Jag vill lova Herren så länge jag lever, lovsjunga
min Gud så länge jag är till.

Ps 146:2

September - December
2022

Drömmen om livet kan förstöra livet

Målbilder, drömmar, visioner är fundamentala för oss människor. Det är
lika viktigt att få längta efter helgen och människor man ska möta då, som
semesterresan som man planerat och sparat till under lång tid, eller som företaget
som sätter tydliga visioner för framtiden. Drömmar för det som inte har hänt ger
kraft för dagen som är. Det finns en hemlighet med sunda målbilder.
Så ha gärna mål för ditt liv. Men. Låt inte det som du inte har varit med om få bli
större och viktigare än livet.
Ett exempel. Är en kristen församling viktig idag? Eller blir den det först den dag
då vissa kriterier är uppnådda?
Många, jag inkluderad, drömmer om en mer Jesus-centrerad, kärleksfull, tjänande,
förlåtande, andefylld, kraftfull kyrka än vi ser idag. Det är en bra vision.
Problemet har blivit att vi kanske säger att församlingen blir viktig för mig först när
dessa saker har hänt. När drömmen blir verklighet då ska jag vara med och
engagera mig, säger vi.
Detta är ett våghalsigt resonemang. Kanske till och med direkt destruktivt. Inte
bara när det gäller att vara med i en kristen
församling.
Den tyske teologen Dieter Bonhoeffer (avrättad i koncentrationsläger tre dagar
innan freden) säger ”Den som älskar drömmen om församlingen mer än den
verkliga församlingen kommer bidra till dess upplösning”.
Världen skakar. Värderingar rubbas. Guds församling behövs. Vi har aldrig varit
perfekta, kommer aldrig att bli det. Såklart försöker vi göra rätt och tänka igenom
hur vi är en Guds församling på bästa sätt. Visst har vi ambitioner och visioner. Men
vi älskar inte vår församling så som den är om 20 år utan vi ger våra liv för den idag.
Det är Guds turordning. Att älska först och sedan ta itu med det som behövs. Först
förlåtelse och försoning och sedan ett liv i Jesu efterföljd och att bli mer och mer lik
honom.
Romarbrevet 5:8 ”Men Gud bevisar sin
kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt
ställe, medan vi ännu var syndare”.
Du är mer än välkommen till
pingstkyrkan! Vi försöker vara en
gemenskap och församling för alla
generationer.
Önskar dig en välsignad höst!
/Mattias Gustavsson, pastor i Pingstkyrkan

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

Bibel, Bön & Fika tisdagar kl.10:00
På tisdagar träffas de som är daglediga i församlingsvåningen för att läsa
bibeln tillsammans, be och fika.

Reservation för ändringar. Följ oss på FB och hemsida för uppdateringar.

September
Tisdag 13

kl.18:30

Bön & Lovsång

Söndag 18
kl.10:30		
Gudstjänst - ”Närmare för att komma längre”
				Predikan: Mattias Gustavsson, Lovsångstem
Söndag 25
kl.10:30		
Gudstjänst - ”Ge det vidare”
				Predikan: Mattias Gustavsson, Lovsångstem
Tisdag 27
kl.18:30
Bön & Lovsång
				

Oktober
Söndag 2
kl.10:30		
Gudstjänst med Nattvard - ”Ge det vidare”
				
Predikan - Larsolof Egbäck, Lovsångstem
							OBS! Församlingsmöte!
Lördag 8
HELDAG
ENGAGE i Nässjö
					- se information på hemsidan
Söndag 9
kl.10:30		
				

Gudstjänst - ”Ge det vidare”
Predikan: Mattias Gustavsson, Lyckans Trio

Tisdag 11

Bön & Lovsång

kl.18:30

Fredag 14 - Lördag 15		
UPPDRAGET 22
					- se information på uppdraget2022.se
Söndag 16
kl.10:30		
				

Gudstjänst - UPPDRAGET 22
Predikan: Ove Jonsson, Lovsångsteam

Söndag 23
kl.10:30		
Gudstjänst med predikantbyte
				Predikan: Mattias Gustavsson
				Lovsångstem från ”Marre”
Tisdag 25

kl.18:30

Bön & Lovsång

Söndag 30

kl.10:30		

TillsammansGudstjänst i Storegårdskyrkan

November
Söndag 6
kl.10:30		
				

Gudstjänst med Nattvard - Kolosserbrevet
Predikan - Mattias Gustavsson, Lovsångstem

Tisdag 8

Bön & Lovsång

kl.18:30		

Lördag 12			

Pingst Ledare - se separat information

Söndag 13
kl.10:30		
				

Gudstjänst - Kolosserbrevet
Predikan - Ellen Thornell. Sång: Patric Andersson

BÖNEDAGAR kl.18:30
Måndag 14 november - Bön & Lovsång
Tisdag 15 november - Bön & Lovsång, Nattvard
Onsdag 16 november - Bön & Lovsång
Fredag 18

kl.19:30		

TRUTH

Söndag 20
kl.10:30		
				

Gudstjänst - Kolosserbrevet
Predikan - Larsolof Egbäck, Lovsångstem

Tisdag 22

Församlingsmöte med budget & val

kl.18:30		

Söndag 27
kl.10:30		
				

Gudstjänst - Första Advent
Predikan - David Thornell, Lovsång

December
Lördag 3

kl.19:00		

Julkonsert - Kapellmästare David Roos

Söndag 4

kl.10:30		
kl.18:00		

Gudstjänst - Andra Advent ”Julfest för ALLA”
Julkonsert - Kapellmästare David Roos

Fredag 9

kl.11:00		

Julfest för seniorer - se separat information

Söndag 11
kl.10:30		
Gudstjänst med Nattvard - Tredje Advent
				Dialogpredikan med Mattias Gustavsson
				& Larsolof Egbäck, Lovsångsteam

Ungdomsledaren informerar
Hej!

