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När Upptäckarscouterna i Solberga nyligen firade 
scoutinvigning serverades det nudelwok direkt 

från brasan vid vindskydden.
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Sam Olofsgård

Det är många samman-
hang och situationer på 
den senaste tiden där 

frågan varit uppe om det är rätt 
beslut som har tagits. Handlar 
allt från de egna valen till lokala 
och nationella beslut. 

Det är konsekvenserna som 
ställer frågan: Vems ansvar är 
det att ställa saker och ting till 
rätta? Det vi alla är ute efter 
från början är det goda omdö-
met som går hand i hand med 
kunskap och intelligens. 

Tre saker som alla behövs 
men vi blandar ihop dessa 
kort både för vår egen del men 
också när det gäller bemötan-
det av andra. Ibland tror vi att 
det räcker med kunskap om 
ett ämne eller vara tillräckligt 
smart för att lyckas. Lyckas 
i vardagslivet, i politiken, i 
trädgården, i relationer osv. 

Det blir ett kortspel som vi 
ibland spelar utifrån tur eller så 
försöker vi fuska och dölja eller 
låtsas. 

Det finns ett ordspråk som 
lyder ”Gott omdöme kommer 
från erfarenhet, och erfarenhet 
får man av dåligt omdöme”. 
Vårt utgångsläge med vårt 
omdöme är aldrig gott eller 
helt rätt men med tiden och 
möjligheten av erfarenheter, 
barmhärtighet, förlåtande, 
kärlek och uppmuntran så 
växer vårt omdöme. 

Det finns ingen genväg men 
det finns vägledning. Bibelns 
texter och den kristna tron är 
här en utmaning som kan vara 
väldigt besvärlig. För den utma-
nar oss att bekänna och erkänna 
där vi brister men samtidigt 
ge oss hopp och kraft till att 
fullborda livet. Genom både ett 

gott omdöme, rätt kunskap och 
kloka val. Vi måste bara lära oss 
att ta emot livet från Gud och 
samtidigt ge liv vidare till andra 
genom gemenskap.

Markusevangeliet 10:17-18 
När han skulle fortsätta sin 
vandring sprang en man fram 
och föll på knä för honom och 
frågade: ”Gode mästare, vad 
skall jag göra för att vinna evigt 
liv?” Jesus svarade: ”Varför 
kallar du mig god? Ingen är god 
utom Gud.

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

Ett gott omdöme

Carl-Erik Sahlberg besöker Solberga

Carl-Erik Sahlberg och hans hustru Overa 
bedriver sedan några år tillbaka ett arbete 
bland föräldralösa och utsatta barn i Tan-

zania (MOKICCO, Mount Kilimanjaro Childrens 
Care Organisation). Målsättningen är att placera 
dessa barn i  nya familjer, som blir deras nya 

hem genom livet. I dagsläget fungerar 26 sådana 
familjehem på olika platser i Tanzania (även ett 
i Kenya). Drygt 200 barn får på detta sätt hjälp 
med skolgång, mat, kläder, enklare hälsovård 
och kristen undervisning. Varje familj tar emot 
högst tio barn för att bevara närheten till barnen. >>



Uppslaget Uppslaget

Erbjuder bokföring, bokslut
och deklarationer.

twinsredovisning.se

Din frisör
i Anneberg

0380-55 03 88

Juni
2 söndag 18.00
Kvällsandakt i Anneberg
3 måndag 18.30
Kretsstyrelsen
9 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg
Sam Olofsgård, Nattvard
16 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Gunnar Höjman 
insamling till Sjukhuskyrkan
30 söndag 14.00
Gudstjänst i Solberga
Carl-Erik Sahlberg

Juli
6 lördag 15.00
Björkliden
7 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg
Kenth Andersson

14 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga
Eva-Lisa Dahnson
21 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg
Karl-Erik Nilsson

Augusti
11 söndag 14.00
Gudstjänst i Larssons trädgård
Roberth Johansson med vänner,
Sam Olofsgård, servering, missionsoffer
18 söndag 11.00
Ekumenisk Gudstjänst i Flisby
Sam Olofsgård, Heavenly United
22 torsdag 18.30
Styrelsemöte Solberga
25 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg
Sören Klasson
27 tisdag 18.30
Styrelsemöte Anneberg

September
1 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga
Paul Snälls, Nattvard

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

 Carl-Erik Sahlberg är nog annars mest känd för 
att han som verksamhetsansvarig i S:ta Clara 
kyrka i Stockholm kom att utveckla ett uppsö-
kande socialt arbete, som med tiden kom att 
beröra tusentals missbrukare, flyktingar, prosti-
tuerade, fattiga och allmänt utsatta ungdomar. 
S:ta Clara kyrka kom därigenom att fungera som 
en modell för en diakonal kyrka i hela Sverige, 
men även i andra länder. Det diakonala arbetet 
gick också hand i hand med en öppen, välkom-
nande attityd i kyrkan och en öppenhet för den 
helige Andes nådegåvor och kraft. 

För detta diakonala arbete har Carl-Erik 
Sahlberg fått kungamedalj.  Han har även varit 
kaplan för riksdagens kristna grupp, predikat 
vid ett flertal tillfällen i svensk television och 
varit nominerad till biskop i flera stift, bl.a. vid 
ärkebiskopsvalet 2006. 

 Carl-Erik Sahlberg, som är docent i kyr-
kohistoria vid Uppsala universitet,  har också 
skrivit ett stort antal böcker, varav de senaste 
är ”Predikningar i katedralen”, ”Kyrkans första 
tid”, ”Effektiv bön”, ”Miraklet S:ta Clara”, ”Allt 
det goda vi har i Kristus” och ”George Müller – 
ett liv i bön och tro”. 

