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Minns du sången-kväll i Annebergs 
missionskyrka med  Maria Sandberg, 
Pernilla Fogelström, Janne Hermansson, 
Pierre Fogelström samt Peter Friman. 
Under kvällen samlades in till jordbäv-
ningsdrabbade i Turkiet och Syrien.



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

Jag brukar följa det som händer i skogen med 
stort intresse. Lediga dagar tillbringar jag 
gärna just där. En frisk och välmående skog 

är mycket trevlig att vara i men tyvärr så finns 
det mycket som kan ställa till det för träden. 
Stormar kan göra att träd faller, mycket snö kan 
göra att träd knäcks eller att de välter. På många 
sätt är skogen känslig; känslig för torka, känslig 
för vind, känslig för insektsangrepp osv. 

Det går även att jämföra skog med oss 
människor vi kan också falla om det stormar 
runt omkring oss och för mycket att bära kan 
också få oss att knäckas. Dessutom är vi känsliga 
på olika sätt. I Efesierbrevet 3:17b-20 så kan vi 
läsa: ”Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så 
att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta 
bredden och längden och höjden och djupet och 
lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all 
kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han 
som verkar i oss med sin kraft och förmår göra 
långt mer än vi kan begära eller tänka.”

I Efesierbrevet så kan vi alltså läsa uppma-
ningen om att stå fasta och vara stadigt rotade. 
Att vara stadigt rotad gäller alltså inte bara ett 
träd utan det gäller oss människor också. Paulus 
som skriver detta brev han ser att om man är 
väl rotad som människa så har man sina rötter 
hos Gud. När ett träd ramlar i skogen så har det 
oftast med rötterna att göra. Att rötterna inte 

är så utvecklade som de behöver vara eller att 
de inte når tillräckligt djupt, ligger för nära till 
berget eller något annat. Som människor är våra 
”rötter” också viktiga. Här i bibelordet kan vi läsa 
uppmaningen om att ha våra rötter hos just Gud. 
Jag tror att mycket av livets stormar livets tunga 
bördor etc kan vara lättare att klara av när vi har 
våra rötter i tro på och relation med Gud.

Lite senare i Efesierbrevet (kap 6:10) så fort-
sätter Paulus att tala om tron nu berättar han om 
hur vi kan hämta styrka hos Herren. ”Hämta nu 
styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft.”

Precis som ett träd hämtar sin styrka och kraft 
genom rötterna. Därifrån får det livsavgörande 
vatten och mineraler. På samma sätt kan vi männ-
iskor hämta kraft från Gud. Uppmaningen till oss 
är just denna att hämta styrka hos Herren. 

Kanske är du som läser detta van vid att 
hämta din styrka hos Gud eller så har du aldrig 
gjort det tidigare. Min uppmaning till dig som 
behöver styrka och kraft är: sätt dig väl till 
rätta, slut dina ögon, knäpp dina händer och 
bed en ärlig bön till Jesus. Bed om styrka och 
kraft, bed honom om kraft att stå emot blåst 
och det som försöker knäcka dig.

Min övertygelse är att han i så fall kommer 
att både höra din bön och komma till din 
räddning.

Andreas Karlsson

När välter trädet?
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Blomsterprakt 
Granspira

 (Pedicularis sylvatica)

Granspiran är en av våra minsta spiror. 
Den växer på fuktig mark och blommar 

i slutet av maj. Blomman är ganska 
sällsynt, men finns i vår närhet.

foto/text Ingemar Gustafsson

Jag tänker tillbaka på året 
som gått, på saker som hänt 
både stort och smått.

Den 24 februari så hände 
det nå´t, ja något förskräck-
ligt, har det än ej förstått.

En maktgalen Putin, så elak 
som få, invaderar Ukraina vår 
kära granne så.

Hur kunde det hända, hur 
kunde det ske? Man varnat 
för ryssen, men krig varför 
de´?

En sorg i mitt hjärta jag 
har sedan då, funderar och 
tänker, men kan inte förstå.

Men här hemma kom 
våren, oss alla så kär, när åter 
naturen så vackert sig klä´r.

Men den tvekade lite, den 
var lite kall, men se´n kom 
den till oss i alla fall.

Man njuter, är tacksam att 
ännu en gång, få uppleva 
detta och skön fågelsång.

Sedan kom sommar´n, 
jag tror den fick fnatt, men 
skönt är i skuggan med ny 
sommarhatt.

Hösten var mild och blev 
ganska lång, i skogen man 
Men oro och våldsdåd präglar 

vårt land, vad kan det bero 
på, man undrar ibland.

Måhända har de som begår 
dessa brott, aldrig blivit 
sedda eller kärlek har fått.

