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Vandra med oss!
Tisdagar kl 10 i Anneberg
Onsdagar kl 10 i Solberga
Vi fikar tillsammans efter
promenaden.



Jag har läst vad fyra personer
skriver om framtiden. Bi Pu-
ranen, docent och forskare

för Institutet För Framtidsstudi-
er, säger: ”Framtiden finns per
definition inte, men vi får bygga
på det vi vet och fundera i san-
nolika spår- och bli skickliga på
det, i bästa fall. Men det ligger i
sakens natur att man arbetar
med stor osäkerhet.”

Ja, framtiden är oviss men
vi får fortsätta tro på en Gud
som är närvarande i livets alla
skiften.

Jesaja var en stor profet i bi-
beln som levde i Jerusalem på
700-talet före Kristus. Han skri-
ver om tröst och löften i Jesaja
41:13. ”Ty jag är Herren, din
Gud, jag tar dig vid handen och

säger till dig: Var inte rädd, jag
hjälper dig.”

Vad är det vi behöver höra
för att uppleva MOD och HOPP
inför framtiden?

Jeremia var också en profet i
Bibeln, som levde på 600-talet
före Kristus. Han kallades som
mycket ung till att bli Guds pro-
fet. Jeremia har en hälsning från
Herren i Jeremia 29:11-13.
”Jag vet vilka avsikter jag har
med er, säger Herren: Välgång,
inte olycka. Jag skall ge er en
framtid och ett hopp. När ni
åkallar mig och ber till mig skall
jag lyssna på er. När ni söker mig
skall ni finna mig. Ja, om ni hel-
hjärtat söker efter mig.”

Den fjärde personen är för-
fattaren till Hebreerbrevet i nya

testamentet i Bibeln. Troligtvis
skrivet omkring år 60-65 efter
Kristi födelse. Hebreerbrevet
13:8. ”Jesus Kristus är densam-
me igår, idag och i evighet”!

Min framtids spaning: Vi får tro
på en Gud som finns med;
-Hela Vägen
-Hela Tiden
-Hela Livet

Vi får hjälpas åt att upp-
muntra varandra att Herren hål-
ler oss i handen. Vi behöver
inte vara rädda, Gud lyssnar på
våra böner. Gud ger oss en
Framtid och ett Hopp.

Med önskan om Guds välsig-
nelse och änglars beskydd till
dig.

Eva-Lisa Dahnson

Anneberg
Scout vilande

StickcaféMån 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

Framtidsspaning
- vad väntar runt hörnet?
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U
nder det gångna året har arbetet med att
bevara och utveckla våra lokaler i Mis-
sionshuset i Flisby fortsatt. Bengt Johans-

son har gjort ett fantastiskt jobb med att ta hand
om fönstren som nu är i bättre skick än på myck-
et länge. Ytterdörrarna har målats om och fått en
mild grå ton. Kaffeköket som det förr kallades för
har nu byggts om till ett kök med plats för kyl
och frys, diskmaskin och spis. Det fina byggarbe-
tet som gjorts har Emil Andersson stått för, Sofie
Karlsson har skött målningen, församlingen har

byggt skåp och elen har Bengt-Åke Isaksson styrt
upp.

Att vara en liten församling kan ibland kän-
nas svårt då det även innebär ett stort ansvar,
men be så skall ni få och sök ska ni finna. Vi har
bett om lösningar på både praktiska och ekono-
miska ting kring ombygget samt sökt efter lös-
ningar och genom allt har vi blivit burna.

Vi hoppas med denna renovering att öppna
upp våra lokaler för flera olika aktiviteter och ser
fram emot att fylla kyrkan med verksamhet igen.

Nytt kök i Flisby Missionshus



Under pandemin var han hemma en hel som-
mar och började då fotografera de blommor han
såg varje dag. Han har t o m hittat nya blommor
som han inte sett förut, t ex Rosendunört. Jag har
nu också sett den på bild!

Under året gick Svensk Botanisk Förening ut
med ett önskemål till alla regionala föreningar att
de skulle föreslå en blomma till Sveriges Natio-
nalblomma.

30 VARMED I OMRÖSTNINGEN
En dag ringer de och frågar om de fick använda
hans bilder till den stora omröstningen. Javisst,
sa Ingemar. Så de bytte ut blombilder, varav till
slut sex av av de tio var fotade av Ingemar. Vin-
naren blev ”Liten Blåklocka”.

FJÄRILSINTRESSE
Intresset för fjärilar började för ca 10 år sedan.
Även där har han stor kunskap.

Vi är många som har haft förmånen att se
hans fina bildspel med blommor och fjärilar i
Missionskyrkan.

