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Tillbaka på ny praktiperiod!
Under tre veckor i februari/mars förstärks
församlingens barn- och tonårsverksamhet
av Jacob, Ellen, Junia och Lukas från Bibel-
skola Livskraft i Aneby, som nu gör sin
andra praktikperiod hos oss.



Från pastorns
horisont

Sam Olofsgård

En dag kommer vi att dö, men de
andra dagarna kommer vi att leva!

I
bland möts man av att tro är
något som finns där när allt
annat gett vika. När döden

kanske står för dörren eller först
när hoppet är släckt så finns det
utrymme för tron.
Man säger att den hamnar på

marginalen eller på avbytarbän-
ken då. Vid döden och be-
gravning ber man oftast en
överlåtelsebön. Då handlar
det inte om att överlåta det
som är efter livet utan allt det
som livet har innehållit.
Alla dagar man levt kan läg-

gas i Guds händer. Även dagen
idag kan läggas i Guds händer
och de kommande. Tänk om
tron, även omman börjat att
tro, alltid kan ge mer till livet.
Särskilt om tron riktar sig till
det stora ljuset som inte kan be-

segras av mörkret eller det liv
som faktiskt redan offrat sig
själv men som döden inte kunde
behålla.
På scouterna finns det ett

motto och riktlinje att det finns

ingen avbytarbänk, alla och allt
ska få plats och vara med. Tänk
om Gud och tron på att han
kämpar för och med oss, att det
alltid finns något som kan styr-
ka, skydda och bevara ljuset och
livet oavsett vad som hänt, hän-

der eller kommer hända. Är det
då värt att sätta Gud och tron
precis utanför livet, på bänken?

I begynnelsen fanns Ordet,
och Ordet fanns hos Gud, och
Ordet var Gud. Det fanns i be-
gynnelsen hos Gud. Allt blev till
genom det, och utan det blev ing-
enting till av allt som finns till.
I Ordet var liv, och livet var
människornas ljus. Och ljuset
lyser i mörkret, och mörkret
har inte övervunnit det.

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

Kretsen pg 612029-9
Anneberg pg 395466-6, bg 5371-0026
Solberga pg 264106-6
Flisby bg 5117-9299

Anneberg
Scout Onsdagar 18.00

StickcaféMån jämn vecka 14
Asyl-Café Torsdagar 17.00
Promenad Tisdagar 10.00

Solberga
Spårarscout/scout Tisdagar 18.00

Promenad Onsdagar 10.00
Bön & samtal Ons ojämn vecka 19.00

Symöte Ons ojämn vecka 15.00

Flisby
UV-scout Torsdagar 18.00

Påfågels-
öga

En av våra övervintrande fjärilar.
Fjärilen vaknar i början av april,
då den parar sig, lägger ägg och
sedan dör. Nästa generation
kläcks i början av augusti.

foto/text: Ingemar Gustafsson

Bibelskola Livskraft
Välkomna till oss igen!
Under tre veckor i februari/mars förstärks församlingens
barn- och tonårsverksamhet av Jacob, Ellen, Junia och Lu-
kas från Bibelskola Livskraft i Ralingsås utanför Aneby, som
nu gör sin andra praktikperiod hos oss.
Senast dessa fyra besökte oss var under deras tvåveckors

praktik i höstas. Då gjorde de intervjuer och lärde känna oss
i bygden, som en del i ett skolarbete om våra församlingar.
Nu har vi glädjen att möta dem här igen under perioden

18 februari till 8 mars, då de deltar i kyrkans olika aktivite-
ter. De älskar framförallt att umgås med ungdomar. Till-
sammans med några kurskamrater som är på liknande
praktik i Bodafors tänker de ordna en trevlig helg för ung-
domar lördagen den 10 mars. Håll utkik efter plats och tid!



UppslagetUppslaget

Mars
8 söndag 10.00
Gudstjänst i Flisby, Ungdomsteamet

10 tisdag 18.30
Kretsstyrelsen

14 lördag 09.00
Kvinnofrukost i Anneberg, se baksidan

15 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Sam Olofsgård

19 torsdag 18.30
Styrelsemöte i Solberga

21 lördag 15.00
Björkliden

22 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg
Sam Olofsgård, Nattvard

