
Juni - Augusti 2022

Psaltaren 122:1 
Jag blev glad när man sa till mig: ”Vi ska gå till Herrens hus.”



Två timmar i veckan som förvandlar hela livet.
Jag vet!
Det är fascinerande hur vilse vi är med våra prioriteringar. Ofta vet vi vad som är
rätt men väljer ändå fel. 

Ta bara det här med arbete kontra vila. En vis man sa ”det är inte för mycket  
arbete som sliter ut oss, det är för lite vila”.

Två timmar av sammanlagt 168 timmar kan låta som en droppe i havet. Så lite tid
innebär det om man går på gudstjänst en gång i veckan. Eller en åttiofjärdedel
(1/84) om det är lättare att förstå… Och i så fall kan det väl kvitta? Två timmar hit
eller dit gör väl ingen skillnad? Gud räknar inte som du och jag. När han välkomnar
oss att en gång i veckan komma tillsammans i bibelläsning, predikan, sång, bön, 
gemenskap mm så ger han löftet att det kommer påverka alla de övriga 166
timmarna vi har! Inte tvärtom. 

Så istället för att fråga om vi har tid att gå till kyrkan borde vi säga ”har jag tid att 
inte gå till gudstjänst?”

Så här kan man tänka om mycket. Ett litet ord gör stor skillnad. Att säga hej, tack 
eller förlåt kan vara avgörande för någon annan såväl som för mig själv. Ett ”vad 
kul att se dig” kan värma ett fruset hjärta.

Jag brukar starta varje dag med någon bibelvers, det tar bara några sekunder, 
men ger mig rätt riktning för dagen. En kort bön till en hörande Gud har många 
gånger fått mina axlar att sjunka. En lovsång till Jesus har fått mig att se hoppfullt 
på tillvaron. 

Vi går nu in i en varmare period, med mer ledighet och slappardagar, vilket jag ser 
fram mot. Tempot går ner något. Behövligt.

Som en ”bror duktig” vill jag påminna dig om att inte glömma det lilla. Jag tror att 
du behöver det såväl som att du hinner det. 

Försök fira gudstjänst tillsammans med
andra var du än befinner dig och det kommer 
förvandla din vecka. Prioritera det till synes lilla 
(två timmar) och det större (166 timmar) 
kommer att bli så mycket bättre. 
Jag lovar att det funkar.

Jesus sa: ”Sök först Guds rike, 
så ska du få allt det andra också”.

Önskar dig en välsignad sommar!
/Mattias Gustavsson, pastor i Pingstkyrkan



Samtidigt som Gudstjänsten
OBS! Uppehåll 22 Maj - 4 September

Alla barn är självklartt välkomna på Gudstjänsterna 

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... Uppehåll under sommaren

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

Konfirmation
Till hösten startar frikyrkornas ekumeniska konfirmationsundervisning igång!
För dig som går i årskurs 8 och är intresserad av att lära dig mer av kristen 
tro. Du får också ett år med roliga läger, en resa till Stockholm och mycket 
annat.
Anmälan görs senast 1 sep till david@eksjo-pingst.se

David Thornell 072-448 37 14



Juni 
Söndag 5 kl.10:30  Gudstjänst med Nattvard
    Predikan: Ellen Thornell
    Lovsångsteam

Tisdag 7 kl.18:30  Bön & Lovsång

Söndag 12 kl.10:30  Gudstjänst + Församlingsmöte
    Predikan: David Thornell
    Lovsångsteam

Söndag 19 kl.10:30  Gudstjänst
    Predikan: Mattias Gustavsson
    Lyckans Trio

NYHEMSVECKAN
Ungdomshelg 17-19 Juni

Nyhemsveckan 20-26 Juni
Se mer information på Nyhemsveckan.se

Söndag 26 kl.10:00  Gudstjänst från Nyhemsveckan 
 (webbsändning) Predikan: Mats Särnholm
    Nyhemsveckans Lovsångsteam

Juli
Under Juli månad firar vi Gudstjänst på söndagar i 
Eksjö kyrka kl.10:00 och på Eksjö Camping kl.18:00. 

