Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort
ljus, över dem som bor i dödsskuggans land
ska ljuset stråla fram.

Jesaja 9:2

December 2021 - Februari 2022

Ett slut är aldrig bara ett slut i sig själv.
Ett slut är alltid en början på något nytt.
Detta blev väldigt tydligt för mig då jag för två år sedan var med på
nyårskonferensen UNITE tillsammans med församlingens ungdomar. Det var
kvällen den 31:a december och ca 1 000 ungdomar stod och räknade in det
nya året. Ena sekunden var ett avslut på året 2019. Sekunden efter var starten
på 2020, ett år där vi aldrig hade kunnat ana vad som skulle hända.
Men där stod vi tillsammans, ovetandes men förväntansfulla över vad som
skulle komma.
På samma sätt är det att låta döpa sig och följa Jesus. Det är inte bara slutet
på ditt gamla liv utan det är också början på något nytt. 2 Kor 5:17 säger att
“om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något
nytt har kommit”.
Att lämna något bakom sig är ibland till och med en förutsättning för att vi ska
kunna starta om. Genom dopet begraver vi det gamla och uppstår igen
tillsammans med Jesus. Nu har vi nya möjligheter att göra saker som vi inte
hade möjlighet till innan.
Visst längtar vi som församling efter fler doptillfällen! Men jag tror också att du
och jag kan få börja om på nytt i olika områden i våra liv. Jag har aldrig varit
mycket för nyårslöften. Men det ligger något starkt i att lägga det gamla
bakom sig och sikta på det som ligger framför. Att avsluta något destruktivt
som i sekunden efter blir början på något bättre. Det kan komma att ta lång tid
innan du når målet och vägen dit kommer sällan att vara enkel. Men det är ett
slut som kommer att få bli början på något bättre!

Vad vill du lägga bakom dig just nu?
Vad vill du börja med istället?

/David Thornell
Barn &-ungdomsledare

Samtidigt som Gudstjänsten
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

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

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.

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

Med reservation för ändringar, följ oss på Facebook och hemsidan för
uppdateringar.

DECEMBER
Lö 4

kl.19:00		

Julkonsert med David Roos med kör

Sö 5
kl.10:30		
Gudstjänst med Nattvard, förbön för “Goda Nyheter”
			Predikan: Mattias Gustavsson
			Sång: Lovsångsteam
kl.18:00
Julkonsert med David Roos med kör
Ti 14

kl.18:30

Bön & Lovsång

Fr 10

kl.11-13		

Seniorernas julfest (OBS! Anmälan!)

Sö 12 kl.10:30

Gudstjänst - Julfest för alla

Sö 19 kl.10:30
Julens sånger
			Appell: David Thornell
			Sång: Lovsångsteam
Fr 24 kl:23:00		
Julnattsgudstjänst i Pingstkyrkan
			Appell: Urban Gustavsson
			
Sång: Karin med flera
Sö 26 kl.10:30
AnnandagJulsGudstjänst
			Predikan: Mattias Gustavsson
			
Sång: Patric Andersson, Lyckans Trio

JANUARI
Lö 1

kl.16:00

Nyårsbön i Storegårdskyrkan

Sö 2
kl.10:30
Gudstjänst
			Predikan: Mattias Gustavsson
			Sång: Lovsångsteam
Sö 9 kl.10:30 		
Gudstjänst med nattvard - Årshögstid
			Predikan: Mattias Gustavsson
			Sång: Lovsångsteam

TIO DAGAR I BÖN
Bön & Lovsång 10/1 - 19/1, kl.18:30
Sö 16 Kl.10:30		
Gudstjänst
			Predikan: Larsolof Egbäck
			
Sång: Susann Sparr & Jan Liljegren
Sö 23 Kl.10:30		
Gudstjänst - start för Söndagsskoj och Delight!
			Predikan: Mattias Gustavsson
			Sång: Lovsångsteam
Ti 25 kl.18:30		
Gemenskapskväll med hemgrupperna
						“kom en kom alla”
Sö 30 Kl.10:30		
Gudstjänst
			Predikan: David Thornell
			
Sång: En Salig Blandning

FEBRUARI
Ti 1

kl.18:30

Bön & Lovsång

Sö 6
Kl.10:30		
Gudstjänst med Nattvard
			Predikan: Ellen Thornell
			Sång: Lovsångsteam
Lö 12- Fr 18 		

Wintercamp Kittelfjäll

Sö 13 Kl.10:30		
Gudstjänst
			Predikan: Paulina Wetterbro
			
Sång: Camilla & Jocke
Ti 15

kl.18:30

Bön & Lovsång

On 16 - Fr 18 		

Sportlovsläger i Asby

Sö 20

TillsammansGudstjänst i Missionskyrkan

Kl.10:00		

Sö 27 Kl.10:30		
Gudstjänst
			Predikan: Mattias Gustavsson
			Sång: Lovsångsteam

Detta händer...

UNITE 22

För dig som går i 7:an och uppåt så är nyårsfestivalen UNITE årets fetaste fest
som du inte vill missa! Det absolut bästa sättet att avsluta året som varit och
det bästa sättet att börja det nya året på. Förra året blev det ingen festival på
plats p.g.a. pandemin men i år ser vi fram emot att bli ett bra gäng som åker!
Platsen är Pingstkyrkan i Jönköping och datumen är 29 dec – 1 jan. Anmälan
sker på hemsidan - theunitefestival.com där du också kan få mer information.
Glöm inte att meddela David innan du anmäler dig.
Hoppas att DU vill följa med!

