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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

Höstmånaden är här och det innebär att det vanliga livet med 
skola och arbete kommer i gång. Det är även tiden då vi tänker 
lite extra på våra vänner i Mpongwe Zambia. 

Den 21 september från kl.15.00 är det brödförsäljning vid 
Larssons i Solberga. Under oktober går Margareta Ivarsson 
med handsparbössa i Flisby. 10 november kl.18.00 får vi besök 
i Annebergs Missionskyrka av Gunnar Holmgren med fru Ulla. 
Båda har arbetat lång tid i Zambia vid sjukhuset i Mpongwe. 
Det blir även lotterier, brödförsäljning, något gott att äta samt 
kollekt. Pengarna från insamlingen går i år till sjukhuset i 
Mpongwe.

Eftersom vi lever i ett allt mera kontantlöst samhälle går det 
bra att Swisha på 1232817310 eller använda pg 264106-6. I 
Anneberg och Solberga kommer ni inte att möta någon insam-
lare så använd gärna någon av dessa möjligheter. Var noga med 
att skriva. ”Ge för livet” så pengarna hamnar dit de ska.

Välkommen vid dessa tillfällen! Det går också bra att hjälpa 
till med att baka eller skänka något säljbart vid dessa båda till-
fällen. Kom i så fall i god tid så varorna hinner prissättas. 
Med vänlig hälsning Birger Ackeby

Under våren och försommaren flyttade en ny hyresgäst in i en av lägenheterna 
i Missionskyrkan i Anneberg. Denna hyresgäst är ingen mindre än Linda 

Havskog född och uppvuxen i Råskog tillsammans med mamma, pappa 
och två yngre systrar. Linda, som fyller 21 år under september månad, 
har gått i scout i Flisby och är nu en av ledare i scouterna.  Till vardags 
arbetar Linda i hemtjänsten i Eksjö. Med en jägarexamen i bagaget tar 

Linda semester under hösten när det blir dags för älgjakt. Hon skjuter 
även bock och vildsvin, när det blir läge för det. Vi är väldigt glada att få 

hälsa Linda välkommen som hyresgäst och hoppas att hon ska trivas.

Från pastorns 
horisont

Sam Olofsgård

Valen är många under 
livet och särskilt när det 
är valår. Det är många 

frågor och situationer som 
påverkar våra val. Ju allvarli-
gare val desto djupare måste vi 
gå utifrån vad är viktigast för 
oss eller vad som är viktigast 
för vår omgivning och världen. 

Vi har alla önskningar och 
delar inte alltid samma längtan 
efter vad i livet som är värt 
mest. Vi kan göra ett val som 
bara gäller för oss personligen 
eller ett val som påverkar just 
en särskild person. Vi blir 
också påverkade av andras val 
även de som fanns före oss. 

Men det finns en som valde 
mänskligheten inte på grund av 
egen vinning utan för kärlekens 
skull. Gud har redan gjort sitt 

val och han valde att älska 
oss och visa oss vad skönhet, 
godhet och kärlek är. 

Nu är det upp till oss att 
göra val som är viktiga. Viktiga 
för människor som finns 
omkring oss men även efter 
vår tid. Idag kan vi vara osäkra 
inför vissa val eller har frågor 
om vad som är sanningen och 
vad som är rätt. 

Men Gud väljer oss även 
idag och vi ska inte vara rädda 
för att ställa oss frågan vad 
är våra önskningar och vad 
är våra behov. Och det är till 
vägen, sanningen och livet som 
vi kan vända oss till och hans 
namn är Jesus:

Filipperbrevet 4:6-7Gör er 
inga bekymmer, utan när ni 
åkallar och ber, tacka då Gud 

och låt honom få veta alla era 
önskningar. Då skall Guds frid, 
som är mera värd än allt vi 
tänker, ge era hjärtan och era 
tankar skydd i Kristus Jesus.

Filipperbrevet 4:19-20 
Min Gud skall med sin härliga 
rikedom i Kristus Jesus fylla alla 
era behov. Härligheten tillhör 
vår Gud och fader i evigheters 
evighet, amen.

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

Vårt val är viktigt

Swisha en gåva!

123 281 73 10



Missionsauktion
Välkomna till missionsauktion i Solberga mis-
sionskyrka den 17 november kl 18.00. Här kan 
du vara med att i trevlig gemenskap stödja vår 
verksamhet, samtidigt får du med dig något hem 
som kan vara gott eller användbart. Detta gör du 
genom att vara med och bjuda på det som Dan 
Adolfsson ropar ut eller kanske du nöjer dig med 
att köpa någon lott och/eller njuta av det rika 
fikabordet som även erbjuder hemgjord ostkaka. 
Utöver detta kan vi erbjuda unika lokalproduce-
rade hemostar tillverkade av lokalt producerad 
mjölk. De’du!! Missa inte detta!!

