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Kerstin Dahblberg ser till att 
det finns nybakat fikabröd 
till den gemensamma stun-
den vid kaffeborden efter 
andakten på äldreboendet 
Björkliden i Anneberg.



Anneberg
Scout  Onsdagar 18.00

Stickcafé  Mån jämn vecka 14
Promenad  Tisdagar 10.00

Solberga
Spårarscout/scout  Tisdagar 18.00

Promenad  Onsdagar 10.00
Symöte  Ons ojämn vecka 15.00

Flisby
UV-scout  Torsdagar 18.00

Det är en fråga som jag ganska ofta får. 
Jag skulle kunna berätta, hur det har 
varit självklart för mig att Gud finns, 

hur jag som 16 åring fick ett starkt Gudsmöte, 
som förvandlade hela mitt liv. 

Jag ska försöka på några rader ger några 
skäll varför jag är tro på Jesus som Herre och 
Gud. Jag är mycket väl medveten om att det inte 
på något sätt är heltäckande. 

För det första, den kristna tron säger något 
om vem Gud är. Vi läser i Bibeln att Gud är en 
Gud som skapar. Han har skapat jorden, han 
har skapat dig och mig. 

När vi läser vidare ser vi att Gud inte bara 
har skapat allt utan han är också en Gud som 
är aktiv i den värld som han har skapat. Genom 
hela Gamla testamente men också genom Nya 
testamente ser vi hur Gud leder sitt folk, han 
visar oss vägen genom livet. Gud är har inte 
lämnat oss åt vårt öde, utan han handlar. Det 
yttersta beviset är att han kom ner till jorden 
och ta på sig vår synd för att du och jag skulle få 
möjlighet att komma hem till Gud! Jag tror på 
en Gud som agera! 

Ett annat skäl till att jag är kristen är att den 
kristna tron talar om vem jag och du är! I den 
första boken i bibeln i det första kapitalet talas det 
om dig och mig. Att vi är skapade till Gudsav-
bild, där har vi garanten för vårt människovärde. 
Oavsett omständigheterna runt oss så har vi vårt 
värde, på grund av honom som har skapat oss! 

Jag kan förstå att det är jobbigt för många 
idag som saknar hopp. Jesus talar om att det 
finns hopp för mig och dig. "Vårt hemland är 
himlen, och där ifrån väntar vi också den som 
skall rädda oss, herren Jesus Kristus." (Fil 3;20). 
På grund av att jag har tror på Jesus finns det 
ett hopp, en framtid för mitt liv. 

Som avslutning vill jag skicka med några 
löften till oss från Jesus, Vi läser i Bibeln,  i 
Romarbrevet mer bestämt: "Ty om du med din 
mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta 
tror att Gud har uppväckt honom från de döda, 
skall du bli räddad." Romarbrevet 10:9. Det är 
ett löfte från Gud till oss. Ett annat löfte säger 
”Åt dem som tog emot honom gav han rätten att 
bli Guds barn”.  Johannes 1:12.

Alexander Bervebrink

Varför är du kristen?
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Fjärilsprakt 
Sälgskimmer-

fjäril
Sälgskimmerfjärilen kom till Sverige 
1981 och har sedan dess spridit sig 
och är nu uppe i höjd med Dalarna. 
Denna har jag fotograferat hemma 

på tomten i Solberga.. 

foto/text Ingemar Gustafsson

Jag tänker tillbaka på åren som gått 
på saker som hänt båd’ stort och båd’ smått 
I mars 2020 så drabbades vi 
ja och hela världen av en pandemi
Vi hört om Corona, Covid dag som kväll 
vi lyssnade ofta till han där Tegnell 
Och statsepidemiologen gav dystra besked 
många blev sjuka och dog många led
Men ljuset i tunneln kom nu i år 
när alltfler utav oss vaccinationer får 
Våren den tveka’ med frost där i maj, 
men se’n tog den fart , då blir det partaj
Man gläds med naturen när allt lyser grönt 
och tänker att livet det är allt bra skönt 

