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Årsmöteshandlingar 
Vetlanda Missionsförsamlings årsmöte 2021-01-30 
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19. Anslag för år 2021: 
Region Öst, Equmeniakyrkan, 115 kr/medlem   

253 medlemmar =>   29 095 kr 
Cafévagnen       1 000 kr 
VKS        500 kr 
Sjukhuskyrkan, 40 kr/medlem 

253 medlemmar =>   10 120 kr 
Nybyggarna/Pionjärerna     500 kr/upprop 
Anslag totalt:       40 715 kr 
 

20. Fastställande av församlingens budget för år 2021 
 

21. Information om vårens gudstjänster och program 
 

22. Information från Equmenia 
 

23. Övrig information  
 

24. Övriga frågor 
 

25. Årsmötets avslutande 
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Årsberättelse för Vetlanda Missionsförsamlings verksamhet 
2020, dess 161:e verksamhetsår 
 

Inledning 
Utan överdrift kan man säga att året 2020 inte varit likt något annat år i församlingens historia. Det vi tidigare 
ansett vara församlingens kärna, att mötas ansikte mot ansikte, att samlas till gudstjänst, allt sådant har varit 
omöjligt under stora delar av året. Och hur är man församling då? Det har verkligen varit ett utmanande år för 
oss. Att tänka klokt och tänka rätt har varit svårt när ingen av oss haft tidigare erfarenheter att luta sig mot. Det 
har inte varit glasklart hur vi som församling ska förhålla oss till rekommendationer och restriktioner. 
Inledningsvis fick mycket av det vi planerat ställas in eller skjutas på framtiden. Men bara en gudstjänst blev helt 
inställd sedan ställde vi om och började tänka nytt.  

Ett gammalt talesätt lyder ”Människan spår men Gud rår”. Och lite så har det känts under året. Vi har tänkt, 
funderat, diskuterat och planerat efter alla konstens regler. Men ingen av oss har riktigt haft fast mark under 
fötterna. Och utmaningen mitt i allt detta har varit att lita på att ”Gud rår”. Att Gud är med oss, hjälper oss och 
leder oss. Att Gud har allt i sin hand. Att vi på något sätt kan vara trygga mitt i stormen. Den utmaningen finns 
över hela våra liv, med eller utan pandemi. Att lita på Gud i allt. Att söka Gud i allt. När vi går in i ett nytt år är 
mycket ovisst fortfarande men vi får fortsätta att försöka lita på Gud hur det än blir. 

 

Verksamhetsberättelsen för 2020 är skriven av: 

 

Håkan Samuelsson    Församlingsstyrelsen 

Jörgen Sköld     Personalrådet 

Tomas Lundell och Birgitta Johansson Diakoniutskottet 

Petter Olofsgård    Fastighetsutskottet   

Anders Henriksson    Församlingsutskottet 

Agneta Kjellgren    Verksamhetsutskottet 

Robert Thoursie    Musikrådet 

Helena Wiberg    Anställda 

Anna Karlsson  Inledning, Informationsutskottet, Ekumenik,  
Konfirmation, Församlingsboken, Avslutning 
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Fastighetsutskottet 
Fastighetsutskottet svarar för den del av det löpande underhållet av kyrkobyggnad och tomtmark som inte 
ligger hos värdgrupperna. Utskottet har under året inte haft några fysiska möten, utan kommunikationen har 
skett mest digitalt. Två arbetsdagar utomhus har genomförts, vilka ägnats åt yttre skötsel med bl.a. planteringar, 
beskärning av buskar och städning av tomten. 

Arbetet med installation av brand- och utrymningslarm fortgår. 

 

Informationsutskottet 
Utskottet jobbar på bred front med olika kanaler för att på bästa sätt nå ut till alla som ska kunna ta del av vår 
information.  

Normalt är församlingsbladet vårt sätt att nå alla våra medlemmar med information. Det har kommit ut med sju 
nummer i år. Det har varit svårt att hålla det aktuellt. Mycket har hänt hela tiden som påverkat verksamheten 
och församlingsbladet med sin lite längre handläggningstid har haft svårt att hänga med i alla svängar. I år har 
därför vår hemsida och Facebooksida varit extra viktig. Där har vi snabbt kunnat komma ut med ändringar i 
programmet. På hemsidan finns också möjlighet att presentera församlingen för alla som kommer i kontakt med 
oss och här kan man ta del av våra inspelade gudstjänster. Även predikoturerna har spelat en stor roll när det 
gäller att nå ut till många med aktuell information. Anslag och affischer uppdateras löpande och sprider 
information till de som passerar förbi.  

