
Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta 
och av hela din själ och av hela din kraft och av 
hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.

Juni - Augusti 2021

Lukas 10:27



ALLA BEHÖVER NÅGON
Vår dröm i Pingstkyrkan är att alla i Eksjö ska få uppleva glädjen, förlåtelsen, 
friden som det är att ta emot Jesus i sitt liv. 
Rubriken består av tre ord som vi av två anledningar valt att ha som  
församlingens vision. Dessa ord är varandras komplement, de går inte att skilja åt.

För det första så går allt vi gör i Pingstkyrkan ut på att vi tror på en Gud som vill 
ha gemenskap med alla människor. Vi tror på Jesus Kristus, att Han är sänd till 
jorden för att leva bland oss, att dö på ett kors för att efter tre dagar uppstå 
och som en dag har lovat att komma tillbaka.
Genom ingen annan finns försoning och förlåtelse. Alla människor behöver ett 
syfte och en mening med sina liv och vi tror att den ende som kan ge det
till 100% är Jesus Kristus. Allt annat är surrogat som inte är i närheten av det 
Jesus vill ge som gåva. Det behöver inte vara fel på sakerna men de håller inte 
att bygga sitt liv på. I en god och respektfull ton vill vi ändå säga att 

A L L A  B E H Ö V E R  J E S U S !

Dessutom så har Gud skapat oss för gemenskap med varandra. Givetvis skiljer 
vi oss åt på det här området. En del vill ha folk omkring sig hela tiden, medan 
andra nöjer sig med betydligt mindre. I vilket fall så mår vi betydligt bättre när  
vi har någon vi vet att vi kan kontakta och dela livet med. Detta blir så  
uppenbart  under rådande pandemi. Jesus sa att vi ska älska varandra och 
det betyder väl att vi behöver tänka på varandra och bidra till gemenskap på 
något sätt? Församlingen är det vackraste uttrycket för gemenskap. Här möts 
alla på samma villkor. Ingen är förmer. Alla behövs.
Bibeln ger bilden av kroppen där varje del är beroende av den andra.  
Ber ende framställs ibland som något negativt: ”Varför ska jag vara beroende 
av någon annan? Jag vill klara mig själv”. Ett sånt påstående låter bra och  
ansvarstagande, men jag tror vi behöver stanna upp och reflektera över att vi 
kanske dragit det för långt. Att vara beroende av varandra är vackert och ett 
tecken på kärlek.

A L L A  B E H Ö V E R  M Ä N N I S K O R  R U N T  O M K R I N G  S I G !

Jag önskar att du denna sommar ska få uppleva en verklig glädje och vila 
genom Jesus Kristus och att du får många tillfällen till gemenskap med andra 
människor.

/Mattias Gustavsson, pastor i Pingstkyrkan



Söndagsskoj söndagar 10:30. 
Barn från 3 till 10 år träffas nere i söndagsskojrummet för att ha en egen
Gudstjänst. De får lära sig mer om bibeln och om den kristna tron.

Söndagsskoj har inga samlingar i nuläget. Istället har de ett kort inslag i 
våra YouTube-gudstjänster varje söndag. Söndagsskojare hänvisas också till 
Söndagsskola PLAY.           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.

Delight kör just nu som vanligt i kyrkans nedre våning kl 10:30.
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

Tonår fredagar 19:30.
På fredagar kl.19:30 träffas alla tonåringar för gemensam samling i
Pingstkyrkan, med andakt och lite roliga aktiviteter.

Tonår ser lite olika ut för varje fredag. Varje månad kommer det ut ett nytt 
schema som ni hittar på vår hemsida och på tonårs instagram – eksjotonar.

David Thornell: 072-4483714

Just nu har Söndagsskoj, Delight och Royal Rangers sommarpaus.
Startdatum för barnverksamheterna är 5 september!OBS!

