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UNGOMSLEDARE 

 

ORDFÖRANDE 

Carl-Johan Nilsson  tel. 0372-701 51 

PASTOR/FÖRESTÅNDARE 

Oskar Fornander 

tel.exp. 0372-309 91         

tel.mobil.079-073 09 91   

pastor.lagan@gmail.com 

ORDFÖRANDE 

Per-Magnus Bergkvist 

tel. 070-588 40 40 

 KASSÖR 

Lennart Eriksson 

tel. 070-642 82 18 

Guds mission 

Under denna höst har vi i församlingen läst ur 
Apostlagärningarna, den bok som tar vid efter 
evangeliernas skildring av Jesu liv och fortsätter 
berättelsen om den första kristna kyrkans histo-
ria. Det är i många stycken en spännande läsning 
som tar oss med genom förföljelser och martyr-
skap, mirakulösa räddningar ur fängelser, stra-
patsrika sjöfärder och många under och tecken. 
Men kanske det mest fascinerande med att läsa 
dessa texter är att man får följa apostlarnas väx-
ande insikt om att evangelium gäller alla, att Gud 
inte gör skillnad på människor utan att tron finns 
som en möjlighet för var och en. Och hur detta 
får konsekvensen att man börjar berätta de goda 
nyheterna om Jesus Kristus för dem man möter, 
vem det än är och vilket folk man än tillhör. Vi 
kan till och med läsa om hur vissa reser ut i värl-
den, just med syftet att sprida tron vidare. Detta 
är vad vi brukar kalla mission. Och denna miss-
ion är lika angelägen och aktiv världen över än i 
dag.  

På Annandag jul kommer vi särskilt betona detta 

i en missionsgudstjänst, för att aktualisera och 
stötta kyrkans missionsarbete. Då når även vår 
läsning av Apostlagärningarna sin avslutning. 
Eller kanske snarare sin höjdpunkt, för detta 
tema löper som en röd tråd genom boken. Och 
när den slutar med en notis om hur missionen 
obehindrat får fortsätta så bjuds vi som läsare in 
att vara delaktiga. En naturlig fråga blir ju: Vad 
hände sen? Och hur intressant detta än kan vara 
ur ett historiskt perspektiv så är detta en vikti-
gare fråga att ställa: Vad händer nu? För det 
bjuder till delaktighet i uppdraget och vi kan 
börja fundera på hur vi själva kan vara med i 
detta. 

Kanske kan vi särskilt låta oss påminnas om 
missionen så här i juletid. Julen är nämligen en 
berättelse om just mission, om Gud som genom 
att bli människa sträcker sig ut till hela mänsklig-
heten – till var och en – med budskap om frid. 
Det vi sedan gör av mission är helt enkelt en 
respons och fortsättning på denna Guds mission. 

Med önskan om Guds frid, 
Oskar Fornander 
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Vi ber tillsammans!  
 
Som en världsvid rörelse arrangeras årli-
gen  Böneveckan för kristen enhet. I La-
gan vill vi också mötas för bön och ord-
nar därför bönesamlingar under vecka 4 
(19–26 januari), som ett samarrange-
mang mellan Pingstkyrkan, Svenska kyr-
kan och Missionskyrkan.  
 

Vi inleder böneveckan med en bön- och 
lovsångskväll i missionskyrkan på sönda-
gen, och har sedan bön varje vardags-
kväll under veckan, i våra olika kyr-
kor. Fredagskvällens samling är särskilt 
anpassad för barn och familjer (öppen 
för alla) med pizza och kreativ bön. Lör-
dagseftermiddagen samlar 
till bibelundervisning, och söndagen av-
slutar böneveckan med en gemensam 
gudstjänst med ekumenisk kör och natt-
vard.  
Bönesamlingarna varar omkring en 
timme och alla samlingar är gemen-
samma. Se tid och plats i kalendern.  
 
Välkommen med!  

