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Lös korsordet så får du fram ett ord i de
färgade rutorna. Skicka in ordet du får fram
till: korsord@svenskakyrkanjonkoping.se
senast 23 mars. Kom ihåg att ange ditt namn och
din adress. Fem vinnare får två biobiljetter var.
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ODR Samhällsinformation

i väntan på nästa amos – din tidskrift från Svenska
kyrkan Jönköping – får du här ett enkelt smakprov. En
hälsning från kyrkoherde Ann Aldén, några ord kring
kyrkans olika verksamheter och tips kring gudstjänster,
aktuella evenemang, projekt och insamlingar.
På baksidan har du möjlighet att lösa ett minikorsord
och bli medlem i Svenska kyrkan (om du inte redan är
medlem förstås!).
Tidskriften Amos ges ut i fyra nummer under 2020:
3 april, 12 juni, 9 september och i början av adventstiden. I första numret får du läsa om Faith Kakembo från
Jönköping, en lokal kändis som framförde ett bidrag i
Melodifestivalen!
Dop, konfirmation, bröllop och begravning
Svenska kyrkan finns för dig genom
hela livet; från dop, via konfirmation,
vigsel, välsignelse och begravning.
Genom stillsamma, livfulla, soliga,
regniga, lyckliga och sorgliga dagar.
Vi firar gudstjänster, har verksamhet för barn- och unga, samtalsstöd
i olika former, körer och mycket mer.
Vi är så tacksamma för våra medlemmar som gör detta möjligt!

En hälsning från kyrkoherde Ann
Aldén Du ser dem nästan överallt.
Stadens många kyrkor. Gamla kyrkor
som Kristine och Ljungarum. Nyare
kyrkor som Sofia och Järstorp. Och
kyrkor som inte är äldre än du och
jag – Ekhagskyrkan och Gräshagskyrkan för att bara nämna några. Väl
förankrade med ”båda fötterna” på
jorden, sträcker de sig mot himlen
för att påminna om att en annan
värld är möjlig.
Ett kort ögonblick av stillhet i en pressad vardag. Sunda
sammanhang för våra barn och unga. En kopp kaffe och
någon att tala med. En hand att hålla i när livet håller på
att rinna ut.
Kyrkan finns inte för att göra världen mera kyrklig –
utan för att göra världen mera mänsklig. Vi behövs i den
rörelsen både du och jag. Kom, se och upplev!
Ung i världsvida kyrkan
Felicia Tidekrans Rojas medlem i Jönköpings församling
reste hösten 2019 till den lutherska kyrkan i Costa Rica
- Iglesia Luterana Costarricense - ILCO. Hon deltog i ett
utbytesprogram för unga i Svenska kyrkan. Läs mer i
nästa nummer av Amos eller besök: svenskakyrkan.se/
jonkoping

Du är värdefull för verksamheten, välkommen - vad
vill du bidra med?
Act- Svenska kyrkans internationella arbete
Fastekampanjen heter Stå på modets sida.
Vi har alla rätten att leva i trygghet och säkerhet,
i frihet från våld. Kampen för fred, jämställdhet,
rättvisa och hållbarhet hör ihop.
Vi lever alla under samma himmel och har samma
rättigheter men verkligheten ser olika ut.
Vid vulkanen Irazú i Costa Rica skriver en deltagare namnet på programmet.

Stöd fasteinsamlingen - swisha gärna en gåva.

STÅ PÅ
MODETS
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

Följ oss i övriga kanaler:
Webb: svenskakyrkan.se/jonkoping
Instagram: @svenskakyrkanjkpg
Facebook: @svenskakyrkanjonkoping
Radio Vättervåg 98,5 MHz

Foto: Deborah Rossouw / Ikon

FASTEAKTIONEN 2020

Påskvandringar i Kristine kyrka
Varje år erbjuds skolklasser att göra en tidsresa från
Kristine kyrka till Jerusalem för att få uppleva Jesu korsfästelse och påskens budskap.
I år bjuder vi dig och alla som är intresserade till en
påskvandring onsdag 8 april kl 18.45, efter mässan.

Lärjungarna fiskar i Genesarets sjö. Bild från förra årets påskvandring.