På den här sidan kommer jag att informera er om vad som händer i församlingen för den yngre generationen och det som ligger framför.
Vecka 33 fick jag tillsammans med 30 ungdomar från Eksjö spendera på
Böda (Öland). 5 soliga dagar med mycket volleyboll och olika aktiviteter
blandat med seminarier,
kvällsmöten, och bra undervisning visar sig vara ett lyckat koncept. Denna vecka fick många ungdomar fatta viktiga beslut och erfara andliga
upplevelser. Det märks att lägerveckor som dessa varit saknade under den
senaste tiden. Denna vecka var den absolut bästa starten vi kunde få på
en ny termin för Tonår!
Lördag den 3:e sep gjorde vi med större satsning med ”Jesus på Stan” då
vi arrangerade en Drive-In-Bio på Storegårdsparkeringen. Ca 35-40 bilar
var på plats under kvällen för att se den Oscarsbelönade filmen ”Hacksaw Ridge” som har ett kristet budskap. Under kvällen bjöd vi också på
hamburgare, korv, pannkakor och läsk. Cafébussen var också på plats. Vi
ber och hoppas att filmens budskap ska få leva kvar i ungdomarna och
att detta kan få va början på en flerstegsraket till tron på Jesus. Det känns
värdefullt att vi får finnas till för dessa ungdomar och visa att det finns en
framtid och ett hopp för deras liv.

Vad ligger framför då?

29:e okt har vi en dag för Delight &amp; Storegårdskyrkans Tweens. Dagen är det en gemensam Tillsammansgudstjänst i Storegårdskyrkan. Härligt
att vi som församlingar får gå samman då och då och fira gudstjänst.
TRUTH som Tonårs utåtriktade möte kallas äger rum i Pingstkyrkan 18 nov!
Detta är alltid en höjdpunkt för mig personligen. Vi bjuder in flera andra
ungdomsgrupper runtom Höglandet men visionen är också att vi ska nå
nya ungdomar i vår egen stad. Detta är den perfekta kvällen att bjuda in
någon som aldrig varit i kyrkan innan.

Som avslutning vill jag uppmana dig som känner att Pingst Eksjö är ditt
andliga hem att vara med och be för våra barn och unga. Nu är både
Tonår, Konfa, Delight, Söndagsskoj och Royal Rangers igång och dessa
verksamheter omfattar många barn och ungdomar. Be att Gud ska få
göra stora saker i deras liv! Be också om ny kraft för alla våra ledare. Tack!!
/David Thornell

En pratstund med Anita
Anita Andersson är en av eldsjälarna i Café Lyckan.
Vem är du Anita?
- Jag har jobbat som sjuksköterska på Höglandssjukhuset i många år.
När blev du en kristen?
- Jag har alltid haft en tro, men jag tog beslutet att följa Jesus när jag var 9
år gammal.
Du har lagt ner många timmar i Café Lyckan, vad driver dej ?
- Jag hoppas och tror att vi genom caféet ska få förmedla Jesus.
Vad gör dej glad?
- När tårtorna och bakningen lyckas, OCH min familj.
Innan vi slutar vår lilla pratstund börjar Anita sjunga på sången: ”Du har
alltid varit trofast” och säger: Den texten stämmer på mej och mitt liv!
Bild & Text: Bitte Pansell

Café Lyckan

Händer framöver...
UPPRAGET 2022, Fredag 14 oktober - söndag 16 oktober.
”Sveriges folk behöver höra det glada budskapet om Jesus! Gud behöver
människor som vill gå ut. Denna helg är för dig som vill vara med och bli
inspirerad, få nytt mod, bli utmanad och dela erfarenheter.
Möt människor som använder olika ”redskap”, som t.ex. lastbil, båt,
pannkaksvagn, bil, mc, cafévagn och cafébuss som finns med på olika
festivaler, marknader, torg, gågator och i hamnar.”
						
(Från uppdraget2022.se)
Titta på hemsida för program
BÖNEDAGAR, måndag 14 november - onsdag 16 november
Vi inbjuder till extra dagar för bön och lovsång. Varje kväll kl.18:30 möts vi
till bön & 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 samlar därför in pengar till olika
satsningar vi kommer att göra. Du är välkommen med din gåva till
församlingens vanliga konto, märk din gåva med ”Pingst Eksjö 100 år”.

JULFEST, fredag 16 december kl.11:00-13:00

Alla som kallar sig själva för seniorer (eller liknande) är välkomna på julmat
med julandakt, sång och musik.
Självkostnadspris där överskott går till missionsändamål.

Andakter på sjukhemmen

2022-10-12 14:00
2022-10-12 15:00
2022-10-27 14:30

Lunnagård
Mogården
Tuvan

2022-11-16 15:00
2022-12-01 11:00
2022-12-01 12:00

Snickaren
Almgården
Marieberg

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

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.

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

Samtalshjälp/Förbönshjälp

– 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
Roger Forsblom: 070-3407217		
Marianne Tiger: 070-2435872		

Bitte Pansell: 073–0310617
David Gaute: 073–5979051		
Tomas Delavaux: 070–4329764
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