Sally Sound Light
På Höstfesten i Annebergs Missionskyrka lörda-
gen den 20 oktober kommer Sally Sound Light 
att stå för den musikaliska underhållningen. 
Gruppen har en bred repertoar, men soulen 
ligger dem varmt om hjärtat. Rötterna har de i 
Frälsningsarmén.

Uppslaget Uppslaget

Erbjuder bokföring, bokslut
och deklarationer.

twinsredovisning.se

Din frisör
i Anneberg

0380-55 03 88

September
9 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga 
Sam Olofsgård, Nattvard
11 tisdag 18.30
Kretsstyrelsen
12 onsdag 15.00 
Dagledigträff, Janne med vänner
15 lördag 15.00  
Björkliden
16 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg, Sam Olofsgård
kl 11.00 
Församlingsmöte Anneberg
21 fredag 15.00
Brödförsäljning vid Larssons (Ge för livet)
23 söndag 10.00
Gudstjänst i Flisby, Lydia Ekvall
25 tisdag 18.30
Styrelsemöte Anneberg

30 söndag 18.00
"Hela kyrkan sjunger" i Solberga
Roberth & Irene Johansson,  
Margareta Vittgård, Thomas Fransson

Oktober
7 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg 
Sam Olofsgård, Nattvard
14 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga 
Sam Olofsgård, Värmeoffer
kl 11.00  Församlingsmöte
20 lördag 18.00
Höstfest i Annebergs Missionskyrka 
Sally Sound Light
28 söndag 10.00
Gudstjänst i Flisby, Paul Snälls
30 tisdag 18.30
Styrelsemöte Anneberg

November
4 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg, Sam Olofsgård
8 torsdag 18.30
Styrelsemöte Solberga

10 lördag 15.00  Björkliden
10 lördag 18.00
"Ge för livet" insamlingsavslutning i  
Anneberg, Gunnar Holmgren
11 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga 
Sam Olofsgård, Nattvard
13 tisdag 18.30
Kretsstyrelsen
17 lördag 18.00
Solberga Missionsauktion
andakt, servering
ropare Dan Adolfsson
20 tisdag 18.30
Styrelsemöte Anneberg
25 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg
Paul Snälls
29 torsdag 18.30
Paketauktion i Flisby 
Alla är välkomna!

December
2 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Sam Olofsgård, 
Insamling till mission i andra länder



Trädgårdsmöte
Ingrid och Ulf kan glädja sig åt ännu ett välbesökt 
och trevligt Trädgårdsmöte. Cirka 150 personer 
hade samlats och fick njuta en god stund i den 
oas som deras innergård är. Sigvard Karlsson 
från Missionskyrkan ledde samlingen och prästen 
Anna Ekström läste inledningsordet i Gudstjäns-
ten. Strängmusiken från Nässjö Missionskyrkas 
bjöd oss i år på ett gott sångutbud och pastor 
Erling Anderson talade. Detta är en samlings-
punkt där många återvändare och bekanta träffas. 
Detta kan man läsa av i de många samtal som ses 
pågå runt de rikt tilltagna kaffeborden. Kollekt 
och frivillig fikapeng gav ett tillskott till Missions-
kyrkans verksamhet med 16 650 kronor.

Margit och Göran just hemkomna från en ”Vi 
över 60-vecka” på Senoren i Blekinge. Nya och 
gamla bekantskaper, mat från Lägergårdens 
eget kök, flagghissning, tipspromenader, båttur i 
skärgården och inte minst fina bibelstudier, i år 
med Bo Wetteus, gjorde detta till en minnesvärd 
vecka. Kanske något för dig?

Vi över 60-vecka

I Flisby UV-scout har vi förmånen att flera av våra tonåringar har valt att gå in 
som unga ledare och berika vårt arbete på torsdagskvällarna. En kväll i augusti 
passade vi på att ta pulsen på dem samtidigt som vi satte ihop höstens program.

Berätta lite om er:
Jag heter Emil Andersson och 
bor i Tofta utanför Flisby. Min 
yngre syster, Stina, blir också 
ledare nu men min lillebror 
är ”bara” UV ännu. Jag är 20 
år gammal och jobbar som 
snickare. På fritiden gillar jag 
att vara ute i naturen och jaga 
och mina två hundar tar också 
en hel del tid.

Jag heter Stina Andersson 
och är lillasyster till Emil. Nu 
i november blir jag 18 år och 

jag går sista året på Vård- och 
omsorgsprogrammet. Jag bor 
också i Tofta och på fritiden 
gillar jag träning i många olika 
former.

Jag är Sofie Karlsson, en 
20 år gammal Flisbybo som nu 
jobbar andra året på Adelövs 
friskola. Där är jag resurs i 
förskoleklassen och hjälper till 
med både det ena och andra. 
På fritiden tycker jag att musik, 
fotboll och folkrace är trevliga 
inslag. De senaste åren har jag 

också sjungit och spelat gitarr i 
Heavenly United.

