
  

 



2 

 

En droppe i havet? 
 

Vad kan jag göra för skapelsens skull? Det är en 
naturlig fråga att ställa sig när vi ständigt hör 
larmrapporter om hur det står till med klimatet. 
Och samtidigt är det så stort att man undrar om 
det lilla jag kan bidra med överhuvudtaget har 
någon verkan. Visst kan det kännas som att mitt 
lilla bidrag till att verka för skapelsens väl genom 
mitt sätt att leva bara är en droppe i havet; det 
gör knappt något till eller från. Men denna pes-
simistiska tanke förlamar oss. Då är det nog till 
större hjälp att tänka så här: Droppen ska 
hamna i havet inte främst för att göra oceanen 
större – även om det i förlängningen blir effek-
ten av alla små droppar – utan för att det är i 
havet den hör hemma. Överfört till miljöomsor-
gens område: vi värnar om miljön, inte primärt 
för att förhindra klimatkatastrofer utan för att 
det är rätt sak att göra – ja, det är vår sak att 
göra. Som kristna grundar vi ansvaret för natu-
ren i skapelseberättelsen, där Gud ger männi-
skan uppdrag att ansvara för och vårda om det 
skapade. Därför ligger ett miljöriktigt sätt att 

leva helt enkelt i linje med skapelsetanken och 
människans djupaste kallelse. Följer vi denna 
tanke så blir inte bara miljön utan även vårt liv 
mer helt. 
Ett ord i sammanhanget värt att begrunda är 
hållbarhet – att leva på så sätt att naturen hål-
ler. Men också så att våra liv håller ihop. Inte 
sällan uppstår ett glapp mellan vår kunskap och 
våra gärningar, eller mellan viljan och handling-
en. Vi vet ofta vad vi borde göra för att värna vår 
miljö, men likväl handlar vi annorlunda. Att 
minska detta glapp genom att söka leva mer i 
enlighet med våra inre övertygelser, att i större 
utsträckning handla utifrån vår kunskap, vår 
längtan och vårt ansvar – det hjälper oss att leva 
på ett sätt som är hållbart. Både för våra liv i 
stort och för skapelsen. 
Gud välsigne 
dig! 
Oskar Fornander 

Bergaortens Missionsförsamling 

Skolgatan 5, 341 50 Lagan 

Bg: 5416-7846 

Swish: 123 272 14 96 

Pastor: Oskar Fornander, 079-073 09 91 
pastor@bergaortensmissionsforsamling.se 

Ordförande: Per-Magnus Bergkvist 
070-588 40 40 
ordforande@bergaortensmissionsforsamling.se 

Kassör: Lennart Eriksson, 070-642 82 18 
kassor@bergaortensmissionsforsamling.se 

Församlingsblad: Gabriella Mellergårdh, Hjördis 
Ring-Olsson, Oskar Fornander, Bertil och Monica 
Fornander, tillalla@bergamission.se 

www.bergaortensmissionsforsamling.se 

Bergaortens Ungdom – en del av equmenia 

Skolgatan 5, 341 50 Lagan 

Bg: 481-4505 

Swish: 123 453 28 75 

Ungdomsledare: Orsolya ”Orsi” Szabó 
076-0211760 
ungdomsledare@bergaortensmissionsforsamling.se 

Ordförande: Carl-Johan Nilsson, 0372-701 51 

Kassör: Johanna Emgård, 070-321 16 57 

Nätverkskyrkan Tro & Tvivel  
Var med och stöd nätverkskyrkan Tro & Tvivel 
(Mia & Micke Martinsson) genom att gå med i 
bärarlaget. Sätt in en regelbunden eller spontan 
gåva på församlingens Bankgiro märkt ”Tro & 
Tvivel”. Tack för din gåva! 

mailto:pastor@bergaortensmissionsforsamling.se
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Vad gör du? 
Ulla Arvidsson är ”Ploggare”. Hon har utnämnt 
sig själv till den uppgiften. Vad gör en Ploggare, 
undrar jag? 

 -Jag läste om fenomenet för flera år sedan och 
tyckte att det var ett bra initiativ. En ploggare är 
en person som joggar och samtidigt passar på 
att plocka skräp utmed vägen. Jag joggar inte 
men promenerar dagligen med hund och plockar 
då upp skräp jag ser. 

Hur kom det sig att du tog på dig den uppgiften? 
De flesta skulle bara passera förbi, på sin höjd 
ägna en irriterande tanke på hur folk kan skräpa 
ner så där obehindrat. Men du stannar och 
plockar upp skräpet, varför då? 