 

Diakoniutskottet 
2020 har till stor del präglats av coranapandemin, vilket inneburit en omställning av den diakonala 
verksamheten i vår församling. Caféverksamheten på tisdagsförmiddagarna, som tidigare år varit en 
återkommande och viktig mötesplats för många människor i Vetlanda, fick ställas in efter den 10 mars på grund 
av pandemin. 

Besöksgruppen, som fyller en värdefull funktion i församlingen, har under året tvingats ställa om sin 
verksamhet. De har haft regelbunden telefonkontakt med församlingens äldre, istället för som tidigare genom 
hembesök. Även uppvaktningar vid högtidsdagar har skett utomhus och telefonledes. Som tack för insatser 
under året hade gruppens medlemmar ett gemensamt nattvardsfirande i kyrkan med efterföljande fika på 
altanen hemma hos diakon Birgitta Johansson. 

Under rådande pandemi har även nattvard firats hemma hos församlingsmedlemmar, eftersom det inte gått att 
genomföra dem i kyrkan pga begränsningar i antal deltagare. 

Julblommekommittén har, tillsammans med diakonen, delat ut ett 20-tal blommor vid dörren till 
församlingsmedlemmar som är 85 år eller äldre under december månad. 

Ljusbäraren i kyrkan har varit en viktig samlingsplats under pandemin. Möjlighet har funnits, för den som 
önskat att kunna komma och tända ett ljus och få en stund tillsammans med vår Herre. Ljusbäraren har också 
använts vid födelsedagsuppvaktningar och även i samband med utfärdsböner vid dödsfall. Diakonen har utfört 
två utfärdsböner under året vid Höglandssjukhuset i Eksjö. 

Under året har församlingen även fått uppvakta en 100-åring. Nils-Erik Lundgren firade sin 100:e födelsedag och 
blev då uppvaktad med sång och blommor vid dörren av församlingen. 

 

Församlingsutskottet 
Församlingsutskottet omfattar gudstjänstvärdar, inkvarteringsvärd, inköpare, värdgrupper, festkommitté, 
kommitté för vårbasar, kommitté för höstauktion och uthyrningsgrupp. 

Verksamhetsåret 2020 har präglats av den coronapandemi som drabbat hela världen. Mycket av ordinarie 
verksamhet har fått ställas in och ställas om. Gudstjänstvärdarna har under 2020 välkomnat besökare till 
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gudstjänster vid 13 tillfällen från och med januari till mitten av mars och vid 5 gudstjänster under oktober och 
början av november. Under övrig tid har gudstjänsterna varit digitala. Det är svårt att jämföra besöksstatistik 
från tidigare år pga. detta. Den besöksstatistik som ändå gått att få fram från i år redovisas i Tabell 2. 

 

Tabell 1. Gudstjänststatistik 2019 

 Antal  

gudstjänster 

Antal  

deltagare 

Deltagare  

i genomsnitt 

Hela året 47(54*) 3665 78 

”Vanliga” gudstjänster 35 2703 77 

Tomasmässor 9 662 74 

Tillsammansgudstjänster 3 300 100 

*Totalt antal gudstjänster, deltagare har inte räknats vid samtliga tillfällen och värden är beräknade på de gudstjänster där deltagare 
räknats. 

Tabell 2. Gudstjänststatistik 2020 

 Antal  

gudstjänster 

Antal  

deltagare 

Deltagare  

i genomsnitt 

Jan – 22 Mars  
Ordinarie gudstjänster 13  920 71 

5 april – 24 april  
Endast ljudupptagning 8 335 41 

26 april – 16 maj  
Video på hemsidan 3 544 181 

17 maj – 27 sept  
Video på Youtube/hemsida 16 2448 153 

4 okt – 7 nov  
Fysiska gudstjänster, max 50 
deltagare. Digitala deltagare 
inom parentes. 

