
 

Distriktsstämma i Vetlanda 
 

Vetlanda hade den 18 mars glädjen att återigen inbjuda till RPG-stämma för distriktet Småland-

Öland. Likt stämman för tre år sedan blev Pingstkyrkan fylld av RPG-are från alla tre länen i 

Småland. 

 

Pastorn för Pingstkyrkan i Vetlanda, Daniel Berner, 37 år gammal, överraskade oss alla när han i sitt 

välkomstanförande meddelade att han på hemsidan kollat upp RPG och funnit RPG vara så pass 

värdefullt att han på stående fot begärde medlemskap i Gemenskapen! För det fick han en varm 

applåd, anförd av Vetlandas RPG-ordförande Ann-Loriz Bergman som stod vid hans sida och 

förstärkte välkomnandet till de 450 deltagarna i mötet. 

 

Förmiddagen ägnades till sedvanliga förhandlingar, val av styrelse och penetrering och förklaringar 

av ekonomin. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen som mötet godkände. Mötet omvalde 

Curt Ankarberg som ordförande för det år som ligger framför. Han tackades av Roland Nelsson som 

också överlämnade ett trähantverk som passligt lyftes fram av kassören Folke Hjelmstam.  

  

Maria Bernhardsson avgick på egen begäran ur distriktsstyrelsen och avtackades med en blomma. 

Maria har mycket förtjänstfullt under många år varit medlem i distriktsstyrelsen och har 

tillsammans med Curt Karlsson arrangerat en mängd aktiviteter och föreläsningar i RPG-regi som 

satt Nässjö RPG-förening på kartan. 

 

I övrigt omvaldes den sittande distriktsstyrelsen med ett nyval av Kjell Skepö, Värnamo. Skickligt 

och rutinerat genomfördes årsmötesförhandlingarna av ordföranden Per-Olof Öhrn, Jönköping. 

Sekreterare var Evylon Brengesjö 

 

Under förmiddagen sjöng RPG-kören från Nässjö ett knippe sånger anförda av Ingemar Eek. 

Roland Nelsson illustrerade ”Barnabön och skalpell”. 

 

Det allt överskuggande intrycket från dagen var den timman då Jan Erixon från Hönö och Dan-Inge 

Ohlsson från Sösdala meddelade sitt budskap i tal och sång. En otrolig andlig mättnad förstärkte 

deras framträdande och djup tacksamhet präglade den stora konferensen. Länge, länge ska deras 

medverkan finnas kvar som ett gott minne från dagen i Vetlanda. 

 

Stort tack ska ges till det team i Vetlanda Pingstkyrka, Missionskyrka och Allianskyrka som 

planerat och arrangerat allt det praktiska runt årets distriktsstämma för Småland-Öland. 

 

Roland Nelsson 

 

 


