mest utsatta,
kanske poletten till sist trillar ner att den
där kärleken gäller också mig i min öken!
Just nu öppnar Gud en särskild möjlighet
att få erfara detta mycket bokstavligt.
Tillsammans med andra kyrkor och
frivilligorganisationer vädjar kommunen till
oss om hjälp att finna hem för de många
ensamma, faderlösa, hemlösa flyktingbarn
som skrivits upp till 18 års ålder, och som
befinner sig i en extremt utsatt situation.
Kan du tänka dig att öppna upp ett rum i
ditt hem som familjehem, eller vill du vara
med och bygga gemenskap som skulle
kunna forma ett hem för några i sjövillan
på Ekhagen?
Styrelsen kommer att informera mer om
denna akuta utmaning på söndag, då vi
också inbjuds rakt in Guds öppna
Fadersfamn, fest för alla åldrar och
livssituationer, då vi tillsammans tar emot
Jesus i bröd och vin, och sänds ut att gå
vidare med inbjudan till Guds rike.
Vilken Gud ser vi? Vilken Gud synliggör vi?
Att fira nattvard tillsammans är att
förvandlas av det vi smakar och ser:
-Smaka och se, att Gud är god!
I Kristus /Björn

Konfaläger 2017
Denna vecka sitter jag på kontoret och
jobbar som vanligt med allt i församlingen
som rör ungdomarna. Skillnaden är att
denna vecka så finns det en extra stol på
kontoret. Det är nämligen så att jag har
fått en prao-elev. Under denna veckan så
är Olle Skönvall med mig på kontoret. Han
har precis konfirmerat sig på Ekhagen och
för er som inte har fått höra så mycket om
hur det var i somras så ska jag och Olle
nu i en kort intervju försöka ge er en
insyn!
Hur var konfan i somras?
- Det var roligt. Det var underbart och
mycket trevligt säger Olle.
Vad var det bästa med att konfirmera sig
på Ekhagen?
- Det är mycket man kan svara här. Men
vännerna jag fick under lägret var de
bästa.
Vad var den bästa aktiviteten? Vilken är
favoriten?
- Lunch, säger Olle och skrattar. Maten
var riktigt god, men den bästa tävlingen
var World Cup of Ekhagen. Som är en
turnering under konfan där vi tävlar i lag
med en fadder i varje lag.
Varje dag hade vi smågrupper och
bönegrupper, vad är det?
 Vi samlades i smågrupperna efter
lektionen och pratade om vad vi lärt
oss och om vi har några frågor vi
vill ha svar på. Bönegrupperna
hade vi innan kvällsmaten och då
så bad vi, lekte, var ute, men
största delen så bad vi och hade
olika böneämnen, vi bad ofta för
bra väder.
Varje dag hade vi sport&lek,
kvällsaktiviteter m.m. Hur var det?
 Sport och lek var kul under hela
lägret. Vi rörde oss mer, körde
mycket lekar med spring och ofta i
lag som krävde samarbete.
Kvällsaktiviteten var lite mer lekar i

kyrkan, allt från Jeopardy till
Teater.
Fanns det något mer på lägret som var
bra?
- Faddrarna och ledarna var bra! Och man
lärde känna dem bra under lägret.
Ja, Olle har rätt. Ett läger med en varm
familjär känsla, riktigt trevliga ungdomar,
många nya vänner, Goa andakter, roliga
tävlingar och till några konfirmanders
skräck god vegetarisk mat.
Det var tre veckor fyllda med så mycket
roligt och viktigt. Andakter där Gud fick
vara närvarande och möta flera
ungdomarna som i respons blev så
överväldiga att de brast i gråt. Vi fick ha en
hajk, utflykt till Hönö och gå en
höghöjdsbana. Höga höjder och klättring
är inte min specialitet och under flera
dagar satt konfirmanderna Carl Gerdin
och Linus Åkesson och skrattade åt
minnet av mig livrädd uppe i trädet.
Nu laddar många av årets konfirmander
för att bli faddrar inför sommaren 2018.
Under sommaren 2018 kommer Ekhagen
att ha två konfirmationsläger med totalt 50
konfirmander. Lägren kommer vara två
veckor vardera och ha fler träffar innan.
Ledarteamet byggs just nu och första
träffen med Ekhagens konfirmander 2018
sker på Gudstjänsten den 19 november.
Kom då om du vill ta en kik på Luthas
framtid!
/Erik Svenungsson och Olle Skönvall

SKATTEN-Gudstjänst!

