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Daglediga Solbergabor samlas varje onsdagsförmiddag
utanför Missionskyrkan för promenad. Var och en går den
sträcka de orkar, och sedan dricker man kaffe tillsammans.

Sam Olofsgård

Från pastorns
horisont

Anneberg

Solberga

Flisby

Scout Onsdagar 18.00
Stickcafé Mån jämn vecka 14
Asyl-Café Torsdagar 17.00
Promenad Tisdagar 10.00

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

UV-scout Torsdagar 18.00

Miranda Klapp

E

n konversation mellan
Nalle Puh och Nasse:
Nasse – ”Hur stavar man
till kärlek?”
Nalle Puh – ”Du stavar det
inte, du känner det”. Ett citat
som kom upp i samtalet om
Migrationsverkets problem att
försöka stava kristen tro genom
frågor när svaret inte handlar
om bokstäver utan om liv.
Som alltid när det handlar
om liv så handlar det såväl om
rädsla som längtan. Längtan
efter att få bli bekräftad att det
finns liv för mig här och nu
och rädslan att bli avvisad från
livet.
Att leva livet kräver mod,
men också sanning. Friheten

Lev livet!
att få leva livet har alltid varit
högaktuellt. Likaså motståndet
och mörkret som vill begränsa
livet och intala oss att vi är
mindre unika och värdefulla än
vad vi kan tro.
Det krävs kraft och gemenskap för att stå upp för varje
människans värde. Det räcker
inte att vi formulerar med ord,
som jag gör just nu, utan det
handlar om den sanning som
Nalle Puh försöker visa Nasse i
berättelsen. Inte genom orden
men att orden får kraft genom
det Nalle Puh gör och ännu mer
det han känner för Nasse.
Det vi alla behöver känna
är just bekräftelsen genom tillhörighet. Att vi tillhör varandra

som vänner och familj. Att vi
inte är slavar under något utan
fria att få tillhöra någon. Vi är
tänkta till att leva livet.
Jesus sa: ”Om ni förblir i
mitt ord är ni verkligen mina
lärjungar. Ni skall lära känna
sanningen, och sanningen skall
göra er fria.” Johannesevangeliet 8:31-32

Nu är det dags att presentera en ny bekantskap
för många i kretsen men Miranda Klapp har
faktiskt varit med i ungdomsarbetet hos oss.
När Miranda var fem år flyttade hon till
Anneberg där hon så småningom gick på scout
och en av hennes ledare var Markus Isaksson.
I år fyller Miranda 19 år och går nu sista
året på Samhällsprogrammet med inriktning på
beteende på Brinellgymnasiet i Nässjö. Miranda
berättar att hon inte riktigt planerat vad hon vill
göra efter studenten men en dröm skulle vara att
resa. Troligtvis tänker hon jobba ett tag innan
hon pluggar vidare berättar hon.
Efter att Miranda konfirmerat sig i Svenska
kyrkan erbjöds hon en tjänst där när hon var
16 år och trivdes så bra att hon blev kvar. Hon
arbetar som barn- och ungdomsledare i Norra
Solberga-Flisby församling, vilket innebär att
hon arbetar med olika barngrupper och deras
varierande aktiviteter. Miranda är ledare i
Kyrkråttorna och Kyrkmössen i Flisby, Torsdagskul och Tisdagskul i Ormaryd samt Mannagryn vid vissa gudstjänster. Mannagryn är
en verksamhet samtidigt som gudstjänsten då
barnen t.ex. får pyssla och sedan visa upp sina
verk i gudstjänsten.
Nu undrar du kanske varför Miranda
presenteras här? Har du besökt Missionskyrkan

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

i Anneberg någon torsdagskväll vet du säkert att
Miranda är med på Asylcafét där och med start
förra hösten önskade dessutom Svenska kyrkan
att utvidga Mirandas tjänst och erbjöd då att hon
kunde hjälpa till på Equmeniascout i Anneberg.
Under Equmenias årsmöte tidigare i vår blev
Miranda därför invald som ledamot.
När Miranda får frågan om vad som är
roligast med jobbet svarar hon att det är själva
barngrupperna, då man får träffa alla fantastiska
barn och se deras fina verk som de skapar när de
pysslar eller deras samarbete vid olika tävlingar.
Miranda berättar också att hon lärt sig otroligt mycket om människor under denna tiden
och att det har varit fantastiskt att få möjlighet
att följa barngrupperna under dessa tre år och få
se barnens utveckling.

