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God Jul &
Gott Nytt år!

Anneberg

Solberga

Flisby

Spårarscout/scout Tisdagar 18.00 UV-scout Torsdagar 18.00
Scout Onsdagar 18.00
Promenad Onsdagar 10.00
Stickcafé Mån jämn vecka 14
Asyl-Café Torsdagar 17.00 Bön & samtal Ons ojämn vecka 19.00
Symöte Ons ojämn vecka 15.00
Promenad Tisdagar 10.00
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Att komma hem

U

nder den här hösten har
jag haft förmånen att få
komma församlingarna i
Anneberg, Flisby och Solberga
lite närmre.
För mig har det varit lite som
att komma hem, då den första
församlingen jag tillhörde som
nykristen var Solberga Missionsförsamling. Det är något
speciellt att möta de människor
som gett sin tid, sin begåvning
och sin kärlek till församlingarna i kretsen för att unga människor skall komma inom hörhåll
av budskapet om Jesus Kristus.
Just nu har vi passerat allhelgonahelgen och budskapet om ett
kommande hem. Om en ny destination i gemenskap med Gud
själv. Om någon slags resa från
mörker till ljus, från oro till lugn,
från brustenhet till helhet. Uppräkningen skulle kunna göras
längre än så här, men det bud-

skap jag vill skicka med er är att
vi har med en Gud att göra som
står på vår sida i en orolig tid.
Någon har sagt så här, vet
inte vem, men budskapet är.
”Kristendomen är den enda religionen som har en Gud som bär
på sår”. För mig så innebär det
att jag får bekänna mig till en
Gud som gått igenom det mörkaste mörker till det ljusaste ljus.
När Jesus Kristus dör på ett
kors för mer än 2000 år sedan
går han in och igenom det djupaste mörker och besegrar döden och ondskan en gång för
alla. Hans genomborrade händer
och fötter bär vittnesbörd om att
han går från liv till död för att
återvända till livet igen, det eviga
livet i Guds gemenskap. Han
kommer hem igen. Det är ett löfte att luta sig emot i den tid vi lever i när så mycket oroar och
vacklar i vår värld och vårt land.

När jag som ung och nykristen fick vara med i en rad olika
ungdomssamlingar och möten
fanns det en sång/kör som på
något sätt blev min. En sång som
fortfarande är min och som jag
vill avsluta denna hälsning med.
Som när ett barn
kommer hem om kvällen
Och möts av en vänlig famn
Så var det för mig
att komma till Gud
Jag kände att där
hörde jag hemma
Där fanns en plats
i Guds stora rum
En plats som väntade på mig
Och jag kände här
är jag hemma
Jag vill vara ett barn
i Guds hem
Med tillönskan om Guds rika
välsignelse! Christer Gustafsson

Scouterna och tonår igång igen!
ÄNTLIGEN HAR SCOUTERNA i Anneberg
kommit igång igen! Vi är otroligt glada att vår
scoutgrupp har kommit igång igen! På onsdagskvällar träffas 17 förväntansfulla scouter, redo att
testa nya utmaningar. Under höstterminen kommer vi lära oss att elda, skapa med olika material
och diskutera om scouters lära. Vi pratar om naturen och hur vi tillsammans kan ta vara på den.
Vi funderar över vad som gör oss till bra
scouter och hur vi kan vara goda medmänniskor.
Vi pratar om allas lika värde, varför just du är
värdefull precis som du är och att du alltid är älskad av Gud. Välkommen att vara med!

VÄLKOMMEN TILL TONÅR i Anneberg! Nu i
höst så fortsätter tonår i Anneberg. Ungdomar
från 12 år och uppåt är varmt välkomna.
Det som vi hittat på nu i höst är gokart mm
och vi har ett roligt program framför oss med
bland annat en kväll med besök från Stensjön
och Björkeby med sju kamp mm.
Tanken med tonår är att det ska leda till gemenskap och vänskap. Det är viktigt att ungdomarna får vara med och bestämma aktiviteterna
så att vi gör det som de tycker är roligt.
Det finns inget tonårsschema, men vi har en
tonårsgrupp på instagram tonar_anneberg för
att förmedla viktig information och när vi kör
tonår. Tonårsledare är Linda Havskog och Maria
Johansson, har man frågor så kan man kontakta
Linda på 072-222 15 97. Varmt Välkomna!
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Alkoholens förödande
konsekvenser i Zambia
BarnSamariten tillsammans med Anna and
Enar Holmgren foundation samarbetar för att
informera och sprida kunskap om alkoholens
risker för familjer i byar runt Mpongwe, Zambia. Detta görs genom den lokala organisationen Mpongwe In Our Hearts Community
Development (MIOHCD). Många av folkhälsoproblemen i Zambia är orsakade av den ökade
konsumtionen av alkohol. Mitt i detta lever
barn, som far illa och som tidigt lär sig att använda alkohol.

