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Nu drar årets Ge för livet-insamling 
igång, där pengarna delas lika mellan 
sjukhuset i Mpongwe och nykterhets-
projektet, se sid 7. Under Ge för livets 
finalkväll får vi besök av Anette Sand-
wall som berättar om arbetet i Zambia.



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

Vi lever i en tid av oro på många sätt. Oro 
för vår värld, oro för räntekostnader, 
oro för elpriser, oro för miljön, jag oro 

för rätt mycket.
Då kan man ju fundera över vad jag egentli-

gen kan påverka?
Det finns absolut rätt mycket jag kan 

påverka av det jag räknat upp. I viss man kan 
man påverka sitt liv, men inte alltid, för de 
förutsättningarna kanske man inte alltid har.

I ett samtal för ett tag sedan sa den jag 
mötte att livet innehåller två typer av livsfrå-
gor: my business and God's business. Lite fritt 
översatt: Mina frågor och Guds frågor, dvs de 
frågorna som jag kan påverka och de frågor 
som jag inte kan, utan som bara Gud kan 
påverka. 

Jag inser ganska snabbt att de frågor som 
jag kan påverka i den tid vi lever i är ändå 
en hel del. Jag kan göra mina beslut, bra och 
dåliga. Men de frågor som Gud kan påverka 
är så många fler och större, dessutom kan han 
påverka mitt liv till att ta beslut. Framför allt de 
goda besluten.

En sak är dock ganska tydlig, ju mer jag vill 
ha med Gud att göra, ju mer kommer det att 
påverka de beslut jag gör därför att Gud vill ha 
med oss att göra och skapa de bästa förutsätt-
ningar för mitt liv.

Jag tror att en gemenskap med Gud kan 
hjälpa dig och mig till en annan stabilitet i en 
instabil värld.

För att påminna om vem vi verkligen har 
med att göra i Guds gemenskap:
Ef 1:18-22  ”Må han ge ert inre öga ljus, så att 
ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, 
vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de 
heliga, hur väldig hans styrka är för oss som 
tror — samma oerhörda kraft som han med 
sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte 
honom från de döda och satte honom på sin 
högra sida i himlen, högt över alla härskare och 
makter och krafter och herravälden, över alla 
namn som finns att nämna, såväl i denna tiden 
som i den kommande.”

Christer Gustafsson
pastor Nässjö Missionskyrka / Växtpool

Stabilitet i en instabil värld
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Fjärilsprakt 
Blåvinge
En blåvinge på höstfibbla. 

En liten fjäril som är ganska 
vanlig här.

 

foto/text Ingemar Gustafsson

Café-kväll i Solberga 
Missionskyrka lör-
dagen den 19 

november kl 19 då Jörgen 
Ruther från SAM-hjälp 
berättar om deras arbete 
i Östeuropa. Emma och 
Johan Friman medverkar 
med sång och musik och 
det blir även servering.

Cafékväll i Solberga med



Din frisör
i Anneberg

0380-55 03 88

Erbjuder bokföring, bokslut
och deklarationer.

twinsredovisning.se

På läger i Sherwood-
skogen utanför Eksjö

Resan var målet för 
Flisbys UV-scouter

Efter ett par års uppehåll, var det äntligen 
i mitten av juni dags att åka på scoutlä-
ger. En liten patrull scouter från Solberga 

åkte till Mosshemmet utanför Eksjö. Vi 
tillbringade fem härliga lägerdagar tillsammans 
med drygt 300 andra Equmeniascouter. Temat 
för lägret var Sherwoodskogen och vi fick olika 
uppdrag för att hjälpa Robin Hood. 

Första kvällen fick vi gå en spännande 
upplevelsespårning för att få träffa alla i 
Sherwoodskogen. En dag fick scouterna tälja 
och göra pilbågar. Ett annat uppdrag var att 

hjälpa Sherwoodskogens invånare att hålla 
elden vid liv. 

Att elda är bra att kunna eftersom all mat 
lagas över elden, maten smakar extra gott när 
man är ute. 

Efter frukosten varje morgon var det flagg-
hissning och vi sjöng scoutsången. Gemensam 
andakt och prat i patrullerna, lek och bad blev 
det också tid till.