Har du fått lida på grund av din tro? För 
många kristna världen över är det en 
verklighet i dag. Visst vill du vara med i 
bön för dessa trossyskon som blir för-
följda och utsatta just för att de är 
kristna! Open Doors arrangerar den 
första onsdagen i månaden bön för för-

följda kristna i världen. Dessa böne-
samlingar går under namnet Ett med 
dem och livesänds från Örebro. Vi sitter i 
Missionskyrkan och tar del av inform-
ation, vittnesbörd och personliga be-
rättelser, och får delta i lovsång och ge-
mensam bön. Varje samling fokuserar 
på ett specifikt område eller land. Böne-
samlingarna är första onsdagen i måna-
den kl. 19:00–20:30 (se kalendern). Väl-
kommen med! 
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Fikagemenskapen 

delar vi efter guds-

tjänsten 

December 
 

1  söndag 10.00 Gudstjänst, söndagsskola, Oskar Fornander, Adventskören 

4  onsdag 19.00 Ett med dem, Livesänd bönesamling för världens förföljda    
    kristna, arrangerad  av Open Doors 

5  torsdag 14-16 Dagledigas julfest, Julsånger med Bengt Birgersson, gröt och skinksmörgås, 
kaffe o kaka 

8  söndag 10.00 Gudstjänst, Oskar Fornander. Kort gudstjänst för att möjliggöra närvaro i 
    Berga kyrka   

   11.00 Installationsgudstjänst Magnus Lind i Berga kyrka 

14 lördag 19.00 ”Nu tändas tusen juleljus”, sång o musik i juletid 

15 söndag 10.00 Gudstjänst, Nattvard, Söndagsskolsavslutning, Mia & Micke Martinsson  

22 söndag 10.00 Gudstjänst, Roy Hagberg, Malin Bogeklint  

24 julafton 23.00 Julnattsgudstjänst, Oskar Fornander 

26 torsdag 10.00 Missionsgudstjänst, Bertil Svensson, Anna Monroy, Insamling till  
    Equmeniakyrkans internationella arbete 

Januari 
 

1  onsdag 16.00 Gudstjänst i Vittaryds missionshus, Oskar Fornander 

5  söndag 10.00 Gudstjänst, Göran Holmberg, Johanna Emgård 

12 söndag 10.00 Gudstjänst, Nattvard, Oskar Fornander, Malin Bogeklint 

19 söndag 10.00 Gudstjänst, söndagsskola, Oskar Fornander, Gabriella Mellergårdh 

23 torsdag 11.00 Andakt på Åbrinken 
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Kravlös gemenskap! 

Du är välkommen att vara med i en av församling-

ens ca 10 hemgrupper. Grupperna träffas oftast 

varje vecka och består av 6-10 personer i olika åld-

rar. Vi fikar, samtalar om livet och ger varandra stöd 

och värme. 

 Vill du veta mer kontakta  Oskar Fornander 079-073 

09 91  

 Radio Ljungby (95,8MHz) 

Vardagar kl. 6:15 med repris kl. 8:30 och 22:00 sänder 
LKS andakt i Ljungby närradio, från flera av bygdens 
församlingar.  

Radio Berga sänder Israelnytt som är en krönika av 
senaste veckans händelser som berör landet Israel 
och det judiska folket. Programmet leds av Anders 
Lägersten och sänds fredagar 9:30 med repris tisdagar 
18:15.  

 
 

Böneveckan för kristen enhet 19-26 januari  
gemensamt arrangemang mellan missionsförsamlingen, pingstförsamlingen och 

svenska kyrkan. 