WinterCamp i Kittelfjäll
Vecka 7 finns det möjlighet att åka med på
WinterCamp för dig som är född mellan 2003-2008.
Vi kommer detta år att bege oss till Kittelfjäll genom
organisationen Sport for Life. Detta gör vi inte
ensamma utan det kommer att ske tillsammans med
flera andra ungdomsgrupper runt vår region.
Datumet är 12-18 februari och vi kommer att åka buss
från Jönköping. Kittelfjäll är känd för sin sköna lössnö
och härliga offpiståkning men det finns också backar
för dom som är i nybörjarfasen.
När anmälan öppnat så sker det genom hemsidan sportforlife.se där du också
kan få mer information. Glöm inte att meddela David innan du anmäler dig.

Asbyläger 16-18 januari
Under några dagar vecka 7 finns det möjlighet att åka med på
Asbyläger för dig som är 10-13 år. Det blir tid för skidåkning, god mat och
härliga samlingar.
Anmälan sker till Mattias Gustavsson.

Årshögtid 9 januari kl.10:30

På årshögtiden kommer vi berätta om fokusord och andra satsningar för 2022.
Årsberättelsen för 2021 kommer ge oss anledning till både glädje
och eftertanke.
Söndagsskoj och Delight är inte igång men barnen kommer trivas ändå!

10 dagar i bön måndag 10 januari - onsdag 19 januari

•
•

”ANDAKTER PÅ SOCIALA MEDIER” varje morgon.
”BÖN DÄR DU ÄR” varje dag kl 12. hur lång tid spelar ingen roll, bara gör
det, sätt en daglig påminnelse i mobilen.
• ”BÖN & LOVSÅNG” varje kväll kl.18:30 i församlingsvåningen, ingång stora
entrén.
Lämna gärna in böneämnen som du vill att vi ber för under veckan.
Varje dag har vi ett särskilt område som vi ber för lite extra.
(Ordinarie tisdagsbön kl.10 kvarstår förstås!)

Årsmöte

tisdag 1 mars kl 18.30

Vi vill hjälpa!
Anette, Liselott, Ruth och Mirjam, tillsammans med flera damer möts en
måndagseftermiddag i pingstkyrkan för att fira 30-årsjubileumet av
sygruppen Dorkas. Efter bildspel från hjälpsändningar sätter vi oss vid borden
med smörgåstårta på menyn och strax är samtalen igång.
Undertecknad kan ana hur stämningen varit vid ordinarie tillfällen genom åren
och troligen är detta en av anledningarna till att man fortsatt år efter år.
Nämnda fyra damer har varit med sedan början och berättar med stor
entusiasm om bakgrunden och visionen med Dorkas. Man ville göra något för
andra och samtidigt ha trevligt tillsammans.
Deras första insats blev att hjälpa kvinnor på Hällnäshemmet. Kvinnorna kom
ofta från olika slags missbruk och många av dem var gravida. Istället för abort
så fick de möjlighet att starta om och till detta hem skickade Dorkas de första
små kläderna.
Under åren har många hundra små sockor, tröjor, mössor, vantar, osv
stickats, virkats och sytts för att skickas iväg någonstans i Sverige eller långt
bort i något annat land. Oavsett vart det gått så har det funnits en god lokal
kontakt eller liknande så man vet med säkerhet att allt kommer fram till de
mest behövande. Några av sändningarna har gått till Ukraina, Bulgarien och
Rumänien och då har församlingsmedlemmarna Jan Gustafsson och Lars
Magnusson varit chaufförer..
I botten finns tron på Gud som bryr sig om den som är i behov av hjälp. När
man vill hjälpa, ber om Guds ledning och välsignelse, då kan man förändra
världen. Kanske inte hela världen, men någons hela värld.
Vi vill säga grattis till 30 år, men kanske framför allt tacka er hela Dorkas-gänget
för det ni gör!
Pingstförsamlingen gm Mattias Gustavsson

JULFEST

för seniorer, fredag 10 december kl.11-13
I år vill vi bjuda alla som är 65+ till julfest i Pingstkyrkan! Vare sig du
brukar gå till kyrkan eller ej så vore det en glädje om du vill vara med.
Vi kommer bjuda på mat till självkostnadspris, dela nattvard,
lyssna till Lyckans trio, dela härlig gemenskap med mera.
Anmäl dig på lista i kyrkan, på mail mattias@eksjo-pingst.se eller
till Bitte Pansell 073–0310617 senast 5 december.

VÄLKOMNA!

Andakter på hemmen

Andakterna på hemmen är planerade med reservation för ändringar.
2021-12-16
2021-12-16
2022-01-19
2022-01-19
2022-02-03
2022-02-23

kl.11.00
kl.12.00
kl.14.00
kl.15.00
kl.14.30
kl.15.00

RPG i Eksjö

Almgården
Marieberg
Lunnagård
Mogården
Tuvan
Snickaren

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

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

Amen

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.

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
Mirian Delavaux: 070-5735654

Onsdagar 10-12:30
& 10-14 sista lördagen varje månad
Expeditionstid: tisdagar kl.11-13:30 (OBS! Stängt under skolloven)
Föreståndare/Pastor:
Mattias Gustavsson		
				mattias@eksjo-pingst.se

070-9327788

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

072-4483714		

Ordförande:			Simon Delavaux		070-6369218
				ordforande@eksjo-pingst.se
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Tel: 0381–77 30 90
hemsida: www.eksjo-pingst.se
e-mail: pingstkyrkan@eksjo-pingst.se
Layout: Emelie Martinsson		
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Bankgiro 5643-9896
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