På kvällarna samlades vi till lägerbål och 
efter det smakade det gott med lite nattamat 
innan det var dags att krypa ner i sovsäcken.

Resan var målet och även namnet på 
årets UV-scoutläger. Äntligen fick vi 
samlas igen för att börja sommaren på 

allra bästa sätt, läger! Efter två år med pandemi 
och inställda arrangemang kunde vi åter bo i 
tält, ha samlingar i det gröna och laga mat över 
öppen eld. Härligt!

Flisby byggde tillsammans med Linköping 
byn som hette Flygplan. Lägret anordnades på 
lägergården Sjöbo mellan Vaggeryd och Skil-
lingaryd. 

Under två dagar fick vi besök av Annebergs 
scouter som var med på vårt läger. Insamlingen 
under lägret gick till klimatsmart odling i 

Somalia och vi fick dagligen tips om hur man 
kan odla på bästa sätt. 

Vädret var riktigt hett under de första 
dagarna och vi trodde ett tag att det skulle 
bli eldningsförbud. Dock blev temperaturen 
betydligt skönare ju längre veckan gick och vi 
fick även lite regn som sköljde bort det värsta 
dammet från tälten.

Veckans program innehöll god mat lagad 
över öppen eld, spårning, idrott, marknad och 
härliga lägerbål samt möten med andra scouter. 

När det var dags att åka hem kunde vi nöjda 
se tillbaka på ännu en toppenvecka och vi ser 
fram emot att få träffas igen nästa sommar.



September
11 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg, Andreas Karlsson
15 torsdag 15.00  Björkliden
18 söndag 18.00
Sveriges orkidéer, bildvisning med 
Ingemar Gustafsson
23 fredag 15.00
Brödförsäljning Ge för livet vid Larsons affär
25 söndag 18.00
Gudstjänst i Flisby, Andreas Karlsson
27 tisdag 18.30
Styrelsemöte Anneberg

Oktober
2 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö 
Andreas Karlsson

9 söndag 18.00
Gudstjänst i Solberga 
Alexander Bervebrink
12 onsdag 15.00
Dagledigträff

15 lördag 18.00
Höstfest. Läsarsånger med Annebergs-
teamet,  servering, lotterier, insamling 
till församlingens arbete.
23 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg, Andreas Karlsson
27 torsdag
UV-scouts höstbasar i Flisby
29 lördag 18.00
Final för "Ge för livet" i Solberga
medverkan av Annette Sandvall

November
6 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö 
Andreas Karlsson
10 torsdag 15.00
Björkliden, nattvard
13 söndag 18.00
Gudstjänst i Flisby, Christer Gustafsson
15 tisdag 18.30
Kretsstyrelsen
19 lördag 18.00
Cafékväll i Solberga 
Information om SAM-hjälpen 
sång av Emma och Johan Friman
27 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg, Andreas Karlsson

December
4 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö
Andreas Karlsson

Nu drar årets
insamling igång
Pengarna från årets Ge för livet-insamling kommer att delas lika mellan sjukhuset i Mpongwe och 
nykterhetsprojektet, se nedan. Under insamlingen säljer vi även hembakade matbröd, bullar och 
kakor den 23 september vid Larssons Affär samt under Ge för livets finalkväll lördagen den 29 okto-
ber. Anette Sandwall berättar då om arbetet i Zambia.

Nio av tio personer har ett riskbruk 
i landsbygdsområdet Mpongwe i 
Zambia. Missbruket har lett till att 

situationer som våld i hemmet, prostitution, 
barnäktenskap har ökat och därmed riskeras 
nu den sociala och ekonomiska utvecklingen i 
landsbygdssamhället. Bland 50 gravida kvinnor 
så har 98% druckit alkohol genom graviditeten 
och 86% hade alkoholproblem.

Därför vill AEH Foundation (Anna och Enar 
Holmgren, som är Anettes farföräldrar och som 
en gång arbetade som missionärer i Mpongve) 
öka kunskapen om effekten av hög alkoholkon-
sumtion och motverka ohälsa orsakat av alkohol. 
Man strävar efter långsiktiga och bestående 
förändringar. I Zambia är marginalerna små och 
den ekonomiska sårbarheten stor. Över 40% av 
befolkningen lever i extrem fattigdom och mer än 
hälften av barnen under fem år är undernärda.

