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Övrigt 

Evenemangskalender för  
Vetlanda kommun 

På vetlanda.se finns allting samlat för dig 
som vill uppleva Vetlanda, oavsett om du är 
på besök eller bor här. 

Föreningslivet 

Det finns omkring 200 föreningar i Vetlanda 
med många olika verksamheter och alla är 
beroende av ideella krafter. Här finns något 
för alla oavsett intressen, ålder, kön eller 
förutsättningar. 

Studieförbundet Vuxenskolan 

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder en 
bred verksamhet med mängder av 
spännande studiecirklar, kurser och 
kulturaktiviteter. 

Medborgarskolan 

Medborgarskolan är platsen för dig som vill 
utveckla ett intresse till ny kunskap genom 
hela livet. De erbjuder kurser, evenemang, 
studiecirklar och mycket annat. 

Läs mer om samtliga aktiviteter på 

https://kommun.vetlanda.se/omsorg-och-
stod/socialt-och-ekonomiskt-stod/sociala-
aktiviteter.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociala  
aktiviteter 
i Vetlanda 
Denna sammanställning är tänkt att ge en överblick över 

många av de aktiviteter som finns i Vetlanda kommun. 

Förhoppningen är att fler personer som önskar och skulle 

må bra av det kan hitta till dessa aktiviteter.  

Tyvärr är en del aktiviteter nu stängt på grund av Corona-

pandemin, men många försöker ändå hålla igång sin 

verksamhet. Vi rekommenderar därför att du kollar på 

webbplatserna för mer information gällande aktiviteten 

du är intresserad av.  

Mer information om samtliga aktiviteter, samt länkar till 

de olika arrangörernas webbplatser finns via denna länk: 

https://kommun.vetlanda.se/omsorg-och-stod/socialt-

och-ekonomiskt-stod/sociala-aktiviteter.html  

Kontakt 
Annika Synnes Lindberg 
Samverkanskoordinator 
Telefon: 0383-966 24, 072-240 48 90 
annika.s.lindberg@vetlanda.se 

Vänligen ta kontakt för synpunkter, önskade ändringar 

och kompletteringar om du uppmärksammar sådana.  
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Kostnadsfria aktiviteter 

Cafévagnen 
Tid: Fredagskvällar från klockan 23 
Plats: Stortorget i Vetlanda 

Öppen för dig som vill fika, umgås och prata. 

Vetlanda pastorat, Svenska kyrkan 

Det arrangeras olika aktiviteter inom kyrkorna i 
Vetlanda kommun. 

Bäckaby syförening 

Tid: Två måndagar i månaden, klockan 14-16 
Plats: Bäckabygården 

Handarbeten och gemenskap i Svenska kyrkans 
regi 

Equmeniakyrkan i Ekenässjön 

Equmeniakyrkan anordnar flera aktiviteter 
varje vecka. Här kan du fika och umgås, gå en 
måndagspromenad, sjunga i kören eller träffa 
andra på Träffpunkten. 

Allianskyrkan i Vetlanda 

Tid: Var tredje tisdag, klockan 10.30-12 
Plats: Allianskyrkan i Vetlanda 

I Allianskyrkan kan du som är dagledig fika, 
känna gemenskap och ta del av kyrkans 
andakter. 

Pingstkyrkan i Korsberga 

Tid: Måndagar klockan 18 
Plats: Stockbergskyrkan i Korsberga 

I Pingstkyrkan, Stockbergskyrkan i Korsberga är 
det språkcafé på måndagar.  

Pingstkyrkan i Vetlanda 

Tid: Måndagar jämna veckor, klockan 13.30-
14.30 
Plats: Pingstkyrkan i Vetlanda 

Varannan måndag, närmare bestämt i jämna 
veckor, kan du besöka Vetlanda Pingstkyrkas 
stickcafé och sticka ihop med andra. 

Missionskyrkan i Vetlanda 

Tid: Tisdagar klockan 9.30-12.30, även 
måndagar och onsdagar från klockan 18 
Plats: Missionskyrkan 

I samband med den traditionella torgdagen, på 
tisdagar varje vecka, anordnar Missionskyrkan 
torgfika i sina lokaler. 