Varje dag är det andakter i kapellet kl.10:00 & 21:00
Se mer information på eksjocamping.se



Augusti 
Söndag 7 kl.10:30  Gudstjänst med Nattvard
    Predikan: Larsolof Egbäck - ”Närmare”
    Lovsångsteam

Söndag 14 kl.10:30  Gudstjänst
    Predikan: Mattias Gustavsson - ”Närmare”
    Lovsångsteam

Söndag 21 kl.10:30  Gudstjänst
    Predikan: Mattias Gustavsson - ”Närmare”
    Sång & musik med Familjen Roos

Tisdag 23 kl.18:30  Gemenskapskväll i Kyrkans stuga

Söndag 28 kl.14:00  KonfirmationsGudstjänst

Bönedagar
Måndag 29 Augusti - Torsdag 1 September

Kl.18:30

September

Söndag 4 kl.10:30  Gudstjänst med Nattvard + Ny-I-Stan Träff
    OBS! Start för Söndagsskoj och Delight
    Predikan: Ellen Thornell - ”Mitt val är gjort” 
    En Salig Blandning

Söndag 11 kl.10:30  Gudstjänst
    Predikan: David Thornell - ”Mitt val är gjort”
    Lovsångsteam

Församlingshelg
Fredag 16-17 Sepember på Ralingsåsgården

Söndag 18 September kl.10:30 i Pingstkyrkan, Eksjö

Planering med reservation för ändringar. 
Följ oss på Facebook och vår hemsida för uppdateringar.



Ungdomsledaren informerar...
Hej på er! 
På den här sidan kommer jag att informera er om vad som händer i församlingen 
för den yngre generationen men också lite av mina egna tankar.
Tonår har varit ett stort tacksägelseämne under hela terminen. Det har varit många
ungdomar då vi samlats på fredagskvällarna. Vissa kvällar har vi varit upp emot 
60 ungdomar i kyrkan eftersom flera nya sjundeklassare har hittat hit. Det har varit 
både roligt men också utmanande och vi har behövt tänka nytt kring hur vi bygger 
verksamheten så att alla känner sig välkomna. 
Den stora höjdpunkten under terminen var vårt utåtriktade möte TRUTH! Albin Karls-
son från Västerås besökte oss och många ungdomar gensvarade på inbjudan till 
frälsning. 
Den 3 juni har Tonår sin avslutning för terminen.

Konfirmationsundervisningen rullar också på bra. I slutet av april besökte vi Skogs-
kyrkogården där vi fick en guidad tur av de anställda. Det var en viktig lektion där
konfirmanderna också fick ställa sina frågor. Temat var döden men också livet efter 
detta livet. Vi har också hunnit med att besöka vår fina huvudstad vilket måste 
ses som höjdpunkten under denna termin. I Stockholm gjorde vi utflykter, delade 
ut mat till hemlösa, deltog på gudstjänster och hade mycket tid för gemenskap. 
Söndagen 28 augusti har vi avslutningsgudstjänst för våra 12 konfirmander.

Under terminen som varit har vi också haft Söndagsskoj och Delight. Vi på Delight 
åkte tillsammans med Tweens ifrån Storegårdskyrkan till Prison Island i Huskvarna för 
en dag med roliga aktiviteter och gemenskap. 
Jag är övertygad om att våra barn under söndagarna har fått bra och relevant 
undervisning och kärlek ifrån våra ledare. 
Med det sagt så är mitt stora böneämne just nu att vi ska bli fler barnledare då 
behovet är stort! Hör av dig till mig om du känner att du har ett hjärta för barnen i 
vår församling så kan vi prata mer tillsammans.