5 246 (439) 49 (88) 

8 nov – 26 dec 
Video på Youtube/hemsida 10 2008 200 

 
Statistiken för de digitala sändningarna visar hur många enheter (datorer/surfplattor/telefoner) som har öppnat 
gudstjänsten. Hur många som följt gudstjänsten vid varje enhet varierar antagligen. Likaså varierar det om man 
tittat på hela gudstjänsten eller bara vissa delar. Den gudstjänst som öppnats flest gånger var första advent som 
öppnats 496 gånger.   

Värdgrupperna har hållit kyrkan öppen under tisdagsförmiddagar och vardagskvällar och ansvarat för servering 
under januari till mars innan caféverksamheten fick stängas ner pga. pandemin. Värdgrupperna har under 
sommaren och början av hösten haft ansvar för att hålla kyrkan öppen och att finnas i kyrkan under de tillfällen 
då vi haft ”öppen kyrka”.  

På tisdagsförmiddagarna har församlingen haft cafeterian öppen vid tio tillfällen från januari till mitten av mars. 
Cafeterian har i genomsnitt gästats av 125 personer/vecka, (jmf 2019, 138 personer/vecka). Som mest har 
tisdagscaféet besökts av 162 personer. Totalt har värdgrupperna serverat 1244 gäster på tisdagsförmiddagarna i 
januari-mars. (jmf 2019, 6913 gäster, jan-dec).  
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Uthyrningsgruppen ansvarar för uthyrning av kyrkan till grupper som inte ingår i församlingens verksamhet. 
Trots att pandemin medfört begränsningar så har uthyrningsgruppen under 2020 haft 29 olika kunder som 
betjänades vid 58 tillfällen. Vid dessa uthyrningar var det servering vid 34 tillfällen.  Kyrkan hyrs också 
regelbundet av katolska föreningen. En stor uthyrning var till kommunens vårdcentraler, som under 4 dagar 
genomförde årets influensavaccinering i kyrkans lokaler. Totalt har uthyrningarna givit ca 80 000kr i intäkter till 
församlingen.     

Församlingens vårbasar ställdes in pga. pågående pandemi. Höstauktionen ställdes om och den andra advent 
genomfördes en digital försäljning. Detta tillfälle gav ett bra ekonomiskt tillskott till församlingens verksamhet.  

 

Musikrådet 
Musikrådet har bland annat i uppdrag att fylla församlingens samlingar med olika musikaliska inslag. Under året 
har det tagits många kontakter med medlemmar eller med någon av församlingens musikaliska vänner som 
gärna är med och sjunger och spelar hos oss, det är med stor tacksamhet vi konstaterar att viljan att ställa upp 
och sjunga eller spela är stor. Som vi alla vet har många av årets gudstjänster spelats in i förväg för att sändas 
digitalt och nästan varje gång har vi bjudits på sång- och musikframträdande, ofta av någon av församlingens 
alla duktiga sång- och musikförmågor. Solosång, duetter, manskör, församlingssång, instrumentalt, ja oavsett 
vad vi bjudits på har det varit med ett innehåll och budskap som väl passat in i gudstjänstens tema. För att inte 
missa någon som sjungit eller spelat i årets samlingar namnger vi ingen men musikutskottet riktar ett stort tack 
alla som ställt upp en eller flera gånger under 2020 för att sjunga och spela. Hur gudstjänsterna kommer kunna 
firas under inledningen av nästa år vet vi inte men vi kan vara säkra på att det kommer höras skön sång och 
musik ännu ett år i vår Vetlanda Missionskyrka.  

 

Verksamhetsutskottet 
Året 2020 blev inte riktigt som vi tänkt och planerat. Fram till slutet av mars kunde vi följa det vi planerat, men 
efter det ställde Covid-19 till det för oss. Vi fick planera om lite för att kunna följa alla restriktioner som kom. 
Alla planer som fanns kunde inte genomföras. Det som inte blivit av var bl.a. kyrkans 40-årskalas, och en 
församlingsdag under våren, samt en församlingshelg i september. Vi är tacksamma för det som har kunnat 
genomföras. 
 
Trettondagen hade vi besök av Bertil Svensson, tidigare internationell koordinator Equmeniakyrkan.  
I mars kom Britta Bolmenäs, pastor i Värnamo, till oss. Tanken var att vi skulle ha en helg tillsammans, men pga 
att situationen i samhället så blev det bara på söndagen som vi fick lyssna till henne. 