Kretsen pg 612029-9
Anneberg pg 395466-6
Solberga pg 264106-6
Flisby bg 5117-9299

Uppslaget

Mars
17 söndag 10.00
Gudstjänst i Flisby, Jan Bengtsson
23 lördag 09.00 (se baksidan)
Kvinnofrukost i Anneberg
Gunilla Lööf
24 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Sam Olofsgård
värmeoffer
26 tisdag 18.30
Styrelsemöte Anneberg
28 torsdag 18.30
Scoutinvigning i Flisby
31 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg, Sam Olofsgård
kl 11.00
Församlingsmöte Anneberg

April
7 söndag 18.00
Gudstjänst i Solberga, Eva Erlandsson
insamling till THS

Uppslaget
13 lördag, 18.00
Vårfest i Anneberg, MusikQuiz
Janne med vänner
19 Långfredagen 10.00
Gudstjänst i Flisby, Sam Olofsgård, HHN
21 Påskdagen 11.00
Sv Kyrkans Påskspel i N Solberga kyrka
22 Annandag Påsk 11.00
Ekumenisk Gudstjänst i i Ormaryds
bygdegård
23 tisdag 18.30
Styrelsemöte Anneberg
28 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Sam Olofsgård

Maj
5 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg, Paul Snälls, HHN
11 lördag 09.00
Städdag i Solberga
kl 11.00 Församlingsmöte
12 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, besök från
Rydängskyrkan Rydsnäs
14 tisdag 18.30
Kretsstyrelsen

19 söndag 10.00
Gudstjänst i Flisby, Sam Olofsgård
21 tisdag 18.30
Styrelsemöte Anneberg
26 söndag 10.00
Vindskyddsgudstjänst i Solberga
Gabriel Blad
30 maj-2 juni Scoutläger
30 Kristi Himmelsfärdsdagen 09.30
Gökotta i Flisby

Juni

Kretsstyrelsen

2 söndag 18.00
Kvällsandakt i Anneberg
9 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg, Sam Olofsgård, HHN
16 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Gunnar Höjman
insamling till Sjukhuskyrkan

Från kretsens årshögtid med årsmöte den 3/2.
Vår krets omfattar Anneberg, Solberga och
Flisby missionsförsamlingar.
De glada personerna på bilden som representerar våra församlingar blickar fram mot ett år
fyllt av goda möten, där de önskar få träffa dig i
något av våra sammanhang.
Det är fr.vänster: Nicklas Friman Solberga,
Conny Dahnson Anneberg ordf., Sören Klas�son Anneberg, Ing-Marie Gustafsson Solberga,
Martin Heinrich Flisby, Linda Isaksson Flisby
och Sigvard Karlsson Solberga. Saknas på bilden
gör Eva-Britt Ackeby Anneberg.

ÅRSKONFERENSER
Equmeniakyrkan
Jönköping 29 maj-2 juni
Svenska Alliansmissionen
30 maj- 2 juni Gullbrannagården
EFK midsommarveckan Torp

Erbjuder bokföring, bokslut
och deklarationer.

twinsredovisning.se

Din frisör
i Anneberg
0380-55 03 88

Annebergs scout
Nu har en ny termin börjat i Annebergs scout.
Scouterna träffas varje onsdag och brukar
vara runt Missionskyrkan. Under hösten hade
scouterna tema Wild Scouts och flertalet gånger
samlades scouterna runt en liten lägereld vid en
nybyggd kåta bakom Missionshuset.
I vår kommer scouterna bland annat få lära
sig en del om första hjälpen. De kommer också
att få öva på att surra och bygga vindskydd,
bord, stegar och broar samt vara med och tävla i
spårningen i Solberga. Varmt välkomna att vara
med nya som nygamla scouter.

