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"Var inte rädda! Jag bär bud till er om 
en stor glädje för hela folket: I dag har 
en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han 
är Messias, Herren. Och detta är tecknet 
för er: Ni ska finna ett nyfött barn som 
är lindat och ligger i en krubba." 

Foto:  Envato Elements



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

29 oktober var det final på årets insamling till 
Ge för Livet i Solberga Missionskyrka. Kvällen 
till ära hade vi besök av Anette Sandwall, som 
tagit över stafettpinnen efter sin far Gunnar 
Holmgren, som på grund av sjukdom inte 
längre kan fortsätta detta arbete. 

Anette nyss hemkommen från Zambia 
hade färska nyheter, som hon delade med sig 
av genom ord och bilder på ett engagerande 
sätt. Eva-Lisa Dahnson och Annelie Gustafsson 
förgyllde kvällen med sång och spel. Det serve-

rades även kvällsmat och fika. Man kunde även 
inhandla bröd, ostkakor och annat ätbart, men 
även textilier från Zambia samt kaffekannor med 
tillbehör. Allt gick oavkortat till Ge för Livet.  

Nu vill vi rikta ett STORT och VARMT TACK 
till alla er som bidragit på ett eller annat sätt till 
dessa behjärtansvärda projekt. Totalt har årets 
insamling inbringat 24 006 kronor. Dessa pengar 
delas lika mellan sjukhuset i Mpongwe och 
Anettes nykterhetsprojekt –EAH Foundation.

Birger Ackeby

Årets insamling

Ett ord eller rättare sagt en mening som 
jag ofta tänker på när det börjar närma 
sig jul är meningen som jag hittar i Gala-

terbrevet 4:4 ”när tiden var inne, sände Gud sin 
son”. Det fanns en speciell tid för att Jesus skulle 
komma till vår älskade jord! Och den tiden är 
när tiden är inne.

Många av oss kommer att ta del av jul-
evangeliet på något sätt, någon kanske läser det, 
någon går på en julkonsert, någon ser på en 
julkonsert på TV, eller lyssnar på radio. Sätten 
är många.

Någonting som ofta slår mig är stackars 
Maria och Josef. Höggravida på resande fot och 
när de äntligen kom fram, så fick de inte plats 
någonstans, det var fullt. Men till slut fick detta 
unga gravida par plats i ett stall. Och där, som vi 
läser i julevangeliet, föddes fridsfursten, män-
niskosonen, Kungars Kung. Ja, Jesus har många 
olika namn som beskriver honom. Världens 
frälsare föddes där i ett stall för att det inte fanns 
plats eller kanske för att ingen ville ta emot dem!

För kanske var det så, att ryktet hade gått 
att Maria och Josef var gravida utan att vara 
gifta. För vem hade tid att lyssna på Maria om 
hur det egentligen var? Var det kanske så att det 
hade dragit skam över släkten? Vi läser att Josef 
härstammade från Bethlehem och då borde han 
rimligtvis ha släktingar i Betlehem. Om jag har 
förstått det rätt så hade man alltid plats för sina 

släktingar när de kom. Så denna unga familj 
skulle ha bott hemma hos någon släkting, men 
ingen vill ta emot dem! Med största sannolikhet 
på grund av att de väntade barn!

Texten blir så mycket större för mig när jag 
tänker på att när tiden var inne, då Gud hade 
bestämt att sända sin Son till jorden, så spelade 
det ingen roll att omständigheterna inte såg ut 
som de bästa. För tiden var inne. 

Jag var inbjuden att tala i en samtalsgrupp 
där samtalsledaren började med att säga; ”Alex 
du kan väl berätta lite om dig själv först.” Vilket 
jag gjorde och i samtalet ställde någon en fråga 
om min tro. Jag berättade först mitt vittnesbörd 
och sedan delade jag evangeliet och rätt som 
det är hör jag någon ropa: ”Jag vill”.

”Vad vill du” frågade någon? ”Jag vill ta 
emot Jesus”. Den kvällen böjde denna man sina 
knä och blev ett Guds barn. Denna kväll var 
det hans kväll, tiden var inne för honom! När 
tiden är inne kommer Jesus och då finns det 
ingenting som kan hindra honom. Han hittar 
en plats, precis som han hittade en plats att 
födas den där första julen.

Denna jul skulle jag uppmana dig att inte 
göra som Betlehems invånare, utan i stället 
göra tvärt om. Gör plats för Jesus! God Bless!