kl 11.00
Församlingsmöte

24 tisdag 18.30
Styrelsemöte i Anneberg

26 torsdag 18.30
Scoutinvigning i Flisby

29 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Paul Snälls

April
4 lördag 18.00
Sånggudstjänst i Solberga
med kören Rejoice, se baksidan

5 söndag 10.00
Ekumenisk Gudstjänst i Flisby
Sv kyrkan predikan

10 Långfredagen 10.00
Gudstjänst i Anneberg
Paul Snälls, Nattvard

18 lördag 18.00
Vårfest i Anneberg
Musikquiz med Krantzabarnen
från Visingsö

21 tisdag 18.30
Styrelsemöte i Anneberg

26 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Sam Olofsgård

Maj
3 söndag 10.00
Gudstjänst i Flisby, Gabriel Blad, Nattvard

9 lördag 09.00
Städdag i Solberga

kl 11.00
Solberga Församlingsmöte

10 söndag 7.00
Morgonsamling vid fågeltornet i Vässleda

kl 10.00
Gudstjänst i Anneberg, Paul Snälls

12 tisdag 18.30
Kretsstyrelsen

16 lördag 15.00
Björkliden nattvard

17 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Sam Olofsgård

21 torsdag 09.30
Gökotta i Flisby

24 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg, Sam Olofsgård

26 tisdag 18.30
Styrelsemöte i Anneberg

31 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga
Ted Sandstedt Nattvard

Juni
7 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg, Alexander Bervebrink

På årets Vårfest i Annebergs Missionskyrka blir
det Musikquiz med livemusik, med allt från and-
liga sånger till profana låtar. För musiken står
Krantzabarnen från Visingsö. Servering, lotteri-
er, insamling till församlingens verksamhet och
andakt. Välkommen den 18 april klockan 18!

Styrelseutbildning
Styrelserna i Anneberg och Solberga Missions-
församlingar deltog den 4 februari i en webb-
baserad informations- och utbildningskväll som
anordnades av Equmeniakyrkan Region Öst.
Regionledare Peter Bernhardsson med flera an-
ställda medverkade. Över trettio Equmeniaför-
samlingar deltog från hela regionen. Ett intres-
sant och klimatsmart sätt att informera och ut-
bilda som återkommer till hösten.

Musik
Quiz



Från och med vårterminen knyter vi samman våra två
grupper Spårarscout och Upptäckarscout. Vi kallar
oss numera bara Solberga scoutkår, kort och gott
SCOUT!!
Vi träffas på tisdagar klockan 18. Nytt från och

med höstterminen 2020 blir att alla som går i första
klass och uppåt får delta i scoutverksamheten. Mer
information och uppgifter om eventuella ändringar i
programmet hittar du säkrast på vår hemsida:
www.missionsforsamlingen.se

Under vårterminen fortsätter tonår i Anneberg. Ungdomar från 12 år och uppåt är varmt välkomna.
Det som vi kommer att hitta på är bland annat bilkurragömma och human table football. Vi kommer
även att vara i Annebergs sporthall och Missionskyrka med andra aktiviteter.
Tanken med tonår är att det ska leda till gemenskap och vänskap. Det är viktigt att ungdomarna

får vara med och bestämma aktiviteterna så att vi gör det som de tycker är roligt.
Det finns inget tonårsschema, men vi har en tonårsgrupp på snapchat för att förmedla viktig infor-

mation och när vi kör tonår. Tonårsledare är Linda Havskog och har man frågor så kan man kontakta
Linda på 072-222 15 97.

Första tillfället som sammanslagen grupp inträffade på sportlovet och var naturligtvis, för scout, tänkt
som en utomhusaktivitet. Detta kom dock av sig när snön uteblev. Ledare såväl som scouter är ju som
bekant alltid redo och i detta fall innebar det att samlingen blev till en trevlig och meningsfull film-
kväll med lite mys. Det tiotal scouter plus ledare och föräldrar som var med fick ta del av den anime-
rade Disneyfilmen ”Insidan ut”, som handlar om vad som rör sig i huvudet på en liten tjej i olika
situationer.

Sammanslagning till

Solberga Scout

Välkommen till vårens samlingar på

Tonår i Anneberg!



Lördagen 4 april är ni välkomna att lyssna på kören Rejoice i Solberga
Missionskyrka! Kören består av ca 20 medlemmar från Sandsjöbygden
med omnejd i åldrarna 13 år och uppåt! Det kommer bli en kväll med
mycket sång och musik, allt från gamla godingar till lite nyare låtar!

Hjärtligt välkomna och hoppas vi ses!

Kvinnofrukost
Välkommen till årets Kvinno-
frukost i Annebergs Missions-
kyrka lördagen den 14 mars!
Vi startar frukosten klockan
nio. Årets talare är Madeleine
Gustavsson, som till vardags
arbetar som florist i Aneby.

Kostnad 80 kr
Anmälan senast tisdag
10 mars till:
Kerstin 070-664 08 25
Monica 073-924 87 60


