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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

Det är en ny verksam-
hetsstart nu i försam-
lingarna och även ett 

nytt år för mig. Nu har jag 
tjänstgjort mitt första år som 
pastor i Anneberg/Solberga/
Flisby-kretsen och det är av 
tacksamhet man går in på 
andra året nu. 

Tacksamhet att man vet 
att det finns många människor 
både i verksamheterna och 
samhällena som är engagerade 
och brinner för bygden och 
människorna som bor där. Att 
gå vidare och fortsätta med 
livet krävs att det finns ett stöd 
och en omsorg som jag hoppas 
och ber att fler ska få upptäcka 
men också bli en del utav. 

Det är ingen som vet vad 
vi möter i livet framöver men 
vi borde alltid investera i 
gemenskapen och möjlighe-
ten till relationer och samtal 
som både kan vara nya eller 
fördjupande. Fast nu vet jag 
lite vad som väntar framöver 
denna höst och vinter då jag 

också kan säga att ”så gjorde vi 
förra året”. Samtidigt som det 
är tryggt att säga och veta lite 
mer om hur det brukar vara så 
känns det ändå spännande att 
det alltid finns möjligheter att 
hitta nya sätt att jobba och nya 
människor att möta men också 
nya djup hos människor man 
redan lärt känna. 

Jag hoppas och ber även för 
att tron ska få hjälpa männ-
iskor i alla sammanhang och 
det ska vara öppet att söka en 
tro, växa i sin tro och även visa 
sin tro. Det som har ett stort 
fokus nu är tron på livet i livets 
alla skeenden.

Johannesevangeliet 1:1-5  
"I begynnelsen fanns Ordet, och 
Ordet fanns hos Gud, och Ordet 
var Gud. Det fanns i begynnel-
sen hos Gud. Allt blev till genom 
det, och utan det blev ingenting 
till av allt som finns till. I Ordet 
var liv, och livet var männis-
kornas ljus. Och ljuset lyser i 
mörkret, och mörkret har inte 
övervunnit det."

Anneberg
Scout  Onsdagar 18.00

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

Solberga
Nying  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

Spännande möjligheter

Den 13 augusti var det åter 
dags att samlas till Gudstjänst 
i Ulf och Ingrid Larsons 
trädgård. Smyckad som vanligt 
med prunkande rabatter fulla 
av skapelsens under. Mycket 
kunde vi också glädjas åt de ca 
135 personer som sökt sig till 
samlingen och som Ulf hälsade 
välkomna. 

Vädret kändes lite ostadigt 
men beslutet att samlas utom-
hus visade sig vara helt rätt 
då solen tittade fram allt mer 
under mötet. Ted Sandstedt 
och Östen Johannesson fick 
sällskap av Heavenly United 
från Flisby med att framföra ett 
varierat sång och musikutbud. 

Missionskyrkans pastor 
Sam Olofsgård predikade över 
ämnet att förvalta det vi fått. 
Gudstjänsten innehöll även 
parentation för en av Solberga 
församlings medlemmar. 

Kollekten till Solberga Mis-
sionsförsamlings verksamhet 

Trädgårdsmöte

Förnyelse
Varje gemenskap kan må bra av förnyelse. Här 
vill vi redovisa lite vad som hänt i Solberga 
Missionskyrka vad det gäller den mer praktiska 
delen. Under sommaren har taket på vår kyrka 
fått ett nytt ytskikt. Mycket av arbetet i och med 
vår gemenskap sker ju på ideell bas. I detta fall 
tog vi dock beslut om att ta in hjälp av en entre-
prenör som utfört ett arbete som vi är riktigt 
nöjda med och kan glädjas åt länge.

Dessutom har vi installerat en batteridriven 
gräsklippare (automover) som vi kallar för Rut. 
Det är ju namnet på en arbetsam kvinna som är 
väl beskriven i Bibeln. Vi får inte några bidrag 
för henne, men hon ersätter väl en gammal ben-
sindriven modell som nu får ta det lite lugnare. 

I Anneberg har vi under försommaren fort-
satt den utvändiga målningen av Missionskyrkan 
samt gjort en ny trappa i entrén till expedition 
och lägenheterna.

inbringade 12.860:- vilket vi är djupt tacksamma 
för. Samlingen avslutades med ett rikt tilltaget 
kaffebord som många lovordade.

