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Från pastorns
horisont

Församlingens identitet

V

ilken är församlingens
identitet? För ett tag
sedan så var det en
debatt på Aftonbladet då det
kom fram att migrationsverket
i ett fall definierat Pingstkyrkan
och Equmeniakyrkan som
sekter. Ett par pastorer skrev
en debattartikel och skickade
in. Först var de tvungna att
definiera just vad en sekt är:
”Sekter kännetecknas av
slutenhet, toppstyrning, avvikande läror och detaljkontroll
av medlemmarnas liv. Inget av
detta stämmer på våra kyrkor.”
Sedan fortsatte debatten
med att detta är kyrkorna vana
vid idag. Att man i allmänhet
har liten eller ingen kunskap
om vad kristen tro är, hur den
utövas och vad församlingen
har för funktion i detta.
Sammanhanget var asylsökande som hade konverterat till kristen tro i Sverige
men utmaningen är inte ny.

Församlingarnas utmaning
har länge eller alltid varit
densamma. Att visa på att en
grupp av människor, inte en
byggnad eller institution, är till
för människor som söker Gud.
Där man kan få pröva sin tro,
komma till tro, växa i tro och
dela tron med andra.
De troende är inte bara
ett fack av människorna som
redan vet, är säkra på sin sak
och är utan bekymmer. Livet
är en mångfald och vad man
söker i livet är den tron som
man söker i, vilket kan vara
vilken tro som helst.
Men den kristna tron på
Jesus Kristus är både innerlig
och djup men samtidigt praktiskt och utåtriktad.
Om man finner stöd och
hjälp i en gemenskap med
Gud och andra människor vill
man att andra ska få tillgång
till det också. Så alla ska vara
välkomna som söker sig till

kyrkors gemenskap. Just nu
verkar det vara att det är mest
de som är nya i Sverige som tar
tillvara på denna möjlighet.

Anneberg

Solberga

Flisby

Scout Onsdagar 18.00
Stickcafé Mån jämn vecka 14
Asyl-Café Torsdagar 17.00
Promenad Tisdagar 10.00

Spårarscout Måndagar 18.00
Scout Tisdagar 18.00
Bön Ons ojämn vecka 19.00
Symöte Ons ojämn vecka 15.00

UV-scout Torsdagar 18.00

För kärlekens skull

Vårfest med sånger från Ted Gärdestad
till Pelle Karlsson

Cia BrageHafström
Pernilla
Fogelström

Jesus sa: ”Kom till mig, alla
ni som är tyngda av bördor;
jag skall skänka er vila. Ta på
er mitt ok och lär av mig, som
har ett milt och ödmjukt hjärta,
så skall ni finna vila för er själ.
Mitt ok är skonsamt och min
börda är lätt.”
Matteusevangeliet 11:28-30

Tema för året vårfest är "För kärlekens skull",
med sånger från Ted Gärdestad till Pelle
Karlsson.
Medverkande är Emelie Friman och Noa
Johannesson, Janne Hermansson samt Östen
Johannesson. Servering och insamling till församlingen. Missa inte denna kväll!

"En sång för livet"
Emelie Friman och Noa Johannesson

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

Välkommen också till Cafékväll lördagen 5 maj
kl 18 i Annebergs Missionskyrka.
Cia Brage-Hafström och Pernilla Fogelström
underhåller tillsammans med Partyorkestern.
Insamling till Barncancerfonden, servering.

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

Uppslaget

Mars
4 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Sam Olofsgård
Nattvard, Värmeoffer
6 tisdag 19.30
Apologetikkurs i Anneberg
Joel Samuelsson
8 torsdag 18.30
Styrelsemöte Solberga
11 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg, Paul Snälls
kl 11.00
Församlingsmöte Anneberg
13 tisdag 18.30
Kretsstyrelsen
17 lördag 09.00
Kvinnofrukost i Anneberg
Maj Magnusson, Isac Roos
kl 16.00
Apologetikkurs i Ingarp
Joel Samuelsson

Uppslaget
18 söndag 10.00
Gudstjänst i Flisby, Gabriel Blad
22 torsdag 18.00
Scoutinvigning i Flisby
25 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Sam Olofsgård