Elin Havskog heter jag och 
är 18 år. Jag bor i Råskog och är 
närmsta granne med Hästman-
nen. Sedan mitten av juli är jag 
bilburen och kan ta mig vart jag 
vill! Min storasyster Linda, som 
också är UV-ledare, har flyttat 
in i Annebergs missionskyrka 
så nu är det bara jag och lilla-
syster Julia hemma. På fritiden 
älskar jag mat och träning samt 
natur och musik.

Personligt med  text/foto: Linda & Martin 
Emil, Stina Sofie & Elin

Vad är det bästa med UV-scout?
Emil: Det bästa med är umgänget med kompi-
sarna och att få vara ute i naturen.

Stina: Jag håller med Emil! Det är kul att 
träffa alla på torsdagskvällarna och att vi får vara 
ute mycket!

Sofie: Jag tycker att det är väldigt kul att åka 
iväg på läger och att få lära känna många nya 
kompisar från andra kårer.

Elin: Jag har många vänner på UV och jag 
gillar när vi är ute i naturen.

Kan ni dela med er av något minne från er scouttid?
Emil: Vi hade hajk och skulle paddla från Vässle-
dasjön till Anebysjön. I Svartån kom en kompis 
på att vi skulle ha vattenkrig men han han tog i 
så mycket att vi välte hela kanoten istället.

Stina: På samma hajk sov vi i vindskydd och 
det var så sjukt mycket mygg och knott. När en 
kompis vakade var hon så sönderbiten i ansiktet 
att hon var helt uppsvullen och såg ut som ett 
rymdmonster.

Sofie: På ett läger busade vi sista natten 
och hissade upp en kanot i flaggstången! På 
morgonen spelade vi oskyldiga och vi klarade 
oss undan.

Elin: Ett läger på Skuggebo skulle vi åka en 
snabbsväng för att köpa mjöl till ett lägerbål men 
körde vilse. Vi missade hela spårningen och allt 
annat den dagen men vi hade kul när vi försökte 
hitta tillbaka.



Så var det äntligen dags för sommar och 
scoutläger. Sommarens värmebölja skapade 
lite utmaningar för kårerna som skulle åka 

på läger. Först ut var Solberga och Anneberg som 
åkte till Mosshemmet utanför Eksjö. 

Equmenias läger hette i år ”På spåret” och 
präglades av olika projekt som var inspirerade av 
olika platser och länder runt om i världen. Under 
veckan fick scouterna också gå en spårning och 
leva härligt lägerliv. På grund av det torra vädret 
sköttes all matlagning detta år centralt med 
gasolgrill och tryckkokare.

Veckan efter midsommar åkte Flisby UV-kår 
iväg på sitt läger till Grönebo utanför Kisa. Även 
nu rådde eldningsförbud och alla kårer hade 
därför med sig gasoldrivna kök och grillar för att 
laga mat på. Lägret hette "Tvärtom" och innehöll 
allt en traditionell UV-scoutvecka ska. Scouterna 
fick uppleva projekt såsom luffarslöjd och mak-
ramé samt se på fotboll, gå spårning och marknad, 
ha bykamper och lägerbål. Även om värmen 
ställde till vissa problem med eldningsförbud och 
mycket solbränna var det två härliga veckor! 

/Linda

År 1994 gick Forserumsfestivalen av 
stapeln i en ännu inte öppnad industri-
lokal. Det var startskottet till det som 

senare kom att bli Gullbrannafestivalen, en årlig 
musikfest som sedan 1999 håller till på Gull-
brannagården utanför Halmstad. Urfestivalen i 
Forserum gästades av det amerikanska rockban-
det Petra samt de svenska rockarna i Jerusalem 
och lockade hela 5800 besökare.

Festivalen vänder sig först och främst till 
ungdomar men man har under alla år sett till att 
få med artister som gör GF till en riktig familje-
fest. Vi har under många år åkt ner till Halmstad 
i olika konstellationer och i år blev vi sex perso-
ner i åldrarna 0 till 41 år.

GF´s 20e upplaga bjöd på hela 55 konserter 
med både internationella och svenska artister. 

Förutom konserter innehöll festivalhelgen 
gudstjänster, seminarium, idrottsturneringar, 
utställningar men även möjligheter att umgås 
och sola och bada. 

För nostalgikerna fanns Carola, Ulf Christi-
ansson, John och Bob från Petra, Per-Erik Hallin 
och Attention på plats. Ungdomarna hoppade 
till LZ7, Mares och Kings kaleidoscope samtidigt 
som man kunde se massor av mer eller mindre 
kända artister uppträda i en strid ström.

Många festivaler har slagit igen portarna och 
lagt ner verksamheten men GF jobbar på och redan 
nu har man gått ut med att det blir festival första 
helgen i juli även nästa år. Har du inte varit där 
tycker vi att du ska passa på att ta en tur till somriga 
Halland. Vi lovar att det finns något för alla!

/Martin


