Vecka 7 (11-17 februari)
Tisdag 12 feb
10-14 LOVKUL 0-15 år
18.30 Bönesamling
Onsdag 13 feb
10.00 Bön
Torsdag 14 feb
18.00 Förberedelse inför StorGudstjänsten
Söndag 17 feb
16.00 StorGudstjänst för alla åldrar
Sång, dans, drama mm.
Predikan: Helena Gunnarsson

Vecka 8 (18-24 februari)
Tisdag 19 feb
18.30 Bönesamling
Onsdag 20 feb
10.00 Bön
Torsdag 21 feb
16.00 Konfa-undervisning i Pingstkyrkan
Fredag 22 feb
18.00 Fritidsgården (åk 4-6)
Söndag 24 feb
16.00 GUDSTJÄNST
Mattias Gustavsson, Eksjö Pingst
Söndagsverkstan

Vecka 9 (25 februari-3 mars)
Måndag 25 feb
19.00 Körövning
Tisdag 26 feb
18.30 Bönesamling
Onsdag 27 feb
10.00 Bön
Torsdag 28 feb
15.00 Allträff – Jard Samuelsson
”Från läsarsång till country”
16.00 Konfa-undervisning i Allianskyrkan
18.00 Förberedelse inför StorGudstjänsten
Fredag 1 mar
18.00 Fritidsgården (åk 4-6)
Söndag 3 mar
16.00 GUDSTJÄNST
Johannes Djerf, Nygårdskyrkan
Ramkvilla
Söndagsverkstan
Församlingsmöte efter gudstjänsten

t.f. Föreståndaren har ordet…

Tacka Herren, för han är god,
evig är hans nåd. Ps 136:1
Älskade församling, vi har nu haft avtackningsmöte för Daniel och
välsignar honom och familjen i deras nya tjänst. Jag för min del tar nu
mina första stapplande steg i min nya tjänst som t.f. föreståndare. I
detta blir jag påmind om det förunderligt stora med Guds nåd.
Både du och jag får leva av hans nåd, som aldrig tar slut och är ny var
morgon. Han som vi tror på är alltigenom god, och det finns hos honom
nåd och åter nåd. Gud vi tackar dig för det!
Min bön för våren är att få se mer av hur Guds nåd ger utrymme för liv
och för tjänst, både för dig och mig.
Fridshälsningar Jonas
Avtackning av familjen Berner
Söndagen den 3 februari var det avtackningsgudstjänst för vår
föreståndare Daniel, Rebecca och hela familjen. Gudstjänsten präglades
av tacksamhet och glädje över de 3,5 åren de varit i tjänst hos oss. Daniel
predikade från Joh. 8 1- 11, om att Jesus är vid vår sida och att Jesus
längtar efter oss! Hälsningar från de andra kyrkorna i Vetlanda och VKS
framfördes genom Anna Karlsson, David Fouladi, Sven Ökvist, Patrik och
Mattias. Efter gudstjänsten fortsatte gemenskapen med tårtfest där
många fick tillfälle att tacka Daniel och familjen. Tack Daniel för ditt stora
engagemang i samhället, det måste vi som församling nu förvalta!
Vi är otroligt tacksamma för de här åren vi har fått ha dem hos oss och
önskar dem Guds rika välsignelse i fortsatt tjänst för Gud i Värne
alliansförsamling!
Text Ingela Rosander