Från årsmötet och fram till slutet av mars predikade vår pastor Anna Karlsson med flera över 
Apostlagärningarna. När pandemin slog till fick vi ställa in alla samlingar i kyrkan. Efter lite diskussion om hur vi 
skulle göra ställde vi om och började spela in gudstjänsterna och lägga dem på vår hemsida. Gudstjänsterna 
spelades in i veckan och fanns på hemsidan på söndagen klockan 10.00. Först var det bara ljudinspelning men 
ganska snart blev det även med bild. Vi beslöt att även lägga våra gudstjänster på Youtube. Stort tack till Petter 
Olofsgård som är den som sett till att det har fungerat till full belåtenhet. 

Över sommaren hade vi gudstjänster tillsammans med Pingst-, Allians- och Korskyrkan. Varje församling 
ansvarade för två gudstjänster var. Under sommaren fanns det möjlighet att gå en gudstjänstvandring runt 
Forngården. 

Under oktober månad kunde vi öppna upp kyrkan för max 50 personer på gudstjänst. De gudstjänsterna 
livesändes också, så de som inte ville komma till kyrkan kunde sitta hemma och titta. Så kunde vi göra ett par 
söndagar, sen blev det återigen strängare restriktioner så då fick det bli inspelade gudstjänster via hemsida eller 
Youtube.  

Andra advent hade vi en digital adventsmarknad istället för den traditionella höstauktionen. Det fungerade bra. 
Man fick gå ut på nätet och beställa vilka varor man ville ha och sen hämta varorna i kyrkan. Det inbringade ca 
45.000:- 

Vi har haft Tomasmässa/nattvardsgudstjänst en gång i vintras och en gång i oktober under strikta Coronaregler. 
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Under året har vi haft ”Öppen kyrka”. Ett tillfälle att komma till kyrkan för bön och stillhet.  
Vi har hela tiden haft öppet för morgonbönen på onsdagar då en liten skara samlats till bön. Under juni månad 
samt under september och oktober hade vi kvällsandakt i kyrkan. 

Vårt arbete med smågrupper har fortsatt under året. Vissa grupper har periodvis inte kunnat träffas medan 
andra har träffats digitalt. Det är sex grupper som är igång. 

Julkrubban som brukar locka många förskolebarn till kyrkan fick i år bli digital. Förskolorna kunde gå in på vår 
hemsida och titta på Anna Karlsson och Andreas Lorentzon som berättade julevangeliet. 

De som har predikat under året har varit: Anna Karlsson, Sven Holmqvist, Arne Johansson, Stig Hermansson, 
Görgen Hellman, Bengt-Göran Klasson, Daniel Berner, Håkan Samuelsson, Jörgen Sköld, Andreas Lorentzon och 
Anders Bengtsson. 

 

Anställda 
Under 2020 har Anna Karlsson, pastor och föreståndare, fortsatt varit anställd på 100%, men delvis varit 
permitterad (se stycket från Personalutskottet). Birgitta Johansson, diakon, som i vanliga fall arbetar 50% har 
också delvis varit permitterad. Lina Boqvist, anställd ungdomsledare, avslutade sin tjänst i slutet av vårterminen 
2020. Efter sommaren anställdes Andreas Lorentzon som ungdomsledarpraktikant från Södra Vätterbygdens 
Folkhögskola. 

 

Personalrådet 
Församlingsstyrelsen gav personalrådet uppdrag att ta fram utkast till befattningsbeskrivningar för tjänsterna 
diakon, pastor och ungdomsledare. Ordningen är att styrelsen sedan fattar beslut om och fastställer hur 
tjänsterna utformas. Med befattningsbeskrivningar förtydligas förväntningarna för den anställde i rollen som 
ungdomsledare, pastor och diakon. Arbetet påbörjades 2019 med diakontjänsten. Arbetet pausades under 
våren 2020 – i en förhoppning om att kunna återupptas förr eller senare under året. Så skedde dock inte och 
arbetet kommer därför fortsätta under 2021.   
 
