
KONTAKT
Café 93, Korskyrkans församling
Östra Storgatan 93, 554 52  Jönköping
036-12 65 14
www.korskyrkan-jkpg.se
http://facebook.com/cafe93, Instagram: Cafe93jkpg

UTSTÄLLNINGAR I VÄTTERSALEN

Välkommen till gudstjänst söndagar kl 10 
(utom 27/6) om FHM:s regler tillåter det. 

Se info på Korskyrkans hemsida

15 JUNI – 4 JULI, Per Brahe-
elever, gymnasiearbeten 
Vi är tre ”nyutgångna” Per Brahe-elever 
som visar våra helt olika gymnasie-
arbeten. Vi heter Thea Danielsson, Ella 
Hultstien och Sigrid Olsson. Det vi visar 
är konst i keramik, textil och måleri.

5 – 25 JULI, MARIANNE JOHANSSON, foto 
Min utställning heter: Jerusalem – män-
niskor, tro och tradition. 2019 gjorde jag en 
resa till Israel och Palestina. Det blev många 
möten med människor som arbetade med 
fred och samförstånd, med kvinnor som 
berättade om sin vardag och deras önskan att 
få ett slut på konflikten och med människor 
som visade sin tro, sina traditioner mm.

26 JULI – 8 AUGUSTI, ANDREAS BERGROTH, 
akrylmålning 
Jag har alltid tecknat och uttryckt mig i 
bild. 2010 köpte jag en penna med hel-
täckande akrylbaserad färg och var fast. Nu 
målar jag med lättflytande akryl på pannå 
och har insett att det är något jag älskar att 
göra. Min inspiration kommer ofta från 
sångtexter, stadsmiljö och motljus.

9 – 22 AUGUSTI, MARGARETA 
ANKARBERG, akvareller 
Jag har hela mitt liv varit intresserad och 
njutit av olika slags skapande och hantverk 
på min fritid. Under de senare åren har jag 
framför allt fascinerats av akvarell-
målning, där ett flertal faktorer samverkar 
som inte alltid är förutsägbara. Välkommen
 att betrakta mina tavlor med temat ”Låt väggarna tala”. 

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.

Anmälan till 
info@korskyrkan-jkpg.se
Prel. start ondag 22/9

Café 93 ERBJUDER:
hembakat fikabröd, lättare luncher, mackor, 
dricka, fairtrade kaffe, glass, våffelonsdagar m m

Café 93
                Östra Storgatan 93
                Vid Vätterstranden

Caféföreståndare:
Wilma Carlson & 
David Eliasson

ÖPPETTIDER

Tisdag 15 juni – söndag 22 augusti 
(ej öppet 25/6)
Måndag – torsdag  kl 10.00 – 18.00                                                                                                                                   
Fredag kl 10.00 – 21.00                                                                                                                                            
Lördag kl 10.00 – 18.00                                                                                                                                            
Söndag kl 11.00 – 20.00

SO
M

M
A

R
P

R
O

G
R

A
M

 2
02

1

Vi följer FHM:s rekommendationer, vilket betyder att 
musikprogrammen kan komma att bli inställda på kort 

varsel. Håll dig uppdaterad om vad som händer på 
korskyrkan-jkpg.se
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Sön 25/7 kl 18
Pianisten NOA EDWARDSSON 
och hans trio fokuserar på jazz och 
funk. I början av 2020 släppte han en 
EP med moderna versioner av gamla 
välkända psalmer av högsta musikaliska 
kvalitet.  

Sön 1/8 kl 18
REAL BAND startades för några år se-
dan av musiker från Jönköping som vill dela 
med sig av den glädje musiken ger. Bandet 
består av åtta musiker och två sångare, med 
erfarenheter av många olika stilar: blues, 
jazz, gospel, disco m m. 

Fre 13/8 kl 19 
MIKAELA SIMONSSON är artist, 
låtskrivare och producent från Ölmstad. 
Hennes musik är jordnära och ärlig. 
Ödmjukt och enkelt funderar hon över livet i 
sina unika texter. Mikaela förmedlar innerligt 
sina sånger rakt in i vår vardag.

 

YLENFORS X 3
 

Fre 16/7 kl 19 
Med förkärlek till text och uttryck vill 
KRISTOFFER DAHL förmedla en va-
riationsrik musikalisk upplevelse. Genom 
sina roller som sångpedagog på Per Brahe-
gymnasiet, kör-/orkesterledare i Pingst-
kyrkan samt körsångare i Jönköpings 
kammarkör påverkar han Jönköpings 
musikliv på olika sätt.

