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Öppna upp för soluppgången
Det är mörkt nu. Mörkt när man åker,
mörkt när man kommer hem. För några
också på ett djupare plan. Adventstiden
ges oss, för att påminna oss om att ljuset
kommer. Jag glömmer aldrig hur min
pappa i slutet av sitt liv, på väg mot en av
sina sista cellgiftsbehandlingar en tidig
morgon, förundrat satte ord på något av
det som för mig är adventstidens djupaste
innebörd: ”Se, vi är på väg mot
soluppgången”! Eller kanske snarare,
soluppgången är på väg mot oss. Med
profeten Jesajas ord för julnattens läsning:
Se, natten skall vika där ångest nu råder.
Det folk som vandrar i mörkret skall se ett
stort ljus, över dem som bor i mörkrets
land skall ljuset stråla fram. Julens
budskap är något mer än lite mysigt
julpynt att täcka över ett i grunden
hopplöst liv. Julens budskap berör och
förvandlar allt i grunden, till och med
döden själv! Doris Nybo, som i söndags i
stor saknad lämnat oss efter en tids
sjukdom, valde följande rader som en
sista hälsning till oss, som får bli en
påminnelse för oss alla om det hopp som
bär genom allt: ”Att dö är seger, inte
nederlag. Det lyser över bergen, natt har
blivit dag. Sörj inte den som äntligen är fri.
Och frukta ingenting, ty Gud är liv.” Minnet
och vittnesbördet från dem som gått före
oss har satt avtryck i våra liv, deras liv är
en inbjudan och en påminnelse: Då vi nu
har en sådan sky av vittnen omkring oss,
låt oss då lägga bort allt som tynger...och
löpa uthålligt i det lopp som vi har framför
oss. (Heb 12:1) Framför allt handlar det
loppet om att ”ha blicken fäst på Jesus”
(Heb 12:2), att inte stänga igen dörren för
Honom som kommer, utan öppna upp för
soluppgången! Hur kommer han då?

Några utmärkande perspektiv i julens
berättelse som vi behöver ta till oss:
1) Han kommer till och genom dem i
marginalen.
De första som fick del av julbudskapet från
himlen var herdarna, den tidens sociala
bottenskrap, de som var längst ner på
karriärstegen. Detaljen påminner oss om
den detalj vi så lätt glömmer: För Gud är
ingen glömd! För Gud är samhällets
utsatta prio! Det är goda nyheter för alla,
även för dig o mig när livet kraschar. Gud
möter oss i utsattheten! Men Gud möter
oss på nåt hemlighetsfullt sätt också
genom utsattheten! Gud kom till världen
som en fattig hemlös, och började sitt liv
på flykt. Gud själv mötte världen i den
fattige, i den nödställde! Kan det vara så
att det är likadant idag? Att när vi öppnar
upp vår dörr för flyktingen och för den
nödställde, så öppnar vi på nåt märkligt
sätt upp för ett fördjupat möte med Kristus
själv? Ja, han säger det ju själv: ”allt vad
ni gjort för en av dessa minsta har ni gjort
mot...mig”! (Mt 25).
2) Han kommer i det mänskliga
Jag tycker det är så gött att Gud blir kött o
blod! Han möter oss i skapelsen, genom
skapelsen, och bejakar därmed
skapelsens och mänsklighetens skönhet
och värde! Och inbjuder oss att glädja oss
över allt det goda det mänskliga livet
rymmer, och i det möta Honom som
kommer! Här är kan en stunds eftertanke
vid dagens slut vara en god hjälp: ”Hur har
Kristus kommit till mig idag”? Öppnar vi
våra ögon skall vi erfara: På fler och rikare
sätt än vi anar
3) Han kommer som livets bröd
Betlehem betyder ”brödhuset”! Jesus, som
är livets bröd, får fysisk gestalt i
Betlehems brödhus. Livets bröd, som vi
alla på djupet behöver, får kropp.
Betlehem blir här en påminnelse om
kyrkans djupaste uppgift, att vara
ett ”brödhus”. Att vara en gemenskap, där
Jesus, livets bröd, får kropp och blir synlig
och tillgänglig för en hungrande värld.
Tydligast blir detta i nattvarden, den måltid

som är kyrkans centrum. När vi själva på
allvar hittar in i friheten i att leva av livets
bröd, händer något med oss, våra liv får
mer och mer smak av brödet som ger
världen liv. Ju djupare vi hittar in i trons
befriande vila i försoningens mysterium, ju
längre ned kan vi gå i tjänst för en trasig
värld. En fördjupad gudstjänst hänger
samman med en fördjupad tjänst för
världen. I allt möter Han som kommer! Låt
oss frimodigt gå honom till mötes! Med
önskan om en rikt välsignad advents och
jultid!
/Björn

Hälsning från styrelsen.
Vi kan med stor glädje se tillbaka på ett år
fyllt med arbete för Guds rike, i vardag och
i gudstjänst. I styrelsearbetet och på
expeditionen har det tidvis varit hektiskt
och tidspressat men vi kan samtidigt se
hur Herren leder oss i smått och stort, vi
behöver bara ta rygg och följa så tätt vi
kan. Nu börjar ett nytt kyrkoår med
adventstid och jul- och nyårshelg. Det är
med spänning vi tänker framåt och vi
hoppas att helgerna kan få ge oss alla lite
välbehövlig vila innan vi spänner bågen
igen. En riktigt God jul och ett Gott nytt år
hälsar styrelsen!

