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De ordinarie gudstjänsterna är inställda på grund av coronapandemin men någon av kyrkorna i
kretsen hålls öppen varje söndag 10-11. Se affisher och hemsidan.
För samtal och förbön finns möjlighet att kontakta:
Pastor Sam Olofsgård 070-9561410
Eva-Lisa Dahnson 076-8366486
Per Friman 070-6333340
Linda Isaksson 070-3592108

Tavlan är målad av en gåramålare 1911



Från pastorns
horisont

Sam Olofsgård

D
et är minst sagt en an-
norlunda tid och sam-
hälle vi har hamnat i.

Samtidigt prövas vi alla olika i
livet och så har det varit och vi
kommer möta det igen.

Prövningar i livet avgör vilka
värderingar vi har men också
vilka vi är. Vilka våra behov är
och vad vi längtar efter mest. Vi
ställs inför nya situationer och
vi får pröva oss fram genom
konsekvenserna av våra hand-
lingar. Moral och etik blir synli-
ga men också annat som vi har
tagit för givet.

Vi måste lära oss av de som
har erfarenheten och kunskapen
som behövs just nu och dela
med oss av den till kommande
generationer. Det är lätt att tän-

ka och känna att man står en-
sam men vi aldrig ensamma i
livet tillsammans med Gud. Det
är vår gemenskap som visar
vilka vi är.
”Vi har inte möjlighet att väl-

ja vilken tid vi lever i, men vi kan
välja vad vi gör med den tiden vi
har fått.” Ett motivationscitat
jag har med mig från böcker och
filmer om livet. Om kampen för
livet mot ondskan som vill
splittra och förgöra oss.

I 1 Korintierbrevet 10:13 kan
vi läsa: ”Era prövningar har inte
varit övermänskliga. Gud är tro-
fast och skall inte låta er prövas
över er förmåga: när han sänder
prövningen visar han er också en
utväg, så att ni kommer igenom
den.”

Pastor
SAMOLOFSG˘RD
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

Stickcafé Mån 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

Aurorafjäril
En fjäril som kläcks i april.

Hanen har orange vingspetsar,

medan honan är vit på ovansidan

Båda har camouflagefärgad

undersida.

foto/text: Ingemar Gustafsson

Flisbysamlingar
Scoutinvigning
Som traditionen bjuder hölls scoutinvigning sista torsdagen
i mars. Under kvällen invigdes två nya scouter, tre ledar-
scouter och tre ledare. Scoutkåren deltog med sång, kårchef
Maggan Ivarsson höll en kortare andakt och kvällen avsluta-
des med gott fika.

Välbesökt ungdomsmöte
Lördagen den 7 mars bjöds det in till ungdomsmöte i Flisby
Missionshus. Totalt deltog ett 40-tal ungdomar i blandade
åldrar. Vårt gästande team från TMU hade planerat en
höjdarkväll med allt från sång, musik, undervisning och
Mello-final.

I kris prövas livet



Uppslaget

Maj
31 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga
Ted Sandstedt, Nattvard

Juni
7 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg
Alexander Bervebrink

14 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Sam Olofsgård

Juli
11 lördag 15.00
Björkliden

12 söndag 10.00
Gudstjänst, Eva-Lisa Dahnson

Augusti
9 söndag 14.00
Sommarmöte i Solberga

20 torsdag 18.30
Styrelsemöte i Solberga

25 tisdag 18.30
Styrelsemöte i Anneberg

September
6 söndag
Gemenskapsdag.
Resmålet är Store Mosse Nationalpark.
Utvecklingen i samhället får avgöra om
och hur vi kan genomföra detta. Vi får
återkomma med mer information i slutet
av sommaren.

8 tisdag 18.30
Kretsstyrelsen

12 lördag 15.00
Björkliden

Redan 1890, efter att ha tjänstgjort i 15 år var
Missionshuset i behov av reparation. De liggande
timmerväggarna hade sjunkit så mycket att man
på sina ställen kunde se dagsljuset igenom dem.
Precis som på den tiden då medlemmarna köpte
varsitt innanfönster har de nutida medlemmarna
bekostat varsitt element.

År 1900 målades Missionshuset invändigt
och den opraktiska plattformen togs bort och
ersattes med den nuvarande, även här uppre-
pade sig historien.

