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Föreståndaren hälsar 

 

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.  

Fil 4:4  

Att alltid glädja sig kan ju många gånger vara lättare sagt än gjort. 

Viktigt är nog att vara noga med att ta fasta på det som är verkliga 

glädjeämnen, både stora och små. 

Jag vill här lyfta några glädjeämnen vi som församling kan ta fasta på!   

Det känns mycket glädjande att den här veckan få välkomna Samir 

och Helen in i tjänst i vår församling. De kommer fram till 20 juni att 

jobba 30% vardera och då täcka upp för min och Helenas tjänst-

ledighet på 30 respektive 35%. Samir kommer framförallt att jobba 

med våra Gudstjänster och Fritidsgården. Helens tjänst kommer att 

vara inriktad mot socialt arbete, medlemsomsorg och barn och familj. 

Tänk att det i vår gemenskap fanns två personer med gåvor för  

tjänsten och praktisk möjlighet att med kort varsel kunna gå in på det 

här sättet. Det är något för oss att tacka Gud för och jag vill  

uppmuntra oss alla att nu omsluta både Samir och Helen i våra  

förböner.  

Något annat som är glädjande är att vi startar upp Fritidsgården igen! 

Regeringen och Folkhälsomyndigheten uppmuntrar numera till att 

komma igång med verksamheter för barn. Vi kommer att starta upp 

terminen fredagen 12 feb med grillning utanför kyrkan och skattjakt 

ute i Apoteksparken. Nu tittar vi också på hur vi ska kunna komma 

igång med mer verksamhet för barn och unga, var gärna med i bön 

för det.    

 

 

 

 

 

Ytterligare något som blev till stor glädje var andakts- och  

gemenskapsträffarna lördagen den 30 jan. vi möttes då utanför  

kyrkan för en stunds gemenskap kring en kopp kaffe och andakt. 

Trots kylan blev det en mycket värmande gemenskap och uppskattat 

av dem som var med. Eftersom det blev så lyckat kommer vi nu  

fortsätta med detta varannan lördag framöver. Så ta chansen och  

anmäl dig till det för få del av en stunds värmande gemenskap.  

Tillsammans får vi glädja oss i Herren!   

 

Jonas Wilhelmsson 

 

 



 

 

 

 

Barnsången 

 

Under höstterminen har det fortsatt varit samlingar med lek och 

barnsång i lekplatser runt om i Vetlanda. Då vi nu har utelek och byter 

plats använder vi oss av en sms-grupp för att alla som vill delta ska få 

information om tid och plats för våra samlingar. 

Känner du någon som vill vara med på utelek och barnsång så be  

honom/henne ta kontakt med oss på telefonnumret 070-894 01 37 så 

ordnar vi så att alla som vill blir en del av sms-gruppen. 

Vi är tacksamma för era förböner och är tacksamma för de kontakter 

vi får i och med denna grupp, även om det speciella läget försvårar 

för en del att delta. 

 

Sara Wilhelmsson 

 

 

 

Digitalt kyrkfika 

Söndag 24 januari höll både jag och maken ett extra öga på klockan. 

Vi klädde oss fina (nåja, vi skippade i alla fall mjukisbyxorna). Jag 

sminkade mig medan maken laddade kaffebryggaren. Strax innan kl 

16 satt vi i vardagsrumssoffan med datorn framför oss, Bibeln i knät 

och en sömnig vovve mellan oss. På Youtube kunde vi i små siffror 

längst ner på skärmen se att det var fler än vi som väntade på att  

dagens gudstjänst skulle starta. Såhär i tider med enbart webb-

gudstjänster har det inte alltid känts så viktigt att vara med direkt från 

start när man ändå kan se gudstjänsten när man vill. Men den här 

söndagen var speciell. Det var första söndagen med digitalt kyrkfika. 

Kort efter gudstjänstens slut kopplade vi, liksom flera andra, upp oss 

på den digitala mötesplatsen Zoom. På skärmen kunde vi både se och 

prata med både gamla och nya bekantskaper. Efter en gemensam  

introduktion delades vi in vid olika ”fikabord”, mindre grupper där vi 

kunde prata, umgås och fika framför våra respektive skärmar. En 

stund senare möttes vi i stor grupp igen för en avslutande bön. 