Sedan kom sommar’n som blev varm, ja het 
då skönast i skuggan man har det, vi vet
Och sedan kom hösten och skogen oss bjöd 
på lingon och blåbär i stort överflöd 
Och kantareller i mängder med hemleverans 
från grannen som plockat allt gick som en dans
Men oro och våldsdåd präglar vårt land 
vad kan det bero på man undrar ibland  
Saknar de kärlek och trygghet som små 
funderar på detta och försöker förstå
Nu har vi vänt upp ett oskrivet blad 
och snart ska det fyllas jag vet ej med vad 
Men önskar att alla ett nytt år ska få 
med värme och ljus och frid likaså

Tankar inför året  Inger Sethsson



Lär känna de tre 
pastorerna i Växtpool

De tre pastorerna i Växtpool, fr v Alexander Bervebrink, Andreas Carlsson och Christer Gustafsson.

Andreas Carlsson
• Vem är du? Den frågan är ganska komplex att 

besvara men rent tekniskt är jag: 47 år, pappa 
till 3 döttrar, gift med Svetlana, pastor, intres-
serad av skog och har en liten gård i Ydre, äger 
en villa i Nässjö 

• Vad brinner du för? Jag brinner för för-
samlingen. Oavsett om det innebär att vara 
med och se nya människor komma till tro på 
Jesus eller om det innebär att få vara med när 
någon efter många år med Jesus tar nya steg 
tillsammans med honom. Att se Guds rike 
utbredas är det jag längtar efter.

• Vad kommer dina arbetsuppgifter att vara i 
detta nya samarbete? Min uppgift är att hålla 
samman arbetslaget samt att predika en del.

• Vad tycker du ska bli mest spännande med 
Växtpool? Att få vara med och testa om 
denna modell kan ge ökad energi, kraft och 
framgång åt våra fyra församlingar.

• Berätta om en viktig händelse i ditt liv. Ju 
längre tiden går så inser jag mer och mer att 
alla de händelser jag varit med om format 
den jag blivit. Det som kanske definierat 
mig mer än andra händelser är de 2 år jag 
bodde i Chicago och studerade till pastor. 
Samt alla de resor, kontakter och den tid jag 
tillbringat i Ryssland.  Kontakten med kristna 
i andra delar av världen har gett mig en ökad 
förståelse av den kristna trons innebörd och 
konsekvenser. 

• Beskriv dina två kollegor med tre ord var. 
Christer: stabil, varm, hjälpsam 
Alexander: trevlig, utåtriktad, samtalsevang-
elist

• Fem snabba: 
Bus eller godis? – Godis 
Varm Pucko eller kall läsk? – Kall läsk 
Dansband eller riktig musik? – Musik 
Kokkaffe eller bryggkaffe? – Varken eller 
Morgon- eller kvällspigg? – Morgonpigg

Christer Gustafsson
• Vem är du? Christer Gustafsson, 55 år, gift 

med Tina och bor i Fredriksdal. Vi har två 
döttrar som numera har lämnat hemmet och 
bor på annan ort.

• Vad brinner du för? Att få se människor 
komma i funktion och inte minst unga 
människor. Hoppas få jobba en hel del med 
ledarvård/utbildning.

• Vad kommer dina arbetsuppgifter att vara 
i detta nya samarbete? I huvudsak kommer 
mina arbetsuppgifter handla om barnverk-
samhet, ledarutbildning och ledarvård. Sedan 
blir det en hel del andra saker också.

• Vad tycker du ska bli mest spännande med 
Växtpool? Att man som anställd inte blir 
sittande själv utan kollegor. Att sedan få jobba 
med det som kanske är ens begåvningar och 
vi tillsammans som anställda löser de frågor 
som dyker upp.

• Berätta om en viktig händelse i ditt liv. 
När jag fick bekräfta för någon annan att jag 
faktiskt hade en tro.

