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Tankar inför hösten
Kära vänner!
När vi nu på söndag drar igång höstterminens
första gudstjänst inne i Lutha är det med stor
tacksamhet jag ser tillbaka på årets
”sommarsäsong” på Ekhagen! Sommaren, som
ju både i naturen och i kyrkoåret är växtens tid,
har verkligen inneburit växt och god frukt på
många plan för oss: Engagerade ledare som
växer i sina uppgifter på konfaläger,
familjeläger, summercamp, scoutläger och
annat. 32 konfirmander som verkligen fått
växa i tro och liv under ett fantastiskt
konfirmandläger där vi verkligen kan stämma
in i Paulus ord: Vi fick så och vattna, men Gud
gav växten (1 Kor 3:6). I vanlig ordning
lyriska utvärderingar efter ett familjeläger där
många fick styrkas i en kärleksfull gemenskap.
Många som anmält intresse för medlemskap i
föreningen, och ett givande som verkar slå alla
rekord, med mera.
Också på det mer personliga planet känner jag
stor tacksamhet för en vilsam semester, och för
att kunna njuta frukterna av en tuff
byggprocess genom ett hem att bo i för vår
familj. Att bygga hus är tufft, men så här i
efterhand kan jag konstatera: Jag hade aldrig
fixat det själv, men tack gode Gud för att du
gjort det möjligt att bygga tillsammans! Och:
det var grymt jobbigt, men det var värt det!
Mitt i all denna tacksamhet, gör sig också en
annan känsla påmind när höstkylan börjar anas
kvällarna som snabbt kortas: Det är som att det
svalnar och mörknar i världen, också på ett
djupare plan. Kärleken svalnar.
Människovärdet suddas ut i en allt mörkare
gråzon. Rädsla, oro, hat och våld tycks breda
ut sig lokalt såväl som globalt. Fler och fler
gör erfarenheten, vare sig det handlar om

bomber över en natt, långsammare
samhällsförändringar, eller personliga förluster
och svårigheter. Till slut tvingas vi alla på
något sätt möta höstens förgängliga verklighet:
Det hem vi en gång hade, finns inte mer. Det
vi älskade, står i ruiner. Världen är inte vad
den borde vara. Vågar vi se? Vågar vi be?
Vågar vi säga vårt ja till den store
byggmästaren till att spela vår roll i Hans stora
byggprojekt för världen: Guds rike!
I höst skall vi slå följe med en man som
vågade det. Nehemja skall, med start på
församlingsdagen och fortsättningar på höstens
”mersmak”, få vägleda oss i att söka vår roll i
Guds bygge i Borås. När vintern kommer,
behöver vi möta kylan genom att lägga på mer
ved på brasan. Min övertygelse är att Gud
längtar efter att få dra oss närmare sig, för att
höja temperaturen i vår gemenskap med sin
kärleks eld, så att vi kan möta vintern rustade
både för att hålla värmen själva, och för att
älska en svalnande värld till nytt liv!
Låt oss därför ta vara på våra gudstjänster och
mötesplatser för att tillsammans få stanna upp
inför det oerhörda: Den uppståndne kallar oss
närmare Honom, närmare varandra, och
närmare den dröm han förberett för vår
gemenskap och för den värld och stad han
älskar! Det är lite som med mitt husbygge:
Vi klarar det inte själva, men Gud har gett oss
varandra. Och det kommer att bli tufft, men
vågar vi gå kommer vi också få erfara: Det var
värt det! Och framför allt: Grunden är redan
lagd! På Honom och med Honom får vi
tillsammans bygga vidare!
Jag ser fram emot hösten tillsammans med er!
I Kristus
/Björn

”Ekhagen är den bästa platsen på
hela jorden”
Varje sommar anordnar vi, tillsammans med
Borås stad, en veckas familjeläger på Ekhagen.
Lägret riktar sig till ensamstående föräldrar
med barn. Flera familjer återkommer år efter
år.

Patrullriks 2017 –
HOPPsan vilket läger!
Vecka 31 tillbringade 14 scouter, 6 Jumpa:are,
många ledare av alla de slag och några
ledarbarn i Mossebo nära Kalmar. Vi var för
första gången flest i Västsverige, 28 st bodde i
vårt läger. Vi hade mestadels sol men det kom
ett gäng skurar och rejält med åska under
veckan. Det var dock ”nemas problemas” med
vårt stabila bygge med ”nya” presenningar och
allt. Detta tack vare våra duktiga
byggarscouter höll vi oss torra hela veckan.
Det hanns med badutflykt till Öland, hantverk,
lek med besökare från Malawi, galet bra
lägerbål och mycket uppskattade
dramatiserade morgonsamlingar. Givetvis
hanns det även med en hel del byggande,
grävande och lek.
Lägret i siffror:
172.000 kr kom in till BIAL under
marknadsdagen.
1.300 deltagare.
70 piroger värmdes på en Muurikka.
1 blåtira.
Oändligt många trevliga samtal, möten och
skratt.
För bilder och mer info: www.patrullriks.nu
PS.
2020 drar vi till Vässarö! Häng på vetja!
DS.
Född 2009 eller tidigare och är nyfiken på
scouter? Onsdagen den 6/9 börjar en ny termin
ute på Ekhagen. Kl 18.00-19:30
VÄLKOMMEN!
/Daniel Odegren