Körsång - Advent

12 november blir vår Familjegudstjänst en
SKATTEN-Gudstjänst tillsammans med
Sofia Ödman (inspiratör för SKATTEN),
Björn Svensäter med flera.

Hej Sångarvänner!
Här kommer tre övningsdatum inför 1:a
advent.

"En gudstjänst som talar till flera sinnen,
genom sånger, musik, texter, bilder,
drama, bön...Att växa i tro är även något vi
får göra tillsammans, vilket blir extra tydligt
i SKATTEN-Gudstjänsten. Där får vi
mötas på barnens planhalva och med
varandra utforska vår tro på Gud..."
Efter gudstjänst och kyrkfika är alla
inbjudna till en informations- &
inspirationsträff tillsammans med Sofia
Ödman som berättar mer för oss om
SKATTEN, ett material för söndagsskola
och andra barngrupper. Tiden för det är
kl.12 - 15, inklusive lunch.
För lunch anmäl till Rebecca Larsson, tel.
073 - 641 49 16 senast 10/11.
En inbjudan går även ut till andra Kyrkor i
Borås.
Varmt välkomna!

SÖKES!
Vi blir gärna fler ledare/förebilder för våra
barn i Lutha´s barngrupper!
För mer info kontakta Rebecca Larsson,
tel. 073 - 641 49 16.
Kom gärna till SKATTEN-Gudstjänsten
med efterföljande informations- &
inspirationsträff 12 november!
Hälsningar
Rebecca

2017-11-14 Äspered församlingsgård
2017-11-21 Lutha
2017-11-28 Lutha
Övningstid kl 19.00 alla tre tillfällena.
På första advent är det först gudstjänst i
Äspered kl.10.00 och sedan i Lutha
kl.16.00
Vill du ha skjuts?
Kontakta Mikael Lenberg 0730-680774
Marianne, Mikael, Elisabeth

Körsång på Julnattsgudstjänsten
Gamla som nya sångare är varmt
välkomna att vara med och dela glädjen
att med sång få sprida julens budskap.
Lokal
Lutha
Datum 5 dec, 12 dec, 19 dec
Vi börjar kl 19
Julnattsgudstjänst i Lutha kl. 23.30 på
julaftonsnatten.
Elisabeth, Mikael och Marianne

Julmarknaden på Ekhagen 2017
Sommaren är förbi och hösten är här! I
slutet av november är det dags för vår
årliga julmarknad ute på Ekhagen. Vi alla
gör allt vi kan för att skapa en mysig och
julig stämning för besökande boråsare
med bl a gott att äta, gott att köpa med sig
hem och självklart – en jultomte!
Boka lördagen den 25 november kl 12-15.
Och fredagen för att hjälpa till och göra
iordning. Bjud ut familj, släktingar, vänner,
grannar, arbetskamrater…sprid gärna via
sociala medier också.