/ Gullner Käll



Uppslaget Uppslaget

Erbjuder bokföring, bokslut
och deklarationer.

twinsredovisning.se

September
10 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Michael Tågerud
12 tisdag 18.30
Kretsstyrelsen
13 onsdag 15.00 Symöte Solberga 
19.00 Samtal och bön i Solberga 
startar för hösten (ojämna veckor)
17 söndag 10.00
Gudstjänst i Flisby, Paul Snälls
20 onsdag 14.30
Dagledigträff i Anneberg
Annebergsteamet
22 fredag 15.00-17.00
Ge för livet, Brödförsäljning vid Larssons
24 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg, Karl-Erik Nilsson
26 tisdag 18.00
Styrelsemöte i Anneberg
kl 19.00
Församlingskväll i Anneberg

Oktober
1 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Sam Olofsgård 
Nattvard, Värmeoffer
7 lördag 18.00
"Ett år i naturen" bildspel med  
Ingemar Gustafsson, i Solberga, servering
8 söndag 11.00
Svenska Kyrkan har Gudstjänst i i Flisby
14 lördag 10.00-15.00
Skapardag i Anneberg med pilgrims-
tema. Laila Norss och  Eva-Lisa Dahnson. 
Medtag eget skaparmaterial.  
Vernisssage på söndagens Gudstjänst.
14 lördag 15.00 Andakt på Björkliden
15 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg, Sam Olofsgård

21 lördag 17.00
Höstfest i Anneberg, Höglandstrion m.fl.

Församlingsboken
Högtidsdagar

7 oktober Viola Pettersson, 90 år

18 oktober Jan-Olof Jonsson, 50 år

23 oktober Marcus Nytjärn, 40 år

6 novemberTyra Nyström, 94 år

24 tisdag 18.30 Styrelsemöte Anneberg 
29 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga  
Alexander Bervebrink, skolkyrkan

November
4 lördag 18.00
Ge för livet Gunnar Holmgren, Solberga
5 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg, Jan Bengtsson
9 torsdag 18.30 Styrelsemöte Solberga
12 söndag 10.00
Gudstjänst i Flisby, Sam Olofsgård
Nattvard, värmeoffer
14 tisdag 18.30 Kretsstyrelsen

18 lördag 18.00
Solberga Missionsauktion  
Ropare Dan Adolfsson
Andakt Sam Olofsgård

21 tisdag 18.30
Styrelsemöte i Anneberg
26 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg, Paul Snälls

30 torsdag 18.30
Flisby Paketauktion

December
3 Första advent 10.00
Gudstjänst i Solberga
Sam Olofsgård insamling till mission 
i andra länder



Blomsterprakt 
Älgört 

eller Älggräs
(Filipendula ulmaria)

Tillhör rossläktet. Vanlig i vår bygd. 
Älggräs innehåller stora mängder 

glykosider som omvandlas till 
salicylämnen i kroppen. Blomman 

ger därför naturlig smärtlindring vid 
huvudvärk vid förkylning och influensa. 

Lindrar även ledvärk och muskelsmärtor 
samt hämmar inflammationer.

Det finns också flera recept på hur 
blomman kan användas till saft.  

foto/text Ingemar Gustafsson

Höstmånaden är här och det innebär att det van-
liga livet med skola och arbete kommer i gång. 
Det är även tiden då vi tänker lite extra på våra 
vänner i Mpongwe Zambia. 

Den 22 september från klockan 15 är det 
brödförsäljning vid Larssons i Solberga. Under 
oktober går Margareta Ivarsson med handspar-
bössa i Flisby.

Gunnar Holmgren med fru Ulla besöker 
Solberga Missionskyrka lördagen den fjärde 
november klockan 18. De har båda arbetat lång 
tid vid sjukhuset i Mpongwe i Zambia. Det blir 
även lotterier, brödförsäljning, något gott att äta 
och kollekt.

Eftersom vi lever i ett allt mera kontantlöst 
samhälle går det bra att Swisha på 1232817310.  
Eller använda pg 264106-6. I Anneberg och Sol-
berga kommer ni inte att möta någon insamlare 
så använd gärna någon av dessa möjligheter. Var 
noga med att skriva ”Ge för livet”så pengarna 
hamnar dit de ska.

Välkommen vid dessa tillfällen! Det går 
också bra att hjälpa till med att baka eller skänka 
något säljbart vid dessa båda tillfällen. Kom i så 
fall i god tid så varorna hinner prissättas. 

Mvh Birger Ackeby

Swisha en gåva!

123 281 73 10

Grönebolägret
Precis som vanligt begav sig flisbyscouterna iväg 
på läger direkt efter midsommarhelgen och den 
här gången styrdes bussen mot Kisa och lägergår-
den Grönebo. Gården ligger mitt ute i ingenstans 
och man kunde verkligen känna lugnet från natu-
ren långt från stressen och kraven där hemma. 