- Vi lägger mycket tid och engagemang på att 
lära de små barnen i skolan att hålla rent i natu-
ren och att alltid ta med skräpet hem. Någon 
gång under åren upp mot vuxenlivet slutar några 
med detta och verkar inte bry sig om att det är 
skräpigt. Det är nog inte lätt att påverka männi-
skor att ändra sitt beteende, men jag tror att om 
det redan innan är skräpigt så är det inte så 
svårt att slänga lite till. 

Det du gör påverkar ju inte så många kvadrat-
meter i Lagan. Hur ser du på din insats i jämfö-
relse med miljöaktivisten Greta Thunberg? 

- Det går inte att jämföra på något vis. Jag be-
undrar Greta och även hennes föräldrar för de-
ras engagemang. Men just de kvadratmeter som 
är fria från skräp ser ju mycket bättre ut än om 
där ligger burkar och godispapper. 

I höstas läste vi Apostlagärningarna i Nya Testa-
mentet med fokus på temat ”Till jordens yttersta 
gräns”. Kan du som ”Ploggare” se någon kopp-
ling mellan lärjungarnas uppgift att evangelisera 
världen och det du gör? Har det något sam-
band? 

- Ingen kan göra allt men alla kan göra något för 
en bättre värld. 

Utifrån vårt samtal nu, hur skulle du vilja formu-
lera dig runt följande ord?   

Ansvar: Var och en bör ta ansvar för sina gär-
ningar 

Respekt: Ett sätt att visa respekt för andra är att 
ta hand om sitt eget skräp. 
 
Hållbarhet: Vara rädd om det vi har – en själv-
klarhet, inte lika enkelt vad gäller stora miljöfrå-
gor. 
 
Förändring: Man ska inte vara rädd för föränd-
ring, det kan bli bättre. 

Framtid: Framtiden är den som kommer vad du 
än tycker om den. Gör så gott du kan så är chan-
sen stor att det blir bra. 
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– Evangeliet ska ju spridas ut i hela världen, även 

dit. För min del blev det inte till jordens yttersta 

gräns även om det kan kännas så ibland utan till 

jordens mitt, som landet på ekvatorn ibland 

stoltserar med, säger Gunilla.  

Ecuador har varit 

hennes land i snart 

fem år. Utifrån sitt 

hem i Guayaquil, 

Ecuadors största 

stad, har Gunilla 

bland annat arbetat 

som skolkurator 

och mött både ele-

ver och föräldrar.   

– Där Gud har öpp-

nat dörrarna där 

har jag gått in för 

att föreläsa, prata, 

hålla workshops för 

kvinnor, föräldrar, 

pastorer, i kyrkor 

och var det nu har blivit. Då så mycket är totalt 

annorlunda från Sverige så har jag fått tänka om, 

vara flexibel och ha som måttstock ”att det ald-

rig blir som jag tänkt mig, men det blir oftast 

bra”. Övning i tålamod har det också blivit, be-

rättar Gunilla. 

Utbredd fattigdom, alkoholproblem och våld i 

hemmet är sådant som Gunilla fått möta i sina 

kontakter med människor. En undersökning har 

bland annat visat att sju av tio kvinnor i Ecuador 

utsätts för våld i hemmet. Att arbeta mot över-

grepp har varit en 

viktig del i Gunillas 

uppgift. 

– Även om jag 

fortfarande inte 

känner mig som 

den där supermiss-

ionären som ideal-

bilden i huvudet 

ibland jämför med 

så kan jag konsta-

tera att jag har fått 

en ingång här, för-

troenden och ett 

vittnesbörd som 

visar att jag gnetar 

på i det lilla, i det 

som blev mitt.  

Under 2020 blir Sverige hemma igen för Gunilla, 

då hon lämnar sitt arbete i Ecuador. Men hon 

kan mycket väl tänka sig att åka ut som mission-

är igen.  

– Det liknar inget annat jobb jag haft, men det 

Hon reste till jordens mitt 

Hur kan man bara komma på tanken att ge sig av till jordens yttersta gräns? Vi ställde frågan till 

Gunilla Eliasson som under fem år bott och arbetat som missionär och socionom i Ecuador. 
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 Vill du ha besök? 

 Missionsförsamlingen har en diakonal verksamhet som erbju-

der hembesök. 

 Du som önskar besök är välkommen att höra av dig. 

 Du som vet om någon som skulle bli glad över ett besök, hör 

av dig. 

 Kontaktperson för detta är Birgitta Johansson. tel. 070-242  

22 72 eller pastor Oskar Fornander tel. 079-073 09 91 

ger så många viktiga möten och en mer-

smak som jag önskar mer av. Jag hop-

pas att jag fått göra skillnad för någon 

eller några, att ha visat på hopp där det 

behövts och med den jag är och det jag 

gjort pekat på Jesus Kristus. Där får vi 

alla vara ”vanliga missionärer” för de 

människor som kommer i vår väg.  

