1 Kor 12:7
Hos var och en manifesterar sig Anden
så att den blir till det gemensamma bästa.

Mars-Maj 2022

Skulle vi inte förändra världen?
Det kan tyckas vara ett stort anspråk. För att inte säga naivt och högmodigt. Ändå
är det just det uppdraget Jesus ger sin församling. Att förändra världen.
Det vi aldrig får glömma är att uppdraget aldrig var menat att genomföras med
muskler och högproducerade hjärnor.
På den viktiga ”hur”-frågan så ger Jesus ett kort men ack så viktig lösning när han
säger ”den helige Ande ska komma över er”. Anden är svaret på hur vi ska
förändra världen. Kan det vara så enkelt? (Kontrafrågan är, hur ska det annars gå
till…?)
Alla som bekänner Jesus som Herre och vill leva för Honom, bekänner sin synd och
tar emot syndernas förlåtelse, får som gåva frälsning och den helige Ande.
Anden gör ett underverk på insidan av en människa men lika sant är att Anden
bäst fungerar i en människa när man är i en församling och agerar utifrån den.
Under en period så har det i media lyfts fram tragiska exempel där människor farit
illa genom församlingar. Detta som hänt kan inte försvaras och jag är den förste att
be om förlåtelse för allt sårande som skett i kyrkans/Andens namn. (Även jag bär
sår som skett i den miljön.) Att det skulle bli fel ibland visste Jesus om när han sa att
kyrkan ska vara hans kropp, hans mun och händer. Han visste att han gav
uppdraget till en ofullkomlig skara människor. Han visste att det skulle bli fel ibland.
Han visste. Ändå säger han högt och tydligt NI SKA FÖRÄNDRA VÄRLDEN.
Ofattbart. (Om du hör om en felfri församling så gå inte dit. De ljuger.) Desto större
anledning att låta Anden vara den som pekar ut riktning, att Andens röst lyssnas till,
att Andens närhet är något jag värderar högt, att löftet om ständig påfyllning av
Anden är något jag söker.
Ja. Kyrkan har gjort och gör en enorm skillnad i vår värld. Exemplen är otaliga.
Enskilda människor, familjer och släkter, hela samhällen, har fått sina liv förvandlade
när Anden fått verka genom sin kropp, församlingen, kyrkan. Idag är det
anledning att i tacksamhet se på alla våra kyrkor över världen! Församlingen
förändrar världen. Mer än allt annat.
Vi hoppas att våren ska vara fylld av många tillfällen då vi kan vara tillsammans i
gudstjänst och andra samlingar. Påsk är givetvis den stora höjdpunkten där
grunden i vår tro är i centrum. Jag kan inte nog stryka under att just Du är så
välkommen till pingstkyrkan i Eksjö. Ingen kyrka/församling är perfekt och just därför
passar jag och du in där.

				
		

Glad vår!

/Mattias Gustavsson, pastor

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 kristan tron.
Anna Fransson 0381-810 93
Delight söndagar 10:30
För de som går i årskrs 5 till 7 är man välkommen att fira
gudstjänst med Delight. Man diskuterar, ställer och svarar på frågor och
praktiserar den kristna tron.
David Thornell 072-448 37 14

Varje vecka...
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 vår ungdomsledare David.
David Thornell 072-448 37 14
Royal Rangers onsdagar 18:15
Royal Rangers är 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

Mars
Söndag 27 mars
kl.10:30		
TillsammansGudstjänst
					med Storegårdskyrkan
BÖNEDAGAR kl.18:30
Måndag 28 mars - Bön & Lovsång
Tisdag 29 mars - Bön & Lovsång, Nattvard
Onsdag 30 mars - Bön & Lovsång
Torsdag 31 mars - Bön & Lovsång

April
Söndag 3 april kl.10:30
				

Gudstjänst med Nattvard
Predikan - Ellen Thornell, Lovsångsteam

Söndag 10 april kl.10:30
Gudstjänst med ”On Track Gospel”
				Predikan - Mattias Gustavsson
Måndag 11 april kl.18:30
Kvällsbibelskola
				”Påskspecial” med Jakob Josefsson
Tisdag 12 april kl.18:30

Bön & Lovsång

Skärtorsdag 14 april kl.19:00

Getsemannestund i Missionskyrkan

Långfredag 15 april kl.10:30 Gudstjänst
				
Predikan - David Thornell, Lovsångsteam
Söndag Påskdagen 17 april kl.10:30 Gudstjänst
				
Predikan - Mattias Gustavsson, Lovsångsteam
Torsdag 21 april kl.18:30
Kvällsbibelskola med Tobias Sunnerdahl
							(se separat info)
Söndag 24 april kl.10:30
Gudstjänst
				
Predikan - Irene Jonsson, Ekenässjön
				Lovsångsteam

Tisdag 26 april kl.18:30		

Bön & Lovsång

Fredag 29 april kl.19:30

TRUTH - ungdomsmöte

Lördag 30 april			

Valborgsmässoafton (se separat info)

Maj
Söndag 1 maj kl.10:30		
Gudstjänst med Nattvard, Församlingsmöte
				
Predikan - Alf B. Svensson, Lovsångsteam
					
- Församlingsmöte efter fikat Söndag 8 maj kl.10:30
Gudstjänst
				Predikan - Mattias Gustavsson
				