Terminen går mot sitt slut och för våra barn och ungdomar så börjar ett efterläng-
tat sommarlov att närma sig allt mer. Jag unnar dom verkligen detta då jag vet att 
skolan inte alltid är en enkel plats att vara på. Därför är jag också väldigt tacksam 
för dom verksamheter som församlingen erbjuder våra barn och ungdomar. Och 
inte bara verksamheterna i sig utan ännu mer att vi får presentera tron på Jesus 
Kristus som en möjlighet. 
Jag vill säga ett Stort tack till alla ledare för barn- och ungdomsverksamheterna! Ni 
förtjänar en hel sida men nu får det inte plats fler ord.

Jag vill avsluta med att skicka med detta bibelord från 
1 Tim 4:12
”Låt ingen se ner på dig för att du är ung, 
utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, 
i kärlek, tro och renhet”.

/David Thornell



Ungdomsledaren informerar...



Händer framöver...

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

9 juni   kl.14:30  Tuvan
17 augusti  kl.15:00  Mogården
7 september  kl.15:00  Snickaren
22 september  kl.11:00  Almgården
22 september  kl.12:00  Marieberg

Andakter på sjukhemmen

Bönedagar måndag-torsdag 29/8-1/9
Varje kväll kl 18.30 så möts vi till bön och lovsång. Vi ber för hösten, vår stad 
och vårt land, för vår värld, att människor ska möta Jesus och få sina liv 
förvandlade.

Vi är inte riktigt 100…
1923 bildades Eksjö pingstförsamling och nästa år vill vi  
fira det, främst genom att se framåt och vad vi längtar 
se Gud göra. Under 2023 vill vi satsa lite extra och har  
därför börjat samla in pengar till olika satsningar vi  
kommer göra. Därför är du välkommen med din gåva 
till församlingens vanliga konto och du märker  
med ”Pingst Eksjö 100 år”.

Församlingshelg 
16-17 september på Ralingsåsgården, 18 september i Pingstkyrkan Eksjö.

Fredag till lördag (med möjlighet till övernattning) är vi alltså tillsammans 
för gemenskap, undervisning, nattvard, samtal, god mat, mm på 
Ralingsåsgården. På söndagen firar vi Gudstjänst på hemmaplan. 
Kostnaden i år är valfri, ge det du har möjlighet till. 
Vi tror att det kommer bli grymt bra och att det är en oerhört viktig helg så 
planera in den och anmäl dig/er!



Detta har hänt...
Under pandemin var mycket i församlingen på paus men det hände ändå 
mycket på medlemsfronten, så här kommer en liten sammanfattning från 
ca 2 år tillbaka:

Döpta i Jesu namn:
Jesper Bengtsson
Rickard Brändén
Linnea Forsberg
Ulla Thörnvall
Louise Petersson

Vi är så tacksamma för er alla och hoppas ni trivs i församlingen!

Nya medlemmar från andra församlingar:
Maggie och Ola Melin
Simeon Sand Andersson
Moa Gustafsson
Cecilia och Tobias Hernvald
Malin och Kalle Rönngård
Ove och Agneta Jonsson
Dan-Göran och Els-Marie Fleur
Joel Fleur

Musik på terassen på Eksjö Camping

2/7 Anna-Maria Bergkvist med pianist Henrik Albertsson
9/7 Familjen Hellgren
16/7 Youngsters
23/7  Palace of Plenty
30/7  Granatz
6/8    Coverband- låtar av Jerusalem från Noa till Moderne man

Läs mer på eksjocamping.se



mer information på Nyhemsveckan.se



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.

Frälsningsbön

Amen



Samtalshjälp/Förbönshjälp
– 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  David Gaute: 0381–17730  
Roger Forsblom: 070-3407217  Tomas Delavaux: 070–4329764 
Marianne Tiger: 070-2435872  Mirjam Delavaux: 070-5735654

Föreståndare/Pastor:   Mattias Gustavsson  070-9327788 
    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  Konto: Verksamhetskassa
Tel: 0381–77 30 90     Bankgiro: 5643-9896
hemsida: www.eksjo-pingst.se  Swish: 1235923214
e-mail: pingstkyrkan@eksjo-pingst.se

Layout: Emelie Martinsson   Ansvarig utgivare: Mattias Gustavsson

Café Lyckan

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


