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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 
Layout: Bertil och Monica Fornander 
tillalla@bergaortensmissionsforsamling.se 
www.bergaortensmissionsforsamling.se 

Bergaortens Ungdom – en del av equmenia 
Skolgatan 5, 341 50 Lagan 
Bg: 481-4505 
Swish: 123 453 28 75 

Barn-och 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! 

Kalender? 
Saknar du kalendern i detta nummer av Till Alla? Lugn, det finns en planering, men under de 
förhållanden som råder håller vi oss med ett kortare perspektiv än vanligt. Dessutom har vi den 
senaste tiden fått ställa om vår verksamhet till digitala varianter på grund av skärpta restriktion-
er. Vi annonserar i veckobladet varje helg, men bästa sättet att hålla sig uppdaterad om vad som 
händer är att hålla utkik på församlingens webbsida [www.bergaortensmissionsforsamling.se/
kalender], eller att prenumerera på församlingens kalender. 
Under förutsättning att vi kan samlas så är grunden att vi firar gudstjänst i Missionskyrkan varje 
söndag kl. 10. Det som avviker från detta i planeringen är följande samlingar: 
– Andra söndagen i advent: missionsgudstjänst kl. 16:00 med  
   Gunilla Eliasson (fika från 15) 
– Julaftons kväll: en kortare gudstjänst kl. 23:00 
– Nyårsdagen: gudstjänst i Vittaryds missionshus kl. 16:00 
– Trettondedag jul: julkonsert med Mikael Järlestrand kl. 10:00 
Välkommen att delta! 
Det finns förresten en kalender på mittuppslaget även i detta nummer 
av Till Alla. Men inte en med aktiviteter i vanlig ordning, utan en ad-
ventskalender. Sätt upp den på kylskåpet och följ med i reflektioner och små uppmaningar under 
tiden fram till julafton! 

Om coronaviruset gör det omöjligt för oss att mötas inne i kyrkan för att fira advent och jul så vill 
vi ändå låta Guds ljus lysa upp vintermörkret. Till första advent kommer vi att tända ljus vid kyr-
kan och inviga vår nya julkrubba utomhus, för att påminna varandra om hur Gud sänt sitt ljus till 
världen genom ett litet barn som föddes i ett stall i Betlehem. 

mailto:pastor@bergaortensmissionsforsamling.se
http://www.bergaortensmissionsforsamling.se/kalender
http://www.bergaortensmissionsforsamling.se/kalender
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Varför firar du julen? 
Det finns många anledningar till att julen firas. 
Om du firar jul; kan du då räkna upp några goda 
skäl för detta? Det är bara bra om det finns flera 
perspektiv och goda värden med denna högtid. 
Nu vill jag skriva om något av det allra viktigaste 
med julen. 

Och eftersom jag som skriver är pastor och re-
presenterar kyrkan så vet du säkert redan vad 
det handlar om … Och det kan hända att det inte 
är något som i särskilt hög utsträck-
ning präglar vårt julfirande. Jag me-
nar, det finns många andra trad-
itioner kring julen som är mer färg-
starka, smakrika och känsloladdade 
än den text vi läser ur Bibeln. Tänk 
bara på julgran, julskinka och jul-
klappar för att nämna något. Likväl 
är det få saker som liksom Bibelns 
julberättelse smaksätter livet och 
ger färg åt tillvaron.  

Hur kan jag påstå något sådant? 
Kärnan i julens budskap är ju en 
enkel berättelse om ett spädbarn 
fött under simpla förhållanden – 
det framstår inte som något stort 
och avgörande. Men det är just där vi kan ta 
miste. Den början som skildras kan tyckas liten 
och obetydlig. Men det visade sig vara större än 
det verkade och berättelsen om Jesus Kristus 
fortsätter med stor uppståndelse och en världs-
vid rörelse, och slutar i triumf en gång. Det kan 
få bli en påminnelse till oss om att inte förakta 
en ringa begynnelse, även när det gäller tron i 
våra liv. Kanske har det fötts en tro – om än ald-
rig så liten – i ditt hjärta. Med lärdom i julens 
berättelse får du ta vara på denna tro som en 
enkel början men med potential att växa sig 
större. 

