
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

21 juni – 10 juli Jakob Bäckrud, 
foto
Så länge jag kan minnas har jag tyckt det 
är kul att skapa och uttrycka mig kreativt 
på olika sätt. För ungefär fem år sedan så 
började jag fotografera med en system-
kamera som jag lånade. Jag fastnade för att 
ge mig ut i naturen med kameran. Dels för att bara komma ut och 
uppleva naturen i sig. Men också för att upptäcka nya platser där 
man kan fotografera nya saker och vyer. Nu delar jag mina foton 
mycket genom att printa dem och skapa olika typer av tavlor.

11 – 31 juli Huskvarna 
Fotoklubb
Vi är några från fotoklubben som 
vill visa våra foton med temat Na-
tur. Klubben har en fin klubblokal 
i centrala Huskvarna där medlem-
marna träffas första tisdagen varje 
månad. Bildvisningar, tävlingar och fotoutflykter står på 
programmet.

1 - 21 augusti Anneth Svensson, 
tovning
Jag är ullkonstnär och ”målar” med ull. 
Tekniken jag använder är tovning – både 
våttovning och nåltovning. Motiven är 
allt från änglar och människor till land-
skapsmotiv. 

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

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

Café 93
                Östra Storgatan 93
                Vid Vätterstranden

Caféföreståndare:
Lovisa Hultman 
David Eliasson

ÖPPETTIDER

Tisdag 21 juni – söndag 21 augusti 
ej öppet 24, 25 juni
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
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VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST I
VÄTTERSALEN VARJE SÖNDAG KL. 10.00

(utom midsommarsöndagen)

www. korskyrkan-jkpg.se 
Facebook: Korskyrkan, Jönköping



Sön 7/8 kl 18
 YLENFORS COMBO. Ett ru-
tinerat gäng musiker från Jkpg som 
spelar allt från psalmer till egna kom-
positioner, varierat sommarprogram 
med tydlig andlig ”touch” utlovas.

Fre 19/8 kl 19 
LINDA SANDSTRÖM
Musiken drar åt jazz och visa när Linda 
Sandström framför egna tonsättningar  
med texter av bl.a. Karin Boye och Atle 
Burman.

 

YLENFORS X 3
 

Fre 22/7 kl 19 
GÖRAN och CAROLINE JOHANS-
SON
“Upp mot aftonskyn det hörs...” Far och 
dotter bjuder på tolkningar av klassiska 
psalmer, visor och nyskriven musik med allt 
från Lina Sandell till Pälle Näver.

Sön 24/7 kl 18 
HELENE DUNGERT sjunger allt 
mellan himmel och jord, mestadels 
gamla godingar men kanske något nytt. 
Jag läser dikter, bibelord och tänkvärda 
ord och delar gärna det glada evangeliet 
om Jesus. Jag har fötterna på jorden 
men huvudet i himlen. :)

Sön 17/7 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 8/7 kl 19 
Ingen planerad programkväll men håll utkik på Cafe93 hemsida

Sön 3/7 kl 18  
PETER JOHANSSON från Bank-
eryd. En konsert i det softare formatet. 
Tillsammans med Jonas Birgersson på 
keyboards.

Sön 10/7 kl 18
ANNAMALIN KAX 
med band
Ett gäng vänner som gillar att spela 
musik som berör med både ord 
och melodier och i olika genrer.

Fre 15/7 kl 19 
MALVAS GATA är en nystart-
ad jazzsextett som bildats under 
medlemmarnas tid på folkhögskola. 
Gruppens sound utmärks av instru-
mentala blåsarrangemang, improvisa-
tion och en repertoar bestående 
av både originalkompositioner och 
tolkningar av svenska visor och jazz-
standards.

Sön 26/6 kl 18 
TEDIOUS WEEDS är en grupp som 
har rötter i Småland och Västergöt-
land där musiken förde dem samman. 
Musiken är skriven med influenser från 
pop, funk, soul och jazz där svänget och 
samspelet har en viktig roll.

Fre 12/8 kl 19 
SPRING CITY består av artisterna 
Annielle, Noomi och MIAH. Genren 
är soul/pop, och många av sångerna 
är skrivna av artisterna själva.

Fre 1/7 kl 19
LASSE SIGGELIN, lärare och trubadur 
från Jönköping  har gjort sig känd i stora 
kretsar inom Sveriges kristenhet som en 
visdiktare lite utöver det vanliga. Med sina 
tänkvärda och underfundiga texter tolkar 
han sin kristna tro och sätter ord på den, ord 
som ofta når rakt in i hjärtat på lyssnaren.

Fre 29/7 kl 19        
Gruppen Family 3 består av Kjell 
och Gunilla Lindstedt samt dottern 
Beatrice Schoultz. Med sin sångstil 
som innefattar Southern Gospel, 
country, ballader mm. vill gruppen 
sprida glädje och gemenskap.

Fre 5/8 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 texter. Mikaela förmedlar in-
nerligt sina sånger in i vår vardag. 

Sön 31/7 kl 18 
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 14/8 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 mm. 

 

Välkommen till Café 93 och Korskyrkan

Nu är det dags igen för en ny säsong av Café 93 vid Vät-
terns strand. Caféet har öppnat varje sommar i 36 år. Café 
93 drivs av oss alla som tillhör Korskyrkan, en blandning 
av människor i alla åldrar med ett gemensamt – tron på en 
närvarande Gud. På Café 93 får du närhet till Vätterns vågor, 
vila för kropp och själ samtidigt som du kan njuta av livets 
goda från vårt café. Väl mött sommaren 2022 hälsar årets 
föreståndare David och Lovisa, ett antal feriepraktikanter 
samt alla volontärer från Korskyrkans församling. 


