Kom, Herre Jesus!
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Uppenbarelseboken 22:20

Fokus 21
Med något bra i fokus så blir det automatiskt en massa goda biverkningar,
ringar på vattnet. Utan att jag tänker på det. Det är en slags naturlag. Med
något dåligt fokus så blir även mycket annat lidande av det. Ett dåligt val får
ofta konsekvenser som jag inte har tänkt på.
Under året som ligger framför vill vi lägga fokus på en person och särskilt på ett
par utav alla Hans ord. Vi vill ha Jesus och Hans ord ”Följ mig!”.
Vi tror att med detta i fokus så kommer vi rätt. Vi får rätt riktning. Det innebär
inte att allt kommer lösa sig automatiskt eller att alla bekymmer försvinner.
Men vi tror att när vi sätter det som är rätt före det som är lätt, då blir resultatet i
slutändan så mycket bättre.
När Jesus säger ”Följ mig!” så menar Han att vi tillsammans, men ändå med
personlig överlåtelse, ska följa Honom. Det är en utmaning som gäller vare sig vi
får leva länge eller inte med covid -19. När vi får, kom till kyrkan. Till dess,
koppla upp dig på sociala medier om du kan.
Hälsar dig varmt välkommen att vara med i Pingstkyrkan Eksjö vare sig det blir
kyrkan, digitalt eller på annat sätt. Och du, hör gärna av dig!
// Mattias Gustavsson, pastor
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Söndagsskoj, Delight och Royal Rangers har startat upp!
Hur verksamheterna möts ser lite olika ut för tillfället,
men det är inga fysiska träffar i kyrkan.
Hör av dig till ansvarig ledare för varje verksamhet
för mer information. Vi hoppas att få träffas på riktigt snart igen!

Samtidigt som Gudstjänsten...i vanliga fall...
Söndagsskoj söndagar 10:30. Från 3 till 10 år träffas barnen nere i

söndagsskojrummet för att ha en egen
Gudstjänst. De får lära sig mer om bibeln och om den kristna tron.
Anna Fransson: 0381–810 93

Delight söndagar 10:30.

Går man i årskurs 5 till 7 är man välkommen att fira Gudstjänst med Delight.
En samling där man får diskutera, ställa frågor och praktisera den kristna tron.
David Thornell: 072-4483714

Tonår fredagar 19:30

På fredagar kl.19:30 träffas alla tonåringar för gemensam samling i
Pingstkyrkan, med andakt och lite roliga aktiviteter.
David Thornell: 072-4483714

TRUTH är namnet på ungdomsmöten som är några gånger om året.

Tillfällen med mycket glädje, galna upptåg och tävlingar, för att i nästa stund
lyssna till utmanande undervisning, sjunga lovsånger och tillbe, göra avgörande
beslut, och sedan sjunka ner vid cafébordet i skön gemenskap. Detta är kvällar
med SANNINGEN om vem du är och vem Gud är som utgör fokus.
”Sanningen ska göra er fria” sa Jesus.
David Thornell: 072-4483714

Royal Rangers för barn som är 8 år och uppåt.

Varje onsdag under terminerna träffas Royal Rangers mellan
kl.18:15–19:30, antingen i kyrkan eller ute på Royalplatsen.
Man får lära sig allt från knopar, att hantera en kniv och såg
till om vad vår tro innebär.
Mikael Frisk 073–817 96 26

Det är med reservation för ändringar utav många anledningar som vi ändå
valt att planera framåt. De flesta samlingar kommer om det är omöjligt att
mötas fysiskt att vara på youtube eller annat digitalt forum.
Följ oss på Facebook och hemsidan för uppdateringar.

FEBRUARI
Ti 2

18:30 - 19:00		

Bön på Zoom

Sö 7
kl.10:30		
Gudstjänst med Nattvard
					
- “Den sista tiden - Pengar, sex & makt”
			
Predikan: David & Ellen Thornell
			Sång: Team 2
kl.18:00		
Ekumenisk Bön på Zoom (länk på sociala medier)
Sö 14 Kl.10:30		
Gudstjänst - “Den sista tiden”
			Predikan: Lars-Olof Egbäck
			Sång: Team 3
Ti 16

18:30 - 19:00		

Bön på Zoom

Sö 21 Kl.10:30		
TillsammansGudstjänst
			Sång: Team 4
Sö 28 Kl.10:30		
Gudstjänst - “Den sista tiden”
			Predikan: Mattias Gustavsson
			Sång: Team 1

MARS
Ti 2

18:30 - 19:00		

Fr 5 - Lö 6		

Årsmöte med Bön på Zoom

Äktenskapsdygn - ANMÄLAN!