 19 söndag 18.00     Bön och lovsång i Missionskyrkan 

 20 måndag 19.00     Bön i Församlingshemmet 

 21 tisdag 19.00     Bön i Bergadalskyrkan 

 22 onsdag 19.00     Bön i Missionskyrkan 

 23 torsdag 19.00     Bön i Församlingshemmet 

 24 fredag 17.30-19.00 Kreativ bön för alla Guds barn i Missionskyrkan, pizza 

 25 lördag 16.00-18.00 Bibelundervisning, samtal och fika i Bergadalskyrkan, medverkan från 
     alla församlingar  

 26 söndag 11.00   Ekumenisk gudstjänst med nattvard i Berga kyrka. Avslutning på   
      böneveckan för kristen enhet. Predikan av Hans Nilsson och medverkan  
      från alla församlingar. Insamling till Open Doors. Fika    
      

Februari 
 

2  söndag 10.00 Gudstjänst och årsmöte, söndagsskola, Oskar Fornander, Carina Frick,  
    Kyrklunch 

5  onsdag 19.00 Ett med dem, Livesänd bönesamling för världens förföljda kristna, arran-
gerad av Open Doors 

Bön  

Missionskyrkan  
Onsdagar 8.00-9.00  
och 30 minuter före  

gudstjänst 
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Stora Torget 

Ljungby 

tel. 0372-101 00 

 
Stöd gärna våra sponsorer, de stöder oss! 

Tfn 0372-301 18  jaktia@motorservicelagan.se 

Laganv. 8, Lagan  www.motorservicelagan.se  må-fr 9-18 Lör 10-14 

  

  

  

  

  

tel.0372-35050  mail. info@steab.nu 

0372-35100     Laganelteknik.se                      
Instagram.com/laganelteknikab 
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Storgatan 16 

341 50 LAGAN 

0372-351 32  

Ledig annonsplats 

Stöd gärna våra sponsorer, de stöder oss! 

Hjältarnas väg 2 Dörarp 
340 15 Vittaryd 
Tfn: 070-24 11 485 

REDOVISNINGSBYRÅ 

Med närhet till kunderna 
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 SCOUT 

måndagar kl.19.00 i Vittaryd 

Carl-Johan Nilsson  

tel. 0372-701 51 

CON DIOS    

 fredagar kl.19.00 ojämn vecka 

 Josefin Larsson 

 tel. 072-222 63 33 

SÖNDAGSSKOLA 

Ulla Arvidsson 

tel. 073-516 96 20 

Café med sång, musik och barnens kakbak 
Vid två tillfällen i år har söndagsskolan bjudit in 
till mysiga Café-eftermiddagar. De har sjungit, 
spelat och serverat kakor de själva har bakat. 
Det har varit roligt och uppskattat att få sjunga 
och spela upp för publik samtidigt som man 
samlar in pengar till ett bra ändamål. På caféet i 
mars samlades in pengar som bidrog till en fest 

för romska barnhems-
barn i Rumänien.  Gunilla 
och Cajsa, som vi brukar 
träffa i söndagsskolan, 
besökte barnhemmet i 
maj i år. De hade med sig 
de insamlade pengarna 
och fick verkligen se på 
plats att barnen fick en 
härlig fest. Barnhemmet 

fick också en film som spelades in på caféet i 
missionskyrkan i mars. Söndagsskolan fick i sin 
tur se bilder från Rumänienresan. 
 

       Julklappar till barn i Rumänien 
På Café-eftermiddagen i oktober gick pengarna 
för fikat till julpaket med matvaror som SAM-
hjälp delar ut till fattiga familjer i Rumänien. 
Dessutom hjälptes alla åt 
att slå in julklappar till 
barnhemsbarn i Rumä-
nien.  På varje paket 
skrev vi namnet på det 
barn som skulle få jul-
klappen. SAM-hjälp (som 
Slussen i Lagan samarbe-
tar med) har sett till att 
paketen har kommit fram.  

Söndagsskolan samlade in 
över 3000 kronor till barn-

hemsbarn i Rumänien! 

Gunilla visar hur 
fattiga barn kan bo i 
Rumänien 

Cajsa på barnhemmet 
I Rumänien 

Heidi och Emanuel  Leone  

     Fem duktiga killar spelade på Söndagscaféet  


