Vecka 36 (servicegrupp 1)
Mån 2/9
19.00 Körövning
Tis 3/9
18.30 Bönesamling
Ons 4/9
10.00 Bön
10.00 Barnsång
Fre 6/9
18.00 Fritidsgården
20.00 GIG
Lör 7/9
Församlingsdag på Tallnäs
Sön 8/9
14.00 Andakt på Mogärde
15.00 Andakt på Kvarngården
16.00 GUDSTJÄNST och
Församlingsmöte
Predikan: Jonas Wilhelmsson
Söndagsverkstan, Kören
Vecka 37 (servicegrupp 2)
Tis 10/9 18.30 Bönesamling
Ons 11/9 10.00 Bön
10.00 Barnsång
18.00 Samling för
servicegruppsledare
Fre 13/9 18.00 Fritidsgården
20.00 GIG
Sön 15/9 10.00 Ekumenisk GUDSTJÄNST
På torget.
Vecka 38 (servicegrupp 3)
Tis 17/9 18.30 Bönesamling
Ons 18/9 10.00 Bön
10.00 Barnsång
18.00 WOW-kväll
Kvinnokväll med Hanna Bloom
och Beatrice Schoultz
Tor 19/9 15.00 Allträff.
Fre 20/9 18.00 Fritidsgården
20.00 GIG
Lör 21/9 16.00 och 18.00
Bibelstudium med Göran
Lennartsson
Sön 22/9 16.00 GUDSTJÄNST
Predikan: Göran Lennartsson
Söndagsverkstan
Vecka 39 (servicegrupp 4)
Tis 24/9 18.30 Bönesamling
Ons 25/9 10.00 Bön
10.00 Barnsång
Tor 26/9 15.00 Allträff
Fre 27/9 18.00 Fritidsgården
20.00 GIG
Sön
16.00 GUDSTJÄNST
Predikan: Josef Hugosson
Söndagsverkstan, sångare från
Nygårdskyrkan

t.f. Föreståndaren har ordet…
Till dig som ser Vetlanda Pingstförsamling som ditt hem och till dig som kanske
är ny besökare;
Min önskan är att du denna nya termin ska trivas, känna dig trygg och uppleva
glädje i de många olika samlingar vi har. Att du ska få växa i relationen till Gud
och till de andra i gemenskapen. Att du får känna hur du med din närvaro
bidrar med någonting gott till de andra och hur vi tillsammans lever efter Guds
goda vilja. Välkommen att dela gemenskapen denna spännande höst.

Fridshälsningar Jonas
Tyresbolägret 2019
Den 5:e augusti var det så dags igen för ännu ett Tyresboläger! 39
förväntansfulla barn anlände på förmiddagen med sin packning och sedan
följde ett späckat program med tävlingar, bad och bibelstunder. Däremellan
serverades fika, mat mm för att hålla energin uppe.
Det var fint väder, lagom varmt och vi slapp åska den här gången. Lilla lägret för
barn mellan 7-9 år avslutades på onsdags eftermiddagen och sedan fick stora
lägret en efterlängtade festkväll. Deras avslutning kom två dagar senare på
fredagsförmiddagen, då hade även en dagsutflykt med kanotpaddling hunnits
med.
Vi som ledare är tacksamma för de fina stunder vi fick med barnen på
bibelsamlingar/frivillig bön. Mycket skedde i dessa samlingar och 3 barn
uttryckte en längtan att välkomna Jesus in i sina liv. Tack för de böner ni bett för
lägret och fortsätt gärna att be för barnverksamheten under hösten!
Barnledarna/Helena Gunnarsson

Besök av Joseph Babu från Indien
I vår gudstjänst den 11 augusti hade vi besök av pastor Joseph Babu från Indien,
som representerar församlingsorganisationen Word in Action Outreach i staden
Rajahmundry i Andra Pradesh. Detta är också den organisation som Sofia Rydén
med sin organisation World Children Need samarbetar med. I sin predikan
utmanade Joseph oss att vara noga med att leva i Guds ord och låta det leda
och prägla våra liv. Beatrice Schoultz gjorde en förtjänstfull insats som tolk.
Genom vår församlings mission ger vi stöd till arbetet i Rajahmundry genom
World Children Need. Utsatta familjer och föräldralösa barn får både fysisk och
andlig hjälp. Vårt stöd är specifikt inriktat på hälsovårdsinsatser för familjer som
lever i stor fattigdom. Låt oss fortsätta att be för missionsarbetet i

Rajahmundry samtidigt som vi ser fram emot intressanta rapporter
därifrån framöver.
Text Roland Nissfolk