Inte många förhoppningar om goda nyheter om minskad smittspridning, eller lättade restriktioner, har infriats 
under året. Desto fler gånger har vi på olika sätt stött på nya företeelser som vi behövt förhålla oss till – allt 
direkt eller indirekt orsakat av pandemin Covid19. Förutsättningarna för församlingens hjärtfunktion – att 
uttrycka, gestalta och erbjuda gemenskap – förändrades genomgripande när restriktioner infördes. När endast 
ett begränsat antal människor fick samlas i gudstjänst, tisdagscafé eller barn- och ungdomsaktiviteter ställdes 
inte minst församlingens anställda medarbetare inför svåra utmaningar och prioriteringar.     
 
Även för församlingar som arbetsgivare, erbjöds möjlighet att söka statligt stöd för korttidsarbete. 
Korttidsarbete med statligt stöd innebär att den anställde arbetar färre timmar än ordinarie sysselsättningsgrad, 
men erhåller ändå större delen av sin ordinarie lön. Syftet med statligt stöd för korttidsarbete var att undvika 
att arbetsgivare – inklusive församlingar – skulle tvingas till uppsägningar av personal. Detta genom att statligt 
bidrag betalades ut i förskott till arbetsgivare som med korttidsarbete minskade arbetstiden för sina anställda. 
 
Församlingen ansökte om och fick stöd för korttidsarbete för ungdomsledar-, diakon- och pastorstjänsterna. 
Arbetstiden för pastor, diakon och ungdomsledare minskades från och med april till och med juli med 40%.  
Från och med augusti minskades arbetstiden för pastor och diakon med 20% procent av ordinarie arbetstid.  

 
 
I augusti hälsades Andreas Lorentzon välkommen som ungdomsledarpraktikant.  
Han har sedan dess arbetat heltid.  
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Församlingsstyrelsen  
Året har ju varit speciellt med en pandemi som har utmanat oss alla på flera sätt och plan. I styrelsen blev det 
speciella tider. Framförallt i mars/april då alla restriktioner slog till. Vi behövde snabbt ta beslut som radikalt 
påverkade verksamheten. I korthet så blev besluten att permittera personalen med 40%, börja med 
videogudstjänster, stänga cafeterian, stänga ned verksamhet för vuxna/äldre. Vi hade sammanträden som var 
gemensamma med styrelse och verksamhetsutskott för att få en så bred förankring som möjligt i besluten. 

Vi försökte sedan att löpande och på bästa sätt informera församlingen om våra beslut och vilka konsekvenser 
som uppstod. Inte minst de ekonomiska.  

Under våren har det bland annat gjorts extra utskick till alla församlingens medlemmar vid två tillfällen. Breven 
innehöll information om vilka samlingar/evenemang som ställts in, vilka som ställts om till digitala forum och 
vilka nya initiativ som tagits på grund av situationen.  

Under hösten började en viss lättnad infinna sig som sedan kraftfullt slogs tillbaka med ännu tuffare 
restriktioner. 

Den årliga ledarfesten som församlingsstyrelsen brukar hålla för Equmenias ledare och ungdomsstyrelsen fick 
ställas in. Istället uppvaktades alla ledare med ett presentkort på konditori Cecil inför jul. 

Omkring den fjärde advent delades en julhälsning ut till alla medlemmar som bor i Vetlanda kommun. 
Julhälsningen bestod av en blomma, ett ljus och brev från församlingens ordförande och pastor. Hälsningarna 
delades ut personligen av Ingegerd Nilsson och ledamöterna i församlingsstyrelsen. Brevet skickades via post till 
församlingsmedlemmar utanför Vetlanda. 

Vi har haft tuffa och svåra frågor under året men det har varit ett bra samtalsklimat med styrelse och anställda 
och därmed har vi hela tiden kunnat ta oss framåt. 

Summa summarum så tycker vi trots allt att året visat på en fin gemensam styrka i församlingen! Tillsammans 
kan vi göra mycket!  

Ibland så har det kanske varit tungt men vi har ju den fantastiska möjligheten att alldeles gratis få tanka i sig ny 
glädje och inspiration i evangeliet. 

 

Församlingsutveckling  

Sedan början av 2018 står Vetlanda Missionsförsamling i ett arbete med församlingsutveckling. I februari 2020 
genomfördes en ny så kallad NFU-enkät, i syfte att se vilka resultat som utvecklingsarbetet har gett hittills. 
Resultaten från enkäten skulle ha redovisats på en församlingsdag under våren, men på grund av covid-19 
skickades istället kort information om resultaten till församlingens medlemmar via brev i slutet av april. En 
genomgång gjordes även vid ett digitalt församlingsmöte i början av maj.  

