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Mötet
Människor har alltid haft behov av att träffas. Spontant och planerat, i mindre grupper och i större
samlingar, för att prata, lyssna, lära, sjunga, … eller bara vara. Kanske detta behov har blivit större
än någonsin den senaste tiden. Om inte annat så har det blivit uppenbart för oss hur viktigt det är
att mötas, när våra sociala kontakter utsatts för begränsningar under coronaepidemin.
Sommarhemmet Sundet har under många års tid varit en plats för just möten: umgås med någon
man känner väl, träffa någon man aldrig mött förut, dela gemenskapen i en fika, tillsammans sjunga
med i sångerna och erfara ett möte med Gud själv. När vi nu för en tid inte kan träffas som vi brukar eller besöka en sundetkväll i vanlig ordning, behöver vi var och en tänka om (vad det innebär
för Sundet kan du läsa om på nästa sida). Men gör det utan att förringa betydelsen av mötet. Ta
vara på möjligheten när den bjuds igen. Och fram till dess: var kreativ i att finna andra vägar till
gemenskap med dina medmänniskor. Och glöm inte bort att mötet med Gud fortfarande är möjligt
och inte låter sig begränsas av sociala restriktioner.
Oskar Fornander
Herren är nära alla som ropar,
alla som av hjärtat ropar till honom.
Ps 145:18
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Nätverkskyrkan Tro & Tvivel
Var med och stöd nätverkskyrkan Tro & Tvivel
kassor@bergaortensmissionsforsamling.se
(Mia & Micke Martinsson) genom att gå med i
Församlingsblad: Gabriella Mellergårdh, Hjördis bärarlaget. Sätt in en regelbunden eller spontan
Ring-Olsson, Oskar Fornander
gåva på församlingens Bankgiro märkt ”Tro &
Layout: Bertil och Monica Fornander
Tvivel”. Tack för din gåva!
tillalla@bergaortensmissionsforsamling.se
Sundets programråd: Malin Bogeklint, CarlJohan Nilsson, Tomas Andersson, Oskar Forwww.bergaortensmissionsforsamling.se
Kassör: Lennart Eriksson, 070-642 82 18
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nander, Mattias Ljunggren, Marina Sundström

En öviss tid

kan vi göra som planerat, kanske behöver vi
ställa in fler samlingar. Därför hänvisar vi för
aktuell information till vår hemsida
www.sommarhemmetsundet.se och vår
facebooksida ”Sommarhemmet Sundet”. Du kan
även ringa en telefonsvarare (0372-309 91) för
att få aktuell information om planerade
samlingar.

Som vanligt började vi planera för sommaren
2020 i slutet av förra hösten och som vanligt
tänkte vi erbjuda sommarprogram varje lördag
från början av maj till slutet av augusti. Inte
kunde vi då i vår vildaste fantasi föreställa oss
vilka svåra ställningstaganden vi skulle stå inför
när årets säsong närmade sig.

När det gäller planerade söndagsgudstjänster
så gör vi tills vidare så att vi sänder webbgudsI skrivande stund är det strax efter påsk. Corotjänster online, inspelade i förväg utan besönapandemin har hållit på ett tag i Sverige, men
kare. Dessa görs tillgängliga på församlingens
ingen vet säkert hur utvecklingen kommer att se webbsida, söndagar kl. 10:
ut framåt eller under hur lång tid vår vardag
www.bergaortensmissionsforsamling.se/
kommer att påverkas av detta envisa virus. Som gudstjanst Vi har förstås för avsikt att återgå till
arrangörer kan vi endast lyssna på expertisen
normala rutiner och mötas till gudstjänst i
och följa gällande rekommendationer och
Missionskyrkan i Lagan eller på Sundet när detta
lagstiftning. Som det ser ut i dagsläget kommer åter är möjligt och ansvarsfullt. Håll dig uppdatevi inte att vara befriade från pandemin till
rad på webbsidan om vad som gäller.
starten av sundetsommaren; förmodligen
När det blir aktuellt att öppna för café på Sundet
kvarstår både smittorisk och restriktioner kring
på onsdagar kommer även detta att annonseras.
sociala kontakter. Med utgångspunkt i detta och
Vi vill uppmana dig att följa de råd och riktlinjer
med stöd i folkhälsomyndighetens
rekommendationer ser vi ingen annan väg än att för coronapandemin som ges av myndigheterna.
Men också uppmuntra till att ta med rådande
skjuta upp årets säsongspremiär. Därför
situation och människors oro i dina böner.
senarelägger vi säsongsstarten på
Sommarhemmet Sundet och hoppas kunna
Så ser vi fram emot att samlas igen när möjligöppna med lördagskvällar i vanlig ordning från heten åter ges! Fram till dess – kom ihåg att du
och med juli månad. Vi följer noga utvecklingen aldrig är ensam.
och de rekommendationer som fortlöpande ges.
Oskar Fornander, Malin Bogeklint
Det är i dag för tidigt att säga något definitivt om
hur det kommer se ut senare i sommar – kanske
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Om det blir som vi hoppas öppnar Sundet i juli, och då kommer du att kunna
gå på möten med bland andra Nils Börge Gårdh, Emilia Lindberg, Läsarsångarna,
Sven-Åke Strömgren, Pär & Jeanette Alfredsson, med flera. Eftersom läget ännu är
osäkert har vi valt att inte skriva ett program i vanlig ordning. Istället presenteras
gästerna på webbsidan och facebook när det är klart att planerad samling blir av.
Så håll dig uppdaterad.
Här finner du aktuell information om programmet på Sommarhemmet Sundet:
• www.sommarhemmetsundet.se
• Facebooksidan Sommarhemmet Sundet
• 0372-309 91 (telefonsvarare)

Under maj och juni kommer vi
att publicera musikaliska vykort
på Sundets Facebooksida. Välkommen att besöka oss där, och
att dela musiken vidare med

• Tidningsannonser

dina vänner!

