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Älskade församling, 
 

Vi som familj har funnits med i denna gemenskap i snart två år och vi 

är mycket tacksamma för den kärlek och värme alla har visat oss. Jag 

är oerhört tacksam för förtroendet jag fått att jobba i kyrkan. Jag ser 

många goda saker som församlingen har och ett hjärta för att nå nya 

människor. Jag är övertygad om att varje kristen som älskar Jesus 

också får ett hjärta att nå ut till nya människor och se nya lärjungar 

växa. Jag ser fram emot våren och de tillfällen vi har för att gå ut och 

möta människor i Vetlanda. För mig är det en förmån, att få vara ett 

vittne för Jesus och dela med mig av det som jag har fått uppleva. 

Jag minns när jag var tonåring och vilsen. Jag sökte i många olika  

saker som alkohol och kompisar för bekräftelse, samt meningen med 

livet. 2001 hände något när jag mötte Jesus, jag hade fått kontakt 

med kristna människor som älskade mig och ville mitt bästa. De  

pekade på en väg ut ur mörkret jag levde i och på andra sidan stod 

Jesus med öppen famn och välkomnade mig. Jag tänker på  

berättelsen i Johannes kapitel fyra om där Jesus möter en kvinna vid 

en brunn och får tala liv till henne. Hon går in i staden och berättar 

livligt om vad som skett och tar med sig många människor ut till Jesus. 

Berättelsen avslutas med en av de starkaste verserna jag vet och  

beskriver syftet med all evangelisation:  

Många fler kom till tro på grund av hans ord, och de sade till  

kvinnan: "Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har 

själva hört, och vi vet att han verkligen är världens Frälsare.” 

Joh 4:41-42  
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Hon fick föra människor till en plats där de fick möta Jesus. Det var på 

samma plats som jag fick uppleva svaren på alla frågor jag bar inom 

mig som vilsen tonåring och som jag vet att många bär på idag. Tänk 

om vi som församling fick vara med om att föra människor till Jesus 

där de får uppleva Hans kärlek, nåd och förlåtelse.  

Vill du vara med och gå ut och prata med människor, antingen på  

fredagskvällar eller tisdagsförmiddagar hör av dig till mig. Du kanske 

känner att du inte vågar, men vill. Det finns alltid uppgifter man kan 

göra och få ta steg ut för att lära sig. Jag ser fram emot att få nå ut till 

Vetlanda tillsammans med er och få döpa människor till Kristus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guds rika välsignelse  

Samir Clementsson 
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Hej vänner, 

Den 20 april fick vi väl-

komna vår dotter Ellen 

till världen och det var 

sedan två stolta och 

glada storebröder som 

väntade där hemma. Allt 

har gått bra och vi tar nu 

värdefull tid med 

varandra för att landa 

gott i denna omställning att nu vara fem i familjen. Jag kommer därför 

inte vara lika medverkande i gudstjänster, samlingar och här i Insikt 

fram till höstterminen börjar, men jag kommer däremot fortsätta 

jobba aktivt tillsammans med församlingsledningen, teamet och 

andra ledargrupper. I Augusti är jag tillbaka på 100% tjänstegrad och 

ser framemot att då tillsammans med er samlas kring det Gud vill leda 

oss in i som församling.        

Det här att få ta emot ett nytt liv i familjen påminner mig varje gång 

om Jak 1:17: 

Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det  

kommer ner från ljusens Far, som inte förändras eller växlar mellan 

ljus och mörker. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från 

ovan. Det kommer ner från ljusens Far, som inte förändras eller växlar 

mellan ljus och mörker.  

Ett barns födelse är en speciell händelse på många sätt, men varje dag 

får vi ta emot goda gåvor ifrån vår gode himmelska Fader. Låt oss 

stanna upp och ta vara på och tacka för dessa gåvor. 

Guds välsignelse önskar jag, Sara, Samuel, Emil och Ellen er!  

Jonas Wilhelmsson    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen 
2021-04-20 
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Kaffe i Apoteksparken 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisdag 27 april var det dags att starta upp en ny utåtriktad satsning.  
Varannan tisdag kl 10-12 kommer vi vara ute i Apoteksparken och bjuda på 
kaffe och en enkel fika. Detta första tillfälle spred glädje och var mycket  
uppskattat bland de förbipasserande. Mer om detta i nästa INSIKT... 

Välkommen att vara med du också! 
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Öppen Kyrka 
Fredagar 

 

14 maj  

28 maj  

11 juni (studenten)  
 

Samling kl 20.00 för alla  

som vill vara med 



     

Vecka 18 2-9 maj (servicegrupp 5) 
Fr 7/5 18.00 Fritidsgården (åk 4-6) 
Lö 8/5 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
  Andakts– & Gemenskapsträff 
  Med Nattvard  
Sö 9/5 16.00 Webb-GUDSTJÄNST 
  Predikan: Lina Skoghäll, 
  Allianskyrkan Ryd/Bottnaryd 
 
Vecka 19 10-16 maj (servicegrupp 6) 
Ti 11/5 10.00 Barnsång (0-5 år) 
  10.00 Kaffe i Apoteksparken  
Fr 14/5 20.00 Öppen kyrka 
  20.00 Cafévagnen 
Sö 16/5 16.00 Webb-GUDSTJÄNST 
  Predikan: Hans Jansson,  
  Kungsporten Huskvarna  
  
Vecka 20 17-23 maj (servicegrupp 7) 
Fr 21/5 18.00 Fritidsgården (åk 4-6) 
Lö 22/5 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
  Andakts– & Gemenskapsträff 
  Med Nattvard 
Sö 23/5 16.00 Webb-GUDSTJÄNST 
  Predikan: Samir Clementsson 
   
Vecka 21 24-30 maj (servicegrupp 8) 
Ti 25/5 10.00 Barnsång (0-5 år) 
  10.00 Kaffe i Apoteksparken  
Fr 28/5 18.00 Fritidsgården 
  20.00 Öppen kyrka 
Sö 30/5 10.00 Webb-GUDSTJÄNST 
  Predikan: Josef Hugosson,  
  Landsbro 
 

 
 

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. 

 

Digitalt Kyrkfika  
 

på Zoom 
 

Söndagar efter gudstjänsten  

Länk finns på hemsidan 

www.vetlanda.pingst.se  
 