Och skyhöga priser på mat 
och på el, jag vågar nog påstå 
att det är Putins fel.

Han fortsätter kriga, han än 
håller på, hur ska detta sluta, 
hur ska detta gå?

Här hemma i värmen med 
allt överflöd, hur kan man då 
hjälpa dem som lider nöd?

Hos alla en medmänsk-
lig värme så stor, så man 
skänker allt möjligt, kaminer, 
kläder, skor. 

Så härligt att se all den 
kärlek så stor, som inom oss 
alla människor bor.

Så må kärleken segra, jag 
hoppas och tror, så ondskan 
ej längre i världen här bor.

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.

Inger Setsson



Mötesgrupper

Tack Mats för den nya 
ljusbäraren i Flisby! text:Sofie Karlsson

För snart tjugo år sedan när Tima Sheiakh 
var pastor i vår församlingskrets inspire-
rade hon oss att starta mötesgrupper. De 

var tänkta att vara med och utforma gudstjäns-
terna tillsammans med tjänstgörande pastor. 

De har levt vidare även om vi haft flera olika 
pastorer anställda under denna period. 

Under en del av pandemi-tiden och när 
vi inte haft någon egen pastor har de ibland 

fått ta ansvar för hela gudstjänsten. Mycket av 
intentionerna som fanns från början lever kvar. 
Men grupperna har förändrats och utvecklats 
under tiden.

Idag finns fyra mötesgrupper med 6-7 med-
lemmar i varje. De består av medlemmar från 
minst två olika församlingar och är totalt cirka 
tjugofem.  Mötesgrupperna har gett ett större 
engagemang och delaktighet i våra gudstjäns-
ter. Det har även gett fler personer möjlighet att 
medverka med sina förmågor i gudstjänsten. 
Att få läsa en dikt eller bibelord medverka 
med sång och musik eller leda gudstjänsten är 
uppgifter som man gemensamt med pastorn 
ansvarar för. Allt detta berikar våra gudstjäns-
ter och genom olika ålder, musiksmak m.m. ger 
det en variation i gudstjänsternas utformning. 

Alla medlemmar som vill engagera sig har 
möjlighet att delta i någon av våra grupper. Så 
är du intresserad är det bara att ta kontakt med 
någon grupp.

Hur lång tid tog det att göra ljusbäraren?
Det tog mig cirka 16 timmar, men det var roligt.

Hur många försök tog det dig  
innan du blev nöjd med designen?
Jag tror jag hade tio olika tankar på hur jag 
skulle kunna göra den, men det tog mig två 
försök att få ihop den.

Vad har du använt dig av  
när du gjorde ljusbäraren?
När jag gjorde ljusbäraren använde jag mig 
av ett rör i mitten som är en del av stommen. 
Sedan svetsade jag dit tre rundjärn för att fästa 
bladen som jag skar ut ur en plåt som var en 
millimeter tjock. 

Bladen, som är till för att ha ljusen på, värmde 
och formade jag i en gasolässja. Jag ville även få 
till en egen design på ljusbäraren och då tänkte 
jag att det kunde vara fint med en klättrande ros. 
Rosorna är gjorda av 0,7 millimeters plåt, där jag 
skar ut formerna och sedan värmde och formade. 
Rosornas blad är gjorda av samma material men 

jag använde mig av en huggmejsel för att få fram 
strukturen på bladen. För att få fram färgen på 
bladen använde jag en mässingsborste, vilket 
gjorde att det blev en guldaktig färg. Rosorna 
sattes ihop med hjälp av skruv och mutter som 
sedan svetsades ihop på ett rundjärn som var sex 
millimeter. När ljusbäraren var färdig gick jag 
runt i smedjan och tänkte att det var något som 
fattades och när jag stannade till låg det en 3 mil-
limeters plåt under foten på mig, och då slog det 
mig att ett kors ska det vara längts upp.

Hur kommer det sig att du ville 
göra en ljusbärare till vår församling?
”Ja det är ert fel”. Nej jag skojar bara, jag gillar 
helt enkelt utmaningar och sen har försam-
lingen betytt mycket för mina barn då de båda 
har och fortfarande går på scout och tonår. Det 
har ju betytt mycket på så vis att varje gång 
barnen kommer hem från scoutläger så har 
de på något vis vuxit i sig själva och blivit mer 
trygga i sig själva och detta är ett sätt för mig 
att säga tack till er.