Han började med detta som lärare i Anne-
bergs skola med 120 blommor. På Hembygdsgår-
den har det också gjorts visningar.

Han har även varit s k Floraväktare i många
år, där han kollar och rapporterar in till Svensk
Botanisk Förening om blommorna finns kvar och
hur det ser ut på platsen.

Bland blommor och blader i grönskande lund
Inger Sethsson

E
fter rundvandring i Ingemar och Sig-Britt
Gustafssons vackra trädgård förstår man att
här bor det några som både tycker om och

kan det här med blommor. Och efter mycket gott
fika får jag det stora nöjet att intervjua vår egen
”hovfotograf” Ingemar.

Ingemars intresse för blommor har alltid fun-
nits där. Redan som 10-åring plockade han slåt-
tergubbar, som han torkade och sedan sålde till
Apoteket minsann!

Hans intresse för att fotografera började första
gången i fjällen. Då var det kamera med disketter,
många disketter blev det. Sedan tog allt fart i och
med digitalkameran. Efteråt gick han hem och
slog i Nordiska Floran för att lära sig namnen på
alla blommorna.

Ingemar är sedan länge med i Svensk Botanisk
Förening och har lagt ut sina blombilder på före-
ningens Facebook-sida.

Ge för livet-insamling
Under förra årets Ge för livet-insamling samlade
Solberga/Flisby/Anneberg in hela 11 820 kr
som gick till den gemensamma workshop som
genomfördes för byn Kantatamwe i Zambia.

Det var en lyckad workshop där två organisa-
tioner från huvudstaden Lusaka kom och utbil-
dade kring alkohol-/drogmissbruk och hur man
som by kan strukturera upp en förändringspro-
cess samt hur man kan hjälpa människor med
psykosociala behov.

59% av befolkningen i Kantatamwe har svåra
missbruksproblem! En undersökningen genom-
fördes i början av detta året där 220 personer till-
frågades i byn Kantatamwe. Då genomfördes en så
kallad Audit, en väl erkändmetod för att screena
en individs riskbruk av alkohol för att kunna ge

underlag för bedömning. När metoden använts i
Sverige så har 16% av Sveriges befolkningen ett
riskbruksbeteende. I Kantatamwe är andelen av
befolkningenmed riskbruksbeteende 89%.

Det är med stor tacksamhet som vi ser på era
gåvor. Det gångna Corona-året har skapat stor
nöd hos människorna i byarna runt Mpongwe
med stigande matpriser och ökande arbetslöshet.
De glimtar av hopp om att det finns vägar till för-
ändring har haft stor betydelse för människorna.

Anette Sandwall
Anna & Enar Holmgren Foundation

Under insamlingen säljer vi även hembakade
matbröd, bullar och kakor den 24 september kl
15 vid Larssons Affär i Solberga samt under Ge
för livets finalkväll lördagen den 20 november i
Anneberg. Anette Sandwall berättar då om arbe-
tet i Zambia. Pengarna som kommer in kommer
att delas lika mellan sjukhuset i Mpongwe och
nykterhetsprojektet.

Birger Ackeby

I vår Herres hage



Uppslaget

September
5 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg
Birger Ackeby, sång Jan-Åke Hermansson

15 onsdag 15.00
Dagledigträff

16 torsdag 15.00
Björkliden

19 söndag
Församlingsdag i Hestra och Store mosse

24 fredag 15.00
"Ge för livet" Brödförsäljning vid Larssons
i Solberga

26 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Ellen Thornell

Oktober
5 tisdag 18.30
Styrelsemöte Anneberg

10 söndag 10.00
Gudstjänst i Flisby, Gabriel Blad

16 lördag 18.00
"Sveriges nationalblomma"
Bildvisning med Ingemar Gustafsson
servering, Solberga

24 söndag 18.00
Kvällsandakt i Anneberg
Jan-Åke Hermansson

31 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg, Karl-Erik Nilsson

November
11 torsdag 15.00
Björkliden

14 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Ted Sandstedt

20 lördag 18.00
Final för Ge för livet, Anneberg
Annette Sandvall berättar ommission
i Zambia, sång J-Å Hermansson

Vi vill här säga ett stort tack till fyra medlemmar
som flyttat till andra orter och därmed gått in i
andra församlingar.

Nicklas och Ulrika Friman samt Gerd och
Gullner Käll, det är medlemmar som tillhört vår
församling under många år. De har varit engage-
rade i många uppgifter i församlingen och vår
krets. Jag nämner bara en del uppdrag här, krets-
kassör, scoutledare, scoutchef, styrelsearbete,
sekreterare, fastighetsvärd, församlingstjänare,

redaktionskommité, serveringsgrupper samt
gudstjänstgrupper.