Sång - Lundgrens med vänner
Tisdag 10 maj kl.18:30		

Bön & Lovsång

Söndag 15 maj kl.10:30
				

Gudstjänst
Predikan - Mattias Gustavsson, Lovsångsteam

Söndag 22 maj kl.10:30

Sommarfest i Lundstorp

Tisdag 24 maj kl.18:30		

Bön & Lovsång

Torsdag Kristi Himmelsfärd 26 maj kl.08:00
Söndag 29 kl.10:30		
				

Gökotta i kyrkans-stuga

Gudstjänst
Predikan - Mattias Gustavsson, Lovsångsteam

Ett möte med Bitte Pansell, konstnär
Vem är Bitte Pansell?
- Bitte är en känslomänniska - jag påverkas av atmosfären runt mig, av ljud,
ljus och intryck. Alla konstformer kan man säga. Jag uttrycker mig även på
det sättet.
Hur och varför började du måla?
- Det har egentligen alltid funnits med mig genom livet. Ända från
barndomen.
Bitte berättar att när hon slutade grundskolan hade hon en tanke och en
stark vilja att måla och skapa. Hon började studera konst via
korrespondens, på den tiden via brev. Efter studierna fick hon jobb som
dekoratör på Domus i Eksjö, nvarande Coop.
Varför målar du?
- Det är ett inre behov, mitt sätt att uttrycka mig. Jag gör det som kommer,
det som kommer från hjärtat.
Vad målar du helst?
- Nu är det helst olja jag väljer att måla med. Det är oftast naturinspirerat.
Jag inspireras av Guds skapelse.
Var målar du helst?
- Vi har ett sommarhus på kusten, där målar jag helst. Men det kan vara
var som helst, när inspirationen kommer.
Var har målandet fört dig?
- Jag har varit i New York och Paris och haft utsällningar, en fantastisk
erfarenhet och upplevelse (fråga henne gärna om detta!) Jag har även
sålt tavlor till sjukhuset här i Eksjö och till turistbyrån.
Vad vill du med din konst?
- Jag vill att Gud ska lysa genom och
ge värme och glädje. Jag ber alltid innan
jag börjar måla, för att ge plats åt Gud.

TIPS
KONSTRONDAN, 26-29 maj
Bittes Galleri: Guldsmedsgränd 4, Eksjö

Händer framöver...
Bönedagar. Varannan tisdag kväll kl 18.30 möts vi i gemensam bön och

lovsång under hela terminen men måndag-torsdag, 27-31 mars, möts vi för
fyra dagar i rad. Världen förändrar när vi kommer samman i Jesu namn så
varmt välkommen med!

Andakter på sjukhemmen
2022-03-10 12:00
2022-03-30 15:00
2022-04-06 15:00

Marieberg
Mogården
Snickaren

2022-04-14 14:30
2022-05-04 15:00
2022-05-19 11:00
2022-05-19 12:00

Tuvan
Snickaren
Almgården
Marieberg

https://www.rpg-smaland-oland.se/rpg-smaland-oland/extern/eksjo

läs mer på nyhemsveckan.se
Nyhem förmiddag
Dagarna startar gemensamt i Nyhemshallen. Då möts, barn, unga och
vuxna för 20-30 minuters fest, lovsång och gemensam upplevelse. Därefter
går barnen till Barnens Nyhem, ungdomarna går till Bible Boost eller Kidz+på ”Rutan” och bibelstudium börjar i Nyhemshallen.
Nyhem Lunchbibelstudier
Här får du lyssna till god undervisning av bibellärare som jobbar med att
undervisa på Bibelskolor runt om i Sverige.
Nyhem eftermiddag
Barnen möts till intressegrupper, sport och aktiviteter erbjuds på ”Rutan”,
och i Nyhemshallen hålls bibelstudier och panelsamtal, det kommer även
finnas parallella seminarier i närliggande lokaler på området. Nytt för i år
YA, seminarier som är riktade till unga vuxna.
Pingst kommer hålla två seminarier/dag må-to kl 17.00, där du får lyssna till
de verksamhetsansvariga mfl.
Nyhem kväll
Barnen har sitt möte i Barnens Nyhem. I Nyhemshallen är det kvällsmöte
med medryckande sång och utmanande förkunnelse.
Mitt hjärtas sång är ett nytt musikevent i år som kommer vara i mattältet
onsdag och torsdag kväll.
Nyhem natt
Varje kväll kl 22 är det möte i Nyhemshallen eller fest på Rutan. På tisdagen
förenas vi i en bönekväll.

Samtalshjälp

– behöver Du någon att samtala med, eller behöver Du hjälp i bön?
Ring oss! Vi har tystnadsplikt!
Anna-Lena Forsblom: 073–9400024
Gunilla Johansson: 076–1129022
Gunnel James: 070–2416403		
Tomas Delavaux: 070–4329764
Mirian Delavaux: 070-5735654

Bitte Pansell: 073–0310617
David Gaute: 0381–17730
Roger Forsblom: 070-3407217		
Marianne Tiger: 070-2435872

Café Lyckan
Sista lördagen i månaden 10-14
Onsdagar 10-12:30
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