Sön 18/7 kl 18 
FRIDA ELMGREN, LINDA WEN-
NERHOLM och MARIA SÄLL är en 
tillfälligt hopsatt trio från Huskvarnas 
höjder. De bjuder, ev tillsammans med 
någon gästande vän, på en blandad kom-
pott av gamla och lite nyare sånger om 
tro under vanliga dagar.

Sön 11/7 kl 18  
SÖREN YLENFORS framför tillsammans 
med döttrarna IDA och TILDA ett varierat 
sång- och musikprogram där tankar om livet 
och tron står i centrum.

Fre 2/7 kl 19 
LARSLISA ANDERSSON är mu-
sikern med en över fyra decennier lång 
karriär. Han har spelat med Salt, Edin 
Ådahl, Carola, Per-Erik Hallin m. fl. samt 
medverkat på många inspelningar och  
tv-produktioner där serien ”Minns du 
sången?” blev en publikfavorit.

Sön 27/6 kl 18  
MICHAEL JEFF JOHNSON skrev 
sin första sång som tioåring. Med åren 
har det blivit åtskilliga hundra. Sångerna 
är poetiska och känslosamma. Skapan-
det handlar inte om mig, utan vem Gud 
är i och genom mig, säger han.

Sön 4/7 kl 18 
AMERICAN HYMNS spelar1800-
talsmusik i fartfylld country’n’blues-
tappning. Det blir många kristna 
klassiker som det är svårt att sitta still 
till.  Trummor, ståbas, munspel, gitarr, 
mandolin, dobro och mycket stämsång 
utlovas.

Fre 9/7 kl 19 
Att vara människa är att röra sig 
mellan glädje, sorg, kärlek, rädsla, 
hopp, tvivel och tro. I enkelhet bjuder 
SUSANN SPARR och JANNE 
LILJEGREN, som annars leder 
gospelkören On Track, på ett program 
med detta som utgångspunkt. 

Fre 18/6 kl 19 
PHILIAS musik har sitt ursprung i 
jazz, funk och visa. Det mesta är eget 
material, på svenska, och man reflek-
terar över relationen till Gud, till andra 
människor och till sig själv. 

Sön 15/8 kl 18 
AMANDA BROMAN är en soul-, pop- och 
gospelinspirerad tjej som ägnat stora delar av 
sin fritid åt sång och musik ända sedan barns-
ben. Amanda med band kommer att bjuda på 
gamla och nya, välkända, svängiga låtar med ett 
positivt och viktigt budskap.

Fre 6/8 kl 19 
Folkmusikgruppen JAERV har flera 
gånger turnerat i USA med stråkduon 
THE OK FACTOR. Duon har nu 
kommit till Sverige för att fortsätta 
samarbetet med Jaerv här. Det blir ett 
levande möte mellan svensk och ameri-
kansk folkmusik.  

Fre 23/7 kl 19 
Det kommer att bjudas på en 
samling finstämda sånger att luta 
sig mot, om kärlek, tvivel och tro, 
framförda av AXEL och SOFIA 
DAHLIN. 

Sön 8/8 kl 18 
En konsert med DAN ROSENGREN 
brukar uppfattas som vacker, svängig och 
tänkvärd. Den roar och berör öra, själ och 
hjärta. Tonspråket och sångtexterna handlar 
om livets stora och vardagsnära saker; hopp, 
tro, kamp och förtröstan.

Fre 20/8 kl 19
FAITH KAKEMBO är en soul-, gos-
pel- och jazzinspirerad artist som mest 
sjungit i kyrkor och på andra scener 
runt omkring Jönköping, men även på 
Melodifestivalen 2020.  Hon kompas av 
ANNA LENNARTSSON på piano.

Sön 20/6 kl 18 
LINA VÄRMSJÖ MED VÄNNER 
kommer från Betelkyrkan i Vaggeryd. 
Musikstilen är varierad och man 
blandar både äldre och nyare sånger 
och texter, som vill beröra på djupet 
och visa vem Jesus är.

Fre 30/7 kl 19
HENNA LACABANNE och 
EVELINA JANSSON från 
Huskvarna spelar pop som inger 
hopp, tro och mod och handlar 
om livets olika skiftningar. De är 
aktuella med de nya låtarna ”Vin-
nare” och ”Ringar på vatten”. 


