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Föreståndaren hälsar
Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så
att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.
Rom 15:13

Kära församling, när vi nu startar upp den här terminen kan vi göra
det med den glädje, frid och hopp som Gud ger oss genom sin helige
Ande. Utifrån det navigerar vi tillsammans i en osäker tid.
Restriktionerna som råder gör att vi inte kan ha verksamheter och
samlingar som vi brukar. Vi tror att det blir möjligt att mötas i mindre
grupp före vi kan mötas till Gudstjänst eller tisdagsbönesamling igen,
därför är det detta vi vill förbereda oss på.
I höstas var vi på gång
med Upptäck och
formas-grupper men
behövde då pausa
dem. De här grupperna vill vi komma igång
med igen så fort
lättade restriktioner
gör det möjligt. För
dig som i höstas inte
anmälde dig till detta, så finns det ny chans nu. Anmäl ditt
intresse redan nu för att komma med i en grupp, så återkommer vi
med information så fort läget ändras med när och hur de här
grupperna kommer igång.

Upptäck och formas

Sen satsar vi nu på att få till digitalt kyrkfika, vi tror att vi behöver
också en digital mötesplats för att bygga gemenskap i denna tid. Jag
vill uppmuntra dig att göra vad du kan för att vara med på detta. Sen
ger vi också tillfälle lördag 30 januari att i mindre grupp mötas ute till
en kortare andakts- och gemenskapsstund.
Tillsammans hittar vi vägarna till varandra!
Jonas Wilhelmsson

Andakts– och gemenskapsstund
Lördag 30 jan vill vi ge utrymme för att kunna mötas en stund ute i
en mindre grupp. Välkommen till en 30 minuters andakts- och
gemenskapsstund utanför kyrkan med en varm kopp kaffe vid
värmande eldkorgar! Vi har 8 platser vid varje samling och därför
behöver du anmäla dig till expeditionen i förväg.
Anmäl dig till någon av följande tider:

10-1030

13-1330

1045-1115

1345-1415

1130-12

1430-15

Digitalt kyrkfika

JULGLÄDJE
Ett julmagasin till 3000 Vetlandabor

Från och med 24 januari möts vi varje söndag till digitalt kyrkfika efter
varje Gudstjänst. Det är många församlingar som testat detta med
överraskande gott resultat. Vi tror att det är viktigt att vi också hittar
ett sätt att kunna mötas och dela gemenskap digitalt. Därför vi hoppas vi att du vill vara med! På hemsidan, facebook och mail kommer
det nästa vecka att finnas en länk till zoom och praktisk information
kring hur man går tillväga för att komma in på den.
Du ordnar själv lite fika därhemma och kl. 17 går du in på zoomlänken
och så möts vi där ca 30 min för att avslappnat och enkelt se och samtala med varandra.

I november månad skärptes restriktionerna vi har under Corona
pandemin och vi fick pausa nästan all vår verksamhet i kyrkan.
Och snart nalkades julen, vi kände då att vi ville använda tiden för att
göra något som kunde sprida lite glädje till många människor i
Vetlanda.
Tanken på att göra en jultidning att dela ut kom då fram.
Insiktredaktionen, förstärkt med Anna-Maria, började att spåna på
idéer till innehåll i tidningen.
Vi ”möttes” flera kvällar digitalt via Zoom och vi jobbade med artiklar,
pyssel, medverkande i tidningen mm. Samtidigt hade vi bestämt att
ett handskrivet julkort skulle följa med julmagasinet så
fler medlemmar engagerades och många hjälptes åt att skriva
julkorten, 3000 st.
Vi tog också hjälp av Hördegård&Svahn för layout och tryck av
magasinet.
När magasinet var skickat på tryck satte många igång med att krusa
snören, som skulle följa med julkortet och tidningen. Efter många
meter och flera timmars jobb, väntade vi bara på leveransen av
magasinet, som skulle komma en vecka innan jul för att hinna delas
ut till hushållen som en liten julklapp. Det blev lite väl spännande
innan vi hade julmagasinen på plats i kyrkan för vidare distribution,
men tack vara många medlemmar som sen delade ut i olika områden
vara alla utdelade innan jul. Alla medlemmar fick också ett magasin,