April
1 söndag10.00
Gudstjänst i Anneberg
Sam Olofsgård, Nattvard
2 måndag 11.00
Ekumenisk Gudstjänst i Ormaryds
bygdegård
8 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Maja Floberg
insamling till THS
15 söndag 18.00
Vårfest i Anneberg, se sid 3
insamling till församlingen, servering
19 torsdag 19.30
Apologetikkurs i Solberga
Joel Samuelsson
22 söndag 10.00
Ekumenisk Gudstjänst i Flisby
Sam Olofsgård och Sv Kyrkan

29 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Sam Olofsgård
30 måndag 18.30
Valborgsmässofirande i Anneberg

27 söndag 10.00
Gudstjänst i Flisby, Sam Olofsgård

Maj

3 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Paul Snälls
10 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg, Peter Jarlsheim

5 lördag 09.00
Solberga Städdag
kl 11.00
Solberga Församlingsmöte
kl 18.00
Kafékväll i Anneberg med insamling till
Barncancerfonden, Pernilla Fogelstöm
och Christel Brage Hafström
10 torsdag 09.30
Gökotta i Flisby
13 söndag 18.00
Gudstjänst i Solberga
Michael Tågerud
15 tisdag 18.30
Kretsstyrelsen
19 lördag 15.00
Björkliden
20 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg
Sam Olofsgård, Nattvard

Erbjuder bokföring, bokslut
och deklarationer.

twinsredovisning.se

Din frisör
i Anneberg
0380-55 03 88

Juni

Församlingkretsens
styrelse
Församlingskretsen hade sin årshögtid med
årsmöte den 4 februari. Här ser vi styrelsen
samlad. Bakre raden fr.v. Linda Isaksson, Sören
Klasson, Eva-Britt Ackeby, Nicklas Friman,
Sigvard Karlsson, sittande Martin Heinrich och
ordförande Conny Dahnson. På bilden saknas
Ing-Marie Gustafsson.

Församlingsboken
Högtidsdagar

19 april Eva-Lisa Dahnson, 60 år
27 april Birgitta Hagström-Karlsson, 75 år

Flisby Missionskyrka

Vi bygger om!

D

et händer mycket spännande saker i
Flisby Missionshus. Under föregående år
sökte församlingen pengar ur Equmenias
lokalupprustningsfond och fick ett välkommet
bidrag. Nu i början av januari 2018 började
arbetet med att måla om i gudstjänstlokalen.
Församlingen tog hjälp av Emelie Hedström för
att välja kulörer och få tips om hur arbetet borde
göras. Under målningsarbetet har sedan Sofie
Karlsson varit en tydlig arbetsledare.
Under arbetets gång upptäcktes det även
att ett byte av golv på estraden var nödvändigt.

Under årsmötet i församlingen togs beslut om att
styrelsen fick lov att göra det som verkade bäst
för underhållet.
Skranket har länge varit slitet och skymt
mycket av det som skett på estraden. Årsmötet
beslutade att vi kunde öppna upp och se hur det
skulle kunna ändras. Det befintliga skranket togs
varsamt ner och det gamla skranket med vackra
men skadade träpelare har försiktigt tagits ner
för att kunna återanvändas på annat sätt i
Missionshuset.
Under lördagen den 10 februari var snickarna Magnus Rickardsson samt Jerker Adolfsson
i Missionshuset och hjälpte till att bygga iordning estraden med nya trappsteg. Dessa bägge

snickare har
församlingen
fått oerhört
mycket tacksam hjälp av under åren, både med
att isolera på vinden, byte av golv samt hjälp med
idéer om hur vi bäst skulle göra med golv och
skrank i Missionshuset.
Under julen har även nya mattor köpts in
till gudstjänstlokalen och ljudanläggningen ska
installeras mer permanent. Församlingen har
även tagit beslut om att dra in fiber till Missionshuset då detta grävs i samhället.
Vi har en förhoppning om att bygget av
utomhusscenen strax utanför Missionshuset
kommer igång under våren genom FliSAM
och en del av ”En halv-miljon projektet”. Detta
arbete kommer att göras genom kommunen.
Arbetet med att restaurera, förbättra och ta
hand om vårt vackra Missionshus går verkligen
framåt. Utan medel från Equmenia och Alliansmissionen samt alla de som väljer att lägga av
sin dyrbara tid för att förbättra och vårda Missionshuset hade det aldrig gått. Det är vi i Flisby
Missionsförsamling oerhört tacksamma för.