Alexander Bervebrink
pastor Nässjö Missionskyrka / Växtpool

När tiden var inne
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Fjärilsprakt 
Påfågelöga

Påfågelöga är en av de fem fjärilar som 
övervintrar. De vaknar i april, parar sig och 
lägger sedan ägg. I augusti kläcks dessa 

skönheter för att sedan gå i vila till nästa år.
 

foto/text Ingemar Gustafsson
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Erbjuder bokföring, bokslut
och deklarationer.

twinsredovisning.se

TA'IM 2022
10, 9, 8... Alla deltagare står vid startlinjen och 
stämmer in i nedräkningen på klockan som i 
över en timme redan räknat ner mot starten.

7, 6, 5... Efter lite kreativa lösningar de före-
gående åren har nu alla samlats för gemensam 
start. 

4, 3, 2, 1... Nu står alla förväntansfulla 
scoutledare på fältet i Skieryd mellan Nässjö 
och Fredriksdal. På fältet framför dem står en 
stock per patrull med information om tävlingen 
ordnat efter anmälningsdatum. Patrullen som 
anmälde sig sist får springa längst. 

NOLL! ... "Vilket antiklimax" hörs någon 
säga när det blir en stunds tystnad efter att ned-

räkningen slutat men i högtalarsystemet hörs 
ett urverk ticka. Efter ytterligare någon sekund 
gal gökuret ur högtalarna och tävlingen börjar. 
Klockan är 13.33 den 24 september 2022. Det 
är 16 patruller som tävlar om Ta'i-pokalen.

I år var det Nässjö, Fredriksdal, Flisby, 
Anneberg, Solberga och Vrigstads tur att 
anordna Ta'i. En spårning för scoutledare där 
man, som namnet antyder, kommer behöva 
ta i. Årets tävling hade som tema tid och kall-
lades för Ta'im. Tävlingen var indelad i två 
delar. Under dagen var patrullerna i fyra olika 
områden runt Skieryd. Varje område bjöd på 
fem olika uppgifter att lösa såsom patrull-

Equmenia scouterna från Missionskyr-
kan i Anneberg gjorde ett intressant 
besök den 12 oktober på brandstatio-

nen/värn i Anneberg. Andreas tillsammans 
med sina medarbetare svarade på frågor och 
berättade. Barnen fick pröva utrustningen 
och öva att släcka bränder. Blev också visade 
drönaren och hur den kan användas tex 
i sökningen efter försvunna personer. Då 
scouterna under hösten haft temat ”säker-
het” tackar vi för den trygghet brandvärnet 
ger oss i vårt samhälle.

Eva-Lisa Dahnson

Din frisör
i Anneberg

0380-55 03 88

På besök hos 
brandkåren

säckhoppning och att dra traktorer så att de 
stod efter tillverkningsår.

Klockan 18.30 var det samling för att på 
traktorsläp åka till Fredriksdal där det vanka-
des middag. De poäng som samlats in under 
dagen översattes till tid och vid 20.22 var första 
start i jaktstarten. Först startade patrullen "Ta'i 
Rävarna" och sist "Skonken 2.9.0 G" Här börjar 
nattsträckan. Först i mål vinner. Patrullerna 
vet inte vart de ska utan får koordinater till 
nästa checkpoint efter att de löst en uppgift 
eller chiffer. Mycket ändras i ställningen under 
natten, men det står ganska snart klart att 
den patrullen som startade tvåa i jaktstarten 
kommer bli svår att stoppa. Klockan 23.39 går 
segrarna "Våra flickor" i mål. "Skonken 2.9.0 G" 
kommer 02.20 i mål på en hedrande 7:e plats. 
Den sista patrullen kommer i mål vid 04.08. 
Avslutningen sker med en friluftsgudstjänst på 
söndagsmorgonen.

Nästa år är vi välkomna att delta i "The 
Amazing Race" som anordnas av Eksjö och 
Hult...

Marcus Nytjärn



November
27 söndag 18.00
Gudstjänst i  Anneberg, Andreas Karlsson 
Equmeniakyrkans internationella insam-
ling, sång av Emelie och Noa Skarrie

December
4 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i  Nässjö 
Andreas Karlsson
10 lördag 18.00
Julkonsert Heavenly United, Flisby
11 söndag 18.00
Julkonsert Heavenly United, Flisby
18 söndag 10.00
Gudstjänst i  Solberga, Christer Gustafsson
18 söndag 18.00
Julkonsert Heavenly United
Nässjö Missionskyrka
24 Julafton 23.00
Midnattsgudstjänst i Anneberg

