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Pastor
SAM OLOFSGÅRD 
Tel 070-956 14 10
sam@olofsgard.se

Kretsen pg 612029-9
Anneberg pg 395466-6
Solberga pg 264106-6
Flisby bg 5117-9299

Från pastorns 
horisont

Sam Olofsgård

Idag finns det alla möjlighe-
ter och allt kan vi lära oss. 
Det gränslösa kan kännas 

skrämmande samtidigt som 
behoven och kraven växer. 

Det finns så mycket fakta 
idag så det känns som det finns 
ett överflöd och samtidigt ställs 
det högre krav att själv kunna 
vara källkritisk och ifrågasätta 
allt man lärt sig, det man vet 
och även det som är okunskap. 
Här brukar svaren handla om 
att skapa en balans i livet och 
på så sätt ändå försöka hänga 
med i allt. 

Tider och idéer har alltid 
kommit och gått i samhället 
men det som alltid varit där är 

människan själv. Inför helger 
och högtider, särskilt den 
stora Jul- och Nyårsperioden, 
som kommer så ställs vi inför 
vad är det viktigaste vi kan ge 
varandra. 

I vad ska vi investera våra 
pengar och tid. Vi kan inte 
balansera allt och ställa krav 
som gör att vi går under. Istället 
får vi till slut ställa oss frågan 
vad ska vi fokusera på främst, 
vad ska vi prioritera? 

Om detta måste vi samtala 
om samtidigt som samtalet 
själv kanske behöver prioriteras 
mer. 

Det finns en mening som 
varit med mig denna terminen 

och det är; ”Vi måste kunna 
prata om det”. 

Utmaningen kan vara stor 
idag att hitta samtalet med 
varandra i det dagliga livet. Att 
också lämna plats och fokusera 
på samtalet när skolan, jobbet, 
fritiden m.m. gör ett uppehåll 
vid helg och högtid. 

Vissa har traditionen att 
läsa Julevangeliet från Luka-
sevangeliet 2:1-20. Kanske ett 
bra skäl och ingång att samla 
alla och läsa. För att sedan låta 
samtalen följa om livet, nuet 
och kanske framtiden. 

Heb 3: 13 ”Uppmuntra var-
andra varje dag, så länge man 
kan säga i dag.”

Anneberg
Scout  Onsdagar 18.00

Stickcafé  Mån jämn vecka 14
Asyl-Café  Torsdagar 17.00
Promenad  Tisdagar 10.00

Solberga
Spårarscout  Måndagar 18.00

Scout  Tisdagar 18.00
Bön  Ons ojämn vecka 19.00

Symöte  Ons ojämn vecka 15.00

Flisby
UV-scout  Torsdagar 18.00

Samtalets betydelse

Gunnar Holmgren samtalar med Lines, som tog initiativet till och varit den drivande i änkeprojektet. 

Lördagskvällen den 4 november var vi samlade 
i Solberg Missionskyrka till Ge för livet-final. 
Stämningen var som vanligt god. Jan-Åke sjöng 
och spelade till allas belåtenhet och missions-
läkare Gunnar Holmgren berättade från tiden i 
Zambia. 

Han betonade särskilt hur betydelsefullt 
stödet från vår församlingskrets är och vad det 
har betytt för sjukhuset i Mpongwe och på senare 
år för det änkeprojekt som vårt stöd numera går 
till. Det har förvandlat livssituationen för många. 
Ett stort tack till er alla som på något vis bidragit!

Insamlingsresultat

Soppsupé + kollekt 6.250 kr
Brödförsäljning 9.087 kr
Lotteri 2.000 kr
Sparbössinsamling i Flisby  3.751 kr

Totalt 21.088 kr

Ett stort tack till er alla!
Birger Ackeby

Spårarscout i Solberga
De yngsta aktiva i vår satsning på unga i Solberga är Spårar-
scouterna, i åldrarna 6-8 år. Här är de samlade i vindskyddet 
bredvid Missionskyrkan i Solberga. ”Eldgubben” Per Friman 
ser till att stämningen blir mysig och övriga ledare bidrar med 
olika klokskap som barnen kan behöva höra och lära sig.



Uppslaget Uppslaget

Erbjuder bokföring, bokslut
och deklarationer.

twinsredovisning.se

December
3 Första advent 10.00
Gudstjänst i Solberga
Sam Olofsgård, Sångarna sjunger
Insamling till mission i andra länder

9 lördag 15.00
Andakt Björkliden
kl 18.00
Julkonsert i Anneberg
Heavenly United, Sam Olofsgård
10 söndag 18.00
Julkonsert i Flisby
Heavenly United, Sam Olofsgård

17 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga
Karl-Erik Nilsson, Nattvard
Julafton 23.00
Midnattsgudstjänst i Anneberg
Annandag Jul 11.00
Ekumenisk Gudstjänst
Ormaryds bygdegård 
Nyårsafton 17.00
Ekumenisk Gudstjänst
Flisby kyrka
kl 20
Nyårsfirande Solberga, se baksidan

Januari 2018
7 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg, Ted Sandstedt
9 tisdag 18.30
Styrelsmöte Anneberg
14 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Paul Snälls
16 tisdag 18.30
Kretsstyrelsen
20 lördag 14.00
Årsmöte i Solberga, Sam Olofsgård