Vi gratulerar de nya församlingarna som får
engagerade och positiva medlemmar till sin ge-
menskap. Nicklas och Ulrika går in i Nässjö Mis-
sionsförsamling, Gerd och Gullner går in i
Equmeniakyrkan i Hestra. Från församlingen
och kretsen vill vi önska er Guds rika välsignelse
och lycka till i den nya gemenskapen.

Sigvard Karlsson

Tack och lycka till!

Det är med glädje vi vill hälsa er i Anneberg, Sol-
berga och Flisby välkomna till Hestra och Store
Mosse söndagen den 19 september. Avresan sker
8.00 från respektive kyrka. Samåkning i egna bilar.

Vid ankomst till Equmeniakyrkan i Hestra
bjuds ni på en enkel fika. Klockan tio firar vi
gudstjänst tillsammans, där församlingskretsen
bidrar med sång.

Därefter, runt klockan tolv, äter vi middag på
Höganloft. Pris 155:- inklusive bröd, bordsvatten
och kaffe. Vid anmälan anger du kött- eller fisk-
alternativ.

Efter middagen reser vi till Store Mosse, som
är en av Sveriges 30 nationalparker. Store Mosse

är det största svenska myrområdet söder om
Lappland. Där kan vi besöka Naturum med ut-
ställning och med fin utsikt över mossen.

Promenera gärna på någon av de utmärkta le-
derna. Det finns korta och långa naturstigar och
även tiIlgänglighetsanpassade leder att välja
emellan. Halv fyra fikar vi av den medhavda kaf-
fekorgen.

Anmäl dig senast 12 september till lng-Marie
Gustafsson på tel 076-816 24 43, eller på mail till:
ingmarie.m.gustafsson@gmail.com

Vi ser fram emot att träffa er!
Gerd o Gullner Käll

Församlingsdag i Hestra



V
i, Linda Havskog och Viktoria Björge, har
nu i sommar gjort en resa för livet som vi
tänkte dela med oss av. Redan förra året

så hade vi planer på att ta oss upp till Kebnekaise
och bestiga toppen, men då blev lägret Upplev av
och vi sköt upp det ett år. Vilket var tur för då
fick vi lära oss hur man ska tänka kring pack-
ning, mat och naturen där uppe på fjället.

Tanken när vi åkte hemifrån var att ta oss till
Kebnekaise och bestiga toppen och sedan ta oss till
Treriksröset och se tre ländermötas. På listan
fanns också Sveriges högsta samt bredaste vatten-
fall - Njupeskär och Tännforsenmed,men på resan
upp så började vi diskutera om Sveriges alla hörn.

”Vilken är Sveriges östligaste punkt? Är det
Gotland? Nej, Det är Haparanda, Vi är ju typ där.”

Där började en ny tanke ta form, Vad häftigt
det hade varit om vi hade klarat av hela Sverige
på en och samma resa. Vi kör! Sagt och gjort så

besteg vi Kebnekaise, Sveriges högsta berg. Vi
gick till Treriksröset och hade den fina utsikten
över tre länder. Sedan tog vi oss till Sveriges
högsta samt bredaste vattenfall. Vi hamnade på
Sveriges högst belägna café på Åreskutan.

Vi var en sväng i Haparanda, Sveriges östli-
gaste punkt. Vi reste genom Strömstad, Sveriges
västligaste punkt. Sedan avslutade vi resan i
Smygehuk, Sveriges sydligaste punkt.

På denna resan har vi avverkat 517 mil i bilen.
Vi har vandrat tio mil och sett hela Sverige. Vi
har åkt igenom Sveriges tre största städer, Stock-
holm, Göteborg och Malmö. En resa vi sent kom-
mer glömma och om den någon gång görs om så
vet vi vad vi ska och inte ska göra.

Sommarhälsningar Linda & Viktoria
Ps. Det finns ett youtube klipp om vår resa:

Sverige kompassen – Sverige runt på 12 dagar

Välkommen till tonår i Anneberg!
Nu i höst så fortsätter tonår i Anneberg. Uppstarten blir 10 september kl 19 i Annebergs sporthall.
Ungdomar från 12 år och uppåt är varmt välkomna. Det finns inget tonårsschema, men vi har en ton-
årsgrupp på Instagram tonar_anneberg för att förmedla viktig information och när vi kör tonår.
Tonårsledare är Linda Havskog, har man frågor så kan man kontakta Linda på 072-222 15 97.

Sverigekompassen 2021


