
September - November 2021

Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. 
Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i 

vildmarken och strömmar i öknen.
Jesaja 43:19



Var det Eksjös märkligaste höst 
någonsin/hittills?
Inför sista mötet i tvåveckorskampanjen så konstaterades att inte mycket hade 
hänt. Visst var det god undervisning, härlig sång, gemenskap och allmänt  
uppbyggligt.
Men pricken över i:et saknades. En anledning till att kyrkorna i Eksjö hade gått
samman och satt upp ett tält var att nå nya människor som inte brukade gå i 
kyrkan. Och det hade inte hänt.
Detta var i augusti 1971 och få kunde nog i sin starkaste tro föreställa sig vad 
som skulle bryta loss den där sista kvällen. Man kan tänka sig att de flesta som 
var engagerade hade börjat tänka på efterarbetet med att ta ner tältet och 
städa upp och göra snyggt efter sig. De fick snart komma på andra tankar då 
det i detta sista kvällsmöte fullständigt brakade löst.
Människor, dessa som saknats tidigare, kom på mötet och människor gjorde 
starka gudsupplevelser. Många bad om syndernas förlåtelse och gav sina liv till 
Jesus. Kyrkorna bestämde sig för att förlänga
kampanjen och låta tältet stå kvar. Gästpredikanterna, som varit med hela
tiden, avbokade i sina kalendrar och stannade kvar. Förlängningen ökade 
sedan vecka för vecka eftersom det hela tiden var människor som gav sina liv 
till Gud. När hösten kom och det blev för kallt att vara utomhus så flyttade man 
in i Eksjö kyrka och hade möten där. Människor fortsatte komma och ta emot 
Jesus som sin frälsare. 
Detta hände för 50 år sedan och är känt som ”Frälst 71”. Jag har personligen 
mött flera av de som den där hösten fick sina liv förvandlade av Jesus.

Kan det hända igen?

Självklart!

/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.
            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 i Pingstkyrkan. Vi börjar ofta med ett 
möte på övervåningen innan vi går ner en trappa för fortsatt gemenskap med 
aktiviteter och fika. Om du vill följa med kring vad som händer varje fredag så 
kan du följa eksjotonar på instagram eller ta kontakt med mig (David).

David Thornell: 072-4483714

Samtidigt som Gudstjänsten

Konfa 21/22 (sista anm. 29/8)
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.



SEPTEMBER
Lö 4 Kl.14:00  Konfirmationsavslutning i Storegårdskyrkan

Sö 5 Kl.10:30  Gudstjänst med Nattvard & konfirmation
   Predikan: David Thornell
   Sång: Karin med team

Lö 11   Församlingsdag på Långserum
    OBS: ANMÄLAN!

Sö 12   kl.10:30   Gudstjänst med gemensam lunch
   Predikan: Mattias Gustavsson
   Sång: Ellen med team

Ti 14 kl.18:30  Bön & Lovsång

Sö 19   kl.10:30   Gudstjänst - “Vad firade Jesus?”
   Predikan: Mattias Gustavsson
   Sång: Maggie med team

Sö 26   kl.10:30   Gudstjänst - “Vad firade Jesus?”
   Predikan: Larsolof Egbäck
   Sång: Karin med team

Ti 28 kl.18:30  Bön & Lovsång

OKTOBER
Lö 2 kl.10:00  Uppstart & gemenskap för lovsångsteamen

Sö 3    kl.10:30   Gudstjänst med Nattvard - “Vad firade Jesus?”
   Predikan: Paulina Wetterbro
   Sång: Ellen med team

Sö 10   kl.10:30   Gudstjänst - “Paulus - i svaghet är jag stark”
   Predikan: David Thornell
   Sång: Maggie med team

Ti 12 kl.18:30  Bön & Lovsång

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.

Start för Söndagsskoj & Delight



To 14 kl.18:30  “Prova-på-kväll” med Alpha

Lö 16      Möteshelg med Granathz

Sö 17 Kl.10:30  Gudstjänst
   Predikan & sång: Granathz

Fr 22 - Lö 23      Äktenskapsdygn - OBS: ANMÄLAN!

Sö 24   kl.10:30   Gudstjänst - “Paulus - i svaghet är jag stark”
   Predikan: Mattias Gustavsson
   Sång av & med elever från Mariannelunds folkhögskola

Ti 26 kl.18:30  Bön & Lovsång

Sö 31 Kl.10:30  TillsammansGudstjänst
   Sång: Ellen med team

NOVEMBER
Sö 7 Kl.10:30  Gudstjänst med Nattvard - “Paulus - i svaghet är jag stark”
   Predikan: Mattias Gustavsson
   Sång: Team

Ti 9 kl.18:30  Bön & Lovsång

Lö 13   Pingst ledare - OBS: ANMÄLAN!