En vecka innan julmarknaden, lördag
den 18 nov kl 9-13 kommer ett glatt
gäng träffas på Ekhagen för att göra
kransar och julbockar. Alla är välkomna!
Efterlysningar – vi behöver hjälp med flera
olika saker. Fundera på vad du kan
bidraga med – alla behövs!
 Vi behöver julloppissaker att sälja på
julmarknaden!
Rensa bland dina julsaker redan nu
och lämna i Lutha. Säg gärna till någon
i planeringsgruppen.
 Har du vintersportsprylar – lämna i
Lutha, så säljer vi på julmarknaden.
 Börja baka redan nu till saluhallen t ex
bröd, lussekatter, kakor och frys in.
Tänk jul och hembakat!
 Hantverksståndet behöver folk som vill
sälja. Fundera om det är en uppgift
som passar dig, prata med
planeringsgruppen.
 Barnlotteriet behöver vinster. Känner
du för att fixa detta, prata med
planeringsgruppen.
 Har du saker som kan passa till vinter i
företagslotteri, prata med Beppe eller
Lars-Gunnar.
Tack så länge, säger Planeringsgruppen
för Julmarknaden
Cecilia Andersson
Ingemar Cederlund
Karin Engelhart
Louise Evegren
Per Hansson
Beppe Lindvert
Joakim Lindvert
Claes Nord
Lennart Svedberg
Lars-Gunnar Rughaven

0732–611351
0705–939333
033–104084
0704–416284
0704–255999
0703–338826
0706–680395
0703–650124
033–254875
0705–279833

Från styrelsen
Hej vänner. Här kommer en kort rapport
från senaste styrelsemötet den 25 oktober.
Thomas lämnade en ekonomisk rapport
och fortsatt glädjande kan sägas att vi
följer insamlingsmålet för året med
905.000 kr insamlat den 31 september till
det lokala arbetet. Följ
gåvomedelsrapporten på
lutha.se/insamling.
Fastighetsutskottet jobbar på en lösning
med ny golvbeläggning i cafévåningen.
På grund av att våra lokaler är så mycket
använda under terminerna blir det inte
aktuellt med en åtgärd förrän nästa
sommar. Så vi får stå ut med dom trasiga
plattorna och den höga ljudnivån ett tag
till.
I lördags var vi samlade till
distriktsrådslag på Hjälmared angående
EFS nya organisation och frågan hur vårt
distrikt skall gå vidare med frågan. Kerstin
Oderhem och Annika Gunnarsson från
riksexpeditionen fanns med under dagen.
Dom besvarade frågor som
distriktsårsmötet hade ställt. Efter
gruppsamtal följde en paneldebatt där
ytterligare frågeställningar togs upp. Målet
är att så många frågor som möjligt är
besvarade inför distriktsårsmötet 2018 att
vi kan fatta beslut om framtiden för EFS i
Västsverige.
Nya medlemmar är Jan och Eva Hallquist.
Dom tillsammans med Herman Olsson
hälsas välkomna i samband med
söndagens gudstjänst.
Styrelsen beslutade att gå vidare med
frågan att tillsammans med kyrkor och
andra föreningar i Borås lösa boende för
ensamkomna pojkar som befinner sig i
asylprocess, men som på grund av ålder
inte längre omfattas av kommunens
grundläggande ansvar.
Staten har tilldelat kommunen extra
pengar för att lösa fortsatt boende för
dessa ungdomar och kommunen har i sin
tur vänt sig till föreningslivet i Borås för att

vi tillsammans via ett IOP-avtal skall möta
behovet med familjehem och annat
boende.
Styrelsen ser en möjlighet att använda
Sjövillan till boende för ändamålet och
samtal fortsätter med berörda parter. Vi
återkommer med information i frågan så
fort något nytt blir klart. Björn Svensäter
kommer också att lämna information på
gudstjänsten på söndag.
Planeringen för årsmöte 2018 har så
smått påbörjats. Datum blir den 3 februari
och vi återkommer med formell kallelse i
nästa Luthablad.

Bodakyrkan
Torsdagar kl 15.00.
RPG Borås i Bodakyrkan. "
"Med buss genom Iran". Bertil Johansson
berättar.
2017-10-12 "En pilgrim berättar".
Diakon Anette Ljungberg.
2017-11-07 RPG i Korskyrkan "Sånger
till glädje och tröst". Inger och Hans
Andersson, Värnamo.
2017-11-09 "Kärt återbesök av Quintus".
Bernt, Kent och Jan.