Det äldsta bevarade protokollet som går att
återfinna är från 1908, i detta går att läsa att stad-
gar upprättades. Då verksamheten ökade kände
man behov att bygga till Missionshuset med en
mindre samlingssal. 1912 skänkte fabrikör A. Jo-
hansson ett tomtområde vid södra gaveln där nya
utrymmen byggdes. Lilla salen med kaffekök samt
en vaktmästarbostad på övre våningen iordnings-
ställdes och det hela kostade omkring 2700 kr.

1939 lades det in nytt golv i kyrksalen och en
vacker fondmålning kom till stånd. De nuvarande

Historieglimtar från

Flisby text: Linda Isaksson & Martin Heinrich

Missionsförsamling

Detta är vårt preliminära program.
Kolla affischer och annonsering för
att se vilkamöten som genomförs.



I mitten av 1800-talet när väckelsen drog fram i
de småländska bygderna samlades man i stugor-
na för att lyssna till Guds ord, så också i dessa
bygder. 1864 samlades en grupp troende hos
kyrkvärden Johan Svensson i Buckhult och bilda-
de Buckhult Danstorp Missionsförening, troligen
den första frikyrkoföreningen med säte i Solberga
socken.

År 1866 började en liknande grupp troende
sluta sig samman i en ny missionsförening. Den
synes från början ha haft sitt starkaste fäste i Må-
len, Stumperyd, Buckhult, Hatten och Skångesbo
med flera byar och gårdar. Tyvärr finns det inga
protokoll eller handlingar som utsäger dag och
plats för bildandet. Men denna grupp var begyn-
nelsen till Solberga Missionsförsamling. Även

denna grupp samlades i stugorna. De var från
början en biträdesförsamling till Jönköpings Mis-
sionsförening.

Vid några tillfällen fick man besök av någon
kringresande predikant men i övrigt lästes och be-
grundades Guds ord. Flera kom till tro och stugor-
na blev snart för trånga att samlas i, så 1874 beslöt
man att bygga ett missionshus. Men var? För ca
150 år sedan fanns ingenting av det som idag är
Solberga samhälle, det var en oländig sankmark
bevuxen med ogenomtränglig snårskog.

I början av 1870-talet byggdes järnvägen och
1874 stod stationshuset klart och där arbetade
bl a en troende inspektor som hette Berg och en
banmästare som hette Dahlström med fru, dessa
tre var med i missionsgruppen, och var nog ett av

skälen till att missionshuset skulle ligga i närhe-
ten av stationen.

Gruppen hade i sin kassa 236 kr och 74 öre, så
de bestämde sig för att gå ut med en lista i bygden
där folk fick påteckna sina namn och summa
penningar de ville och kunde stödja bygget med,
och det kom in ca 400 kronor. Och för detta köp-
tes ett litet skogsparti av Johan Johannesson i
Påskarp, av detta fick de gott och billigt virke,
dessutom var många villiga att skänka timmer-
plank och bräder, samt vid byggandet fria dags-
verken och resultatet blev en åttahörnig byggnad.
Missionshuset stod färdigt 1875.

Den mark som missionshuset uppfördes på,
arrenderades av Alfred Isaksson i Hatten, mot en
årlig avgift av 25 öre. Tomten var inte så stor, det
var en gång runt huset och en liten plan framför.
På denna tiden var ingången ut mot Västergatan.

År 1900 sattes en ny stenfot av tuktad sten i
stället för de naturstenar som som utgjorde hörn-
stenar som huset vilade på. Predikstolen som var
åtta trappsteg hög sänktes, och i stället byggdes
en mindre plattform. Huset brädfodrades utvän-
digt och det blev målat både ut och invändigt

År 1908 byggdes lilla salen och vaktmästarbo-
staden. Omkring 1916 användes lilla salen till
skola ett tag, då skolan som byggdes 1911 redan

var för liten. 1915 hade Solberga skola 115 barn,
så 1919 byggdes det andra skolhuset i Solberga.
1917 installerades elektriskt ljus. 1946 omändra-
des stora salen så att fondväggen blev där ingång-
en varit, samtidigt byggdes vestibulen till.

År 1966 lagom till 100-årsjubiléet fick stora sa-
len en välbehövlig upprustning med ny estrad
och ommålning. År 1990 byggdes denna åttakan-
tiga lokal. Den ritades av arkitekten Mats Tellgren
som då bodde i Solberga. Samtidigt rustades hela
den gamla kyrkan upp.

