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Sommarens storläger Oslagbart lockade nära
fyratusen uv-scouter till Bor utanför Värnamo.
Nästan fyrtio av dem kom från Flisbys uv-kår.

Flisby
UV-kår

firar 30 år
under
hösten



Från pastorns
horisont

Sam Olofsgård

Han går aldrig förbi dig –
Han vill för evigt vara din
M

ichael Jeff Johnsson
heter låtskrivaren till
rubriken från en skiva

som heter ”Allt vi skulle kunna
bli”. Psalmer och sånger i
kyrkan handlar just ommötet
med Gud.

I det som kallas för tillbedjan
finns inte bara sånger. Utan
egentligen allt vi gör kan vi göra
utifrån att vi ger Gud äran och
tacksamheten för att vi finns
och det vi har fått i livet.

Att vandra i naturen kan bli
en sorts tillbedjan att man ser
och möter Guds skapelse. Mötet
med andra människor under
vår livsvandring ger en bekräf-
telse att vi existerar. Att var och
en har ett värde genom att vi i
tacksamhet värdesätter mötet.

I kyrkans begynnelse, den
kristna gemenskapen, så kal-
lades de för just vägens folk. Att
man hade börjat följa den lära
och gemenskap som hade Jesus
som centrum, man hade börjat
gå med Gud för Gud hade gått
människan till mötes. Evangeliet
är att Jesus kom till oss och han
gick inte förbi mänskligheten
utan slog följe och visade vägen
genom tro, hopp och kärlek.

Senare kallades de som
följde Jesus Kristus för kristna.
Begreppet dyker först upp i
apostlagärningarna i bibeln då
man använder det som ett skäll-
sord för de som försöker likna
Jesus. Det var en främmande
tanke att vem som helst kunde
vandra med Gud och bli lik

honom. Samtidigt är det inte
svårare än så. Alla är välkomna
att vandra livets väg tillsam-
mans i kyrkornas olika
verksamheter. Att lära känna Je-
sus är att börja vandra med
honom, att följa honom i livet.

Jesus svarade: ”Jag är vägen,
sanningen och livet. Ingen kom-
mer till Fadern utom genom mig.
Johannesevangeliet 14:6

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

Kretsen pg 612029-9
Anneberg pg 395466-6
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 Måndagar 18.00

Scout Tisdagar 18.00
Bön Ons ojämn vecka 19.00
Symöte Ons ojämn vecka 15.00

Flisby
UV-scout Torsdagar 18.00

M
itt namn är Annette
Sandwall och jag är född och
uppvuxen på Mpongwe,

Zambia. Mina föräldrar Ulla och
Gunnar Holmgren har varit på besök
hos er många gånger och har då
berättat om olika projekt i Zambia.

Nu har turen kommit till mig. Jag
kommer att berätta om ett projekt
som jag och pappa påbörjade tillsam-
mans och som jag nu driver. Vi ville
hjälpa till att minska det allt mer väx-
ande alkoholmissbruket i området.
En organisation har nu bildats på
plats vid Mpongwe och förhoppnin-
gen är att folkrörelser skall byggas
upp för att minska alkoholkonsum-
tionen i området.

Fredagen den 20 september med start klockan 15 hålls
Brödförsäljning vid Larssons i Solberga. Behållningen går
till sjukhuset i Mpongwe.

Lördagen den 23 november kl. 18.00 blir det en gemen-
skapskväll i Solberga där temat för kvällen är Ge för Livet.
Mat kommer att serveras. Det blir brödförsäljning och
lotterier. Som förra året går pengarna till sjukhuset i
Mpongwe, Zambia. Dessutom får vi i år besök av Annette
Sandwall. I spalten till höger ser du en presentation av
henne själv. Hon kommer bland annat att visa bilder från
Mpongwe.

Årets Ge för
livet-insamling
till sjukhuset
i Mpongwe,
Zambia



Uppslaget

September
8 söndag 09.00
Gemenskapsdag, Sam Olofsgård

10 tisdag 18.30 Kretsstyrelsen

14 lördag 15.00 Björkliden

15 söndag 10.00
Gudstjänst i Flisby, Sam Olofsgård

20 fredag 15.00
Ge för livet. Brödförsäljning vid Larssons
Solberga

22 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg, Paul Snälls

24 tisdag 18.30
Styrelsemöte Anneberg

25 onsdag 15.00
Dagledigträff i Anneberg
Jan-Åke Hermansson med vänner

29 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Lydia Ekvall

Oktober
6 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg
Sam Olofsgård, Nattvard

12 lördag
Equmeniakyrkans Regionsfest
Fjällstugan Jönköping

13 söndag 18.00
Gudstjänst i Solberga, Lars Bynert och
Tenhult Coming Band, Värmeoffer, se sid 5

20 söndag 10.00
Gudstjänst i Flisby, Paul Snälls

26 lördag 18.00
Höstfest i Annebergs Missionskyrka
Sam Olofsgård, Ingemar och Anneli Ek,
Marie-Louise och Tommy Gustafsson