Under våren tillsåg församlingsutvecklingsgruppen, tillsammans med de anställda, att alla i församlingen 
regelbundet får förbön. Ett 50-tal förebedjare tillfrågades om att be för ett antal församlingsmedlemmar var. 
Förbönen pågick under våren/sommaren och återupptogs i samband med den andra coronavågen under 
hösten. 
 

Ekumenik 
Den lokala ekumeniken samordnas genom Vetlanda Kristna Samarbetsråd (VKS) och Vetlanda Kristna 
Ungdomsråd (VKU). I VKS ingår åtta församlingar.  Under året har VKS genomfört en revidering av sina stadgar. 
Nu finns det möjlighet för alla församlingar i Vetlanda kommun att söka medlemskap i VKS.  

VKS:s styrelse har träffats åtta gånger under året varav ett var digitalt. Vi har samtalat mycket om hur de olika 
församlingarna hanterar coronasituationen, gett tips och bett för varandra. 

Vecka tre genomfördes den Ekumeniska böneveckan. Varje kväll samlades vi till bön i olika kyrkor. På 
onsdagskvällen hölls också VKS:s årsmöte i Allianskyrkan. Anna Karlsson omvaldes till ordförande. 

VKS ansvarar för andakterna på äldreboendena. Dessa ställdes in från och med sista veckan i mars.  
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Konfirmation 
Vi bedriver konfirmationsarbetet tillsammans med Pingstförsamlingen och Alliansförsamlingen. Under våren 
hade vi en grupp på åtta konfirmander. Vi skulle åkt på läger på Gullbrannagården i april, men det blev inställt. 
Istället åkte bara vi på hajk. Vi lånade en sommarstuga söder om Oskarshamn och fick en fin helg tillsammans. 
På grund av coronaläget sköt vi upp konfirmationshögtiden till slutet av augusti med förhoppning om att läget 
skulle ändras. Det gjorde det inte, så högtiden fick bli i kretsen av de närmaste i Allianskyrkan. 

Det nya konfirmandåret startade i mitten av oktober med en hajk i Korsberga. Gruppen består av tio 
konfirmander. I november fick vi övergå till att ha digitala veckoträffar. 

 

Församlingsboken 
Fyra medlemmar har lämnat församlingen och gått in i nya församlingar. 

Fem medlemmar har avlidit under året: 
Bertil Enström, född 14 februari 1927, avled 27 april. 
Eivor Forssén, född 30 januari 1943, avled 22 juli. 
Irma Gunnar, född 4 augusti 1923, avled 9 december. 
Bernt Andersson, född 8 april 1934, avled 11 december. 
Siv Paulsson, född 26 september 1935, avled 20 december. 

Vi tackar Gud för dem och lämnar dem i Guds goda händer.  
 
Medlemsantalet var vid årets slut 253. 

 

Avslutning 
Gud som håller tillvaron i sin hand, bär både det gångna året och det kommande året i sin kärlek. Men Gud är 
också den som ständigt skapar nytt. Vi får ta vår plats i detta nya som Gud vill skapa 2021, med allt vi är och har. 
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Valberedningens förslag till funktionärer i Vetlanda Missionsförsamling 2021 
 

Församlingsstyrelse 

Kvarstående     Val på två år 

Agneta Kjellgren    Håkan Samuelsson     

Petter Olofsgård    Robert Thoursie     

Tomas Lundell    Anders Henriksson  

Gunilla Wickelius    Helena Wiberg    

      Val på 1 år 

Bengt-Åke Wiberg  

   

Församlingsordförande 

Håkan Samuelsson 

 

Församlingskassör 

Bengt-Åke Wiberg 

 

Biträdande kassörer 

Stefan Samuelsson    Evert Nikolausson 

 

Personalråd 

Helen Blixt Samuelsson   Jörgen Sköld  

 

Församlingsråd 

Pastor      Vice församlingsföreståndare Styrelsens ordf. 