Församlingsboken
Högtidsdagar

14 februari Kenth Andersson, 60 år

22 februari Bobo Alm, 30 år

21 söndag 14.00
Årsmöte i Anneberg, Sam Olofsgård
28 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg, Birger Ackeby

Februari
4 söndag 10.00
Kretsens årshögtid och årsmöte
Solberga, Sam Olofsgård
11 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg
Paul Snälls, Nattvard
18 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga
Camilla Danielsson Bergius
Insamling till Sjukhuskyrkan
kl 18.00
Minns du sången?
Ekumenisk Gudstjänst i Anneberg
25 söndag 10.00
Gudstjänst i Flisby, Sam Olofsgård

Mars
4 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga
Sam Olofsgård, Nattvard

Ljusstöpning
Här har syföreningen samlats i Ingemar Gus-
tavssons källare för att få hjälp med ljusstöp-
ning. Även några mogna män fann intresse av 
att hjälpa till.

Ljusen har sedan sålts på auktionen i Solberga 
och har därigenom gett ett kraftigt tillskott till 
verksamheten.

11 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg, Paul Snälls
18 söndag 10.00
Gudstjänst i Flisby Gabriel Blad



Blomsterprakt 
Julbegonia

(cheimantha)

Julbegonian är en hybrid mellan den 
sydafrikanska buskbegonian och 

knölbegonian. Den blev tidigt mycket 
populär som julblomma för dess långa 

blomningstid.  

foto/text Ingemar Gustafsson

År 1875 startades verksamhet i Flisbys då 
nybyggda Missionshus. Då var inte Gudrun 
Bergander född, men hon växte upp 

tillsammans med två syskon och har levat länge, 
på alla sätt, i närheten av Missionshuset. Hennes 
mamma och pappa var vaktmästare och Gudrun 
kom snart in i verksamheten. 1912 byggdes 
lokalen till och nedre ”lilla salen” nyttjades i 
många år som skolsal och då bodde lärarinnan 
på övervåningen i den lilla lägenheten. 

På den tiden värmdes lokalen med ved 
och tid var avsatt då bönderna runtom Flisby 
forslade in ved och man hjälptes åt att såga och 
klyva vinterns behov. Vid de tillfällena fick Gud-

runs mamma ombesörja att det fanns ”föning” 
till karlarna. Under vissa tider kunde försam-
lingen ha ett 40-tal medlemmar och lika många 
söndagsskolbarn. 

Gudrun har själv genom åren haft ansvar i 
både söndagsskola och juniorverksamhet och 
dessutom trakterat orgeln vid olika samlingar. 
Under cirka 20 år var Gudrun ordförande i för-
samlingen. Sedan 1985 delar Gudrun livet med sin 
Ingemar som även han, ofta i det fördolda, hjälpt 
till med mycket av det praktiska. Ljusstöpning var 
en sådan syssla, då de brukade stöpa ett hundratal 
ljus till försäljning. Dom som åkt förbi Missions-
huset har ofta kunnat se hur hans vita cykel stått 

Hemma hos Flisbyveteranerna
Gudrun & Ingemar text/foto: Gullner Käll

där vid väggen. Många är vi som på senare år fått 
njuta av Gudruns och Viola Petterssons kyrkfikor 
efter gudstjänsterna i Flisby.

Yrkesmässigt har Gudrun varit verksam 
inom handel och började redan som 16-åring hos 
Ruben Karlsson i Flisby. Ett år studerade hon på 
Sörängens folkhögskola, men sen var hon åter i 
affärsbranchen. Med tiden lockade Nässjö och 
någon har kanske handlat av henne på dåva-
rande Figges livs där hon jobbade 24 år eller på 
Ostbiten.

Idag är Gudrun 87 år och har tillsammans 
med Ingemar flyttat till en mycket ljus och trevlig 
lägenhet i Anneberg och trivs bra med servicen 
från Björkliden och närheten till Missionskyrkan.  
De är aktiva och ses ofta på våra samlingar såväl 
som i dagspressen med reportage från Solflisans 
aktiviteter. Dagstidningen såväl som TV:n finns 
tillgänglig, för dessa båda seniorer vill gärna 
hänga med i vad som sker. Fortsätter det som nu 
ser vi nog Ingemar på cykeln även till våren då 
han fyller 93 år!

Båda gläds åt föryngringen som skett i Mis-
sionshuset i Flisby. Flera unga ledare finns på 
plats och UV-kåren har stabilt 40-talet barn och 
unga med i sina olika aktiviteter. Föräldrarna 
till barnen framhålls också som goda exempel, 
som skjutsar och hjälper till. Dessutom fortsät-
ter Svenska Kyrkan att förlägga vissa av sina 
samlingar i Missionshuset vilket är positivt.

Syföreningen
i Solberga
Syföreningen samlad i Solberga. Här umgås 
man och handarbetar. Alstren kan vara för eget 
behov, men det arbetas även till auktionen, eller 
till babypaket som distribueras  till behövande 
genom Erikshjälpen.

Är du intresserad att vara med så hör av dig 
till Ingrid Larsson, tel 0380-55 20 12.




