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Välsignade tårar
”Riktiga män gråter inte”. Många av oss
har fått denna ”sanning” med
modersmjölken i vår kultur. Vi har lärt oss,
ibland både av kyrkan och samhället, att
passa oss för alltför mycket känslor. De
stör ju business as usual! Men vad händer
med vår förmåga till medkänsla och
empati, om vi lär oss att inte lyssna till
känslorna? Om vi lär oss att i förnuftets
och effektivitetens namn lägga locket på
och gå vidare? Finns det en risk att vi
glömmer hur man blir berörd i landet
lagom? När grät du senast?
På församlingsdagen fick vi stifta
bekantskap med en man som gör det
omöjliga och samlar hela folket för att åter
bygga upp det nedrivna Jerusalem. En
byggare, en organisatör, en visionär och
entreprenör av Guds nåde! En braveheart
i kvadrat skulle man kunna säga, eller kort
sagt - en riktigt handlingskraftig hjälte till
man! Men en man som tydligen inte lärt
sig att riktiga män inte gråter. En man som
började med att böla och be i fyra
månader när han fick höra om folkets nöd
och hur Jerusalem låg i ruiner...
Nehemjas äventyr som leder till
Jerusalems återuppbyggnad börjar med
tårar, välsignade tårar. Tårar över den här
världens trasighet, tårar över människors
nöd! Tårar som förebådar tårarna hos en
annan riktig man, sann människa, och
sann Gud, som när han får se Jerusalems
nöd gråter floder över människorna, och
som när han får höra om Lasaros död
gråter häftigt och blir ”upprörd och skakad
i sitt innersta” ( med ett grekiskt ord som
har med våra inälvor att göra - nöden och
medkänslan grep tag i hela magen på

karln...). Även här gällde detsamma:
Lasaros, och hela världens, uppväckelse
från de döda, började med tårar...
Så var inte rädd för tårarna! Förakta dem
inte! Vare sig de handlar om hemlösa
afghanska ungdomar, barn och bröder
som rycks upp från sina familjer för livstids
utvisning, barn och unga som mår dåligt,
vänner som sitter fast i missbruk eller vad
det nu än är i den här världens oändliga
trasighet. Förakta inte tårarna! De kan
vara en välsignad början på ett nytt
äventyr, ett tecken på att Gud är på g med
att återupprätta den här trasiga världen
också i vår omedelbara närhet. Och att
han vill ha med oss på tåget.
När Maria tappat allt hopp i sorgen efter
sin döde bror, viskar Marta en hälsning
från Herren: ”Mästaren är här, och kallar
dig till sig”!
Mitt i den här världens trasighet, utsatthet
och sorg, finns Jesus! Och han kallar oss
närmare Honom! Han längtar efter att dra
oss nära Honom, att hjälpa oss hitta vår
plats i Hans närhet! Låt oss våga svara ja
på den kallelsen, våga låta oss beröras
som Nehemja, såväl i bön och gudstjänst
som av den nödlidandes rop. I allt kallar
oss mästaren till sig! Ty allt vad ni gjort
emot någon av dessa minsta har ni gjort
mot mig. Så vill Herren dra med oss i ett
”Nehemja-skeende” i Borås idag! Ett
skeende som ”för till tröst” , vilket
Nehemjas namn betyder, och berättelse
vittnar om.
Missa inte fortsättningen av
Nehemjastoryn på mersmak den 5/10 kl
19:00.
Och missa inte möjligheten att bjuda med
en vän till alphakursens ”prova på-kväll”
som startar den 12/10 kl 19!
Guds välsignelse!
/Björn

Körhelg 21-22 oktober!
Välkomna alla vana och ovana körsångare
Program Lördag 10.00 till ca 16.00 - Övning inklusive lunch och fika.
Söndag 10.00 (samling 8.30) - Vi sjunger de sånger vi lärt oss
på gudstjänsten i Lutha.
Plats
Lutherska missionskyrkan, Borås.
Pris
100 kr för fika och lunch (betalas på plats).
Anmälan Maila expedition@lutha.se eller på listan i
cafévåningen i Lutha senast söndag 15/10.
Frågor
Kontakta Matilda Nybo 0734–339378

sångarhelg
med Daniel
Dahlqvist
som
inspiratör.
Daniel är en
Boråsbördig
till en

Distriktsrådslag inför EFS
omorganisation

2017-10 21 Hjälmared Folkhögskola
Dagsschema

09:00 Dropinfika
10:00 Välkommen och ledning med bön
och lovsång
10:30 Presentation och introduktion
10:40 Missionsföreståndare Kerstin
Oderhem och ekonomi- och
personalchef Annika W
Gunnarsson presenterar
omorganisationen med de
frågeställningar som kommit fram
på distriktets årsmöte
11:45 Bensträckare
12:00 Samtal i grupper
13:00 Lunch
13:45 Panelsamtal
14:45 Sammanfattning
15:00 Avslutning och fika
Vi bjuder på lunch och fika!