På grund av coronavirusets spridning och myndigheternas rekommen-

dationer för att begränsa denna har allas vår vardag förändrats. Restriktioner när det gäller sociala kontakter innebär mindre gemenskap,
färre aktiviteter och rent av isolering för många människor. Vi behöver
därför se om varandra lite extra och särskilt ta hand om dem som
drabbas på ett eller annat sätt. Det finns säkert personer i din närhet
som du kan visa omsorg. Och om du själv behöver
hjälp eller någon att prata med är du välkommen att
höra av dig! I församlingen finns en grupp medvandrare som erbjuder dig stöd och gemenskap. Hör av
dig till pastorn Oskar Fornander 079-073 09 91 eller
Birgitta Johansson 070-242 22 72
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Minnen från Sommarhemmet Sundet
Sommarhemmet Sundet lockar fram många goda minnen från förr. Kanske har du några egna?
Vad har Sundet fått betyda för dig? Vår bön och förhoppning är att fler goda minnen om härliga
sundetkvällar och meningsfulla möten ska skapas framöver. Både denna sommar och kommande.
Bengt Ericsson, f 1935

Birgitta Johansson, f 1947

Söndagsskolfesterna på Sundet var populära, när
jag var liten. Då flyttade de ut talarstolen på
grusplanen och August Henriksson stod där och
pratade. En del tyckte det var särskilt spännande
att smyga upp i backen och se hur långt ner stenar kunde rulla innan de stannade.

Sundet, har alltid funnits i mitt liv. Som barn fick
jag följa med mamma dit (minns att vi ibland satt
långt uppe i backen och småbusade, försökte
pricka någon lite lätt med en tallkotte). Som tonåring kom Sundet att bli en samlingspunkt för
mig och en mängd andra ungdomar. Där hade vi
roligt, där gjorde vi andliga upplevelser. Allt i en
”salig blandning”. När jag sedan som vuxen kom
Irene Månsson, f 1936
tillbaka till hembygden såg jag vilken underbar
Färderna till söndagsskolfesterna på Sundet, där plats Sundet är. Därför har Sundet blivit en bit av
alla barn från kretsens missionsförsamlingar
mitt hjärta.
träffades, är också ett roligt minne. Då åkte vi
barn höskrinda, som drogs av två hästar, hela
vägen från Domaryd. När jag blev lite äldre cyk- Per-Magnus Bergkvist, f 1951
lade jag med mina vänner till lördagssamlingar- Jag kommer ihåg en gång i mitten av 1960-talet.
na och på hemvägen kunde vi bli ett stort, glatt En då väldigt populär gospelgrupp vid namn
cykelgäng som tog sällskap med varandra.
”Christallen” spelade på utomhusscenen på Sundet. Det var fullt av ungdomar i hela backen, på
hela grusgången framför scenen och på gräsplaIngrid Ericsson, f 1937
nen vid sjön.
Alla samlingar var utomhus. Kan fortfarande
känna känslan när man satt på stenarna eller
sittbänkarna, som lagts ut direkt på backen. Ju
högre upp man satt, desto bättre tyckte man att
det var.
Irene Adolfsson, f 1946
Jag kommer ihåg högtidskänslan man kände när
det blev dags för ”Toftaholmsmötena”, De samlade alltid mycket folk. Hela backen och hela
grusplanen framför Sundet var fylld av människor. Jag minns att de som ansvarade fick jobba
hårt för att alla skulle få sittplatser.
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Ledig annonsplats

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

Ledig annonsplats
Tfn 0372-301 18 jaktia@motorservicelagan.se
Laganv. 8, Lagan www.motorservicelagan.se må-fr 9-18 Lör 10-14

0372-35100 Laganelteknik.se
Instagram.com/laganelteknikab

Stöd gärna våra sponsorer, de stöder oss!
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Hjältarnas väg 2 Dörarp
340 15 Vittaryd
Tfn: 070-24 11 485

Ledig annonsplats

Storgatan 16
341 50 LAGAN
REDOVISNINGSBYRÅ

Med närhet till kunderna

0372-351 32

Lagans Pizzeria
Bergagatan 2 LAGAN
Tel, 0372.351 20

Öppettider

måndag-torsdag
fredag-lördag
söndag

11.30-21.00
12.00-22.00
12.00-21.00

Stöd gärna våra sponsorer, de stöder oss!

Verkstad för alla bilar - Försäkringsskador
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Sommarhemmet Sundet ägs och drivs av
Bergaortens Missionsförsamling
Uthyrning: Christer Bodeskog 070-644 94 45
uthyrning@sommarhemmetsundet.se

Stöd Sundet: BG 5416-7846
Swish: 123 272 14 96
märk ”sundetfonden”
Kontakt: kontakt@sommarhemmetsundet.se

www.facebook.com/SommarhemmetSundet
www.sommarhemmetsundet.se
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