
God Jul & Gott Nytt År!



Det är advent,
det är advent Christer Gustafsson

Anneberg
Scout Onsdagar 18.00

Stickcafé Mån jämn vecka 14
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

”Det susar genom livets strid
En fläkt av himmelrikets frid,
En klang av harpotoner.
En aning fyller varje bröst,
Och stilla ljuder Andens röst
I jordens alla zonerGudstjänst i
O mänsklighet, ställ dörrn på glänt;
Det är advent, det är advent!

Han kommer hit en Mänskoson,
Ur Fadrens rike fjärran från
Och gästa vill vår boning.
Han kommer ned till jordens grus
Med himlens kärlek, nåd och ljus
Och bjuder oss försoning.
Ett sken är nu i öster tänt;
Det är advent, det är advent!” (C. Boberg)

Så lyder de två första verserna i en av mina absolu-
ta favoriter bland advents- och julpsalmer. Själv-
klart är det nog för melodin och dess pampiga
slutkläm i varje vers, men psalmen sammanfattar
så väl vad advents- och jultiden handlar om. Ad-
vent handlar om väntan och förväntan, att öppna

upp för den som skall komma. Att Gud själv blir
människa i ett litet barn som föds till denna jord.
Jesus gästar vår jord i mänsklig gestalt för att visa
på något annat än det som människorna levde i
då, men som vi också lever i idag.

I Carl Bobergs sång sammanfattar han hela
Jesu ärende och budskap: ”han kommer ned till
jordens grus med himlens kärlek, nåd och ljus och
bjuder oss försoning”.

Det är just detta julbudskap som är jag tror
och vågar säga att vår tid behöver. Förmedla att
det finns hopp i en tid där allt för många har tap-
pat hoppet för framtiden. Bibelns budskap är så
tydligt där det står att: ”Gud sände inte sin son för
att döma världen, utan för att rädda världen ge-
nom honom” (Joh 3:17).

Min önskan är att du som läser detta skall
veta om att när det ”susar genom livets strid”.
När livets alla omständigheter passerar så är du
under Guds beskydd. Gud själv vill inget mer än
att få dela livet med dig, inte tränga sig på, inte
tvinga sig på utan gå vid din sida. Du är älskad av
den Gud som vi får välkomna i julens budskap
genom Jesus Kristus.

Höstmarknad i Flisby

Tidningen Jul delas ut
med Mötesplats

En kylig kväll i november bjöd scouterna i
Flisby in till höstmarknad istället för den
traditionsenliga paketauktionen.

Det blev en välbesökt och trevlig kväll med
besökare både från samhället och scouter
med föräldrar. Höstkylan fylldes av trevliga
samtal, gamla och nya bekantskaper och
härliga skratt.

I din brevlåda har du tillsammans med
Mötesplats fått tidningen ”Jul” från vår för-
samlingskrets. Ta dig tid att läsa den!
Bland annat kan du läsa om Sonja Aldén och
Sebastian Stakset för att nämna några och lite
annat smått och gott inför julen.



Final för Ge för livet 2021
Lördagen den 20 november var det avslutning på
årets insamling till Ge för livet i Missionskyrkan i
Anneberg. Vi hade besök av Anette Sandwall,
dotter till Ulla och Gunnar Holmgren. Hon har
nyligen kommit hem från ett besök i Zambia.
Anette berättade och visade bilder från sjukhuset
i Mpongwe och om projektet där målsättningen
är att få ner den höga alkoholkonsumtionen hos
familjer i byar kring Mpongwe. Kvällen till ära
medverkade Jan-Åke Hermansson med väl valda
sånger till eget gitarrackompanjemang. Under
kvällen serverades pajer och kaffe med kaka. Vi-
dare fanns det möjlighet att köpa bröd och kassar
från Zambia.

I år har insamlingen totalt inbringat 27 780 kro-
nor. Av dessa pengar kom 10 425 kronor från
brödförsäljningen vid Larssons i Solberga. Reste-
rande medel kom in under avslutningskvällens
insamling och försäljning. Pengarna fördelas lika
mellan sjukhuset och hjälpprojektet som Anette
står i bräschen för.

Eva-Britt Ackeby

Röd Julros
(Helleborus orientalis)

Julrosen är en blomma som
en del år kan blomma till jul.

Den förekommer i flera
olika färger och former.

foto/text. Ingemar Gustafsson

Jag är övertygad att änglar skyddade min son
Erik, nio år, när han blev påkörd av en bil. Erik
sprang ut bakom en stillastående buss nära hem-
met i Vättersnäs Jönköping.

På ryggen hade han en ryggsäck med ett stort
badlakan i då han var på väg för innebandy.

När jag strax efter olyckan kom hem hade
ambulansen åkt, men en lång mörkklädd man
med en stor bibel under armen mötte mig. Först
trodde jag att det var en ängel!

Med eftertryck så han; "Den pojken hade äng-
lavakt för han flög lika högt som busstaket."

Ett nyckelbensbrott som läkte fint var det Erik
fick vid olyckan. Båda remmarna på ryggsäcken
var av. Ryggsäcken skyddade hans huvud. Är så
tacksam för Guds skyddsänglar.