Efter besök hos nykterhetsorganisationen
IOGT-NTO i Tanzania hittade Gunnar och Annette en metod som tycktes fungera väl bland byarna
i Tanzania. Metoden är enkel. Man ger byfolken
information och kunskap kring konsekvenserna
av hög alkoholkonsumtion. Byn identifierar själva
sina största problem och samtal förs med den lokala partnern. När byfolket själva blir uppmärksammade på sin höga alkoholkonsumtion vill de
flesta få till en förändring och en folkrörelse
byggs upp. Byfolket blir medvetna om att mycket
lidande orsakas av alkoholen. Första steget att
Idén för arbetet kom 2015 efter att AEH.s projekt- lösa ett problem är att bli medveten om det.
ledare Annette Sandwall kommit hem till Sverige
Samtidigt pågår en process hos byfolket där
efter en av många resor till Zambia. Annette föd- man strävar efter att förändras på individnivå.
des i Zambia och hennes familj flyttade till Sveri- IOGT-NTO informerar, ger hjälp och stöd för att
ge när hon var nio år gammal.
hitta vägar fram och ut ur missbruk. Man samtaMed hjärtat kvar för Zambia så fick hon se hur lar om alternativa sysselsättningar för att ge möjden ökande alkoholkonsumtionen och den alltlighet till långvarig förändring. Denna metod har
mer utbredda fattigdomen pekade mot en mörk på två år minskat konsumtionen med 50% och
framtid om inget gjordes för att förändra situatio- våld i hemmet har minskat med 70% i de byar i
nen. Tillsammans med sin pappa, läkare Gunnar Tanzania där metoden prövats.
Holmgren, som också är född och uppvuxen i
byn, letade de efter metoder som kunde skapa en- PROJEKTET INSHILA
gagemang bland byborna runt Mpongwe. MålDet gemensamma projektet Inshila, som betyder
sättningen och förhoppningen var att få ner den ”stig” på det lokala språket Lamba, har påbörjats.
höga alkoholkonsumtionen.
Man har valt ut tre byar, Kantatamwe, Ibenga och

Brödförsäljning i Solberga
till förmån för ”Ge för livet"
Det totala resultatet för årets Ge för livet-insamling blev 21.820 kronor.
Av dessa går 10.000:- till sjukhuset i Mpongwe och 11.820 till projektet
som Annette Sandwall startat. Ett stort tack till alla som på något sätt bidragit! Insamlingsansvarig Birger Ackeby.

Annette Sandwall berättade om arbetet med missbrukproblem i Zambia. Birger Ackeby ledde samlingen.

Chowa som ligger i Mpongwe distriktet. De utvalda byarna utmärker sig med sin höga alkoholkonsumtion bland alla åldrar. Enligt en första
undersökning hade 80% av befolkningen i Kantatamwe oroande höga alkoholvanor, 70% i Ibenga,
64% i Chowa.
Folket i dessa byar saknar kunskap och information om alkoholens påverkan på kroppen och
vad den ger för konsekvenser för individen och
för familjen. De flesta vet inte heller hur man kan
förändra sitt beteende och har inga metoder för

hur de skall göra. Den lokala organisationen
MIOHCD bedriver arbetet på plats. De ger verktyg och information för att kunna lämna alkoholmissbruket. De arbetar för att nå de mål som man
har kommit överens om tillsammans med byledare, men också på individnivå.
BARNEN OCH ALKOHOLMISSBRUKET
Det är inte bara männen som dricker alkohol
utan även kvinnorna. Konsekvensen blir att
många barn saknar någon vuxen som ser efter

I år blev ju allting nästan som förr
Med försäljningen av bröd vid Larssons dörr.
I strålande solsken och med viss distans
På borden båd’ kakor och bullar, olika brödsorter fanns
Kommersen gick undan och med väldig fart
Och kunderna köpt det de önskat rätt snart
Varmt tack till alla som stött ”Ge för livet”
Ty att ha det som vi, är ej allom givet. / Inger Sethsson