För min del var det här en upplevelse utöver vad jag förväntade mig. 

Det kändes nästan som att träffas på riktigt och så trevligt vi hade!  

Vi fortsätter med det digitala kyrkfikat 

varje söndag kl 17. Du ansluter enkelt 

genom en länk på hemsidan.  

Välkommen att vara med och fika du 

också! 

Text: Beatrice Schoultz 



 

 

 

 

Våra vikarier 

 

Kära församling! 

 

Jag är oerhört tacksam för förtroendet att få vara 

en del av pastorsteamet i kyrkan. Vi som familj 

har känt oss välkomnade, älskade och upp-

skattade av församlingen sen jag började läsa 

pastorsutbildningen hösten 2019. Jag ser fram 

emot en härlig vår där vi förhoppningsvis får börja träffas igen snart 

och fira gudstjänst och prata med varandra. Jag tror att jag kommer 

kunna tillföra energi, glädje och inspiration till församlingen. Vi alla 

drömmer om en expansiv församling som har ett gudstjänstliv där 

Gud är påtagligt närvarande, samtidigt som vi når ut till människor i 

Vetlanda med evangeliet om Jesus Kristus.  

Jag har varit frälst i 20 år och alltid tjänat Gud på olika sätt. Detta är 

den första avlönade tjänsten jag går in i. Tidigare har jag predikat och 

undervisat i över 15 år, arbetat en del både med mission och  

evangelisation, samt varit med och drivit en webb-baserad  

evangelisationskurs. Innan vi blev en del av Vetlanda Pingst har jag 

varit med i församlingsledningen i Sävsjö Allians/Pingstförsamling i ca 

10 år. Jag ser fram emot att få lära känna er ännu bättre och leva ut 

Guds dröm för Vetlanda Pingst tillsammans med er! 

 

Guds rika välsignelse 

Samir Clementsson 

 

 

Jag heter Helen Fredriksson. Jag är gift med Christian 

och vi har barnen Elsa 5 år, Benjamin 4 år och Malte 1 

år. Jag ser med glädje fram emot att under våren få 

komma tillbaka och tjäna i socialt- och diakonalt arbete 

i vår församling. Jag vikarierade ju i församlingen under 

våren 2015 och trivdes väldigt bra i de uppgifter jag 

hade då. 

Det diakonala arbetet har alltid legat mig varmt om hjärtat och jag ser nu 

mycket fram emot att få engagera mig djupare i dessa bitar av  

församlingen. Jag har i flera etapper utbildat mig i diakonal riktning, då jag 

själv upplevt att kyrkan/församlingen har så mycket potential att dela med 

sig av i vårt närsamhälle samtidigt som Gud har en så fantastiskt idé om 

församlingsgemenskapen i sig. Jag hoppas kunna bistå med både intern 

församlingsomsorg, liksom utåtriktade sociala/diakonala kontakter. Samt 

att vara en resurs i barnarbetet som bedrivs.  

Det är en utmanande tid för oss alla i dessa pandemitiden, men jag är viss 

om att Guds vägar står över våra jordiska perspektiv. Vi får vända oss i bön 

till honom och försöka hitta Hans vägar för tiden som ligger framför.  

HERREN säger ”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina 

vägar. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina 

vägar högre än er vägar och mina tankar högre än era tankar.” (Jes 55:8) 

Jag ser fram emot en spännande vår tillsammans med er alla. 

Helen Fredriksson 



Kamerateamet 

 

Många av oss njuter av lite extra ledighet på söndagar nu när vi inte 

är på plats och firar gudstjänst och när det inte är lika mycket att 

hjälpa till med. Men i kyrkan är det full fart inför varje gudstjänst. De 

som kämpat tappert sen snart ett år tillbaka med att få webbguds-

tjänsterna att fungera är våra ljudtekniker David, Martin och 

Christian. Men framförallt är det vårt kamerateam, under ledning av 

Maja Sandell, som har fått kämpa hårt. De syns inte i bild, men utan 

dem så hade det inte blivit några webbgudstjänster. Nu önskar kame-

rateamet lite förstärkning. Det behövs hjälp både med att sköta ka-

merorna och att sitta vid datorn och mixa sändningen.  

