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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! 

Det finns mycket matnyttigt i detta tunna nummer av Till Alla. Men någon kalender kommer du 

inte hitta. Det har förstås sina särskilda orsaker i en tid då det är svårt att planera något definitivt, 

som du förstår. Och kanske vågar vi tänka tanken: vad ska vi med en kalender till? De viktigaste 

händelserna kan vi förmodligen hålla i huvudet. För kyrkans del är det gudstjänsten. Och man kom-

mer långt med att veta att varje söndag kl. 10 firar vi gudstjänst i denna församling. Visst finns det 

undantag (även om de är få) och visst finns det andra händelser värda att notera i sin mentala ka-

lender, men något av det viktigaste är att hålla sig till rytmen av gudstjänst söndagligen. Då spelar 

det mindre roll vem som predikar eller sjunger eller vilken söndag det är. Söndag är söndag och 

söndag innebär gudstjänst. Jag tror det är en vana som har en god inverkan på vår tro. Så här kom-

mer ändå kalendern: söndag 10:00 Gudstjänst. Vill du sen veta mer så finner du aktuell information 

på församlingens webbsida. Och i dessa tider är det också där du finner länkar till våra webbsända 

gudstjänster och gudstjänster via zoom. Hoppas du vill delta i dessa online i väntan på att vi kan 

mötas i kyrkan.  

I dagsläget är det osäkert när nästa nummer av Till Alla kommer ut. Vanligtvis sker det i samband 

med Sommarhemmet Sundets öppnande i början på maj, men i år kan det bli annorlunda. När det 

gäller programmet för sommarhemmet planeras det förresten för en säsong som startar i juli och 

förlängs något in i september. Mer definitiv information kommer när det närmar sig och är klart. 

I detta nummer av Till Alla kan du (istället för kalender) läsa om fastan med tillhörande bibelläs-

ningsplan på sidan härintill, och om påsken på mittuppslaget där du i en vandring genom bibelns 

berättelser kan följa påskens drama. 

/Oskar Fornander  
www.bergaortensmissionsforsamling.se  

mailto:pastor@bergaortensmissionsforsamling.se
http://www.bergaortensmissionsforsamling.se
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on 17 feb Joel 2:12-19  

to 18 feb 1 Mos 3:1-13  

fr 19 feb 1 Mos 16:1-13  

lö 20 feb Matt 4:1-11  

sö 21 feb Jak 1:12-15  

må 22 feb 1 Mos 32:22-31  

ti 23 feb 1 Kung 19:1-8  

on 24 feb Matt 15:21-28  

to 25 feb 2 Kor 6:1-10  

fr 26 feb Jes 61:1-3  

lö 27 feb Heb 11:23-27  

sö 28 feb Luk 7:36-8:3  

må 1 mars 1 Sam 17:40-50  

ti 2 mars 1 Kung 18:26-29, 36-39  

on 3 mars Luk 11:14-26  

to 4 mars Ef 5:1-9  

fr 5 mars Mark 5:24-34  

lö 6 mars Mark 9:14-32  

sö 7 mars Ef 6:10-18  

må 8 mars 2 Mos 16:11-18  

ti 9 mars 1 Pet 2:1-3  

on 10 mars 1 Kor 10:1-6  

to 11 mars Ps 107:1-9  

fr 12 mars Joh 6:1-15  

lö 13 mars Joh 6:24-35  

sö 14 mars Joh 6:48-59  

må 15 mars 1 Mos 22:1-14  

ti 16 mars Heb 7:24-27  

on 17 mars Joh 11:46-57  

to 18 mars Apg 4:1-12  

fr 19 mars 4 Mos 21:4-9  

lö 20 mars Joh 3:11-21  

sö 21 mars Ps 103:8-14  

må 22 mars Jes 56:6-8  

ti 23 mars Ef 2:12-16  

on 24 mars Heb 2:14-18  

to 25 mars Jes 50:5-10  

fr 26 mars Rom 5:1-5  

lö 27 mars Fil 2:5-11  

sö 28 mars Matt 21:1-11  

må 29 mars 2 Mos 12:1-14  

ti 30 mars 1 Kor 11:20-25  

on 31 mars Jer 31:31-34  

to 1 april Matt 26:17-30  

fr 2 april Mark 15:21-41  

lö 3 april Rom 6:3-11  

sö 4 april Mark 16:1-14  

”Människan skall inte 
leva bara av bröd, 

utan av varje ord som 
utgår ur Guds mun.”  
(Matteusevangeliet 

4:4)  

Ta fasta på Bibeln 

Inklämd mellan de stora kristna högtiderna jul och påsk 
finner vi den. Som vi sjunger i sången: ”däremellan kom-
mer fastan.” Nu är ju inte fastan en högtid på samma 
sätt, men väl en tid att ta vara på: en förberedelsetid in-
för påskfirandet. Under fyrtio dagar erbjuder oss fastan 
möjlighet till fördjupning i vår tro.  

Fasta innebär att vi avstår från något som är viktigt för 
oss för en tid och fokuserar mer på bön och bibelläsning. 
Det kan handla om att avstå från mat men också andra 
saker – i dag är det till exempel vanligt att man tar fasta 
från sociala medier. Fundera på om det finns något du vill 
avstå för en tid under denna period.  

Som hjälp med den andra aspekten av fastan finns en 
enkel bibelläsningsplan här intill, med ett dagligt bibelav-
snitt att läsa. (Planen finns även i appen Bibelstund.) När 
du kommer till Stilla veckan kan du gå med i påskvand-
ringen på nästa uppslag och delta i det påskfirande som 
erbjuds i församlingen.  

Guds frid! 
/Oskar Fornander  
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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 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 

CON DIOS    

Fredagar kl.19.00 ojämn vecka 

Orsi  Szabó          tel. 076-021 17 60 

Josefin Larsson  tel. 072-222 63 33 

SÖNDAGSSKOLA 

Orsi  Szabó     

tel. 076-021 17 60 

–Var inte rädda. Jag bär 

bud till er om en stor 

glädje! 

År 2020 var ett av de märkligaste åren i mänsklighetens historia. Men vi kan säga att Gud 
var nådig med oss i år också. Fast vi hade restriktioner i Sverige i början av året rörde de inte direkt 
vid ungdomsverksamheter, alltså kunde vi Con Diosar träffas fritt. Det var värdefullt för att man 
kunde hänga med varandra på ett säkert ställe. Ojämna fredagskvällar handlade om att vi försökte 
lära känna varandra och Gud, vi lekte roliga lekar, tävlade i Kahoot med varandra, spelade biljard, 
pingis, åt tillsammans eller helt enkelt bara umgicks. På sommaren tillbringade vi tid vid sommar-
hemmet Sundet och doppade oss i Vidöstern. Det var kul att träffas igen på hösten, fast vi kunde 
inte utnyttja terminen i sin fulla längd. Con Dios träffar avbröts lite efter LAN-kvällen som kyrkan 
arrangerade för att bjuda in flera ungdomar eftersom kyrkan är en plats för alla. Sedan pandemin 
slog hårdare håller vi kontakt på nätet. Vi hoppas att vi träffas igen när det blir möjligt, och till dess 
hälsar vi alla med Guds Ord: ”Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka … de som litar till 
Herren får ny kraft, de får vingar som örnar.” (Jesaja 40:29, 31)  

/Orsi  Szabó     


