Vecka 51 (17 -23 dec)
Måndag 17 dec
19.00 Körövning
Tisdag 18 dec
18.30 Bönesamling.
Onsdag 19 dec
10.00 Bön
Vecka 52 (24 -30 dec)
Tisdag 25 dec
07.00 Julotta, kören
Daniel Berner
Fredag 28 dec
22.00 Cafévagnen på torget
Söndag 30 dec
16.00 GUDSTJÄNST
Jonas Wilhelmsson
Vecka 1 (31 dec -6 jan)
Söndag 6 jan
14.00 ÅRSHÖGTID
Jonas Wilhelmsson
Extra administrationsmöte i samband med
årshögtiden
ärende: fastighetsförsäljning
Vecka 2 (7 -13 jan)
Söndag 13 jan
16.00 GUDSTJÄNST
Daniel Berner
Vecka 3 (14 -20 jan)
Måndag 14 jan
19.00 Körövning
19.00 Ekumenisk Vesper
i Vetlanda Kyrka
Tisdag 15 jan
19.00 Ekumenisk bönesamling
i Pingstkyrkan
Onsdag 16 jan
10.00 Bön
19.00 Ekumenisk bönesamling
i Korskyrkan
torsdag 17 jan
19.00 Ekumenisk bönesamling
i Missionskyrkan
fredag 18 jan
19.00 Ekumenisk bönesamling
i Hope
lördag 19 jan
19.00 Ekumenisk Bönesamling
i Allianskyrkan
Söndag 20 jan
16.00 Gudstjänst
Jonas Wilhelmsson
19.00 Ekumenisk Bön- och lovsångsgudstjänst i Bäckseda Kyrka

Föreståndaren har ordet…
Dag Hammarskjöld föddes i Jönköping och var bl.a. FN:s generalsekreterare.
Efter hans död gavs samlingen ”Vägmärken” ut, Dags dikter samlade i bokform.
Det var under min tid på Mariannelundsfolkshögskola som jag kom i kontakt
med Dags bok, Vägmärken, första gången och har sedan många gånger
återkommit till hans ord. Ord som beskriver tron och djupet i den tron på det
goda.
En mening som jag burit med mig sedan första mötet 1999 med Dag
Hammarskjöld är:
”Endast den hand som stryker ut kan skriva det rätta.”
Ofta vid nyår gör sig dessa ord påminda, då jag som människa gör ett bokslut
över året som ligger bakom och förväntan på det oskrivna som ligger framför.
Det finns en mästare med en hand som kan stryka ut fel och misstag och endast
den som stryker kan fylla i de rätta orden,
nåd-förlåtelse-en gång till...
Min mästare heter Jesus Kristus och han har den makten!
Fridshälsningar Daniel

Årshögtid
6 januari kl. 14 möts vi som församling till årshögtid.
Då kommer vi samman och riktar blicken mot vad Gud vill göra i och genom vår
församling under det kommande året.
Tillsammans söker vi, hur vi under året ska sträcka oss mot vår vision om att vi
vill vara en ”Kärleksfull Jesus-centrerad församling som utbreder Guds rike.”
Jag ser med glädje och förväntan framemot att gå in i tjänst som tillförordnad
föreståndare under våren om Herren och församlingen vill. I min predikan
kommer jag att delge mina tankar för året.
Jonas Wilhelmsson vice föreståndare
Extra administrationsmöte den 6 januari 2019 i samband med årshögtiden
I samband med årshögtiden den 6 januari 2019 kallas församlingen till ett extra
administrationsmöte med följande ärenden:
1)

2)

Beslut om försäljning av fastigheten Leoparden 11, adress Norra Esplanaden
5. Den intressent som gett det högsta anbudet, 1 050 000 kr, är en barnfamilj.
Deras avsikt är att upprusta huset för att bo där och de ser positivt på att bli
granne med Pingstkyrkan! Styrelsens förslag är att fastigheten säljs för
1 050 000 kr till ovannämnda intressent.
Jonas Wilhelmsson avskiljs som tf. föreståndare under 6 månader fr. o m 1
februari. Församlingsledningen förslag är att Jonas Wilhelmsson – utifrån sin
nuvarande roll som vice föreståndare – axlar ansvaret som tf. föreståndare
under 6 månader fr. o m 1 februari 2019. Under våren söker församlingsledningen tillsammans med församlingen Guds vidare ledning med tanke på
den mer långsiktiga lösningen av föreståndarfrågan.
Roland Nissfolk

Söndag den 3 februari kl.16. Avtackning av Daniel Berner med familj