29 tisdag 18.30 Styrelsemöte Anneberg

November
3 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Sam Olofsgård

9 lördag 15.00 Björkliden, Nattvard

10 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg, Sam Olofsgård

12 tisdag 18.30 Kretsstyrelsen

14 torsdag 18.30
Styrelsemöte Solberga

16 lördag 18.00
Missionsauktion i Solberga
Auktionsropare Dan Adolfsson

23 lördag 18.00
Ge för livet-avslutning i Solberga, se sid 3

24 söndag 10.00
Gudstjänst i Flisby, Jan-Åke Hermansson,
Nattvard

26 tisdag 18.30
Styrelsemöte Anneberg

28 torsdag 18.30
Flisby Paketauktion

December
1 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg, Sam Olofsgård,
insamling Mission i andra länder

7 lördag 18.00
Anneberg Julkonsert, Heavenly United

8 söndag 18:00
Flisby Julkonsert, Heavenly United

Uppslaget

Erbjuder bokföring, bokslut
och deklarationer.

twinsredovisning.se

Din frisör
i Anneberg

0380-55 03 88

Musikgudstjänst med
Tenhult Coming Band
Tenhult Coming Band spelar i Solberga
Missionskyrka söndagen den 13 oktober kl 18.
Bandet startades för ca tre år sedan och består av;
Thore Johansson - alt/sopransax,
Henrik Eklund - tenorsax
Magnus Thelander - gitarr/sång
Maj-Greth Ek - piano, Lars Bynert - bas
Mikael Larsson - trummor
Repertoaren är varierad och spänner från
jazzfeeling till psalm/gospeltoner.
För gudstjänstens appell svarar bandets basist
Lars Bynert. Välkommen!

Missions-
auktion
Välkomna till missions-
auktion i Solberga. I trevlig
gemenskap får du vara
med att stödja stödja vår
verksamhet, samtidigt som
du kan få med dig hem
något gott eller användbart.



UV-scout har i ”modern” tid anordnat fyra
storläger, Storslaget 1998, Mersmak 2005,
Medvind 2012 och nu i somras Oslagbart 2019.
Flisby ekumeniska UV-scoutkår har deltagit vid
samtliga av dessa läger och i somras var det
precis under 40 förväntansfulla deltagare som
drog iväg sista juniveckan.

Lägret gick av stapeln på Eds gård vid Bor
utanför Värnamo och lockade nästan 4000
deltagare. Även att lägret var stort kända man igen
upplägget från de vanliga lägren. Tisdagen äg-
nades åt bygge och först konstruerades matbord
och kök. Efter mat- och vattenpaus färdigställdes
sedan veckans boplats med de sista projekten.
Kvällen avslutades med enmagnifik avslutning
innan det var dags att krypa ner i sovsäcken.

Onsdagen var projektdag och scouternas upp-
gift var att tillverka en kåsa av en kokosnöt. Det
var lite pilligt att få bort kokosen inne i nöten
men den stora utmaningen var sedan att slipa
nöten med sandpapper. Tonåringarna hade
redan innan lägret fått välja sina projekt och
spreds ut över lägerområdet för att utföra dessa.

Tredje lägerdagen fick vi gå till missionsområ-
det där vi fick besöka montrar som presenterade

olika missionsorganisationer. Det blev också en
härlig konsert med ett gäng från Swaziland. Fre-
dagen var det dags för spårning och uppgiften var
att samla mynt för att köpa nycklar och ta sig in i
Trolleborg. Alla patruller lyckades med den
bedriften och fick bada som belöning.

Sista hela dagen ägnades åt en stor marknad
där man kunde roa sig på många sätt. Det fanns
våfflor, popcorn, glass, fruktspett och annat gott
att äta samtidigt somman kunde spela spel och
fördriva tiden på otaliga sätt. Det var också
avslutning på insamlingen och det uppsatta målet
på 330 000kr slogs med råge!

Söndagens avslutning blev en härlig och varm
fest där vi sjöng och spexade på många sätt och
vis. Det gick åt mycket vatten men ingen verkade
må dåligt trots höga temperaturer. Föräldrarna
som hämtade sina telningar hjälpte oss också att
riva lägret och det gick väldigt smidigt att få ner
allt. Utryckningen tog lite tid men det är ju inte
konstigt när så många människor ska bege sig
hemåt samtidigt.

Väl hemma kunde vi bara konstatera att läger-
livet är härligt och en bra start på sommarlovet
för gammal som ung!

OSLAGBART!