Anmälan till Martin senast 8 oktober på
martin@lutha.se

Välkomna till gemensamma
ekumeniska RPG-samlingar

Bodakyrkan
Torsdagar kl 15.00.

Korskyrkan
Tisdagar kl 15.00.

2017-10-03 "Textilier med Bibeln som
inspiration". Karin Hedberg, Fritsla,
textilkonstnär.
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

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.

Se Pingstkyrkans annonsering.

2017-12-14 Lucia med Bodakyrkans
ungdom.

Immanuelskyrkan

Myråskyrkan

Onsdagar kl 15.00.

Tisdagar kl 15.00.

2017-09-06 "Gammaldags musik vid
köksbordet" Rodney Sjöberg.

2017-09-21 RPG Borås i Bodakyrkan
(torsdag kl 15.00)
"Med buss genom Iran". Bertil Johansson
berättar.

2017-09-21 RPG i Bodakyrkan (torsdag
kl 15.00)
"Med buss genom Iran". Bertil Johansson
berättar.

2017-09-26 Utflykt till Equmeniakyrkan,
Ulricehamn (Samling kl 14.00).

2017-10-04 Lars Gunnar Wahl berättar
och visar bilder

2017-10-17 Lennart Johannson, Timmele
sjunger och spelar.

2017-10-18 Ingalill med vänner. Sång
och musik. Andakt Maja Brunnegård.

2017-11-07 RPG i Korskyrkan
"Sånger till glädje och tröst". Inger och
Hans Andersson, Värnamo.

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.

2017-12-12 Pastor Rebecka
Benjaminsson Larsson m.fl.spelar och
sjunger julsånger.

Julmarknaden på Ekhagen 2017
Hej!
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!

Karin Engelhart
Louise Evegren
Per Hansson
Beppe Lindvert
Joakim Lindvert
Claes Nord
Lennart Svedberg
Lars-Gunnar Rughaven

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

Från styrelsen
Barnledare

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

0732–611351
0705–939333

I samband med gudstjänsten 24
september höll vi föreningsmöte
angående anställning barnledare. Det blev
ett enhälligt beslut att anställa Rebecca
Larsson från och med 1 januari 2018 på
75%. Det känns oerhört spännande att på
detta sätt förstärka vårt arbete för barn
och familj. Rebecka kommer redan under
höstterminen att vara med på
Saltstyrelsens möten och påbörja
planeringen för vårterminen.

Styrelsedag
Styrelsen har haft en heldag hemma hos
Björn i Upptröst. Syftet med dagen var att
ge ordentligt med tid för samtal kring vårt
arbete och hur vi vill att det skall utvecklas
de närmsta åren.
Samtalet handlade om
våra gudstjänster och dess form och
innehåll. Vi pratade om satsningen
på undervisning i form av Mersmak och
Alpha under hösten. Vidare pratade vi om
vårt utåtriktade arbete
med diakoni och mission/evangelisation
. Det finns många uppslag och idéer som
skall få slå rot och mogna och det finns all
anledning att återkomma med lite mer
konkret innehåll. Det känns mycket
spännande och vi hoppas kunna
uppmuntra och utmana varandra till
engagemang och frimodighet.
Hälsningar styrelsen.
/Martin Fjällman

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.

1/10
8/10
15/10
22/10
29/10

Gudstjänst, månadsoffer.
Nattvardsgudstjänst.
Familjegudstjänst.
Gudstjänst.
Nattvardsgudstjänst, månadsoffer.

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

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

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

Onsdagar
6.30 Bönesamling i kyrkan.
18.00 Scouterna på Ekhagen.

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.

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.

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

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.

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:

Höstens highlights
Körhelg med Daniel Dahlquist 21-22
oktober.
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: 28/9, 26/10, 30/11, 21/12
Skicka ditt bidrag till info@lutha.se