Uppslaget
dem då föräldrarna är berusade. Det förekommer
mycket våld i missbrukarhemmen, där barn och
kvinnor är speciellt utsatta. De familjer som lever i
missbruk saknar ofta arbete och de som har ett arbete missköter det ofta och får sämre inkomst.
Detta resulterar i att de inte har möjlighet att
skicka sina barn till skolan. Tyvärr har även barnen tillgång till alkohol och man ser barn som blivit missbrukare i mycket låg ålder. I området finns
avstjälpningsplatser där lastbilar tippar alkoholhaltigt avfall vilket gör att tillgången är extremt
stor för alla, även barn.
Den grundläggande förståelsen kring alkoholens effekter är viktig för att familjer skall få en
hållbar framtid. Vi ser redan att MIOHCD.s arbete
har skapat efterfrågan till att nå en förändring. I
detta vill vi vara med och stärka och kapacitetsutveckla för att nå långsiktiga hållbara resultat. I
Zambia är marginalerna små och den ekonomiska
sårbarheten stor. Över 40 procent av befolkningen
lever i extrem fattigdom och mer än hälften av barnen under fem år är undernärda.
HISTORIEN BAKOM FAMILJEN HOLMGREN
Anna och Enar Holmgren är Annettes farmor och
farfar och det i deras fotspår som Annette bildade
den ideella föreningen Anna and Enar Holmgren
Foundation, AEH.
Berättelsen bakom familjen Holmgren i Zambia
börjar redan när Enar Holmgren kom till byn
Mpongwe 1935 som 22-åring. Enar var ensam vit i
området. Efter en tid fick han möjlighet till semester och åkte då till Zululand där han träffade Anna
Ohlson. Anna hade lämnat Dala-Järna för att arbeta som missionär på en missionsstation i Zululand. Anna och Enar gifte sig och Anna följde lite
motvilligt med till denna avlägsna by, mitt i elefant- och lejonstråken i Mpongwe, Zambia.
Deras kärlek till Zambia och till dess folk övervann allt och det är i deras fotspår, med deras djupa kärlek till befolkningen och miljön som Annette
vill värna om deras arv. Därför har Annette tillsammans med sin pappa grundat AEH.

19 tisdag 18.30 Kretsstyrelsen
20 onsdag 18.00 Solberga SMU Årsmöte
21 torsdag 15.00 Björkliden
23 lördag 14.00 Solberga Årsmöte

Detta är vårt preliminära program.
Kolla affischer och annonsering för
att se vilka möten som genomförs.

December
13 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg, Christer Gustafsson
26 lördag 11.00
Ekumenisk Gudstjänst i Ormaryd, Sv Kyrkan
31 torsdag 17.00
Flisby Kyrka Nyårsbön

Januari
10 söndag 18.00 Anneberg Kvällsandakt
12 tisdag 18.30 Styrelsemöte Anneberg
14 torsdag 18.00 Flisby Årsmöte
17 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Ellen Thornell
18 måndag 18.00
Anneberg Equmenia årsmöte

Röd Julros
(Helleborus orientalis)
Julrosen är en blomma som
en del år kan blomma till jul.
Den förekommer i flera
olika färger och former.
foto/text. Ingemar Gustafsson

24 söndag 14.00 Anneberg Årsmöte
31 söndag 10.00
Kretsens årshögtid i Flisby, årsmöte
Christer Gustafsson

Februari
7 söndag 17.00
Minns du sången, Anneberg
21 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg, Ted Sandstedt

Mars
7 söndag 10.00 Gudstjänst i Solberga
18 torsdag 15.00 Björkliden

Syreda
Bakery

S

yreda Bakery är ett nystartat hembageri
beläget i Syreda på landsbygden vid Anebysjön. Syreda Bakery har startats av mig
Veronica Sandell, nyligen utbildad bagare/konditor. Jag har själv vuxit upp på
gården i Syreda och flyttade tillbaka ut till landet
för några år sedan, redan då med drömmen om
att någon gång öppna café och gårdsbutik på gården så att fler kan njuta av den undebara naturen
och de goda bakverken.
Förhoppningen är att redan till nästa sommar
kunna öppna upp sommarcafé med hembakade
godsaker och även lite matigare alternativ som
sallader och goda mackor. Fram till dess och
även framöver under vinter halvåret bakar Syreda Bakery på beställning, allt från tårtor till bröd
eller småkakor. På sociala medier dyker diverse
erbjudanden upp som helgfrallor som kan bli levererade till dörren i närområdet lagom till frukost. Brödpåsen med lite olika hembakat bröd.
Eller pizza-kitet med hemgjord pizzadeg och
hemkokt tomatsås. Till högtider finns även särskilda erbjudanden såsom särskilda farsdagstårtor till fars dag eller julgodis och hembakade
lussebullar och pepparkakor till jul. Eller pepparkaksdeg för den som hellre bakar själv men inte
vill eller hinner göra riktigt allt själv.

Syreda Bakery bakar från grunden, kokar
egna sylter att ha i tårtorna och så länge gårdens
ägg räcker till så kokas vaniljkrämen på äggulor
från gården höns. Svenska råvaror ligger i fokus
och kan man dessutom plocka eller odla det själv
så blir det extra roligt och extra gott. Framtidsplanen är att odla mer och mer själv för att utöka
lite för varje år och till slut kanske till och med
kunna göra eget mjöl till bröden.
I framtiden hoppas jag att det går så pass bra
att jag vågar investera och bygga ett riktigt bageri
så det finns möjlighet att utöka bakandet så fler
kan ta del av det.