 

 

 

 
Högt över havet och uppe bland bergen. Gunilla Eliasson 

besöker en skola och pratar med en av lärarna. 

Ecuadors flagga 
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Februari 
 

 2  söndag 10.00 Gudstjänst, söndagsskola, årsmöte, Oskar Fornander, Carina Frick,  
    kyrklunch 

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

 9  söndag 10.00 Gudstjänst, Gittans hemgrupp 

11 tisdag 12.00 Sopplunch, ”Min pilgrimsvandring till Santiago deCompostela”  
    Barbro Sandell 

16 söndag 10.00 Gudstjänst, nattvard, söndagsskola, Oskar Fornander, Johanna Emgård 

20 torsdag 11.00 Andakt på Åbrinken 

23 söndag 10.00 Gudstjänst, Peter Jansson, Malin Bogeklint 

29 lördag 19.00 Sundetkväll i Missionskyrkan, Lars Mörlid, Peter Sandwall 

    Mars 
 

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

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

 8  söndag 10.00 Gudstjänst, Oskar Fornander, Johanna Emgård 

10 tisdag 12.00 Sopplunch, Mats Gunnarsson,”Min ryggsäck har fyra fack” 

15 söndag 10.00 Gudstjänst, nattvard, söndagsskola Oskar Fornander,  
    Gabriella Mellergårdh 

19 torsdag 11.00 Andakt på Åbrinken 

22 söndag 10.00 Gudstjänst, Mia & Micke Martinsson, Bön- och offerdag för diakon-och 
     pastorsutbildningen i Equmeniakyrkan 

28 lördag 19.00 Ekumenisk sångkväll, Sång av församlingarnas sångare, Appell av Magnus 
    Lind 

Fikagemenskapen delar vi 

efter gudstjänsten 
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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  

 

Bön  

Missionskyrkan  
Onsdagar 8.00-9.00  
och 30 minuter före  

gudstjänst 

Radio Ljungby (95,8MHz) 

Vardagar kl. 6:15 med repris kl. 8:30 och 22:00 sänder 
Ljungby Kristna Samarbetsråd andakt i Ljungby närra-
dio, 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.  

29 söndag 10.00 Gudstjänst i Vittaryds missionshus med scoutinvigning, Oskar Fornander, 
    Carina Frick, scouter o ledare 

29 söndag 15.00 Söndagsfika för alla, söndagsskolan bjuder 

April 
 

 1  onsdag 19.00 Ett med dem, Livesänd bönesamling för världens förföljda kristna, arrange
    rad av Open Doors 

 5  söndag 10.00 Gudstjänst, Oskar Fornander, Britt-Marie, Inga-Maj, Monica 

 

14 tisdag 12.00 Sopplunch, SOS (sång o strängar) cittraspel och sång 

16 torsdag 11.00 Andakt på Åbrinken 

18 lördag 9.00 Städdag på Sundet (medtag fika) 

19 söndag 10.00 Gudstjänst, Bengt-Ivar Johansson, Malin Bogeklint 

26 söndag 10.00 Gudstjänst, söndagsskola Karin Emanuelsdotter 

 9  Skärtorsdag 19.00 Getsemanestund, måltidsgemenskap med nattvard 

10  Långfredag 10.00 Gudstjänst i Vittaryds missionshus, Oskar Fornander 

11  Påskafton  22.00 Påsknattsgudstjänst, Oskar, Fornander 

12  Påskdagen 10.00 Gudstjänst, söndagsskola, Oskar Fornander, försam-   

    lingskören ( övning 2 och 8 april) 
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1. Ta hand om naturen och djuren!  

”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden 
och lägg den under er. Härska över havets fiskar 
och himlens fåglar och över alla djur som myllrar 
på jorden. Jag ger er alla fröbärande örter på 
hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; 
detta skall ni ha att äta.” 

1 Mosebok 1:28-29 

2. Visa civilkurage! 

”Lossa orättfärdiga bojor, slit sönder okets rep, 
befria de förtryckta, krossa alla ok. Dela ditt bröd 
med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, 
ser du en naken så klä honom, vänd inte dina 
egna ryggen.” 

Jesaja 58:6-7 

3: Dela med dig! 

”Mätta de hungriga! Hjälp den som är i svårig-
heter! Då ska ditt ljus lysa i mörkret, och mörkret 
omkring dig ska bli som en ljus dag.” 

Jesaja 58:10 

4. Bejaka alla människors lika värde! 

”Gud har inte anseende till personen och tar inte 
mutor. Han ger rättvisa åt faderlösa och änkor. 
Han har omsorg om främlingar och ger dem mat 
och kläder. Ni ska också älska dem som är främ-
lingar bland er.” 