Ankaret Café 

Ankaret Café drivs av Svenska kyrkan och finns 
på Bangårdsgatan 6D, med entré från 
Delfinparkeringen. Caféet är öppet varje 
vardag och har lunchservering på tisdagar och 
torsdagar. 

Röda Korset, Kupan 

Kupan på Spinnaregränd 2 är en second hand-
butik och mötesplats. Här kan du äta våfflor, 
träffa trevliga människor eller delta i 
integrerande aktiviteter. 

KRIK, Kristen idrottskontakt 

Tid: Söndagar klockan 19-20 
Plats: Iscar Arena 

Med KRIK får du som är under 20 år vara med 
och utöva olika sporter och lekar. 

IOGT-NTO, Kamratstödet 

Inom IOGT-NTO får du ta del av social 
gemenskap och aktiviteter.  
 
Plats: Kullgatan 6, Vetlanda  
Blandgrupp:  onsdagar 16.30-19.00 
 fredagar 11.00-13.00 

söndagar 10.00-13.00 
Tjejgrupp:  tisdagar 10.00-14.00 
Kontakt 0383-15400 / 0702290519 
Mattias och Melinda Kant 
 

Anonyma alkoholister 

Tid: Tisdagar klockan 19 
Plats: Fabriksgatan 3 BA 

Anonyma alkoholister (AA) har slutna möten 
varje tisdag, klockan 19. Den sista tisdagen 
varje månad är mötet öppet för nya deltagare. 

Rädda Barnen Vetlanda 

Se mer information på Facebook 

Kostnadsfria aktiviteter i 
kommunal regi 

Anhörigcenter 

Genom Anhörigcenter kan du som vårdar en 
anhörig delta i aktiviteter, få goda tips och råd 
som underlättar din vardag eller träffa andra i 
en liknande situation. 

Pluspolare 

Ger möjlighet för personer med 
funktionsvariation att ta del av olika 
evenemang och aktiviteter inom kultur och 
fritid.  

Öppna förskolan i Kärnhuset 

En social och pedagogisk mötesplats för 
föräldrar med barn mellan 0 och 5 år. 

COPE-utbildning 

COPE är ett föräldraprogram för dig som vill 
förbättra din relation till ditt barn. Programmet 
är gratis och leds av professionella ledare. 

Navets kvinnogrupp 

Tid: Fredagar klockan 10-12 
Plats: Norrvägen 2B, Vetlanda 

Här träffas kvinnor för att sy, fika och umgås 
med varandra. 

Språkvän 

Språkvän är ett projekt som hjälper till att 
matcha nyanlända med etablerade svenskar. 
Ni sitter ner och pratar med varandra vid ett 
tillfälle eller genom en livslång vänskap. 

 

 

Kreativ kväll på Powerhouse 

Tid: tisdagar klockan 17-19 
Plats: Powerhouse, Tomasgatan 1B, Vetlanda 

En tjejkväll med möjlighet att sy, baka eller 
göra en så kallad scrapbook och inspireras av 
varandra. För tjejer och kvinnor över 12 år. 

Fritidsgårdar i kommunen 

Vetlanda kommuns fritidsgårdar är 
mötesplatser för ungdomar mellan 10 och 18 
år. Här kan du fika, spela pingis, biljard, sitta 
med datorer, spela musik och ta del av social 
gemenskap. 

Vetlanda Museum 

Tid: Tisdag till söndag klockan 12-16 
Plats: Vetlanda Museum 

Vetlanda Museums kreativa slöjd- och 
pysselverkstad är öppen för alla åldrar, så kom 
gärna och pyssla barn och vuxna tillsammans. 
Verkstaden är öppen tisdag till söndag mellan 
klockan 12 och 16, varje vecka.  

Vetlanda kontaktcenter 

Tid: vardagar kl. 8-17 Plats: Storgatan 5B 
Kontakt: 0383-97100 kommun@vetlanda.se 

Vetlanda kommuns kontaktcenter. Hjälper och 
guidar dig inom Vetlanda kommun. Kan även 
vara till hjälp med att kontakta vissa 
myndigheter. 

 
På recept 
Kulturunderstödd rehabilitering 

Kulturunderstödd rehabilitering kan fås på 
recept från vårdcentraler och psykiatrin. En 
grupp på åtta personer träffas två gånger i 
veckan och tar del av kulturella aktiviteter i 
regionens kommuner. 

 