Alla läger är ju unika men det blir ändå ett lik-
nande program varje år. Tisdagen går till uppbygg-
nad, onsdagen är projekt eller idrott, torsdagen går 
vi spårning, fredagen är åter projekt eller idrott, 
lördagen är marknadsdag och söndagen avslutas 
hela konkarongen med en gudstjänst. 

Även i år bildade Flisby by tillsammans med 
Kapela och Tranås och vi har verkligen blivit 
ett gott gäng där scouterna hittar nya kompisar 
medan vi ledare kan ta en kopp kaffe tillsam-
mans. Kapela har också hand om musiken och lär 
oss alltid någon ny härlig låt som vi kan sjunga 
hemma under terminerna och komma ihåg de 
ljumma sommarkvällarna.

Flisbykåren har under våren invigt flera nya 
unga ledare och vi har ett stort gäng tonåringar som 
är trogna och alltid ställer upp. Det gör att vi gam-
lingar kan dela upp arbetet och hinner njuta lite mer 

än tidigare samtidigt som vi är fler som kan hjälpa 
scouterna. Det gör att man redan längtar tillbaka och 
vem kommer ihåg ett dagsregn eller myggen när man 
får så många andra härliga minnen?

Equmenialägret Året Runt

Under fem dagar efter skolavslutningarna och innan 
midsommar var Anneberg och Solberga scoutkårer 
delaktiga i scoutlägret Året Runt i Skuggebo. 300 
scouter fick syssla med allt mellan midsommar 
och juldans från lördag till onsdag med ett väder 
som mest var soligt, varmt och lite blåsigt ibland. 
Sammanlagt var det över 20 st från  Anneberg och 
Solberga med på lägret bland 12 st scoutkårer sam-
manlagt. 

De dagliga temarna var kopplade till aktiviteter 
varje dag utifrån högtider och årstider som utgick 
ifrån vår, sommar, höst och vinter. Det var en god 
stämning hela lägret och scouter badade varje dag, 
t.o.m. ledare. Varje förmiddag var det drama med 
kaplansgruppen som reste tillbaka i tiden med hjälp 
av en tv-skärm och mötte Jesus och hans lärjungar. 
Efteråt var det patrullsamtal och övningar utifrån 
olika samtalsteman.



– Jag tycker fortfarande att det är lika roligt att 
engagera mej såväl politiskt som i församlingen! 
Min förhoppning är att kunna påverka samman-
hangen positivt.

Sigvard Karlsson, som numera är pensionär, 
är sprudlande och full av energi och har aldrig 
långt till skrattet.

– Mycket har förändrats under de drygt 
femtio år jag tillhört församlingen, både i den 
och i samhället. Men jag är övertygad om att 
missionsförsamlingen fortfarande är en positiv 
kraft i bygden. Vi har en stor uppgift i att vara 
något av en oas, där människor kan möta Gud 
och hämta styrka, glädje och trygghet.

– Det har varit mycket inspirerande och 
givande att få följa alla ungdomar som genom 
åren gått i vår verksamhet. Jag tror att vi fått 
betyda en hel del för dem.

Att Förås har en stor plats hos Sigvard och 
hans fru Kerstin märks direkt. Båda är uppvuxna 

i trakten och har ägnat sina yrkesliv åt att driva 
lantbruk här.

– Vi är tacksamma för möjligheten vi hade 
att få bygga vårt nya hus här, efter att vi sålt av 
lantbruket. Numera njuter vi av livet som pen-
sionärer på den plats där vi trivs bäst, i Förås.

Sigvards politiska engagemang började för 
runt fyrtiofem år sedan hemma vid köksbordet, 
där han bestämde sig för att göra en insats även i 
samhällsfrågorna. 

– Jag trivs väldigt bra i Missionskyrkan i 
Solberga och är stolt över människorna här. 
De senaste tio åren har jag haft förtroendet att 
vara ordförande, och är djupt imponerad av alla 
trogna medlemmars fina insatser på olika plan. 
Det finns en positiv syn på livet och en gedigen 
tro på Gud här. Och när vi möter svårigheter, 
som vi alla gör någon gång, är det en trygghet 
att bland annat ha vännerna i församlingen som 
stöd och veta att man ber för varandra.

I den första i en serie av 
korta intervjuer med 
personer från trakten
har vi samtalat med 

Sigvard Karlsson om livet, 
politiken och om tron.

Hemma hos Sigvard