5 Mosebok 10:17-19 

5. Var förnöjsam – konsumera mindre! 

”Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har! 
Gud har ju sagt: Jag ska aldrig överge dig eller 
svika dig.” 

Hebreerbrevet 13:5 

6. Våga gå mot strömmen! 

”Älska era fiender! Be för dem som förföljer er! 
Vad är det för märkvärdigt med att ni älskar dem 
som älskar er? Och om ni hälsar vänligt på era 
vänner, men inte på någon annan, vad är det för 
märkvärdigt mer det?” 

Matteus 5:44, 46-47 

7. Besegra ondska med kärlek! 

”Låt inte det onda 
styra ditt liv, utan 
besegra det onda 
genom att göra det 
som är gott.” 

Romarbrevet 12:21 

(Bibeltexterna är 
hämtade ur Levande 

7 tips för en hållbar livsstil enligt Bibeln! 
En hållbar livsstil handlar inte bara om minskade koldioxidutsläpp. Tusenårig livsvisdom från 
världens mest lästa bok visar vägen till ett trovärdigt liv. 
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After Work 
Fredag 7 februari 

17.00 i Lagans Missionskyrka 
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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 

Ledig annonsplats 

Ledig annonsplats 



11 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

Storgatan 16 

341 50 LAGAN 

0372-351 32  

Stöd gärna våra sponsorer, de stöder oss! 

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

REDOVISNINGSBYRÅ 

Med närhet till kunderna 

 

Verkstad för alla bilar  - Försäkringsskador  

Lagans Pizzeria 
Bergagatan 2 LAGAN 

Tel, 0372.351 20 
  Öppettider     

måndag-torsdag 11.30-21.00 
fredag-lördag  12.00-22.00 
söndag   12.00-21.00 
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  SCOUT 

måndagar kl.19.00 i Vittaryd 

Carl-Johan Nilsson  

tel. 0372-701 51 

Mitt namn är Orsolya Szabó och med Guds väl-
signelse och församlingens stöd blir jag den nya 
ungdomsledaren i Lagans Missionsförsamling. 
För fem år sedan kom jag till Sverige för att gifta 
mig med och leva tillsammans med Aron Kele-
men Szabó i Åby. Efter min flytt till Sverige 
försökte jag lära mig språket genom SFI kurser. 
Två underbara gåvor fick vi genom åren, Glória 
(3) och Áron (2). För att förbättra mina språk-
kunskaper och också tjäna Gud genom gär-
ningar jobbade jag i hemtjänsten och inom LSS
-området.  
Innan min flytt till Sverige har jag ett år efter 
min prästvigning tjänat både som präst och 
religionslärare i den Ungerska Reformerta Kyr-
kan i en liten by vid namn Vésztö. 
Till denna församling hörde ett äldreboende, 

grundskola, hemtjänst samt ett dagcenter för 
äldre människor och där fanns det alltid någon-
ting att göra. Underbara barn och förtjusande 
gamlingar samt flitiga människor i medelåldern 
levde sida vid sida i församlingen. 
Varför blev jag präst? Den här frågan har jag 
också ställt mig många gånger. Men jag tror att 
svaret finns i den friden som jag känner när jag 
har möjlighet prata om Guds oändliga kärlek, 
nåd och förlåtelse som tog form i en person, 
Jesus. Ett bevis från en Fader som aldrig ger upp 
kampen för sina barn. Han är mild och mjuk när 
det behövs men sanningen som kommer från 
Bibeln går ner tills problemens rötter.  
Vi människor har det inte alltid lätt när livet blir 
tufft, ibland tappar vi perspektivet. Men Gud vill 
i sin kärlek åter skänka oss perspektiv, liksom att 
lyfta upp våra blickar och jag är helt övertygad 
att han vill lyfta upp våra ungdomars och barns 
hjärtan för att fylla dem med glädje och hopp, 
något som kan aldrig tas ifrån dem. Det spelar 
ingen roll vart de än ska ta vägen, för budskapet 
är inskrivet i deras hjärtan. 

Josefine som ni träffat på Con 
Dios i höst kommer ni också 
fortsättningsvis att möta 
varannan fredag i Missions-
kyrkan, nu tillsammans med 
Orsi. Både Josefine och Orsi 
ser mycket fram emot att 
träffa alla som gick på Con 
Dios i höstas och hoppas att 
ännu fler tonåringar ska hitta 
till kyrkan i vår.  

Välkommen som ungdomsledare, Orsi 

CON DIOS    

 fredagar kl.19.00 ojämn vecka 

 Josefin Larsson 

 tel. 072-222 63 33 

SÖNDAGSSKOLA 

Ulla Arvidsson 

tel. 073-516 96 20 