Sö 14 Kl.10:30  Gudstjänst - “Paulus - i svaghet är jag stark”
   Predikan: Larsolof Egbäck
   Sång: Karin med team 

BÖNEVECKA
Bön & Lovsång, måndag - torsdag kl.18:30 

Sö 21 Kl.10:30  Gudstjänst
   Predikan: Predikantbyte
   Sång: Ellen med team

Ti 23 kl.18:30  Bön & Lovsång

Sö 28 Kl.10:30  Första AdvenstsGudstjänst
   Predikan: Mattias Gustavsson
   Sång & Musik



Detta händer...

RPG i Eksjö
Program är planerade med reservation för ändringar, 
läs mer på www.rpg-smaland-oland.se.

Församlingshelg
11-12 sep är det församlingshelg ute vid Långserum! Jag tillsammans med
ungdomarna kommer åka dit redan på fredagskväll 10 sep. Där kommer vi få 
tid för andakt och gemenskap. Dessa kvällar är värdefulla och kan få betyda 
mycket för oss.
Känner du någon mellan 13-19 år som vill med så kan du ta kontakt med mig,  
David Thornell 072 448 37 14.

Jesus på stan
Vi vill se församlingar i vår stad växa mer och mer. Vi tror att Guds vilja för varje
människas liv är att följa Jesus. Men eftersom att alla människor inte tar sig in 
till våra församlingar så behöver församlingarna ta sig ut till människorna. Jesus 
finns inte bara i kyrkan utan Han är lika verksam på stan! Därför går vi varje 
lördag med pannkaksvagnen och delar ut kaffe och pannkakor samtidigt som 
vi får dela vår tro och be för människor. 
Vill du vara med?
Ta kontakt med Karolina Westmark (Storegårdskyrkan): 070 000 93 77

Andakter på hemmen
Andakterna på hemmen är planerade 
med reservation för ändringar.

2021-09-02  kl.14:30  Tuvan
2021-09-22  kl.15:00  Snickaren
2021-10-13  kl.14:00  Lunnagård
2021-10-13  kl.15:00  Mogården
2021-10-21  kl.11:00  Almgården
2021-10-21  kl.12:00  Marieberg
2021-11-03  kl.15:00  Snickaren
2021-11-25  kl.14:30  Tuvan



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.

Äktenskapsdygn = 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 
“friskvård 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



Inspiration till mission
Mission kan se ut på olika sätt! 
Vecka 30 begav sig jag och Ellen till Pazardzhik, Bulgarien, tillsamman med fem 
ungdomar från Kungsbacka. Detta var fjärde gången sedan 2015
vi fick besöka Pazardzhik. 
Vi utgick från en Pingstförsamling som under flera års tid lyckats plantera  
uppåt 30 mindre kyrkor i byarna runtom Pazardzhik. På sju dagar hade vi nio 
möten i några av dessa byar där majoriteten av invånarna är turkar och romer.

Även om det finns kyrkor i dessa byar så var långt ifrån alla vi fick möta troende.
Många ser sig själva som muslimer och flera har aldrig ens hört namnet Jesus.
Just där fick vi predika de goda nyheterna om Jesus genom ord men också 
genom drama. Efter detta bjöd vi in människor till frälsning innan vi sedan fokus-
erade på att be för sjuka.
Under denna vecka fick vi se många människor lyfta sina händer som gensvar 
på att ta emot Jesus i sina liv. Gud bekräftade också vem Han är genom att 
flera människor fick bli helade från smärta och sjukdomar. Många kvinnor blev 
också berörda av Guds Ande och två av dessa fick uppleva tungotalet för 
första gången. 
När vi predikar evangeliet så är Gud verksam och bekräftar sitt eget ord med 
under och tecken. Halleluja!

Jag förundras över hur enkelt och glasklart evangeliet faktiskt är och att det 
alltid fungerar trots omständigheter. Det vi läser om att Jesus gjorde i evange-
lierna kommer till liv och det leder till människors omvändelse och helande. 
När vi missionerar och evangeliserar så är vi alltid i desperat behov av att ha 
Gud med oss för utom Honom kan vi ingenting göra. Och Gud visar oss gång 
på gång att Han är med. Därför är jag övertygad om att det är detta Gud har 
kallat oss till som församling. Att ge vidare av det vi själva har fått ta emot. 
Jag längtar att få se mer av detta både utomlands men även i Sverige. Nästa 
år hoppas jag och Ellen kunna åka med ett team av våra egna ungdomar från 
Eksjö. Vem vet vad vi kommer att få vara med om då? 

Rom 1:16 - Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till
frälsning för var och en som tror!

//David Thornell







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
& 10-14 sista lördagen varje månad

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: 070-2435872
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
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