Blomsterprakt
Gulsippa

KVINNOFRUKOST i ANNEBERG
Lördag 17 mars kl 0900

"Balans i livet"

(anemone ranunculoides)

Till skillnad från vitsippan har gulsippan
ofta 2-3 blommor på varje stjälk. Den har
5 hylleblad mot vitsippans sex. Här finns
den på några platser t.ex Knutstorp och
Paradis. Blommar från april till juni.
foto/text Ingemar Gustafsson

Gökotta
i Flisby
Välkommen på Gökotta vid Flisby
Missionshus på Kristi Himmelsfärdsdagen den 10 maj. På samlingen som börjar kl 9.30 predikar
Sam Olofsgård och ett brassband
står för musiken.

Maj Magnusson, sjukgymnast och friskvårdsterapeut från Ingarp, delar sina tankar om att ha
balans i livet. Isac Roos sjunger och spelar.
Kostnad 75 kr
Anmälan senast onsdag 14 mars till:
Kerstin 070-664 08 25
Monica 073-924 87 60

Personligt med

Birger Ackeby

D

e flesta i vår bygd vet vem Birger Ackeby
är, färre känner nog hans livsresa. Vi vill
ge dig en chans att lära känna honom
bättre, vad han gjort och vad hans hjärta värms av.
Vi pratar om en ”bondpojk” från Västergötland, med en mor från Ydrebygden. Birger
hjälpte tidigt till med praktiskt arbete hemma på
gården, men har även jobbat både som skogshuggare och lastbilschaufför.
I tidiga tonåren upplevde han Guds tilltal
genom sången ”Gå, gå skördeman gå” och detta
följe honom som en Guds kallelse att göra något
särskilt för människor han skulle möta.
Som 19-åring var han på Ralingsåsgården
där han fick ytterligare ett starkt Gudsmöte.
Detta ledde fram till att han gick en kort
bibelskola innan han åkte ut som evangelist till
Gammelstaden utanför Luleå, där han blev kvar
under två år. Där blev det mycket arbete minns
Birger. Här träffade han även Eva-Britt som gick
sin utbildning där och de gifte sig 1973. Efter
detta följde en ettårig bibellinje i Örebro.
Under samtalet nämner Birger om flera
starka möten med människor som han blivit
hjälpt genom eller som han av nåd fått hjälpa.
Under en period bodde familjen i Ulvstorp
Skåne där Birger var pastor och föreståndare i
en av Baptisternas första församlingar. År 1977
flyttade Birger och familjen till Anneberg där

text/foto: Gullner Käll

han fick tjänst i Sionförsamlingen som då även
gjorde en satsning på ny- och ombyggnad där
hans praktiska intresse kom väl till pass.
Efter detta var det dags att njuta av skogsarbete igen vilket skedde under fyra år på Domänverket. 1983 fick Birger ett erbjudande om att bli
Soldathemsföreståndare i Eksjö. Detta gläds han
över att ha tackat ja till. De många möten han
fick där under elva år, främst med unga människor upplevde han som ytterst stimulerande och
betydelsefulla.
– Dessa år var som en annan dimension av
kristenlivet. Jag har känt glädje i de olika uppgifter jag haft, säger Birger.
Så tänker han på de olika tillfällen Gud fått
korrigera honom och ge en ny riktning åt livet. I
de olika sammanhang han funnits har han ofta
blivit kallad ”Pastorn”. Särskilt kanske detta gäller
de senaste sjutton åren då Birger jobbat på Haags
i Aneby, där det funnits många tillfällen att leva ut
sin tro på ett naturligt sätt, tycker Birger.
Med tillbakablickarna följer även jämförelsen
hur det är idag när det gäller Människa-Gudsmötet. Det är mer av vardagliga samtal idag vilket han
trivs med samtidigt som han framhåller värdet av
församlingsgemenskapen med exempelvis bön
och nattvard. Slutligen vill han framhålla för de
han möter vikten av att ta emot Jesus i sina liv och
inte bara ha en allmän tro på Gud.