Anette berättar:
I Mpongweområdet i norra Zambia arbetar 
vi tillsammans med en lokal organisation, 
Mpongwe Hearts Community Development 
(MIOHCD), för att informera och sprida kun-

skap om alkoholens risker. Många av folkhälso-
problemen i Zambia är orsakade av alkohol.

Folket i byarna saknar kunskap och informa-
tion om alkoholens påverkan på kroppen och 
vad den ger för konsekvenser för individen och 
familjen. De flesta kvinnor som dricker alkohol 
under graviditeten vet inte att det är farligt för 
det ofödda barnet. De flesta vet inte heller hur 
och att man kan förändra sitt beteende. Den 
lokala organisationen bedriver arbetet på plats 
tillsammans med en samarbetsorganisation som 
består av psykologer och psykiatriker. Orga-
nisationen har byggt upp ett nära samarbete 
med ett ledarnätverk för att tillsammans med 
befolkningen nå de mål för förändring som man 
gemensamt kommit överens om.

En grupp med 20 ungdomar har utbildats 
till att bli ambassadörer i samhället. De brinner 
för att få till en förändring i samhället genom att 
informera kring alkoholens effekter. De jobbar 
helt volontärt. Ett kvinnoprojekt har etablerats 
för att kvinnor som befinner sig i en missbruks-
situation ska lära sig ett hantverk och sedan 
starta egna företag för att bli självförsörjande och 
därmed lämna missbruket bakom sig. 

123 629 54 63

Höstbasar i Flisby 27/10



Hej! När jag var 14 år upptäckte jag att 
Gud fanns på riktigt! Asså på RIKTIGT, 
riktigt! Detta upptäckte jag på en ung-

domskonferens i Värnamo och då förändrades 
mitt liv drastiskt. Jag heter Cornelia Bjelkvik är 
21 år och jobbar som ungdomsledare i Nässjö 
Missionskyrka för att andra ungdomar ska få 
upptäcka samma sak som jag upptäckt. 

Jag kommer från Växjö och där har jag 
bott ända tills jag tog studenten för drygt två 
år sedan. Efter det flyttade jag till Aneby och 
gick en bibelskola där som heter Livskraft på 
Ralingsåsgården och efter ett år där kände jag 
mig inte riktigt klar. Därför gick jag ett till år 
där, som var ett team-år som heter Leda(s). 
Där fick jag göra allt möjligt bland annat hålla 
lektioner, vara ledare för bibelskoleeleverna, 
åka ut i mission, hänga på högstadieskolan 
som kamratstödjare och lära mig massor om 
själavård. Det var just högstadieeleverna som 
jag fick ett stort hjärta för. Jag hade fruktansvärt 
kul med dem samtidigt som de brottades med 
tuffa saker och jag kände att det verkligen var 
en åldersgrupp jag ville jobba med och se Gud 
förvandla. 

Samtidigt som jag fick ett hjärta för ungdo-
mar älskade jag en annan grupp jag var ledare 
för, det var ”evangelisationsgruppen”. Där såg 
jag ungdomar växa och jag fick även se hur de 
ungdomarna även fick leda andra människor 
till tro. Så då kom jag på att vara ungdomsle-

dare är en kombination av båda dessa saker! 
Jag får hänga med ungdomar och får leda dem 
till Jesus och fortsätta träna och peppa dem 
till att leda andra människor till Jesus. Därför 
hamnade jag i Nässjö som ungdomsledare och 
känner redan att jag trivs väldigt bra. 

När jag inte jobbar gör jag lite allt möjligt. 
Jag håller på med växter, lagar mat, tränar (vol-
leyboll är den nuvarande favoriten) och spela 
Ticket to Ride. Att hänga i skogen tycker jag 
också om, gärna i kombination med en kopp 
kaffe och en god kaka. Har du någon mer fråga 
om mig eller vill utmana mig i Ticket to Ride är 
det bara att höra av sig! 

Cornelia kommer framförallt allt arbeta bland 
barn och ungdomar i Nässjö Missionskyrka, 
men kan nog även dyka upp då och då i ung-
domsarbetet i vår församlingskrets.

Nya ungdomsledaren

Cornelia 
Bjelkvik