• Beskriv dina två kollegor med tre ord var. 
Andreas: Smart, genomtänkt och skogsfantast 
Alexander: Social, ungdomsfantast och 
evangelist

• Fem snabba: 

Bus eller godis? – Godis 
Varm Pucko eller kall läsk? – Kall läsk 
Dansband eller riktig musik? – Riktig musik 
Kokkaffe eller bryggkaffe? – Bryggkaffe 
Morgon- eller kvällspigg? – Kvällspigg

Alexander Bervebrink
• Vem är du?  Jag är 36 år gift med Sanna, vi 

har två barn Margit 9 år och Einar 6 år. Jag 
är från början från Gnosjö. Men har bott i 
Malmbäck sen 2010. Jag har hunnit med 
att vara ungdomspastor i Malmbäck och nu 
senast har jag varit skolpastor i Nässjö. Jag 
skulle beskriva mig som en praktisk person 
som gillar att göra saker.

• Vad brinner du för? Jag brinner för att 
människor ska få höra om Jesus både i Sverige 
och i andra länder.  

• Vad kommer dina arbetsuppgifter att vara i 
detta nya samarbete? Det är en bra fråga, jag 
är anställd för att jobbar utåtriktat. Så det blir 
nog en del av det och kommer det nog blir 
med ungdomar. 

• Vad tycker du ska bli mest spännande med 
Växtpool? Spännande att vara i ett arbetslag 
är vi få möjlighet att arbeta mer utifrån våra 
gåvor. 

• Berätta om en viktig händelse i ditt liv. Det 
finns många viktiga händelser, men en som 
har präglat mitt liv väldigt mycket var när jag 
som 16 åring var på min första missionsresa 
i Vitryssland. För mig finns det ett före och 
ett efter Vitryssland. Under den resan förstod 
jag mer om vem Jesus är, att han vill ha med 
mig att göra. För mig har livet aldrig blivit sig 
likt efter den resan. Så jag skulle säga att den 
resan, de upplevelserna av Jesus, har i väldigt 
stor utsträckning format mitt liv!  

• Beskriv dina två kollegor med tre ord var. 
Andreas: Lätt till skratt  
Christer: En skämtare 

• Fem snabba: 
Bus eller godis? – Bus  
Varm Pucko eller kall läsk? – Kaffe  
Dansband eller riktig musik? – Riktig musik  
Kokkaffe eller bryggkaffe? – Bryggkaffe 
Morgon- eller kvällspigg? – Kvällspigg



Erbjuder bokföring, bokslut
och deklarationer.

twinsredovisning.se

Din frisör
i Anneberg

0380-55 03 88

Mars
13 söndag 18.00
Gudstjänst i Flisby, Alexander Bervebrink
20 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga
Missionärsbesök från SAM, insamling
27 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg, Andreas Karlsson
29 tisdag 18.30
Styrelsemöte i Anneberg

April
3 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö 
Christer Gustafsson
10 söndag 18.00
Gudstjänst i Flisby, Andreas Karlsson
14 torsdag 18.00
Nattvardsfirande Anneberg
Christer Gustafsson
17 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö 
Andreas Karlsson
18 måndag 10.00
Ekumenisk Gudstjänst i Ormaryd
24 söndag 18.00
Gudstjänst i Solberga, Andreas Karlsson

Maj
1 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö 
Andreas Karlsson
8 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg 
Christer Gustafsson
14 lördag 09.00
Städdag Solberga
kl 11.00
Församlingsmöte Solberga
15 söndag 18.00
Cafékväll Solberga, Irene Oskarsson, 
Roberth och Irene Johansson, Margareta 
Vittgård
21 lördag 18.00
Countrykväll med Höglandstrion och 
vänner i Anneberg
22 söndag 18.00
Gudstjänst i Flisby, Alexander Bervebrink
26 torsdag 09.30
Gökotta Flisby

Juni
5 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö 
Andreas Karlsson

12 söndag 18.00
Gudstjänst i Solberga, Andreas Karlsson
26 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg 
Alexander Bervebrink

Musikkvällar
Under maj månad inbjuds till två musikkvällar. 
Den första är en cafékväll i Solberga sönda-
gen den 15 maj. För programmet står Irene 
Oskarsson tillsammans med Roberth och Irene 
Johansson samt Margareta Vittgård.