Din frisör
i Anneberg

0380-55 03 88

Monika Eklind
Hur kom du till tro?
Jag föddes i en familj med kristna värde-
ringar. Jag gick i Nässjö Missionskyrkas 
söndagsskola och fort-
satte till konfirmationen 
i stadskyrkan. Där lades 
grunden till allt men det 
är först på äldre dar som 
jag blivit medlem i en 
församling vilket har lett 
till att jag har utvecklats 
i min tro. Växtpoolen har 
varit ett riktigt lyft då den 
ger så stor variation på 
gudstjänsterna eftersom 
pastorerna är så olika och bra på sitt.

Vad betyder församlingen för dig?
Gemenskap. Det är vilsamt och behagligt 
att komma till församlingen där jag känner 
gemenskap.

Vad är församlingens viktigaste 
uppgift tycker du?
Församlingen ska vara ett stöd för alla med-
lemmar. En plats dit man kan gå når man 
har problem.

Fem snabba:
☐ Prata  ...............☒ Lyssna
☐ Te  ........................☒ Kaffe
☐ Stad  .................☒ Landsbygd
☐ Puzzel  ...........☒ Korsord
☒ Bullar  ..............☐ Tekaka

Mars
5 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö 
Andreas Karlsson
installation av Christer Gustafsson
12 söndag 18.00
Gudstjänst i Solberga 
Alexander Bervebrink
14 tisdag 18.30
Kretsstyrelsen
16 torsdag 15.00
Andakt Björkliden
18 lördag 09.00
Kvinnofrukost i Anneberg
se mer info på baksidan
21 tisdag 18.30
Styrelsemöte i Anneberg
23 torsdag 18.00
Scoutinvigning i Flisby
26 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg, Andreas Karlsson
29 onsdag 19.00
Församlingsmöte Solberga

April
2 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö
Alexander Bervebrink

6 torsdag 19.00
Getsemannestund i Nässjö
Christer Gustafsson
9 söndag 18.00
Gudstjänst i Flisby 
Andreas Karlsson, Nattvard
10 måndag 10.00
Ekumenisk Gudstjänst
Ormaryds bygdegård, Erling Lundberg
15 lördag 18.00
En sång för Ukraina - Vårfest i Anneberg
Pernilla Fogelström, Christel Brage, 
Partyorkestern
19 onsdag 18.00
Scoutinvigning i Anneberg
22 lördag 09.00
Städdag Anneberg
23 söndag 18.00
Gudstjänst i Solberga, Andreas Karlsson
25 tisdag 18.00
Scoutinvigning i Solberga
18.30
Styrelsemöte i Anneberg

Maj
4 torsdag 18.00
Scoutruset i Flisby, se baksidan
7 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö
Andreas Karlsson
11 torsdag 15.00 Andakt Björkliden
kl 17.30
Scoutspårning i Flisby

13 lördag 09.00
Städdag Solberga
kl 11.00
Församlingsmöte Solberga
14 söndag 18.00
Gudstjänst för alla åldrar i Anneberg 
Christer Gustafsson
Afterschool-kören
18 torsdag 09.30
Ekumenisk friluftsgudstjänst Flisby
21 söndag 18.00
Gudstjänst i Solberga 
Christer Gustafsson
23 tisdag 18.30 Kretsstyrelsen
27 lördag
Pingst23, konferensdag i 
Missionskyrkan Nässjö
28 söndag
Pingst23, konferensdag i Missions-
kyrkan Nässjö samt Nyhemshallen  
i Mullsjö
30 tisdag 18.30
Styrelsemöte i Anneberg

Juni
4 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö

Erbjuder bokföring, bokslut
och deklarationer.

twinsredovisning.se



Målet för Scoutruset är att samla in så mycket pengar som möjligt till SAU´s inter-
nationella arbete där gåvor kan förändra liv. Loppet går längst en bana på ca 500 
meter. Under 30 minuter tar du dig runt så många varv som möjligt springande, 
gående eller joggande.

Innan loppet startar behöver du samla ihop sponsorer som sponsrar dig med 
valfri summa per varv. På plats får du en lapp där du fyller i sponsorer och summor.

Detta är en kväll för alla, gammal som ung, scout eller bara nyfiken på scout, eller 
du som gillar att röra dig och vill göra nytta för någon annan i världen. Ta med dig en 
vän och kom för en trevlig kväll tillsammans i Flisby. 

Loppet startar utanför Flisby Missionshus och fika, lotter och second hand-
saker finns att köpa på gräsplanen utanför Missionshuset.

Scoutruset

Kvinno-
frukost
Kvinnofrukost i Anneberg 
lördagen 18 mars klockan 9 
med Madeleine Gustavsson från 
Växthuset i Aneby. 

Kostnad 100 kronor
Anmälan till:
Kerstin Hermansson 070-664 08 25 
Monica Klasson 070-924 87 60
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