I dag består församlingen av 47 medlemmar
och ingår i Anneberg Solberga och Flisby försam-
lingskrets.

Lite om verksamheten som har bedrivits och
bedrivs i kyrkan. Omkring 1880 började man
med söndagsskola. 1916 startades juniorverk-
samhet. Ungdomsverksamheten förändras ge-
nom åren, idag har vi scout- och tonårsarbete
med en 25-tal ungdomar. Gudstjänster gemen-
samma i kretsen varje vecka där vi alternerar lo-
kal Anneberg Flisby Solberga. Symöten varannan
vecka, bön och samtal varannan vecka. Promena-
der med fika för daglediga varje onsdag. Plus lite
andra samlingar med lite olika innehåll. Vi hyr
även ut lokalerna för bland annat bröllop, födel-
sedagar och begravningar.

bänkarna är från 1972 och varje bänk kostade då
700kr styck. Dessa bänkar fick ny klädsel under
2019 i samband med den senaste renoveringen.

1949 hade församlingen sitt hittills största
medlemsantal då 49 fanns i matrikeln. Vid den
här tiden kallades församlingen för Flisby Mel-
lersta Missionsförening eller Flisby Mellersta
Evangeliska Lutherska Missionsförening. 1943
antogs Flisby Missionsförsamling som namn.
1943 bildades också Flisbykretsen som så små-
ningom förutom Flisby kom att bestå av Sten-
gård, Täringstorp, Sunneränga och Skulleryd.
Även Askeryd och Västorp kom med 1966.

Genom åren har det varit mycket sång och
musik i församlingen, 1928 fanns ”Det unga
strängbandet” och 1929 bildades en orkesterföre-

ning. Under en tid fanns även en blåsorkester
som var flitigt anlitad i samhället.

Söndagsskoleverksamheten går tillbaka till
början av 1870-talet. Både i Täringstorp, vid kyr-
kan och Hammarsberg, Kårarp, Hareryd samt
Flisby Station fanns söndagsskolor och en gång
om året inbjöds alla barn i socknen till fest i Mis-
sionshuset. År 1928 bildades en junioravdelning
inom Missionsföreningen och redan samma år
hade de en nyårsvaka som med åren blev en stor
högtid för föreningen.

År 1967 startades tillsammans med Tärings-
torp Unga Viljor med pastor Gunnar Ellehammer
som kårchef. I början av 1970-talet deltog även
ungdomar från Stengård och Boafall, under den-
na tiden anordnades även kristendomsskola.

Historieglimtar från

Solberga text: Sven-Åke Axelsson

Missionsförsamling
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Annebergs Missionsförsamling grundades 1880
och sedan byggdes Missionskyrkan 1882. Platsen
där kyrkan byggdes var ju perfekt mitt i samhäl-
let. Efter några år anställdes den första pastorn i
församlingen. Lite kuriosa är att en av de första
pastorerna i församlingen var Niklas Strömstedts
morfar August Henriksson som var pastor i sju år
i Anneberg.

Barn och ungdomsverksamheten startade
med söndagsskola sex år innan kyrkan var byggd.
Ungdomsverksamheten har sedan fortsatt i olika
former under alla år och fortsätter än idag. I mit-
ten på 50-talet gjordes en tillbyggnad av kyrkan
då festvåningen (ungdomshemmet) byggdes till
och även de ungdomslokaler som finns i källaren.

Vi tycker det är fantastiskt att få ha vår fina kyrka
mitt i byn där vi kan få mötas till gudstjänst,
sångkvällar och andra samlingar. Sång och mu-
siklivet har varit en stor del av verksamheten.

Under senare år har vi tillsammans med PRO
och frisksportarna anordnat promenader med
fika en gång i veckan. Eftersom det kommit så
många asylsökande till vårt samhälle driver vi
tillsammans med Röda Korset och Svenska kyr-
kan asylcafé. Mycket har ändrats under de 140
åren som gått. Idag är församlingen en del i en
församlingskrets där vi har många gemensamma
samlingar. Vår bön och längtan är att kyrkan får
vara en öppen plats där människor känner sig
hemma och kan finna en trygghet.

Historieglimtar från

Annebergs text: Sören Klasson

Missionsförsamling