 Carl-Erik Sahlberg är född 1945 i Hammer-
dals församling i Jämtland. Han prästvigdes 1968 
för Härnösands stift och verkade som kyrko-
adjunkt i Storsjö församling (1968-1973) och 
kyrkoherde i Alsens pastorat (1976-1983), innan 
han 1983 kallades ut i missionstjänst i Tanzania 
genom Svenska Kyrkans Mission. Efter hem-
komsten från Tanzania kom han att bli domkyr-
kokomminister och ansvarig för verksamheten i 
S:ta Clara kyrka. 

  Carl-Erik Sahlberg kom från den plattform 
som S:ta Clara gav även att fungera nationellt, 
bl.a. som ledare för dert nationella bönenätver-
ket ”Sverigebönen”, som anordnar  ekumeniska 
nationaldagsböner på drygt 200 platser.

Söndagen den 30 juni kl 14 predikar han i 
Solberga Missionskyrka. 

Hela trädgården sjunger 
med Roberth och vänner
Årets trädgårdsmöte hos Larssons i Solberga 
hålls den 14 augusti. 

Roberth Johansson med vänner står för 
sången och musiken under temat "Hela trädgår-
den sjunger". 

>>



Blomsterprakt 
Gökblomster

(Lychnis flos-cuculi)

Gökblomster är vanligt förekommande 
på öppen fuktig mark, bäckkanter 

stränder och diken. Den tillhör 
nejlikssläktet och blommar i juni-juli. 

foto/text Ingemar Gustafsson

Församlingsdag
Välkommen på församlingskretsens gemen-
skapsdag den 8 september. Med avresa kl 9.00 
startar vi samåkningen i egna 
bilar till Kapela, där vi sedan 
firar gudstjänst tillsammans 
med Kapela Alliansförsam-
ling. Mera information 
kommer. 

Spårarscouter i Solberga
Den yngsta gruppen heter spårarscouter och där börjar barnen det år de fyller 6 år. Samlingarna sker 
oftast vid Missionskyrkans vindskydd där det är trivsamt och praktiskt att vara scout, inte minst för 
att det går att elda där. Den här kvällen inleddes med lite nyttig läsning, sen tävlade man i ”Ludor”. 
Detta är en lek med flera moment bl.a. fiske av björkbit och säckhoppning och den innehåller även lite 
matteövning. Kvällen avslutades med korv o bröd. Sista kvällen hade man utflykt till Thures i Målen 
för att titta på djuren. Detta uppskattades även av föräldrarna.

Upptäckar-
scouter
De äldre scouterna kallas för upptäckarscouter 
och omfattar årskurserna 3-6. Liksom de yngre 
scouterna vistas de oftast vid vindskydden. 
Genom olika praktiska uppgifter övar man 
sådant som att bygga lägerplats, matlagning över 
öppen eld, sjukvård och spårningar. 

Som en grund för verksamheten finns 
scoutlagen som mycket handlar om att fungera 
väl i olika sociala sammanhang, med kompisar 
och i samhället, i skolan såväl som fritiden. Den 
här kvällen var det scoutinvigning med fanvakt 
och då gick pastor Sam igenom scoutlagen så att 
barnen ska förstå den. Information gick också ut 
om sommarens scoutläger på Norra Vi-gården i 
Österbymo den 30/5-2/6. Kvällen avslutades med 
att det serverades nudelwok från brasan.



Personligt med   text/foto: Gullner Käll 

Ingalill och Seth

I hörnan Påskarpsvägen/Nässjövägen i 
Solberga ligger den villa som en gång var 
Disponent NP Wemans. Han hade sin 

snickerifabrik på andra sidan gatan och var även 
engagerad i flera av samhällets olika organisatio-
ner, så även i Missionskyrkan där han var före-
ståndare. Vidare fick han ett barnbarn, Gunnar 
Weman, som senare blev ärkebiskop.                                                                                           

Sedan ett år tillbaka är det Seth och Inga-
lill Andersson som bor i den charmiga villan. 
Ingalill växte upp i Hatten och gick i skolan i 
Solberga. Någon kanske kommer ihåg att hon 
jobbade på Danielssons kafé. Liknande jobb 
hade hon även en tid på Alliansmissionens Café 
Regnbågen i Värnamo. 

Under många år var sedan Ingalill dagbarn-
vårdare i sitt hem i Kärda. Seth är bondgrabben 
från Skärstad som redan vid 23 års ålder fick 
möjlighet att starta och driva eget jordbruk. 
Detta har han sedan fortsatt med genom åren, 
senast som arrendator bl.a på Öggestorps Präst-

gård. Gården lämnade de för cirka ett år sedan i 
samband med att den skulle säljas och då tyckte 
han även att det kunde vara dags att ta pension. 
Efter att ha brukat betydligt större enheter 
förvaltar Seth nu den något mindre hörntomten, 
och menar att det är Ingalill som har trädgårds-
idéerna och han som genomför dem. Jag tror NP 
Weman hade varit nöjd.

Engagemang för barn
Under perioder har Ingalill och Seth agerat jour-
familj vilket Ingalill uttrycker sig kärleksfullt om 
när vi talas vid. Nu får hon tillfälle att fortsätta 
sitt engagemang för barn genom sitt jobb på för-
skolan Änglamark. Då tiden räcker till får även 
barn och barnbarn, som är spridda över landet, 
sin del av Seth och Ingalills omsorger. 

Båda två uttrycker sig trivas i Solberga och 
Seth nämner exempelvis promenaderna med fika 
och samvaro i Missionskyrkan. Där får vi även 
glädjas åt deras gemenskap i andra sammanhang.


