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En stjärna att följa
varje fall finner vi ju där
ursprunget till begreppet
ledstjärna och ursprunget
till våra adventsstjärnor.
Tänk, ni vise män från
Österns länder, okända
till namn och antal, vilka
avtryck ni gett i vår historia
och vår kultur! Tack för
att ni vågade, ni vise män
från Österns länder! Ni
vågade följa en övertygelse
och ge er ut med stjärnan som enda vägvisare
genom nattens mörker.
Ni visade att man kan gå
i tro. Satsa på något man är övertygad
om. Och tack Matteus för att du tog med
misstaget i din berättelse, misstaget att
fast de vise männen drevs av en stark tro
var de mänskliga och gjorde det så typiska
mänskliga misstaget. När de nästan var
framme så struntade de i stjärnan och
följde sin mänskliga logik och istället för att
söka efter ett smutsigt stall sökte de upp
det kungliga palatset. Men de rättade till
sitt misstag, sökte upp ledstjärnan igen och
kom rätt!

Decembermörkret lyses
upp av hundratals, ja
tusentals adventsstjärnor
i fönster, ute på gågator
och på andra platser. Att
decembermörkret behöver
lysas upp är vi nog alla
överens om.
Förr var adventsstjärnorna
ganska lika, först var de av
papper, sedan blev de av
trä eller halm, en period
var nästa alla av metall nu finns de i alla tänkbara
material och storlekar!
Men de har ett gemensamt: de sprider ljus
i mörkret!
Stjärnan är en viktig symbol, och det är
ju lite märkligt egentligen, för hur mycket
ljus ger en enda stjärna på en natthimmel?
Då ger ju fullmånen väldigt mycket bättre
ljus, för att inte tala om solen! Ändå är det
stjärnan vi har som symbol. När någon
är riktigt duktig i idrott eller i musiksammanhang är man en stjärna Om vi får ett
kraftigt slag talar vi om en stjärnsmäll! När
någon är ett föredöme är man en ledstjärna! I flaggor är stjärnorna viktiga symboler,
De största och viktigaste ekonomierna i
världen har stjärnor i sina flaggor: Kina,
USA och EU.

Stjärnan visade vägen till Guds son. Låt
adventsstjärnan visa oss väger till julens
mysterium!
Med önskan om en god advent!

Stjärnan är bevisligen en stark symbol, fast
en enda stjärna ger så lite ljus! Kanske allt
detta har att göra med vad som står i Matteus 2, berättelsen om de vise männen. I

Urban Gustafsson
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November
28
sö 10.00 Adventsgudstjänst
			 Carolina Sandqvist, Björn Golsäter
			Adventskören
			Söndagsskola
30
ti
18.00 Bön

December
5
sö 10.00
			
			
7
ti
18.00

Gudstjänst med nattvard
Urban Gustafsson, Maria Wärnsberg
East Street Band
Bön

12
sö 10.00
			
17.00
			

Gudstjänst med julspel
Söndagsskolan, Carolina Sandqvist
Luciafirande
Luciatåg, servering

19
sö 10.00
			
24 julafton 10.00
			
		
23.00
			
			

Gudstjänst med nattvard
Urban Gustafsson, Carolina Sandqvist
Julaftonsgudstjänst för alla åldrar
Carolina Sandqvist
Ekumenisk julnattsgudstjänst
i Pingstkyrkan
Urban Gustafsson
Sång: Karin Havskog m fl

26
sö 10.00
			
			
			
			

Gudstjänst			
Urban Gustafsson, Martin Rejler
Sång: Axel och Alma Rejler
Missionshälsningar och insamling till
Equmeniakyrkans mission i världen

Kyrkfika

dag
varje sön

jänsten

efter gudst

Januari
1
lö 16.00 Ekumenisk gudstjänst
			 i Storegårdskyrkan
2
sö 10.00 Gudstjänst med nattvard
			 Carolina Sandqvist, Indika Alge
			 Sång: Matilhde Brun
6 Trettondagen 15.00 Trettondagsknytis
			 Se sidan 6
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9
sö 10.00
			
			
11
ti
18.00

Gudstjänst
Urban Gustafsson
Sång: Erik och Sara Ljunggren
Bön

16
sö 10.00
			
			
			
18
ti
18.00

Gudstjänst med nattvard
Peter Furuholm, Urban Gustafsson
Sång: Nora Thelander, Elin Leiner och Rebecka Havskog
Söndagsskolan startar
Bön

23
sö 10.00 Gudstjänst
			 Urban Gustafsson, Gunnar Svensson
			 Sång: Sara Dufva-Lundquist och Sven-Ove Gunnarsson
			Söndagsskola
Efter kyrkfikat: Equmenias årsmöte
25
ti
18.00 Bön
30
sö 10.00 Gudstjänst med mässan ”Gå djupare”
			 Se sidan 6
			 Carolina Sandqvist
			 Körsång och musikgrupp
			Söndagsskola