På förträffen inför årets läger frågade jag en
kille (12 år) som skulle vara med för tredje
gången vad han såg mest fram emot. Jag
förväntade mig att han skulle säga ”Att åka till
Skara Sommarland”. Men svaret var ”Att
paddla kanot”. Det gav mig en tankeställare.
För de flesta av oss är det mer eller mindre en
självklarhet att erbjuda våra barn att åka kanot
eller båt och vi räknar knappast det som den
största händelsen att se fram emot på
sommarlovet.

Flera av de familjer som deltar på lägret har
inte möjlighet att göra utflykter eller få ett
välbehövligt miljöbyte på sommarlovet. Att få
vara en vecka på Ekhagen betyder då mycket.
Föräldrarna behöver inte tänka på att laga mat
och diska och får tid och kraft att umgås med
sina barn. Man badar, cyklar, åker båt, spelar
brännboll, grillar, fiskar osv. Aktiviteterna
består av bad, cykling, backklättring,
brännboll, fiske, grillning osv. I år gjordes
utflykter till Skara sommarland, Borås
miniatyrjärnväg och till Tosseryd för att klättra
i berg. En dag kom två brandmän på besök
med en brandbil som barnen fick sitta upp i.
En uppskattad inomhusaktivitet, även för
föräldrarna, var att pyssla, ”pärla” och måla.
I slutet av veckan frågade jag en annan kille
(11 år) vad som varit bäst. ”Allting” svarade

han. Efter en liten stund la han till ”Detta är
det bästa stället på hela jorden”. Att maten var
god, vällagad och att kökspersonalen, som
bestod av sommarjobbande ungdomar, är så
trevlig är något som särskilt nämns i
utvärderingen som deltagarna fick göra efter
lägret.
För att lägret skall vara möjligt att genomföra
behövs förstås ledare. Några medlemmar från
församlingen har varit uppskattade ledare för
lägret varje år sedan start för tio år sedan,
andra har varit med tidigare och nya har
kommit till. Själv var jag med för första
gången förra året, då bara ett par dagar. Det
var så mycket roligare än vad jag trodde det
skulle vara så i år hade jag planerat att vara
med hela veckan. Tyvärr kom en bruten fot
emellan och därför var jag bara med ett par
dagar i år också. Men det var roliga dagar! Jag
kan varmt rekommendera att vara ledare.
Fundera gärna redan nu på om du skulle kunna
vara med några dagar nästa sommar. Det är en
fantastisk möjlighet att få lära känna
människor som man inte annars skulle kunna
komma i kontakt med och det behöver inte
vara en krävande insats. Även ni som är
barnfamiljer kan vara med som ledare-barnen
får nya kompisar och det blir en rolig
sommaraktivitet.
Jag vill avsluta med att citera ytterligare en av
deltagarna på lägret: ” Vi älskar att vara här,
min dotter har verkligen roligt här!”.

Nu drar höstens stickcafé igång!

/Pernilla Johansson

Varmt välkommen till en härlig
församlingsdag den 10 september kl. 10.00. Vi
börjar dagen i Lutherska missionskyrkan där vi
firar Nattvardsgudstjänst, innan vi åker ut till
Sommargården Ekahgen. Där kommer Björn
hålla i undervisning. Aktvititet för barn finns
under eftermiddagen. Lunch och fika serveras!
Anmälan sker till expedition@lutha.se eller
via anmälningslistan som finns i kyrkan.

Spagetti, köttfärssås och andakt
Förra årets succé med Spagettikyrka fortsätter
detta läsår. Första torsdagen i varje månad
bjuds barnfamiljer på spagetti och köttfärssås
kl 17.00. Efter maten blir det som vanligt
andakt på barnens nivå i kyrksalen.
Aktuella datum är 5 okt, 9 nov (andra
torsdagen i november), 7 dec, 1 febr, 1 mars, 5
april samt 3 maj.
Om du undrar över något eller vill hjälpa till
med att laga köttfärssås och/eller hjälpa till i
köket så kontakta:
Pernilla Johansson (pernilla@solbacken.be)
eller Karin Jareteg (karin.jareteg@gmail.com)

Vi möts för att sticka, virka, handarbeta och ha
det trevligt. Under det år som vi haft vårt
stickcafé har vi varit runt 20 personer som
träffats, flera utan anknytning till Lutha. Vi har
tipsat varandra om nya garner, tekniker och
beskrivningar. I början av sommaren åkte
några av oss på en utflykt med garntema, där
vi bland annat besökte Tant Kofta utanför
Kungälv.
Nu drar vi alltså igång igen, den 4 september
är första träffen. Sedan träffas vi första
måndagen i varje månad klockan 17:30 i
ungdomshemmet, för fika och stickning.
Välkomna!
/Inga-Britt & Viktoria

