18 juni - 7 juli Ulla Stigson
I min konst använder jag ofta
mycket kraftiga färger och har
en egen palett. Eftersom jag är
dalkulla är det ofta allmogefärger
jag använder, så att målningarna
ska gå att kombinera. Mina motiv
är ofta naivistiska, illustrativa och
i teman.
8 - 28 juli Emma Vo
Med inspiration från naturen,
musiken och världen skapar jag
abstrakta målningar där jag låter
färgerna flöda. Färgerna är ett sätt
för mig att uttrycka och förmedla
mina erfarenheter, sinnelag och vad som
försiggår i mitt huvud, hjärta och själ.
29 juli – 18 augusti Anneth
Svensson
Jag är ullkonstnär och ”målar”
med ull. Tekniken jag använder
är tovning – både våttovning och
nåltovning. Motiven är allt från
änglar och människor till landskapsmotiv.
VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST I
VÄTTERSALEN VARJE SÖNDAG KL. 10.00

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

Vart är du på väg?

Café 93

ALPHA - grundkurs i
KRISTEN TRO

Östra Storgatan 93
Vid Vätterstranden

Vi har inte alla svar
men är öppna för alla
frågor och samtalar gärna
om vårt livs stora resa.
Anmälan till
info@korskyrkan-jkpg.se

Café 93 ERBJUDER:
Lättare luncher, hembakat fikabröd, mackor,
dricka, fairtrade kaffe, glass med mera

Café 93 ÖPPETTIDER
Tisdag 18 juni – söndag 18 augusti
(ej öppet 21-22/6)
Måndag – torsdag kl 10.00 – 18.00
Caféförestån
Fredag kl 10.00 – 21.00
dare:
Simon Erland
Lördag kl 10.00 – 18.00
sson &
Cornelia Nils
son
Söndag kl 11.00 – 20.00

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

Välkommen till Café 93 och Korskyrkan!
Vi som driver Café 93 är Korskyrkans församling.
Vår förhoppning är att caféet ska få vara en plats för
avslappning och rekreation, en plats för möten med
både nya och gamla bekantskaper och inte minst,
förstås, med Jesus själv! Vi tror att Han lever och är
intresserad av just dig och ditt liv.
Vi hoppas att Café 93 får vara en plats där du får
uppleva god gemenskap, bra programkvällar, gott
fika och, viktigast av allt, att du är sedd och älskad
av en god och närvarande Gud. Vi tror att det är det
alla människor innerst inne behöver mest av allt.

Sön 23/6 kl 18		

LENA SMEDS har sina musikaliska
referenser i singersong-writing med
countryinfluenser. Med sin behagliga
röst och med en ton som berör
beskriver hon livet med sina talande
texter.

Fre 28/6 kl 19

Sön 7/7 kl 18

Fre 12/7 kl 19		

Av gospelkören ON TRACK kan du
förvänta dig modern gospel uppblandad
med lite traditionell. Tillsammans är
gospel roligare och därför kommer du
självklart att erbjudas att sjunga med.

Sön 14/7 kl 18

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.

Fre 5/7 kl 19

JOHAN och GUNILLA SIGVARDSSON har en bred repertoar,
från välkända andliga sånger, läsarsånger,
psalmer, Elvis Presley, allsånger, country/
gospel till mer nyskrivet material. Deras
sånger känner de flesta igen och kan
sjunga med i.

JILL SVENSSON slog igenom när
hon 2010 vann Talang i TV4. Sedan
dess har hon turnerat världen över
och på Café 93 bjuder hon på svensk
musik, musikal och ballader.

Fre 2/8 kl 19

JOEL HAGEN på flöjt och saxofon, är ett
välkänt ansikte på Café 93 som framträtt
i många olika konstellationer genom åren.
Vilka som följer med i år är dock inte helt
klart vid detta programs tryckning men en
njutbar musikalisk kväll utlovas!

Egna låtar med både lättsamma och
mer eftertänksamma texter om tro
och existens blir det med BOSSE
GÖRANSSON MED KOMP. Musikaliskt är det fråga om en blandning mellan visa och pop, med ett inslag av jazz.

Ett program som andas sommar bjuder MARIA NORBURG TELL och DAVID
TELL på. Några sånger från
skivan ”Äntligen här!” kommer att framföras, blandade
med flera nyskrivna låtar. Det
blir sköna och glada melodier
med texter fyllda av hopp.

Sön 30/6 kl 18

Sön 28/7 kl 18

PERNILLA och ANN-CHARLOTTE
HOLM är svägerskorna som vill sprida
tröst och uppmuntran med sin musik. De
flesta sångerna är lånade från andra artister men en och annan egen låt sjunger de
också, i vacker stämsång till piano.

Fre 19/7 kl 19

En trubadur som förknippas med
mjuk finstämd sång, vackra melodier
samt underfundiga och engagerande
texter är LASSE SIGGELIN. Var
han än drar fram med sina visor om
tro och vardag brukar hans program
uppskattas av både gammal och ung.

Sön 21/7 kl 18

Sön 4/8 kl 18

En f d elev på Per Brahegymnasiets musiklinje, som sjungit mycket i olika kyrkor
genom åren, är FELICIA CARPVIK.
Hon bjuder på en härlig mix av jazz, visa
och pop med texter på olika teman som
rör livet, människan, Gud och sommaren.

Fre 9/8 kl 19

BULLOCK HEARTS spelar
medryckande gitarrdriven pop/
rock med hjärtat på rätta stället
och glimten i ögat. Några av deras
låtar är bland de mest spelade
i både Sveriges och Finlands
största radiokanaler.

Sön 11/8 kl 18

ANNA-KAISA WAHLIN från
Jönköping sjunger eget och andras
material med utgångspunkt i Josua 1:5
”Jag skall inte lämna dig eller överge
dig”.

Fre 26/7 kl 19

Sångaren och musikern LARSLISA
ANDERSSON har en lång karriär
bakom sig. Han har spelat med Salt,
Edin Ådahl, Carola, Per-Erik Hallin
m fl. Dessutom har han medverkat i
ett antal tv-produktioner där “Minns
du sången” blev en publikfavorit.

Eget material på svenska blir det när
RICKARD SUNDSTRÖM kommer
till oss. Visor, akustisk pop med tänkvärda
texter om livet, tron på Gud och det stora
i att vara människa handlar den här kvällen
om.

Fre 16/8 kl 19

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