 

 

Diakoniutskott 

Diakon, sammankallande 

Marianne Rehn    Monica Lindhe 

Styrelsens rep. 

   

Hembesöksgrupp 

Diakon, sammankallande   

Marie Gunnar    Marianne Rehn 

Sig-Britt Franzén    Bertil Gottsäter 
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Julblommekommitté 

Diakon, sammankallande   Elsbritt Westerlund    Marianne Johansson 

Marie Olausson    vakans 

 

Fastighetsutskott 

Åke Holm     Eva Ögren  

Johan Samuelsson    Leif Elbrink  

Karsten Herda    Ellen Sköld 

Camilla Sköld     Styrelsens rep.    

vakans 

 

Parkeringsfunktionärer  

Robert Thoursie    Jörgen Sköld 

 

Församlingsutskott 

Gunn-Britt Karlsson    Styrelsens rep. 

 

Gudstjänstvärdar 

Evert Nikolausson, sammankallande 

Robert Thoursie    Ann-Alice Holm 

Gunn-Britt Karlsson    Anette Henriksson 

Jörgen Sköld     Camilla Sköld 

Emma Frick     Malin Samuelsson 

Åsa Ewers     Maria Johansson 

 
Reserver 

Marie Andresén    Emma Frick 

 

Inkvarteringsvärd 

Kerstin Wiberg 

 

Inköpare 

Sig-Britt Franzén    Evert Nikolausson 

 

Värdgrupplistor 

vakans, sammankallande  

Marianne Johansson    Marie Gunnar 
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Festkommitté 

Caroline Eknäs-Holm    Kerstin Wiberg 

Staffan Lundell    Åsa Ewers 

Åke Holm     Johan Gunnar  

Anette Robertsson    Charlotte Samuelsson 

Rose-Marie Engblom    Veronica Ericsson Claesson  

Cynthia Dawn Carlson 

 

Uthyrningsgrupp 

Sig-Britt Franzén    Johan Gunnar 

Solveig Andresén    Lena Hultgren 

Birgit Andersson    Elsbritt Westerlund 

Bengt Westerlund 

 

Möblering 

Bertil Jallén     Åke Holm 

 

Squashansvarig 

Jens Engblom 

 

Informationsutskott   

Styrelsens rep 

Bertil Karlsson    Jörgen Sköld 

Ingela Carlström    Monica Samuelsson 

       

Arkivansvarig 

Bertil Karlsson, nyval 

 

Referent 

Monica Samuelsson    Birgitta Johansson   ungdomsledare 

 

Församlingsblad, redaktion 

Monica Samuelsson, sammankallande  

Ingela Carlström    Johanna Wilhelmsson 

     

Digitala medier 

Helena Wiberg, nyval 
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Församlingsfotograf 

Birgitta Johansson    Monica Samuelsson 

 

Ljudkommitté 

Bertil Karlsson, sammankallande  Jonas Rigmark  

Petter Olofsgård    Pär Önsten  

Erik Knutsson, reserv    Gabriel Uggla, nyval 

vakans 

Dagtid vardagar: Bertil Karlsson, reserv 

 

Kretsutdelare 

Krets 1  Carina Wainebro 

Krets 2  Sven Leek 

Krets 3  Gun-Britt och Bertil Karlsson 

Krets 4  Elsbritt och Bengt Westerlund 

Krets 5  Ronny Holm 

Krets 6  Eva och Sven-Anders Hultander 

Krets 7  Marie Olausson 

Krets 8  Åke Holm 

Krets 9  Inga och Bertil Jallén 

Krets 10 Anette Robertsson 

Krets 11 Församlingsföreståndare 

Krets 12 Församlingsföreståndare  

 

 

Verksamhetsutskott 

Pastor      Diakon 

US representant    Styrelsens representant 

Mikael Jonsson    Therése Wiberg  

Johanna Wilhelmsson   vakans 

 

Musikrådet 

Styrelsens rep.    Therése Wiberg    Maria Uggla 

Bertil Karlsson    vakans 
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Organister 

Ingegerd Nilsson, sammankallande  

Lars-Gösta Hultgren    Ruben Havsed  

Christian Wramhult    Maria Uggla 

 

Smågruppsansvariga 

Pastor, sammankallande   Pär Önsten    Gunilla Wickelius  

 