Vi kommer även göra en sammanställning
kring vilka smågrupper som finns i vår
församling under denna församlingsdag. Hör
gärna av dig till Linnea Klintenberg under
församlingsdagen och meddela vilken
smågrupp du tillhör!
Allt gott
/Linnea Klintenberg

Rapport från styrelsen
Vi hade sammanträde med styrelsen i torsdags.
Det känns spännande att dra igång en ny
termin, förväntningarna och hoppet ligger på
topp. Här kommer några punkter ur
dagordningen.
Thomas redogjorde kort för ekonomin efter
sommaren. Sista juli låg vi över budget för
gåvomedel och det har nog aldrig tidigare
hänt. Hur augusti ser ut får vi vänta lite med då
allt inte var bokfört. Kostnaden för
renoveringen av huvudvillan på Ekhagen har
blivit högre än budget då vi under
renoveringens gång har valt att lägga till
ytterligare delar, redovisning av detta kommer
när sammanställning är gjord. Du kan även
fortsättningsvis följa insamlingsresultatet på
lutha.se/insamling.
Rekrytering barnledare fortsätter efter
sommaruppehållet. Läget är att vi nu har en
sökande till tjänsten och det är Rebecca
Larsson. Rekryteringsgruppen skall träffa
Rebecca så snart som möjligt, vi återkommer
sen med mer information i frågan.
EFS i väst kallar till Distriktsrådslag på
Hjälmared den 21/10. Dagen kommer att
handla om EFS nya regionorganisation och hur
Västsverige kan bli en del av den. Mer
information om dagen anslås i kyrkan och på
efsvast.se.
Information är roligt… och svårt. Vi har
många informationskanaler i vår församling
och vi har inför hösten beslutat att rensa lite i
flödet. Det tidigare Veckobrevet utgår och kvar
blir Luthabladet varje månad. Formatet på
detta har du just nu på skärmen i form av en
pdf-fil eller i handen i form av ett kuverterat
brev. Vi hoppas på detta sätt få en enklare
hantering för alla oss som är involverade i
sammanställningen och distributionen av
Luthabladet.

Två nya medlemmar. Välkomna säger vi till
Linus Eriksson och Märit Candel.
Expeditionen har påbörjat en inventering av
våra smågrupper. Vi vill ha hjälp med detta
på det sättet att du som är med i en grupp i
någon form meddelar detta till Linnéa, gärna
på expedition@lutha.se. Tack på förhand!
Vi har också påbörjat en ordentlig
genomlysning av alla våra administrativa
arbetsuppgifter i församlingen. Syftet är att få
en klarare bild över vem som gör vad och om
vi kan förenkla och effektivisera arbetet.
Hoppas kunna redovisa detta vid lämpligt
sammanhang framöver.
I samband med församlingsdagen den 10/9
påbörjar styrelsen ett arbete med vår
församlings vision och strategi. Vi kommer
efter den dagen att träffas på en styrelsedag
hemma hos Björn i Upptröst och fördjupa
dessa tankar. Dela gärna dina idéer och din
längtan kring detta med oss i styrelsen.
Planeringen för Israelresan 2018 avbryts och
skjuts på framtiden. Vi vill göra på detta sättet
för att prioritera arbetet kring nästa sommars
konfaläger efter en fantastiska tillströmning av
anmälningar, i dagsläget 55 ungdomar och det
blir alltså två läger. Vi behöver även prioritera
Familjelägret med ledare och volontärer. Innan
sommaren planerar Erik för ett utökat
skidläger med 80-90 deltagare så det finns helt
enkelt inte plats för en församlingsresa med
förberedelser just nu som vi bedömer det.
Vi hoppas på förståelse för detta beslut och vi
vill återkomma med ett nytt erbjudande i ett
senare sammanhang.
Hälsningar från 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.

3/9
10/9
17/9
24/9

Uppstartsgudstjänst, månadsoffer.
Nattvardsgudstjänst följt av
församlingsdag.
Familjegudstjänst.
Gudstjänst.

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

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

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

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

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

3/12

16.00 Första adventsgudstjänst,
månadsoffer.
Familjegudstjänst.
Sånggudstjänst.
23.30 Julnattsgudstjänst
Annandagsgudstjänst.
17.00 Nyårsbön.

Onsdagar
6.30 Bönesamling i kyrkan.
18.00 Scouterna på Ekhagen.
Torsdagar
10.00 Etiopiengruppen, jämna veckor.
12.00 Sopplunch. (mer info kommer)
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.
För mer information om datum och program,
läs på hemsidan lutha.se eller i predikoturen
på lördagar i Borås tidning.

10/12
17/12
24/12
26/12
31/12

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

Höstens highlights

033-13 25 33 Telefontid för expeditionen är
tisdag – torsdag kl 9.00 – 12.00.

Församlingsdag 10 september.
Körhelg med Daniel Dahlquist 21-22 oktober.
Höstfest 18 november 17.00.
Julmarknad 25 november.
Julkonsert med Myrra 2 december 18.00.

expedition@lutha.se
Bg 121-2497 Swish 123 181 21 97

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