Margareta Ydreborg Nilsson

Ja, jag har upplevt änglavakt



Uppslaget

December
5 söndag10.00
Gudstjänst i Solberga, Joel Samuelsson,
insamling Mission i andra länder, sång
Viktoria Björge, Linda Havskog och
Hanna Karlsson

11 lördag 18.00
Julkonsert i Flisby

12 söndag 18.00
Julkonsert i Flisby

24 julafton 23.00
Midnattsgudstjänst i Anneberg

26 söndag 11.00
Ekumenisk Gudstjänst i i Ormaryd

29 onsdag 18.30
Styrelsemöte Anneberg

31 fredag 17.00
Ekumenisk Nyårsbön i Flisby kyrka

kl 20.00
Nyårsfest Solberga (anmälan)

Januari 2022
2 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i i Nässjö MK
Alexander Bervebrink (samåkning)

9 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg
Alexander Bervebrink

13 torsdag 18.00
Equmenia årsmöte i Solberga

15 lördag 14.00
Årsmöte i Solberga

16 söndag 14.00
Årsmöte i Anneberg

18 tisdag 18.30
Kretsstyrelse, Solberga

19 onsdag 18.00
Equmenia årsmöte i Anneberg

20 torsdag 15.00 Björkliden

23 söndag 18.00
Gudstjänst i Solberga
Andreas Karlsson

30 söndag 17.00
Minns du sången, Anneberg

Februari
6 söndag 11.00
Uppstart för VÄXTPOOL
Gemensam Gudstjänst i i Nässjö MK
Andreas Karlsson (samåkning)

13 söndag 18.00
Gudstjänst i Flisby

20 söndag 10.00
Kretsens årshögtid och årsmöte

27 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg
Andreas Karlsson

Mars
6 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö MK
Andreas Karlsson (samåkning)

12 lördag 09.00
Anneberg Kvinnofrukost

13 söndag 18.00
Gudstjänst i Flisby

20 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga.
Missionärsbesök från SAM

V
i är på väg in i ett nytt
samarbete med Missions-
kyrkan Nässjö och Äng-

Esperyd. Ett samarbete som vi
tror ska ge våra församlingar
inspiration att fortsätta finnas till
för både unga och äldre i våra
samhällen med omnejd.

Men först lite bakgrund. Se-
dan hösten 2020 då vår pastor
slutade har vi inte haft någon
anställd. Pandemin gjorde ock-
så att det mesta av verksamhe-
ten gick ner på sparlåga.

Vi i kretsstyrelsen och försam-
lingsstyrelserna började ändå
fundera på hur vi skulle planera
för Anneberg Solberga Flisby för-
samlingskrets framtida verksam-
het. Att inleda en rekrytering av
en ny pastor kändes lite svår både
pga pandemin och att vi enbart
kunde erbjuda deltid.

I detta läge kom Equmenia-
kyrkan regionalt med ett förslag
att undersöka möjligheten att få
till ett större samarbete mellan
flera församlingar runt Nässjö.
Den här samarbetsformen har

fått namnet Växtpool och finns i
några av Equmeniakyrkans regi-
oner. Vi kände det som något
nytt och spännande som vi gär-
na ville pröva.

Equmeniakyrkan involvera-
de en projektledare och de för-
samlingar som visade intresse
för att delta fick möjlighet att få
en första information om vad
detta kunde innebära. Vår för-
samlingskrets, Missionskyrkan
Nässjö och Äng-Esperyd blev de
som gick vidare med processen.

Ett antal samlingar med sty-
relser och projektledare men
även mellan de olika försam-
lingarna har genomförts. Det
har gett förståelse för våra olika
situationer och projektets inne-
börd. En av tankarna med Växt-
pool är att gemensamt kunna
anställa medarbetare med olika
kompetens och inriktning, samt
kunna erbjuda dem heltider och
en arbetsgemenskap. Alla för-
samlingar har sedan möjlighet
att få del av den gemensamma
resursen beroende på behov och

den ekonomi man är villig att
bistå med.

Vi står nu inför en uppstart i
början av nästa år där vi samver-
kar runt våra söndagsgudstjäns-
ter. Det innebär att första sönda-
gen varje månad samlas alla till en
gemensam gudtjänst i Missions-
kyrkan Nässjö. Andra och fjärde
söndagen kommer den som pre-
dikar i Nässjö på förmiddagen
även ut till vår krets eftermiddag
eller kväll. Tredje och eventuellt
femte söndagen kan vi välja om vi
vill anordna egna gudtjänster i
kretsen eller delta i Nässjö.

Vi ser fram mot ytterligare
områden där samverkan kan
ske och vi gemensamt kan beri-
ka vårt uppdrag att sprida Guds
evangelium i vårt närområde.
Det kan gälla sång och musik,
Alphakurser, ungdomssamling-
ar, diakonalt arbete m.m.

Vi ber om Guds välsignelse
över oss alla och vår framtid.

Conny Dahnson
kretsordförande

Växtpool - ett nytt samarbete



Nu dukar vi åter upp för nyårsfirande. Vi vill hälsa Dig välkommen att fira in det nya året
tillsammans med oss i Solberga Missionskyrka. Firandet startar Nyårsafton kl. 20. Vi serve-
rar potatisgratäng, kött, sallad, ostbricka, frukt och godis. Senare på kvällen blir det kaffe
och tårta. Underhållning gör vi tillsammans, alla får möjlighet att bidra. Varmt välkomna !

Pris: 200 kr/person
Betala gärna med Swish till 070-240 49 40
Meddela oss om du önskar annan kost

Anmälan senast 20 december
Birgitta & Per Friman
070-633 33 40
Kerstin & Sigvard Karlsson
070-240 49 40
Sven-Åke Axelsson
073-053 14 30
Inger Sethsson
073-086 31 60

i Solberga Missionskyrka