Sö 7
Kl.10:30		
Gudstjänst med Nattvard - “Den sista tiden”
			Predikan: Lars-Olof Egbäck
			Sång: Team 2
kl.18:00		
Ekumenisk Bön på Zoom (länk på sociala medier)
Ti 9

18:30 - 19:00		

Bön på Zoom

Sö 14 Kl.10:30		
Gudstjänst - “Glad Påsk”
			Predikan: Mattias Gustavsson
			Sång: Team 3
Ti 16

18:30		

Bön på Zoom

Sö 21 Kl.10:30		
Gudstjänst - “Glad Påsk”
			Predikan: Mattias Gustavsson
			Sång: Team 4
To 25 kl.18:30		
Kvällsbibelskola med Jonas Andersson
					
- “Den andliga verkligheten” - Del 2.
Lö 27			
Earth Hour med Peter Halldorf (program kommer senare)
									Arr: EKS
Sö 28 Kl.10:30		
Gudstjänst - “Glad Påsk”
			Predikan: Rauli Lehtonen
			Sång: Team 1
Ti 30

18:30 - 19:00		

Bön på Zoom

NATTVARD i Corona-tid
En sak som vi saknar och som hänger
ihop med att vi inte kan fira gudstjänst
tillsammans i kyrkan är firandet av
nattvard. Vi älskar att tillsammans få
lyssna till instiftelseorden, tillsammans gå
gången fram och ta emot bröd och vin,
få lovsjunga, ta emot förbön, osv.

Att fira nattvard i den formen får vi
fortsätta längta och drömma om, men
fram till den dagen ska vi ändå
tillsammans bekänna och påminna oss
om Jesu död och uppståndelse.
Vi gör det i gudstjänsten och i kalendern
kan du se när det är planerat. Till de
tillfällena plockar du fram bröd/kex och
druvjuice och har det redo tills det leds
av någon i gudstjänsten.
Undrar du hur du ska göra så får du
gärna höra av dig.

Detta händer...
Sportlovet 2021
I år blir det tyvärr inget Åre-läger eller Asby-läger p.g.a. restriktionerna.
Istället kommer Tonår att hitta på dagliga utmaningar som ungdomarna ska få
utföra (mån-fre). Vi kommer även köra digitala morgonsamlingar och
kvällssamlingar emellanåt.
Mer information kommer komma på vår instagram: eksjotonar
Vi kommer också att ha en härlig TillsammansGudstjänst söndagen den
21 februari som avslutning på sportlovsveckan. Där kommer Delight och
söndagsskoj att medverka på ett eller annat sätt. Det kommer bli ett bra sportlov även detta år!

Äktenskapskurs
Alla par behöver arbeta på sin relation och det är därför vi har såna här kurser.
Kyrkan ska göra vad den kan för att hjälpa par att leva tillsammans. Ingen vet
hur våren ser ut med pandemin men vi planerar för ett dygn 5-6 mars samt en
kurskväll 18 mars. Se hemsida och folder för mer info.
Arrangörer är kyrkorna i Eksjö.

RPG i Eksjö
Andakterna på hemmen samt RPG:s program är tills vidare inställda.
Information kommer löpande, se mer på www.rpg-smaland-oland.se.

samtalshjälp
– behöver Du någon att samtala med, eller behöver Du hjälp i bön?
Ring oss! Vi har tystnadsplikt!
Anna-Lena Forsblom: 073–9400024
Bitte Pansell: 073–0310617
Gunilla Johansson: 076–1129022
Gunnel James: 070–2416403
Roger Forsblom: 070-3407217

Tomas Delavaux: 070–4329764
Marianne Tiger: 0381–21191
David Gaute: 0381–17730
Isac James: 073–8416339

Onsdagar 10-12:30
Expeditionstid: tisdagar kl.11-13:30 (OBS! Stängt under skolloven)
Föreståndare/Pastor:
			

Mattias Gustavsson		
mattias@eksjo-pingst.se

Barn/Ungdomsledare:
David Thornell		
			david@eksjo-pingst.se
		

0381–77 30 91
072-4483714		

Ordförande:			Simon Delavaux		070-6369218
				ordforande@eksjo-pingst.se
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