För detta är det märkliga; berättelsen som börjar 
med barnet i krubban – frälsaren för världen – 
handlar om dig. Evangeliets skildring av Jesu 
födelse, liv och död handlar inte primärt om 
honom utan om dig och mig. När det berättas 
om att Jesus gör under, botar sjuka, uppstår från 
de döda, med mera, så är det inte bara för att 
visa på hans makt och förmåga, utan främst för 
att lyfta fram hans omsorg och godhet – den 
som drabbar dig. Med andra ord står du i fokus 
för Bibelns texter; Jesus har makt att gripa in i 
ditt liv, omsorg om hur du mår, och han besegrar 

döden för att du ska få liv. Även när 
han föds in i världen så är det med 
tanke på dig: Han kommer som en 
människa för att dela dina villkor, 
han kommer för att rädda världen, 
rädda dig. Med andra ord har julbe-
rättelsen potential att påverka inte 
bara ditt julfirande utan hela ditt liv 
på ett gott sätt. Så nog är det en 
god idé att ta till sig denna be-
rättelse, så att Guds Son inte bara 
föds in i världen utan att tron på 
honom även föds i våra hjärtan. 

Kanske är inte Bibelns skildring av 
Jesu födelse ett av skälen till ditt 
julfirande idag? Men får jag då ut-

mana dig att låta det bli en av dina rutiner kring 
julen, en tradition som ger en djupare mening åt 
allt det andra med? Rent konkret vill jag komma 
med två förslag: 

— låt högläsning ur julevangeliet* bli en god 
tradition, och 
— ta för vana att besöka en gudstjänst i juletid. 

Och se till att ta dig tiden under juldagarna att 
fundera lite djupare kring julberättelsen och hur 
den ger smak och färg åt ditt liv! 

Guds frid över din juletid 

/Oskar Fornander 

* Julevangeliet läser du i din 
bibel i Lukasevangeliet kapitel 2 
och verserna 1–20. 
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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 

 

Feringevägen 1 Vittaryd  
 0372-700 09       

  Stängt måndagar 

  

  

  

  

  

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

341 50 LAGAN 

0372-351 32  

Stöd gärna våra sponsorer, de stöder oss! 

Hjältarnas väg 2 Dörarp 
340 15 Vi aryd 
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 

CON DIOS    

 Fredagar kl.19.00 ojämn vecka 
 Josefin Larsson 
 tel. 072-222 63 33 

SÖNDAGSSKOLA 

Ulla Arvidsson 
tel. 073-516 96 20 

Paula Nash Giltner, Good News Productions International, College Press Publishing  

En bit därifrån hade några fåraherdar slagit läger 
och turades om att vakta fåren på natten. Plöts-
ligt stod en ängel från Gud mitt ibland dem och 
Guds härlighet strålade omkring dem. De blev 
skräckslagna. 
– Var inte rädda, sa ängeln. Jag kommer för att 
berätta att något stort och roligt har hänt för alla 
människors skull i hela världen: en frälsare har 
just fötts i Davids stad, en frälsare som är Mes-

sias och er herre. Detta ska ni leta efter: ett 
spädbarn som ligger i en krubba inlindat i en filt. 

Med ens fick ängeln sällskap av en väldig 
änglakör som sjöng lovsånger till Gud: 

– Ära vare Gud i himlarnas höjder, och frid åt 
alla människor i världen som behagar honom. 

–Var inte rädda. Jag bär 
bud till er om en stor 

glädje! 

Utdrag ur julevangeliet enligt Lukasevangeliet 2:1–20, citerat ur The 
Message på svenska – Nya Testamentet, Eugene Peterson. Libris. 