Personligt med

sångledaren att hon kunde ”fylla ut”. Detta var
en grupp på 35 ungdomar och här som i övriga
aktiviteter i kyrkan fann Kerstin en viktig social
gemenskap som hon ofta återkommer till och
uttrycker stor tacksamhet över. En sak som
även återkommer i vårt samtal är Kerstins
upplevelse av hur Gud har lett henne i både
stort och smått.
De som känner Kerstin håller nog med om
att hon har en tjänande karaktär. Inte minst
framkommer detta när vi talar om vilka olika
uppgifter hon haft såväl i yrke som på fritiden.
Hon har jobbat som både hembiträde i privathem och hemsamarit i kommunens tjänst, varit
tidningsbud i 30 år och jobbat på posten.
På fritiden har Kerstin känt en uppgift med
att hjälpa till i Missionskyrkan, så det blev bl.a.
40 år som söndagsskollärare. Det jag själv tänker
på är allt som Kerstin bakar och även idag fick
jag njuta av nybakad mjuk nötkaka. Vid olika
tillfällen lockar hon de boende på Björkliden med
fikabröd till samlingarna som ordnas och det är
uppskattat inte minst bland ”Gubbarna”.
text/foto: Gullner Käll

Kerstin Dahlberg

J

ag träffar Kerstin i hennes
trevliga lägenhet i anslutning
till Björkliden i Anneberg.
Kerstin är nog allmänt känd efter
att ha vistats merparten av sin tid i
samhället.
Sin andliga hemvist, som vi
brukar säga, har hon alltid haft
i Annebergs Missionskyrka.
Kerstin började söndagsskolan
redan som 3-åring och från den
tiden har hon fortfarande kvar
ett antal nummer av tidningen
Barnavännen, som ni kan se på bilden.

I trettonårsåldern började hon i juniorerna,
och det var även vid den här tiden
som Kerstin och tre andra flickor
tog ställning för Gud under ett
tältmöte i Ormaryd.
I Ormaryd bodde även Kerstins
mamma och pappa. Mormor och
morfar bodde i Anneberg och det var
där Kerstin växte upp. Att Kerstin var
med i Missionskyrkan tyckte hennes
mamma var bra.
Efterhand rekryterades Kerstin
till ”Strängbandet” och även om hon
påstod att hon inte kunde sjunga tyckte

Blomsterprakt
Hassel

(corylus avellana)

Ljusstöpning
Många känner även till Kerstins förmåga när det
gäller vävning. Många har fått hjälp eller kunnat
köpa något alster på auktion genom detta, men
när hon fyllde 80 år slutade hon med det. Ljusstöpning som hon hållit på med en tid har genom
åren blivit ”en jättestor produkt”, men även
om hon kunnat sälja en del så har hon faktiskt
gett bort de flesta. Det är ordning och reda hos
Kerstin, så hon visar mig sina anteckningar över
allt hon fått ur händerna och jag häpnar.
Det Kerstin tillsammans med syföreningen
jobbar med sedan 2012 är att bl.a. virka kläder
och filtar som ingår i baby-paket som sänds ut
till behövande genom Erikshjälpen, vilket en
av bilderna visar. Sin önskan att hjälpa andra
tror Kerstin att hon fått med sig från mamma.
Så avslutar jag som Kerstin började vårt samtal.
Det är viktigt att både kunna ge och ta emot
uppmuntran.

Ett av de första vårtecknen är när
hasseln blommar. Blomman är mycket
liten, men värd att beskåda. Så
småningom utvecklas här hasselnötter.
foto/text Ingemar Gustafsson

Lägerbål i Flisby
I år är det dags för UV-scout att åka på storläger.
Inför lägret kommer scout i Flisby att anordna
en inspirationskväll torsdagen den 14 mars i
form av ett lägerbål. Under kvällen kommer man
få uppleva ett traditionellt lägerbål med lekar,
sånger och sketcher samt få se ett bildspel från
det senaste storlägret. Det utlovas också en hel
del tips och råd om vad som kan vara bra att
packa inför ett läger. Alla är varmt välkomna.

Kvinnofrukost

Lördagen den 23 mars är alla kvinnor
välkomna till Missionskyrkan i Anneberg på Kvinnofrukost klockan nio.
Gunilla Lööf, Anestesisjuksköterska
vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus samt
Hedersdoktor vid Mälardalens Högskola,
berättar om arbetet i utvecklingsländer
med att hjälpa barn med framförallt
läpp- käk- och gomspalt och andra svåra
ansiktsmissbildningar. Sista anmälningsdag är onsdagen den 20 mars. Anmälan
till Monica Klasson 073-924 87 60 eller
Kerstin Hermansson 070-664 08 25.