Konfa 21/22
Det finns många frågor, svaren kan vara lite svårare att komma åt, men i 
konfirmationsläsningen får vi hjälpas åt att hitta svar som håller. 
Vare sig du brukar gå i kyrkan eller inte så är du välkommen.
Det krävs ingen förkunskap! Konfirmationsgruppen är gemensam mellan  
Värne Alliansförsamling, Storegårdskyrkan, Pingstkyrkan och Missionskyrkan. 

David Thornell 072 448 37 14.
Du kan givetvis höra av dig till någon av de andra kyrkornas anställda också.



JUNI
Sö 6 Kl.10:30  Gudstjänst med Nattvard - “Vad Gud gör”
   Predikan: Mattias Gustavsson & David Thornell
   Sång: Team Ellen

Ti 8 kl.18:30  Bön & Lovsång

Sö 13 Kl.10:30  Gudstjänst - “Vad Gud gör”
   Predikan: Jacob Larsson
   Sång: Lyckans Trio

Ti 15 kl.10-12  Seniorträff i kyrkan
 kl.18:30  Bön & Lovsång

18-27 Juni - NYHEMSVECKAN “Så stor är vår Gud”
PÅ WEBBEN & TBN Nordic 

se mer på nyhemsveckan.se

Sö 20 Kl.10:30  SommarGudstjänst för alla
   med avslutning för barn- & ungdomsverksamheterna.  
     Plats: Lundstorp, i kyrkan vid regn
  

On 23   kl.18:00     Möte från Nyhemsveckan i kyrkan

Sö 27   kl.10:00   Gudstjänst från Nyhemsveckan i kyrkan & på SVT
   Predikan: Tomas Sjödin

JULI
Alla söndagar i juli är det Gudstjänst på vår Youtubekanal, kl.10:30 

& andakter på Eksjö Camping kl.18:00

För program på Eksjö Campinge se eksjocamping.se

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.

Avtackning av Jacob



AUGUSTI
Sö 1 Kl.10:30  Gudstjänst på Youtube
 kl.18:00  Andakt på Eksjö Camping    

Sö 8 Kl.10:30  Gudstjänst med Nattvard
   Predikan: Mattias Gustavsson
   Sång: Team

Sö 15 Kl.10:30  Gudstjänst
   Predikan: David Thornell
   Sång: Team

Ti 15 kl.10-12  Seniorträff i kyrkan
 kl.18:30  Bön & Lovsång

Sö 15 Kl.10:30  Gudstjänst
   Predikan: Mattias Gustavsson
   Sång: Team

Ti 24 kl.18:30  Gemenskapskväll

Sö 15 Kl.10:30  Gudstjänst & Ny i stan-träff
   Predikan: Mattias Gustavsson
   Sång: Team

Ti 31 kl.18:30  Bön & Lovsång



Detta händer...

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.



NYHEMSVECKAN
Från NYHEMSVECKAN.SE:

Nyhemsveckan kommer börja fredagen 18 juni med en ungdomshelg. Det blir 
tre kvällsmöten fredag, lördag och söndag och även bibelundervisning, Bible 
boost. 

Måndagen-torsdag kommer det släppas tre olika program på förmiddagen. 
Ett från Barnens Nyhem, ett från Kidz+gänget och ett bibelstudium. 
På kvällen blir det sedan kvällsmöte kl.18:30. 
På kvällarna kommer det också vara gemensam bön via Zoom tillsammans 
med Pingst Bön. 

Onsdagskvällen 23 juni blir en församlingskväll! Då skulle är önskan att  
församlingar samlas, utifrån rådande restriktioner, och deltar i en underbar  
gudstjänst från Nyhemsveckan.

Under fredag och lördag blir det paus för att avsluta med en grand final på 
söndagen! Då kommer gudstjänsten från Nyhem att sändas på SVT!

Håll utkik för information om träffar i Eksjö Pingst 
i samband med Nyhemsveckan!