Fjärilsprakt
Amiralfjäril
En fjäril som varit talrik de senaste

dagarna. Det är en flyttfjäril som sällan
lyckas övervintra i södra Sverige. De
första fjärilarna på våren har i regel

kommit flyttande söderifrån. Fjärilar som
kläckts i Sverige flyttar söderut på hösten.

foto/text Ingemar Gustafsson

A
llt började för 30 år sedan. Margareta
Ivarsson ansåg att även Flisby samhälle
borde ha en scoutkår och 1989 stod det

klart, Flisby Ekumeniska UV-scoutkår startades
upp. Det första lägret kåren följde med på var
”Indian” sommaren 1989 i Norra Vi då endast
familjen Ivarsson var med på lägret för att se och
lära. De första åren valde Flisby att åka på läger
tillsammans med SMU i Solberga och Anneberg.
Detta på grund av ledar- och materialbrist, på
SMU-lägren fanns ungdomsledarna som delades
mellan församlingarna. Sedan starten 1989 har
UV-kåren faktiskt varit på läger varje sommar.

FÖRSTA UV-LÄGRET
År 1998 var det dags för Alliansmissionen att
anordna ett storläger som hette ”Storslaget” och
då åkte Flisby för första gången på UV-läger, det
blev startskottet för att sedan bryta sig loss från
SMU och åka på UV-läger istället.

Under årens gång har kåren även varit med
på ”Jubelhajken” på Ränneslätt i samband med
UV-scouts 50-årsjubileum samt Jubileumsmark-
naden på Elmia då UV-scout firade 75-år.

Scout har under denna tid utvecklats på
många sätt. Ett par vindskydd har byggts vid
Kajsebacke vilka sedan flitigt används av kåren
minst två gånger varje år då hajkerna vanligtvis
förläggs där.

Av programpunkter som återkommit under
åren kan nämnas scoutinvigning, paketauktion
och en bibelkväll i månaden. Några andra höjd-
punkter från programmen har varit besök av
bland annat brandkåren, polisen, missionärer
och även spårningar. Från starten var julkonser-
ten i Flisby anordnad tillsammans med scouterna
vilka då var med och sjöng.

Flisby UV har sedan många år också sett till
att ledarscouter har fått feriearbete på scoutlä-
gret. De jobbar då med allt möjligt inför, under
och efter lägret samtidigt som kommunen betalar
ut lön för det utförda arbetet.

Nu är det dags för 30-årsfest för att fira att
scouterna i Flisby utan uppehåll har hållit på i tre
decennier. Detta kommer firas med fest, mark-
nadstävlingar och festligt fika på scouters vis.
Alla gamla och nya scouter är välkomna den
26 september kl. 18.00 vid Flisby Missionshus.

Flisby UV firar 30 år



Gym på gång
i Anneberg
N

u är det inte bara tisdagarnas promenader från Annebergs
Missionskyrka som är ”på gång”, utan även ett stort projekt
på Flexatorvallen. Det är idrottsföreningen AGIF som gör

denna storsatsning, bl a genom sitt samarbetsavtal med Flexator.
Från att ha varit önskemål från de boende och tankar hos fören-

ingsledningen, att utvidga målgruppen för sin verksamhet med ett
gym, är man nu långt fram i projektet. Det som håller på att för-
verkligas är en tillgänglighetsanpassad gymlokal med omklädnings-
rum, en plats där den som vill ska kunna få hjälp att hålla kroppen i
trim. Här kommer att finnas ett stort antal redskap men även ut-
rymme till anpassad träning med exempelvis pilatesbollar och bal-
ansbrädor.

Möjlighet att genomföra denna satsning sker bl a genom fören-
ingsledningens idoga arbete med att skapa ekonomiska förusätt-
ningar för projektet. Detta har skett bl.a. genom en lösning där Flex-
ator gynnsamt ordnat de två begagnade byggsektionerna som utgör
stommen i bygget. Dessutom har, med goda motiveringar, resurser
även kunnat räknas hem från såväl Allmänna arvsfonden, Små-
landsidrotten som Nässjö Kommun. Kommunen skjuter även till ett
årligt driftsbidrag om tiotusen kronor.

Byggnaden kommer att omfatta 100 m2 varav ca 80 utgör trä-
ningsdel. En solenergianläggning bidrar årligen med 12.000 kwh.

Lokalen ska inledningsvis kunna bli tillgänglig dygnet runt för
medlemmar. Liksom i föreningens övriga olika sektioner kommer
en särskild avgift att tas ut för gymet.

Malin Dahlqvist, ansvarar idag för Styrkemix i AGIF, hon hoppas
att man även ska kunna anordna grupper som tränar under erfaren
ledning, uppläggen runt detta får vi återkomma till, säger Malin.

Mikael Svensson, ordförande i AGIF, vill även framhålla alla friv-
illiga insatser som bidragit till att denna satsning blivit möjlig och
förväntar sig att den ska bli väl använd, kanske även av Solberga-
och Flisbybor. Därför hälsar han alla välkomna och uppmanar alla
att hålla ögonen öppna efter mera information. Mikael tror att en in-
vigning med öppnande av lokalerna i bästa fall ska kunna ske redan
i början av oktober.

text/foto:
Gullner Käll


