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

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

Från pastorns 
horisont

Sam Olofsgård

Våren, ljuset och för-
sommaren går nu in i 
vartannat. Vårbruket 

och en period av uteliv tar sin 
början. Som ”bondpojk” har 
man fått rycka in och sätta lite 
stängsel till en utav hästarna i 
Blankefall. 

När man växte upp på 
familjegården så var våren 
alltid en genomgång av hagar 
och åkrar med tillhörande 
stängsel. Det var lagning och 
utbyte av stängseltråd till 
elstängsel. Ibland behövdes det 
nya stolpar och områden. 

Årstidernas växlingar 
tillhör också människan och vi 
behöver regelbundet gå igenom 
vårt egna stängsel/område där 
vi definierar var vi lever våra 
liv. 

Ett stängsel ska både hålla 
inne livet så man får rätt föda 
men också skydda mot andras 
liv och händelser. Man går inte 

in i någon annans område utan 
att först kolla av så att man inte 
stör. 

Mycket eller allt av detta 
finns det möjlighet att be till 
Gud om för att få vägledning 
och hjälp. Liksom med stängsel 
vill man att det blir rätt så det 
funkar med tiden och att ingen 
skadar sig eller livet (shetlands-
ponnyn) rymmer. 

Mitt i detta läste jag en av 
C.S. Lewis texter (författare till 
Narnia-böckerna och teolog) 
där han tar tag i en frågeställ-
ning som lyder: ”Kan man vara 
god utan att vara kristen?” 
men hans följdfråga var istället 
”Kan jag vara god utan att vara 
kristen?”. 

Den korta versionen av 
hans text är att om man börjar 
rätta sitt liv och sätta gränser 
utifrån det som är gott så har 
man börjat söka Gud och det liv 
han vill ge. Om man har börjat 

att söka efter det goda i livet så 
det är värt att pröva det som 
är godheten själv. C.S. Lewis 
fortsätter med att om man 
strävar efter att vara god måste 
man ställa frågan var kommer 
godheten ifrån?

Markusevangeliet kapitel 
10 vers 17: ”Gode mästare, vad 
skall jag göra för att vinna evigt 
liv?” Jesus svarade: ”Varför 
kallar du mig god? Ingen är god 
utom Gud."

Hälsningar
Sam Olofsgård

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

Stängsel och räcker 
det med att vara god?

Hemklang med Elisabeth Lidegran
Den 13:e april hade vi en välbesökt och njutbar 
sångstund i Solberga med hemvändande Elisa-
beth Lidegran. Hon lockade besökare från när 
och fjärran. 

Elisabeth bor sedan några år tillsammans 
med sin man Peter och dotter Astrid i Norge. 
De tre pojkarna är ”utflugna”. Vi bjöds på ett 
stort urval sånger, där hon inledde med sånger 
hon minns från söndagsskolan i Solberga. Flera 
sånger hade sedan passionstema och vissa för-
stärktes med påskens rekvisita. 

Inledningsvis sjöng Elisabeth tillsammans 
med Astrid som även blåste althorn, då kompad 
av Lennart Dahlen, en vän till Lidegrans tillrest 
från Oskarshamn. Ragnvald Sörensen, kantor 
från Elisabeths hemförsamling, fanns också med 
och bidrog med övrigt ackompanjemang på såväl 
piano som orgel och deltog även i duettsångerna. 

Samlingen avslutades med fika som många 
verkade uppskatta då flera dröjde sig kvar och 
samtalade. En lyckad kväll, tack Elisabeth m.fl.!

Gullner Käll



Trädgårdsmöte
hos Larssons
Till årets Trädgårdsmöte hos Larssons i Solberga 
kommer pastor Erling Andersson från Nässjö 
som talare. Med sig har han strängmusik från 
Nässjö Missionskyrka. Samlingen som i år hålls 
på eftermiddagen söndagen den 12 augusti 
brukar vara en av sommarens mest välbesökta 
samlingar.

Hembygdsfest
Ekumenisk gudstjänst hålls i Flisby kyrka sön-
dagen den 19 augusti kl 11. Efter gudstjänsten 
serverar Flisby hembygdsförening lunch, och 
ansvarar sedan för eftermiddagens aktiviteter.

Uppslaget Uppslaget

Erbjuder bokföring, bokslut
och deklarationer.

twinsredovisning.se

Din frisör
i Anneberg

0380-55 03 88

Juni
3 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga
Paul Snälls
10 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg
Peter Jarlsheim
17 söndag 11.00
Gudstjänst i Flisby
Svenska Kyrkan inbjuden

Juli
1 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga 
Sören Klasson
22 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg
Lennart Larsson, Nattvard
28 lördag 15.00
Björkliden

29 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg
Eva-Lisa Dahnson

Augusti
12 söndag 14.00
Trädgårdsmöte hos Larssons, Solberga, 
Erling Andersson och strängmusik
16 torsdag 18.30
Styrelsemöte Solberga
19 söndag 10.00
Gudstjänst i Flisby
Sam Olofsgård
26 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg
Kenth Andersson
28 tisdag 18.30
Styrelsemöte Anneberg

September
2 söndag 09.00
Gemenskapsdag, se nästa sida
9 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga
Sam Olofsgård, Nattvard

Församlingsboken
Högtidsdagar

12 juni Julia Friman, 20 år

14 juli Bo Ivarsson, 70 år

 5 augusti Inger Johanson, 85 år



Planera in höstens
Gemenskapsdag
... 2 september som i år går till Ydrebygden där vi 
börjar med att fira gudstjänst tillsammans med 
vännerna i Rydängskyrkan.