Februari
1

ti

Bön

ag
varje tisd

18.00 Bön

kl 18.00

6
sö		ÅRSHÖGTID
		
10.00 Gudstjänst för alla åldrar
		
10.45 Årsmötet inleds, söndagsskola samtidigt
		
12.00 Lunch
		
12.45 Årsmötet återupptas
		
13.30 Avslutande andakt
			 (tiderna är cirkatider)
8

ti

18.00 Bön

13
sö 10.00 Gudstjänst med nattvard
			 Urban Gustafsson
			Söndagsskola
15
ti
18.00 Bön
20

sö

10.00 Ekumenisk sportlovsgudstjänst
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Klimatcirkel
Peter Furuholm kommer att hålla i en studiecirkel om klimat- och
miljöfrågor under vintern och våren med 5 - 6 träffar. Cirkeln kommer att starta onsdagen den 19 januari och utgår från Stefan Edmans bok ”Bråttom men inte kört”. Det kan också bli utrymme att
diskutera vår eventuella anslutning till ”Grön kyrka” och att samla
argument och ta fram underlag inför beslut om en sådan anslutning
i församlingen, om intresse finns. Förslaget är att träffas varannan
onsdag kl. 19.00-20.30, men kan slutligt överenskommas mellan
deltagarna. Anmälan till peter.furuholm@gmail.com eller telefon/
SMS till 073-908 92 91 senast 9 januari.

Vi sjunger mässan ”Gå djupare”
Mässan
”Gå djupare”
Eksjö Missionskyrka den 30 januari kl 10

söndag 30 januari kl 10.00
Vi sjunger mässan
”Gå
Vill du
varadjupare”
med och sjuav
ngaBengt
/spela? Johansson. Vill du vara
med och sjunga/spela,
diggrejler@gmail.com
till Gunilla Rejler.
grejler@gmail.
Anmäl dig till anmäl
Gunilla Rejler,
eller 073-958
32 28
com eller 073-958 32 28.
Övningstillfällen:
kl. 19.00-20.30 den 11/1,
Övnitre
ngstilltisdagskvällar
fällen:
tre tisdagskvällar
19-20.30
den 11/1,
25/1
18/1, 25/1 samt
lördagklden
22/1
kl.18/1,
9.00-12.00.
samt lördag kl 9-12 den 22/1 (genrep)

Trettondagsknytis
På trettondagen 6 januari kl. 15.00 återupptar vi ett koncept vi
hade för några år sedan: knytkalas helt utan planering. Du som vill
vara med tar med dig något ätbart som räcker till dig och en person
till, så möts vi i köket och fixar till en fest av det deltagarna har med
sig. Om du vill får du gärna ta med någon programpunkt så fylls
eftermiddagen av aktiviteter.
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Omsorgsgruppernas ansvarsveckor
v.
v.
v.
v.
v.
v.

47-48
49-50
51-52
1-2 		
3-4 		
5-6 		

(22 nov-5 dec)
(6-19 dec)
(20 dec-2 jan)
(3-16 jan)
(17-30 jan)
(31 jan-13 feb)

Jakob
Johannes
Andreas
Tomas
Filippos
Simon

Grupperna är ansvariga för kyrkvärdskapet, kyrkfika
och i förekommande fall snöskottning och sandning.
Fram till årsmötet ligger också veckostädningen på
grupperna.

575 95 Eksjö
Tel 0381-405 00
www.ingarpstra.se

Köper:
Sågtimmer
Skog på rot
Massaved

Tandläkare
Sven Bågesund

Säljer:
Sågade och
hyvlade
trävaror

Västerlånggatan 5, 575 31 Eksjö

Tel 0381 - 100 30

Vi åtager oss avverkningsuppdrag

Sjöåsgatan 4, 575 35 EKSJÖ
Telefon: 070-586 07 92

Kulturverksamhet sker i samarbete
med studieförbundet Bilda

Gravyr  Skyltar  Storformatsutskrifter
RollUp & banderoller  Dekaler
Trycksaker  Klädtryck  Brodyr
Visitkort  Stämplar  Flygfoto
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Välkommen till RPG

Riksförbundet
PensionärsGemenskap
www.rpg-smaland-oland.se

Tisdag 11 jan kl. 14.00
Medlemsträff i Storegårdskyrkan
" Farfar och jag / Om Pelle Näver”
Barnbarnet Per-Olof Högstedt
berättar. Servering
Scout
från 6 år
Måndagar kl 18.00

Tisdag 22 febr kl. 14.00
Årsmöte i Missionskyrkan
”Lyckans Trio”
Årsmötesförhandlingar
Lotteri
Servering av smörgåstårta
Avgift 60 kr
Anmälan senast 17 febr.
till Evan Brunehult 070-576 61 33
evan_brunehult@hotmail.com

Söndagsskola
Söndagar kl 10.00
Tonår
13-19 år
Fredagar kl 19.30 i Pingstkyrkan
Konfa
för dig som går i 8:an

Ordförande:
Evan Brunehult 070-576 61 33
evan_brunehult@hotmail.com
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