Lördagen en vecka senare är det country-
kväll i Anneberg där Höglandstrion och vänner 
står för musiken.

Samåkning
För dem som behöver hjälp med skjuts till de 
gemensamma gudstjänsterna i Nässjö så ordnas 
samåkning. Kontaktpersoner är:

Conny Dahnson, 070-656 40 49
Birger Ackeby, 070-155 22 91
Sigvard Karlsson, 070-240 49 40
Linda Isaksson, 070-359 21 08

"Scoutruset"
Torsdagen den 19 maj är det dags 
för Scoutruset. Flisby scouternas 
arrangemang för att samla in pengar 
till behövande.

Det kommer bland annat finnas 
möjlighet att köpa fika, lotter och 
fynda second hand prylar.

Varmt välkomna att komma och 
röra på dig till nytta för både kropp 
och medmänniskor. Håll utkik efter 
mer information när det närmar sig.

Bön för Ukraina
Kyrie Eleison, Herre förbarma dig; Över din 
skapelse som redan bär så många sår och trau-
man från krig. Men nu leds in i ännu ett

Vi ber om beskydd över barn och unga; Över de 
oroliga och de sörjande, över dem som måste 
stanna hemma och dem som måste fly.

Vi ber för de medmänniskor som nu är soldater 
i fält; För de rädda, de målmedvetna, de sårade, 
de sörjande. Och för deras anhöriga.

Vi ber för politiska ledare; Vi ber om insikt och 
omvändelse för dem som beordrar krig. Och 
om uthållighet och mod för dem som sliter för 
att hitta fredliga lösningar.

Vi ber för naturen; För jorden som riskerar 
rivas upp, träden som hotas av fällning, vat-
tendragen som kan bli nedsmutsade.

Vi ber för kyrkorna i Ukraina. Och vi ber för 
oss själva; Du som kallat oss att dela ditt bröd 
och din fred. Visa oss hur vi kan bidra till fred 
och frid. Och vilken omsorg vi nu behöver visa 
medmänniskor i nöd. Nära och långt bort.
Herre förbarma dig.

(Bönen formulerad av vår 
regionala kyrkoledare Jenny Dobers.)



Det var med en viss undran som jag för ett par år sedan gjorde mitt första arbetspass på 
Erikshjälpen i Eksjö. Min vän och spelkompis Håkan Dufva som redan var engagerad där 
som volontär, tyckte att det  behövdes en person som var intresserad av allt som hade en 

sladd i sej, alltså lampor, radio m.m. Jag har ju alltid gillat sladdar, högtalare och allt som styrs av 
el, och så fick det bli, och varje måndag är nu detta en del av mitt liv. Sven-Åke som jobbar vid 
gåvoinlämningen gör den första grovsorteringen av alla dessa olika prylar som vänliga människor 
skänker till Erikshjälpen.

Att arbeta som volontär känns meningsfullt. Vi vet att varje sak som vi fixar till blir till ett 
värdefullt bistånd till utsatta barn. Dessutom så får vi uppleva skön gemenskap med alla övriga 
volontärer och de som arbetar som anställd personal. Och du, tänk vad viktigt det är att saker går 
att använda en gång till.

Janne Hermansson och Sven-Åke Axelsson

Vi hjälper till på Erikshjälpen Second 
Hand i Eksjö som är en barnrättsorgani-
sation. Allt överskott blir till bistånd och 
sociala insatser för utsatta barn, både i 
Sverige och utomlands. Erikshjälpen är 
också en viktig mötesplats för männ-
iskor. I Eksjö har vi två samarbetsparter, 
Missionskyrkan samt Pingstkyrkan. Vill 
du vara med och göra skillnad! Varmt 
välkomna till oss.

Jessica Politis, butikschef

Två glada volontärer