Efter kyrkkaffe går färden vidare till Torpön 
för middag och fortsatt gemenskap. Anmälan 
och övrig information kommer senare.

Stickkaféet på 
utflykt till Paradis
Den sjunde maj avslutades stickkaféet med en 
utflykt till Paradis, som öppnat igen med nya 
ägare. Sjutton damer njöt av kaffe/te, räksmör-
gåsar och en härlig utsikt över sjön Södra Vixen.

Blomsterprakt 
Gullpudra
(Chrysosplenium)

Gullpudran blommar tidigt (april-maj). 
Den växer på översilad mark, ofta vid 
källdrag i fuktiga barr eller lövskogar. 

Gullpudran är en gammal medicinalväxt 
som förr ansågs vara stärkande för lever 
och mjälte. Den har utsetts till årets växt 

2018. Bilden är tagen i Knutstorp.  

foto/text Ingemar Gustafsson

På torsdagskvällen den 26 april arrangera-
des scoutspårning i Flisbyskogarna. Under 
kvällen var det sammanlagt sex stycken 

patruller från Flisby, Solberga och Anneberg som 
tävlade mot varandra.

Scouterna fick under spårningen svara 
på frågor samt testa sina kunskaper vid olika 
kontroller. Kontrollerna prövade deras förmåga 
att samarbeta samt kunskap om växter, eldar, 
knopar, internationella spårtecken samt bibel-
kunskap. 

De fick också visa vad de hade för kunska-
per inom sjukvård och vad som bör göras när 
olyckan är framme på en hajk samt resonera om 
miljötänk och hur mycket vatten vi använder i 
vår vardag.

Under tiden patrullerna väntade fanns det 
möjlighet att spela kubb och boule och efter 
avslutad spårning blev samtliga bjudna på blå-
bärsruta och saft.

Vinnare av kvällens spårning blev en patrull 
från Solberga.

Flisbyskogarna
Gemensam scoutspårning i

Polisbesök
Tidigt i våras fick scouterna i Flisby ett mycket 
uppskattat besök av polis Fredrik Magnus-
son. Fredrik berättade om yrket som polis och 
dess olika uppgifter samt gick igenom en del 
viktiga regler om t.ex. cykling. Scouterna fick 
också möjlighet att ställa alla möjliga frågor till 
konstapeln, se all utrustning han hade med sig 
samt se polisbilen! Som avslutning fick vi lyssna 
på sirenerna och se blåljusen.

Tusen tack till Fredrik för en mycket upp-
skattad och spännande kväll.



Många vet nog vem Gerd Käll är i vår 
bygd. Om inte följer här en kort pre-
sentation. 1980 flyttade hon med man 

och barn till Stumperyd. I Hässlebo byggde de 
sitt hus, som de flyttade in i 1985. De tre barnen, 
som numer är vuxna och utflugna ur boet hade 
privilegiet att växa upp nära naturen med häst, 
hönor, kaniner, får mm på gården. Idag är det 
bara Gerd och maken Gullner som bor kvar. 
Ofta ser man Gerd komma cyklande till och från 
jobbet i både ur och skur. 

Många är de föräldrar som lämnat och 
hämtat sina barn på Trastens förskola, där Gerd 
jobbade i början som förskollärare, för att så 
småningom arbeta på Änglamark och Himlajord 
i Solberga som förskollärare och förskolechef.  
29 år har det hunnit bli. Om ungefär ett år väntar 
pensionen har Gerd bestämt. Maken Gullner är 
redan pensionär. Då ser hon fram emot att få 

mer tid för barnen och de sex barnbarnen, som 
bor på lite längre avstånd från Solberga.

Jag älskar mitt yrke, berättar Gerd. Det är 
omväxlande. Man får så mycket kärlek av barnen 
och barn är så ärliga. Att få arbeta både i barn-
grupp och med administration passar mig bra.

Gerd är född och uppvuxen i Barnarp. I unga 
år kom hon till tro på ett läger och har sedan dess 
varit aktiv inom frikyrkan med olika uppdrag. I 
Solberga Missionsförsamling har hon sin andliga 
hemvist. Scouting har legat Gerd särskilt varmt 
om hjärtat. I många år har hon varit scoutledare 
och scoutchef. Åtskilliga är de läger hon varit 
med på.

I livet möter vi både med- och motgångar. 
När Gerd var endast åtta år gammal förlorade 
hon sin mamma i en sjukdom- en tuff erfaren-
het. Kvar i livet stod pappa med ett tvillingpar 
och så Gerd yngst i syskonskaran. 

När frågan om vad tron innebär för Gerd 
svarar hon: "Jag tror på en högre makt, som 
älskar mig och ger mig trygghet. Denna högre 
makt är för mig Gud."

"Gud som Bibeln säger är kärlek. För mig 
innebär det att jag får prata med honom i alla 
lägen."

En sång skriven av Christina Lövenstam 
uttrycker det bra. Hon formulerar sig så här:

Jag tror på en Gud som är helig och varm,
som ger kampglöd och identitet.
En helande Gud, som gör trasigt till helt,
som stärker till medvetenhet.

Jag tror på en Gud som gråter med mig,
När jag gråter så allting är gråt.
En tröstande Gud, som kan trösta likt den,
som väntar tills gråten gått åt.

Jag tror på en Gud, som bor inom mig,
och som bor i allt utanför.
En skrattande Gud, som vill skratta med mig,
som lever med mig, när jag dör.

Personligt med 

Gerd Käll

text: Eva-Britt Ackeby
foto: Gullner Käll