Januari
1 Nyårsdagen 11.00
Gemensam Gudstjänst i  Nässjö 
Andreas Karlsson
8 söndag 18.00
Gudstjänst i  Solberga
Alexander Bervebrink
10 tisdag 18.30
Anneberg Styrelsen
11 onsdag 18.00
SMU årsmöte i Solberga
12 torsdag 18.00
Årsmöte i Flisby
14 lördag 14.00
Årsmöte i Solberga
15 söndag 14.00
Årsmöte i Anneberg
17 tisdag 18.30
Kretsstyrelsen, Flisby
19 torsdag 15.00
Andakt Björkliden
22 söndag 18.00
Gudstjänst i  Anneberg 
Andreas Karlsson
29 söndag 10.00
Gudstjänst i  Flisby , Ellen Thornell

Februari
5 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i  Nässjö 
Andreas Karlsson
12 söndag 18.00
Gudstjänst i  Solberga 
Alexander Bervebrink
19.00
Årsmöte kretsen
19 söndag 10.00
Gudstjänst i  Flisby, Ted Sandstedt

26 söndag 18.00
Minns du sången Anneberg

Mars
4 lördag 09.00
Anneberg Kvinnofrukost

5 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i  Nässjö 
Andreas Karlsson
12 söndag 18.00
Gudstjänst i  Solberga 
Alexander Bervebrink

Nu dukar vi åter upp för nyårsfirande. Vi vill hälsa Dig välkommen att fira in det nya året 
tillsammans med oss i Solberga Missionskyrka. Firandet startar Nyårsafton kl. 20. Vi serverar 

exotisk planka, potatisgratäng, frukt och godis. Senare på kvällen blir det kaffe och tårta. 
Underhållning gör vi tillsammans, alla får möjlighet att bidra. Varmt välkomna!

Pris 220 kr/person
Betala gärna med Swish till 
070-591 99 91 / Lars-Olof Gustafsson
Meddela oss om du önskar annan kost.
Anmälan senast 19 december
Ing-Marie Gustafsson
076-816 24 43 i Solberga Missionskyrka

26 Annandag jul 11.00
Ekumenisk gudstjänst Ormaryds 
bygdegård, Erling Lundberg
31 Nyårsafton 17.00
Ekumenisk Nyårsbön, N Solberga kyrka
kl 20.00
Nyårsfest i Solberga, anmälan



Under hösten har jag fått förmånen att 
uppleva tre gudstjänster med dopför-
rättning. Vilken glädje det är att få se 

människor kliva ner i dopgraven och följa sitt 
beslut.

Jag är Maria Lindström, den nya skolpas-
torn som började på Brinellgymnasiet nu efter 
sommarlovet. Från början kommer jag från 
Sävsjö, men har flyttat runt en hel del. Den 
senaste flytten var från Norrtälje tillsammans 
med hela min familj, make och två tonårsbarn, 
hit till Nässjö nu i somras. 

Att jobba med ungdomar i kyrkan är att få 
se och följa de som inte ens tänker tanken på 
att tro, de som tar sina första steg till en person-
lig tro och de ungdomar som brinner för att fler 
ska besluta att följa Jesus. 

Den blandningen av ungdomar älskar jag, 
och jag har insett att den finns även på skolan. 
Det är fantastiskt att få tillbringa mina dagar 
där och prata med ungdomar som har alla slags 
frågor och funderingar. Jag har fått kontakt 

med en del, men detta är ett maratonlopp och 
jag tror att jag kommer få många bra relationer 
med tiden, utan att stressa fram dem. 

Jag är så tacksam och glad för den växande 
gruppen ungdomar i den kristna skolgrup-
pen, NG (Ny generation)  som precis innan 
höstlovet passade på att dela ut en massa 
biblar och ljus. Det var en sådan fröjd att få se 
dem berätta för sina klasskompisar om sin tro. 
Och det var lika stor fröjd att se intresset från 
eleverna som samlades runt bordet och ställde 
frågor och gärna tog emot en bibel. Förhopp-
ningsvis leder detta till att ännu fler kommer 
gå med i NG framöver. 

Var med och bed för detta arbete. Både 
för mina relationer med elever, personal och 
samtalen. Men också för medlemmarna i NG 
och deras längtan efter att göra skillnad på 
skolan. Och be om att vi får se ungdomar från 
skolan som väljer ”att följa Jesus, och aldrig mer 
tillbaka gå.” 

Maria Lindström

Maria Lindström, skolpastor

– Jag har beslutat 
att följa Jesus,
och aldrig mer
tillbaka gå