Nattvardstjänare 

Pastor   

Ann-Alice Holm     Ronny Ögren    Agneta Kjellgren  

Marianne Rehn    Leif Elbrink    Jörgen Sköld  

Anders Henriksson    Bengt Westerlund   Elsbritt Westerlund 

Marie Gunnar    Eva Gunnarsson Münter   Sofia Önsten  

 

Kommitté för vårbasar  

Johanna Wilhelmsson, sammankallande 

Anette Robertsson    Tomas Lundell 

Boo Thorstensson    Jörgen Sköld 

Lars-Erik Carlsén    Kent Halje 

     

Kommitté för höstauktion 

Åsa Ewers     Marie-Louise Lindberg Magnusson  

Marie Olausson    Torbjörn Bardh 

      vakans 

 

Kommitté för mitt i vardagen 

Diakon, sammankallande   

Grupp 1    Grupp 2 

Elsbritt Westerlund   Lena Hultgren 

Marie Gunnar   Sig-Britt Franzén 

Bengt Westerlund   Christina Gunnar 

Carina Wainebro       

      

Ljudansvarig: Bertil Karlsson   
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Ytterligare val av ombud, funktionärer, representanter  

 

Onsdagsträffen ansvariga 

Diakon 

Bengt Westerlund   vakans 

 

Revisorer 

Kjell Robertsson   Jonas Rigmark  Cennert Lövgren, suppleant 

 

Kontaktperson för Hela Människan 

Sven Leek 

 

Ombud i Vetlanda Allmänna Nykterhetskommitté 

Sven Leek 

 

Representant, Sjukhuskyrkan 

Diakon 

 

Kontaktperson för Klintagården  

Håkan Samuelsson  

 

Ombud till årsmöte för Klintagården 20 april 2021 (via zoom)  

Håkan Samuelsson 
 

Kontaktperson för Strandgården  

Jörgen Sköld 
 

Strandgården och Strandgårdens Stödförening 17 april 2021 

Jörgen Sköld 

 

Ombud till Vetlanda Kristna Samarbetsråds årsmöte 

Håkan Samuelsson    Andreas Lorentzon  
vakans 

 

Representant i Vetlanda Kristna Samarbetsråds styrelse 

Anna Karlsson  
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Ombud till Equmeniakyrkans kyrkokonferens  
digitalt 18-26 september 2021 

Styrelsens rep.   Rosemarie Engblom  Jens Engblom 

 

Representant för RPGs lokalstyrelse 

Bengt Westerlund 

 

Vice församlingsföreståndare 

Jörgen Sköld 

          

Valberedning 

Staffan Lundell    Jörgen Sköld 

Jenny Wilandsson    vakans 

 

 

Pastor, ungdomsledare samt rep från styrelse och US kan adjungeras. 
Avsägelser skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 oktober 2021. 
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Budget Vetlanda Missionsförsamling 2021 
 
 

 Budget Utfall Budget 

 2020 2020 2021 
Eq mission i andra länder       
Eq msision i Sverige       
Eq pastorsutbildning       
Equmenia centralt       
Equmenia Vetlanda       
Övriga samfund       
Summa  0     
Kollekter, offer 1000 1064 1000 
Kyrkoavgifter 200 220 220 
Missionsauktion Bazar 120 44 90 
Cafeteria o uthyrningsgruppen 290 79 150 
Hyror 80 49 60 
Kyrkkaffe 45 9 20 
Minnesfonden 220 231 30 
Komunala bidrag 34 34 34 
Övriga inkomster 30 16 25 
Summa  2019 1746 1629 
Summa inkomster tot 2019 1746   
Eq mission i andra länder       
Eq mission i Sverige       
Eq pastorsutbildning       
Equmenia centralt       
Equmenia Vetlanda       
Övriga samfund       
Anslag enligt årsmöte 41 41 41 
Summa  41 41 41 
Personalkostnader 1260 946 1100 
Fastighetskostnader drift 250 257 257 
Fastighetskostnader rep. 40 35 35 
Fastighetskostnader extra rep. 130     
Varuinköp cafeteria 75 33 40 
Annonsering 25 35 30 
Övriga kostnader 100 77 90 
Summa  1880 1383 1552 
Summa kostnader tot 1921 1424 1593 
Resultat 98 322 36 

 