RESPONS

en del per post.
Under hela arbetets gång med magasinet kände vi glädje och en
välsignelse över arbetet och vi hoppas och tror att vi skänkte lite
julglädje i staden med den här julgåvan.
Text Ingela Rosander

Hur har då julmagasinet tagits emot i Vetlanda? De reaktioner vi har
fått in har varit genomgående positiva.
En man har ringt in två gånger för att tacka för julmagasinet, som han
uppgav var den bästa julklappen.
I skrivande stund har vi även fått in 22 svar på korsorden, varav flera
passade på att tacka för julmagasinet och julkortet. Vi hade med en
liten annons i tidningen om att vi skänker bort Sebastian Staksets
självbiografi och två böcker är hittills utskickade.
Text Beatrice Schoultz

ENGAGEMANG

Från början till slut har vi sett ett stort engagemang i församlingen.
Trots att vi inte kunnat mötas till olika samlingar har vi som
församling ändå kunnat göra något. Och engagemanget har varit
stort.
Det har skrivits julkort och krusats snören, paketerats och delats ut.
Därtill är det många som har gett gåvor till satsningen och varit med i
bön.
Stort tack till alla er som har varit med och hjälpt till!
Text Jonas Wilhelmsson

Rapport från projektgrupp Expedition
Nu börjar byggdammet lägga sig och det syns att det
blir en fin expedition i vår kyrka. Den här veckan har
väggarna börjat målas och om ett par veckor ska
undertaket sättas. Det ska också gjutas golv i badrummen i både
gamla och nya expeditionen. Efter det blir det golvläggning och så ska
glaspartierna sättas in. Fönstren ska också bytas någon lördag
framöver.
Grabbarna som jobbar med detta är verkligen entusiastiska, de hälsar
att de har väldigt kul på kvällarna när de jobbar ihop och önskar att
fler i församlingen ville upptäcka den glädjen! Fler är alltså välkomna
att hjälpa till, mycket eller lite. Det är också välkommet att
komma och bjuda på fika. Ta bara kontakt med någon av
oss i byggruppen så talar vi om när arbetstillfällena är.

”Jag vill också vara med
och bygga!”

NYA EXPEDITIONEN

BADRUM
VÄGGMÅLNING

Projektgruppen
(Peter, David, Christian K,
Jonas, Carina)

FIKAPAUS!

Vad bra! Då kan du anmäla dig till
expeditionen så hör bygg-gruppen
av sig direkt till dig med aktuella
arbetstillfällen.
PASTORSEXPEDITION

Vecka 3
18-24 jan (servicegrupp 10)
Sö 24/1 16.00 Webb-GUDSTJÄNST
Predikan: Jonas Wilhelmsson
Vecka 4
25-31 jan (servicegrupp 1)
Sö 31/1 16.00 Webb-GUDSTJÄNST
Predikan: Jonas Wilhelmsson
Vecka 5
Sö 7/2

1-7 feb (servicegrupp 2)
16.00 Webb-GUDSTJÄNST
Predikan: Daniel Berner
Sång & Musik: Sångare från Värne

Vecka 6
8-14 feb (servicegrupp 3)
Sö 14/2 16.00 Webb-GUDSTJÄNST

GUDSTJÄNSTER
Tillsvidare håller vi oss till
webbgudstjänster, men vi står redo
att ställa om till vanliga gudstjänster
så snart det går att genomföra.
Vid övergång till vanliga
gudstjänster skickas ny information
ut i så god tid som möjligt.

ÅRSHÖGTID och
ADMINISTRATIONSMÖTE
Vanligtvis har vi vår årshögtid i
samband med trettonhelgen, men i
år förlägger vi den till andra halvan
av mars och då i samband med vårt
ordinarie administrationsmöte.
Förhoppningsvis har vi då möjlighet
att kunna samlas en större skara
och fira ett nytt tjänsteår i
församlingen.