Vill du vara med och hjälpa till? 

Du behöver inga förkunskaper, 

utan allt går att lära sig. Hör av dig 

till expeditionen eller ta kontakt 

med Maja om du är intresserad. 

 

Text Beatrice Schoultz 

Andakts– och gemenskapsstund 

Sista lördagen i januari kunde man anmäla sig till en andakts– och  

gemenskapsstund utanför kyrkan. Vädret var vackert, vintrigt och 

kallt, gemenskapen varm, andakterna innerliga och fikat gott! Glädjen 

att få träffas var påtaglig hos de som var med, även om vi höll oss på 

lite avstånd från varandra. Jonas fanns med och mötte församlings-

medlemmar och ledde andakterna. 

 

Kontentan av det hela? Det här gör vi igen!  

Så redan lördag 13 februari är det dags för nästa tillfälle. Hör av dig till 

expeditionen och anmäl dig till någon av tiderna. Du kan också  

anmäla dig till lördag 27 februari. 

Lördag 13 och 27 februari 

10-1045  13-1345 

11-1145  14-1445 

12-1245 



Missionsglimt 

Hur funkar mission i pandemitider? Många missionärer har det  

senaste året haft det väldigt tufft och i många fall tvingats stanna 

hemma. I ledningsgrupp mission hade vi redan innan pandemin  

bestämt oss för att satsa på lokala evangelister och såhär i efterhand 

kan vi tydligt se Guds ledning i det hela.  

Bland annat understödjer vi två evangelister i Bangladesh: Probir och 

Sumon. De tillhör Assemblies of God i staden Khulna, men har startat 

egna församlingar i byar utanför staden. Sumon har en hinduistisk 

bakgrund och mötte Jesus till frälsning i vuxen ålder. Han har ett  

särskilt hjärta för just hinduer och kan utifrån sin bakgrund med 

frimodighet berätta om Jesus för dem.  

Probir har använt sig av Zoom för att kunna hålla bibelstudier och har 

åkt runt till närliggande byar där han stöttar mindre byförsamlingar 

och är med och leder människor till Jesus.  

Både Sumon och Probir har byggt sina församlingar från grunden och 

fått se många människor komma till tro. Även under pandemin har de 

fortsatt sträcka sig ut till människor och i Probirs församling har man 

vid flera tillfällen haft dopförrättningar för nyfrälsta. Bara förra  

månaden döptes 85  

personer ute i byarna. 

 

Text: Beatrice Schoultz 

Sumon med familj Probir med fru 

 

Terminsstart fredag  

12 februari kl 18 

Kommer snart: 

Min Blick Dras Till Korset 

Musikvideo av Beatrice Schoultz  

& Maja Sandell 



     

 
Vecka 6 8-14 feb (servicegrupp 3) 
Fr 12/2 18.00 Fritidsgården (åk 4-6) 
  Terminsstart 
Lö 13/2 10-15 Andakts– och  
  Gemenskapsträff (se separat info) 
Sö 14/2 16.00 Webb-GUDSTJÄNST  
  Predikan: Samir Clementsson 
 
Vecka 7 15-21 feb (servicegrupp 4) 
Ti 16/2 10.00 Barnsång (0-5 år) 
Fr 19/2 18.00 Fritidsgården (åk 4-6) 
  22.00 Cafévagnen på torget  
Sö 21/2 16.00 Webb-GUDSTJÄNST  
  Predikan: Jonas Wilhelmsson 
  Sång: Patrik Strandh 
 
Vecka 8 22-28 feb (servicegrupp 5) 
Fr 26/2 18.00 Fritidsgården (åk 4-6) 
Lö 27/2 10-15 Andakts– och  
  Gemenskapsträff (se separat info) 
Sö 28/2 16.00 Webb-GUDSTJÄNST  
  Predikan: Gunnar Höjman 
  (Sjukhuskyrkan) 
  Sång & musik:  
  Görgen & Caroline Hellman 
 
Vecka 9 1-7 mar (servicegrupp 6) 
Ti 2/3 10.00 Barnsång 
Fr 5/3 18.00 Fritidsgården (åk 4-6) 
Sö 7/3 16.00 Webb-GUDSTJÄNST  
  Predikan: Daniel Karlsson 

 

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.  