Hälsningar styrelsen.
/Martin Fjällman

2017-12-14 Lucia med Bodakyrkans
ungdom.

Välkomna till gemensamma
ekumeniska RPG-samlingar

Myråskyrkan

Korskyrkan
Tisdagar kl 15.00.

2017-11-07 RPG i Korskyrkan.
"Sånger till glädje och tröst". Inger och
Hans Andersson, Värnamo.
2017-12-05 "Julens sånger"
Bettan och Lars Böhm, Christina Baiko.

Pingstkyrkan
Se Pingstkyrkans annonsering.

Immanuelskyrkan
Onsdagar kl 15.00.
2017-11-01 Immanuelskyrkans personal.
Sång och musik.
2017-11-07 RPG i Korskyrkan (tisdag kl
15.00). "Sånger till glädje och tröst". Inger
och Hans Andersson, Värnamo.
2017-11-15 "Hälsa för alla i Kongo".
Bernt Sköld och Joel Yrlid.
2017-11-29 Veteransångarna. Sång och
dikt inför Advent.
2017-12-11 Lucia kommer på besök.

Tisdagar kl 15.00.
2017-11-07 RPG i Korskyrkan
"Sånger till glädje och tröst". Inger och
Hans Andersson, Värnamo.
2017-12-12 Pastor Rebecka
Benjaminsson Larsson m.fl.spelar och
sjunger julsånger.

Höstens veckoprogram

Höstens gudstjänster 10.00

Söndagar
10.00 Gudstjänst med sång och musik,
predikan och kyrkfika. För barnen
finns Kyrklekis och Kyrkklubben.
17.00 Enkel gudstjänst på arabiska.

4/11
5/11
12/11
19/11
26/11

Måndagar
17.30 Stickcafé första måndagen varje
månad.
18.00 Borås Brassband i
Immanuelskyrkan.

3/12 16.00 Första adventsgudstjänst,
månadsoffer.
10/12 Familjegudstjänst.
17/12 Sånggudstjänst.
24/12 23.30 Julnattsgudstjänst
26/12 Annandagsgudstjänst.
31/12 17.00 Nyårsbön.

Onsdagar
6.30 Bönesamling i kyrkan.
18.00 Scouterna på Ekhagen.
Torsdagar
10.00 Etiopiengruppen, jämna veckor.
12.00 Sopplunch, ojämna veckor.
17.00 Spagettikyrkan, första torsdagen
varje månaden.
19.00 Mersmak. 5/10, 2/11 30/11.
Fredagar
19.30 Luthaside.
Lördagar
17.00 KRIK Borås i Lundbyhallen.

16.00 Gudstjänst med ljuständning.
Gudstjänst.
Familjegudstjänst.
Gudstjänst.
Nattvardsgudstjänst.

För mer information om medverkande, läs
på hemsidan lutha.se eller i predikoturen
på lördagar i Borås tidning.

EFS i Borås – Lutherska
missionskyrkan
Kungsgatan 23, 503 33 Borås
033-13 25 33 Telefontid för expeditionen
är tisdag – torsdag kl 9.00 – 12.00.
expedition@lutha.se
Bankgiro och Swish:

För mer information om datum och
program, läs på hemsidan lutha.se eller i
predikoturen på lördagar i Borås tidning.

Höstens highlights
Höstfest 18 november 17.00.
Julmarknad 25 november.
Julkonsert med Myrra 2 december 18.00.

Bg 121-2497 Swish 123 181 21 97
Gåvomedelsrapport:
http://lutha.se/insamling/

Luthabladet är vårt informations- och
programblad som utkommer en gång i
månaden. Vill du prenumerera på
Luthabladet anmäler du namn och
mejladress till info@lutha.se.
Presstopp: 26/10, 30/11, 21/12
Skicka ditt bidrag till info@lutha.se