Alphakurs, start den 14 oktober 
En Alphakurs är en grundkurs i kristen tro, men också en samtalsgrupp om livet. 
Vanligtvis börjar man  med en måltid (inte under pandemin) därefter ser man 
på en 20 minuter lång, mycket välgjord, film. Sedan ges det möjlighet till  
samtal i en mindre grupp. Hitintills har 27 miljoner människor runt om i världen 
gått denna kurs. Ja du läste rätt, 27 miljoner! Det måste betyda att konceptet 
är riktigt bra.

Hoppas du kan se detta som en möjlighet för dig själv att utvecklas i din
kristna tro, men också en möjlighet att ta med dig en vän som verkar  
intresserad av kristen tro.

Friskvård för äktenskapet.
Vi servar bilen, reparerar huset, går till tandläkare och gör läkarbesök.
Allt för att underhålla våra ägodelar och våra kroppar. Våra relationer behöver 
också omvårdnad och tid för omsorg. Därför ordnar vi åter igen det vi kallar 
“riskvård för äktenskapet”. Det är en möjlighet för er som är gifta eller har ett 
förhållande att få lite extra tid på tu man hand.
Den 22-23 oktober bokar ni ett hotell någonstans i Jönköping för att på
fredagskvällen gå ut och äta tillsammans med några andra par som också
anmält sig till kursen. 
Vi kallar det för kurs eftersom det under lördagen blir föredrag om något  
intressant ämne som handlar om detta med relationen i ett förhållande. 
Boka in datumet redan nu i er kalender och håll utkik efter mer info som  
kommer framöver.

Hälsningar från pastorsparen i Pingst- och Storegårdskyrkan



Kontaktperson: David Thornell 072 448 37 14



Jubilaren Britta 

101-åriga Britta Johansson 
är medlem sedan många 
år i församlingen. 
Det var en glädje att möta 
och uppvakta en pigg 
Britta och som traditionen 
bjuder få äta ostkaka  
och tårta.

/Mattias Gustavsson

Dop. Igen!

Det är fantastiskt att under detta speciella år så har församlingen inte stått still 
utan Gud har verkat bland oss. Vi har haft flera dop, kommer att ha det snart 
igen. Söndag 9 maj hade vi glädjen att få döpa Rickard Brändin till Kristus.  
Rickards väg till Jesus är så fascinerande och man inser att för Gud finns inga 
vägar som är stängda eller hinder som är för stora. Vi är så glada för Rickard 
och hälsar honom varmt välkommen till församlingen!

(På youtube “pingst eksjö” från den 9 maj kan du se dopet i gudstjänsten.)



Hur blir man en kristen?
”Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, och i ditt hjärta tror att Gud 
har uppväckt Honom från det döda, skall du bli räddad.” Romarbrevet 10:9

1.      Erkänn för Gud att du syndat och vill vända dig bort 
från synden till Gud.

2.      Tro att Gud förlåter synder helt och hållet genom 
Jesu död och uppståndelse.

3.      Välj att tro och bekänn Jesus Kristus som din Herre.

Frälsningsbön
Jesus jag kommer nu till dig. Jag tar emot dig som Herre och Frälsare. 
Förlåt mig för alla mina synder. Led mig in i det liv du har tänkt för mig. 

Jesus jag ger dig mitt liv och tackar dig för att du gav ditt för mig.

Amen



Onsdagar 10-12:30

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

Föreståndare/Pastor: Mattias Gustavsson  0381–77 30 91 
    mattias@eksjo-pingst.se

Barn/Ungdomsledare: David Thornell  072-4483714  
    david@eksjo-pingst.se
  

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

Besöksadress: Trumpetgränd 3, Eksjö
Tel: 0381–77 30 90
hemsida: www.eksjo-pingst.se
e-mail: pingstkyrkan@eksjo-pingst.se

konto: verksamhetskassa
 Bankgiro 5643-9896

Layout: Emelie Martinsson   Ansvarig utgivare: Mattias Gustavsson

Expeditionstid: tisdagar kl.11-13:30 (OBS! Stängt under skolloven)