Föreningsmöte
Söndagen den 19 november höll vi
föreningsmöte angående asylboende i
Sjövillan på Ekhagen. Den tillsatta
projektgruppen berättade om planeringen
så här långt, om samverkan i Agape Borås,
om förutsättningarna och om vilka
resurser som behövs framöver.
Föreningsmötet beslutade enligt
styrelsens förslag att anställa en
gårdsföreståndare som skall arbeta på
Ekhagen med ungdomarna och boendet.
Mer information kommer efter hand som
projektet tar form.

Gåvomedelsrapport
Under oktober månad samlade vi in
132.000 kr till det lokala arbetet. Detta gör
att vi under året har fått ihop 1.037.000 kr.
Insamlingen presenteras
på www.lutha.se/insamling.

Medlemsnytt summering 2017
I skrivande stund är vi 272 medlemmar i
EFS i Borås. Under året har vi hälsat 10
nya medlemmar välkomna i missionsföreningen.
Dessa är Isac Åström, Lisa Andersson,
Julia Sänd, Jane och Daniel Svenson,
Herman Olsson, Linus Eriksson, Märi
Candel Atti samt Eva och Jan Hallquist.
Tre personer har begärt utträde Elisabet
Buren, Anders Eliasson samt Liisa
Connon.
Under året har tre medlemmar avlidit,
dessa är Maj-Lis Rosander,
Ingvar Holmberg samt Doris Nybo.
"Herren är min herde, ingenting ska fattas
mig." Psaltaren 23:1

Kallelse till årsmöte 3 februari
Vi kallar till årsmöte lördagen den 3
februari. Som vanligt skall motioner till
årsmötet vara lämnat till styrelsen senast
en månad före, dvs onsdagen den 3
januari. Lämna din motion enklast via
mail, ordforande@lutha.se.
Årsmöteshandlingar och information om
tid kommer när det närmar sig.
Hälsningar styrelsen.

Föräldragrupp
Det finns en föräldragrupp i WhatsApp. I
den lägger vi ut olika aktiviteter som vi har
tänkt göra. Till exempel träffas på
Kransmossen och grilla korv och låta
barnen träffas och leka med varandra.
De flesta i gruppen har barn mellan 0 och
10.
Vill du vara med i gruppen? Messa till
Madeleine Sager på 0733-264716.

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

Välkomna till gemensamma
ekumeniska RPG-samlingar
Korskyrkan
2017-12-05 "Julens sånger"
Bettan och Lars Böhm, Christina Baiko.

Pingstkyrkan
Se Pingstkyrkans annonsering.

Immanuelskyrkan
Onsdagar kl 15.00.
2017-12-11 Lucia kommer på besök.

Bodakyrkan
Torsdagar kl 15.00.
RPG Borås i Bodakyrkan. "
"Med buss genom Iran". Bertil Johansson
berättar.
2017-12-14 Lucia med Bodakyrkans
ungdom.

Myråskyrkan
Tisdagar kl 15.00.
2017-12-12 Pastor Rebecka
Benjaminsson Larsson m.fl.spelar och
sjunger julsånger.

Veckoprogram

Kommande gudstjänster 10.00

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

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.

Måndagar
17.30 Stickcafé första måndagen varje
månad.
18.00 Borås Brassband i
Immanuelskyrkan.
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 Alpha, vt jämna veckor.
Fredagar
19.30 Luthaside.
Lördagar
17.00 KRIK Borås i Lundbyhallen.
För mer information om datum och
program, läs på hemsidan lutha.se eller i
predikoturen på lördagar i Borås tidning.

7/1
14/1
21/1
28/1

Gudstjänst med nattvard.
Gudstjänst.
Gudstjänst. 18.00 Ekum.bön.
Gudstjänst.

4/2
Årshögtid med nattvard,
månadsoffer.
11/2 Gudstjänst.
18/2 Gudstjänst med nattvard.
25/2 Gudstjänst.

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

Kommande highlights
Julkonsert med Myrra 2 december 18.00.
Ekumeniska böneveckan v3.
Årsmöte 3 februari kl 14.00.
Årsmöte EFS i väst 17 mars 10.00.
Relationsdag 17 mars.

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: 19/1, 22/2, 22/3
Skicka ditt bidrag till info@lutha.se

