18 juni – 8 juli Berthil Johansson
Berthil Johansson är en
proffsig amatör och tävlingsledare i Bankeryds Fotoklubb. Hans bilder är ofta från
naturen och resor. I utställningen visas resebilder från
Kina, Albanien, Kongo-Kinshasa och Iran.
9 – 29 juli Sara Sveder
För Sara Sveder är fotograferandet en ventil, hennes
sätt att vara i nuet och naturen
och få energi. I naturen och i
fotograferandet känner hon
sig nära Skaparen. Hon upplever att bilderna ”talar” och kombinerar därför
gärna sina foton med text.
30 juli – 19 augusti Anneth Svensson
Anneth Svensson är ullkonstnär och ”målar” med
ull. Tekniken som används
är tovning, både våttovning
och nåltovning. Motiven är
allt ifrån änglar och människor till landskapsmotiv.

Vart är du på väg?
ALPHA - grundkurs i
KRISTEN TRO
Vi har inte alla svar
men är öppna för alla
frågor och samtalar gärna
om vårt livs stora resa.
Korskyrkan,
Östra Storgatan 93
korskyrkan-jkpg.se

FIKAKOMPIS

Barnfestival 26/8

Trött på att fika ensam?
Kom och fika med andra
som också vill ha sällskap.
Ons kl 10.30 på caféet.
Kanske gör vi också något
tillsammans för de som
önskar.

Jimmy Trollkarl,
barnkören Strössel,
puls-lopp med mera.
Hamburgare, korv,
kaffe, glass och kakor.

Vätterstranden
kl 12-15

CAFÉ 93 ÖPPETTIDER
Tisdag 19 juni – söndag 19 augusti
(ej öppet 22-23/6)
Måndag – torsdag kl 10.00 – 18.00
Caféförestån
Fredag kl 10.00 – 21.00
dare:
Nathalie Sk
oglar
Lördag kl 10.00 – 18.00
Gabriel Lars
son
Söndag kl 11.00 – 20.00

KONTAKT
VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST I
VÄTTERSALEN VARJE SÖNDAG KL. 10.00

(utom midsommarsöndagen)
www. korskyrkan-jkpg.se
Facebook: Korskyrkan, Jönköping

Café 93

Start
12/9

Café 93, Korskyrkans församling
Östra Storgatan 93, 554 52 Jönköping
036-12 65 14
www.korskyrkan-jkpg.se
http://facebook.com/cafe93

Östra Storgatan 93
Vid Vätterstranden

SOMMARPROGRAM 2018

UTSTÄLLNINGAR I VÄTTERSALEN

Välkommen till Café 93 och Korskyrkan!
Nu är det dags igen för en ny säsong av Café 93 vid
Vätterns strand.
Café 93 drivs av alla oss som tillhör Korskyrkan, en
blandning av människor i alla åldrar med ett gemensamt – tron på Jesus. Här är vi församling året om men
på sommaren vill vi på detta sätt skapa en skön plats
för gemenskap och tro för alla som vill, även för dig som
kanske inte annars hittar till oss. Vi vill bjuda på något
för såväl vår yttre som inre människa – gott fika, programkvällar och möten både mellan människor, och som
vi tror, med en närvarande Gud.

Sön 8/7 kl 18

Fre 29/6 kl 19

Folkmusikgruppen JAERV,
med Jönköpingsbördige Joel
Hagen på flöjt, bjuder på
nyskriven och traditionell
svensk samt japansk musik
tillsammans med två framstående japanska musiker,
Akihisa Kominato och Yutaka
Oyama.

Sön 1/7 kl 18

Martina Sundberg, Maria Hessel och Johanna Köllerfors utgör Huskvarnagruppen SHINE som bjuder på stämsång
till pianokomp och allt från psalm till
gospel.

Fre 6/7 kl 19

THOMAS CERVIN har en stor
känsla för ord och klanger och hans
varierade texter bottnar i en varm
tro på en välsignande Gud. Det blir
egna låtar, Bob Dylan och lite annat
i singersong-writerstilen.

INGEMAR OLSSON OCH
COFFEE BAND
Det blir låtar från Ingemars digra
låtarkiv som speglar glädjen att leva
och vara en människa som vet om att
man är värdefull.
En insamling kommer att tas upp
istället för entré

Fre 13/7 kl 19		

ANNA MORENCY från Habo och
EVA MELIN från Jönköping bjuder
på allt från visa till musikalmusik. Anna
sjunger och Eva kompar på piano.

Sön 24/6 kl 18		

TORBJÖRN LANTZ har med sig
sin tolvsträngade gitarr, läsarsånger
och andliga visor. Det finns goda
möjligheter att sjunga med i flera av
sångerna.

Sön 29/7 kl 18

Huskvarnabördiga vismakerskan MALENA FUREHILL skriver och sjunger
sånger som drar i ”längtanstrådarna”.
Hon delar ord och toner som väcker
hopp och förundran tillsammans med
TINNA PERSSON.

Fre 3/8 kl 19

En kväll med ADAM ELIASSON,
sång, och GERD LINDBERG, piano,
som tillsammans bjuder på visa, musikal
och en hel del annat.

Sön 15/7 kl 18

Sön 5/8 kl 18

Tjejtrion FRIDA ELMGREN,
MARIA SÄLL OCH FRIDA
KARLSSON beskriver med hjälp
av andras och eget material sin tro
på en kärleksfull Gud genom sång
och musik.

Fre 20/7 kl 19

Jönköpingstjejen LENA SMEDS
har sina musikaliska rötter i
singersong-writing med countryinfluenser. Med sin behagliga röst
och ton beskriver hon livet med
fokus på hoppet.

Det äkta paret ROBERT OCH IRENE
JOHANSSON från Aneby tar med
publiken på en upptäcktsfärd med sånger
och korta berättelser om välkända sångdiktare som t ex Lina Sandell och Fanny
Crosby.

Fre 10/8 kl 19

Den skönsjungande FAMILJEN
YLENFORS, med pappa Sören
och döttrarna Ida, Tilda och
Mimmi, bjuder på ett varierat
musikprogram.

Sön 22/7 kl 18

Sön 12/8 kl 18

PETER och KICKI ARVIDSSON från
Jönköping sjunger sånger som har en speciell plats i deras hjärtan och som betytt
mycket för dem genom åren.

Fre 27/7 kl 19

ANNIELLE bjuder på pop med
inslag av folkmusik och country.
Soundet bygger på att hennes karaktäristiska röst är i fokus samt att den
akustiska gitarren finns med som ett
grundelement.

VAGGERYDS BRASS har spelat ihop
i ca 25 år. Förutom blåsmusik innehåller
deras konserter alltid inslag av sång eftersom medlemmarna i brasset också bildar
VAGGERYDS MANSKÖR.

Fre 17/8 kl 19

En hel del blues, lite gospel och
massor av country och stämsång blir det med AMERICAN
HYMNS på scenen. Och hymner uppgrävda ur den amerikanska myllan, som borstats och
slipats till.

