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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! 

Hopp i exil 
Under flera decennier tvingas det judiska folket 
leva i exil i ett främmande land. Det land de 
kände och älskade blev skövlat och ett minne 
blott. Staden ligger i ruiner och templet är ner-
bränt. Man kan inte längre fira sina gudstjänster 
och offra till Herren, och sorgen över det man 
saknar är djup. Man kommer aldrig få tillbaka 
det som förlorats och man vet inte om man nå-
gonsin kommer kunna återvända och bygga upp 
landet på nytt. I denna situation talar Gud hopp 
till folket genom profetens ord: 

[Jag skall] ta mig an er och uppfylla mitt löfte att 
föra er tillbaka hit. Jag vet vilka avsikter jag har 
med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag 
skall ge er en framtid och ett hopp. […] Jag skall 
vända ert öde … (Jeremia 29:10–11, 14) 

Kanske kan man dra paralleller till situationen i 
vår tid. Ibland känns det iallafall som att vi lever i 
exil i pandemiland. Och mycket av det vi kände 
och älskade i tillvaron har gått förlorat. Vi sörjer 
och saknar och undrar när vi kan återvända. 
Kanske är då profetens ord riktade även till oss: 
vi ska veta att Gud har goda avsikter för oss och 
vill ge oss en framtid. Gud kan vända vårt öde. 
Nog är det ett hopp att hålla fast vid. Ett hopp 
som hjälper oss att hålla i och hålla ut.  

Historien berättar hur folket till slut fick åter-
vända från Babylonien till Israel (det var för mer 
än två och ett halvt millennium sedan). Men 
Jerusalems murar låg i ruiner, liksom templet. 
Och det krävdes en hel del av dem för att bygga 
upp landet på nytt. När vi allteftersom återvän-
der från exilen i pandemin till vårt hemland be-
höver även vi se över om vi har somligt att åter-
uppbygga: relationer, goda vanor, gudstjänstfi-
rande, etc. Inte så att allt ligger i ruiner, men vi 
kan inte räkna med att det är som förut. Så håll 
hoppet vid liv och var beredd att satsa vid hem-
komsten.  

Till slut: profeten Jeremia hade något mer att 
säga i sammanhanget. Ord som gäller såväl i nöd 
som frid. Ta fasta på dessa ord från Gud: 

När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på 
er. När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni 
helhjärtat söker efter mig skall jag låta er finna 
mig, säger Herren. (Jeremia 29:12–14) 

Räkna alltså med att Gud låter sig hittas, lite som 
ett otåligt barn som visar sig ur sitt gömställe i 
förtid, för att man så gärna vill bli funnen. Så var 
inte rädd för att söka. Och att finna. 

Guds välsignelse till dig! 

Oskar Fornander 

mailto:pastor@bergaortensmissionsforsamling.se
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Vad händer i höst? 
Vi planerar för att samlas till gudstjänst i Missionskyrkan under hösten. Du får ingen full kalender i 
detta nummer av Till Alla, men du kommer långt på att veta att varje söndag kl. 10 firas det guds-
tjänst i Missionskyrkan. Och du är välkommen. Självklart fortsätter vi att följa utvecklingen av 
pandemin och vidtar de åtgärder som behövs, och du som besökare visar förstås omsorg om dina 
medmänniskor så att vi alla ska kunna mötas i trygghet. På församlingens webbsida finner du en 
aktuell kalender med mer information om vad som händer och som uppdateras allteftersom. Om 
du prenumererar på den i din smarta telefon så håller du dig alltid uppdaterad. Vi annonserar även 
i predikoturerna. 

Vissa saker att ändå notera: 

Söndagen den 12 september börjar vi med samlingar i Missionskyrkan efter att ha mötts på som-
marhemmet Sundet i sommar. Den 19 september får vi be för Gunilla Eliasson i gudstjänsten som 
nu blivit färdig med sin pastorsutbildning och tillsammans med sin man ska åka tillbaka till Ecuador 
som missionär. Den 26 september kastar vi om ordningen och börjar med kyrkfikat kl. 10 för att 
kunna ta del av kyrkokonferensens gudstjänst kl. 11. Den 7 november är det alla helgons dag med 
ljuständning för dem som avlidit under året. Vi avser att fira nattvard i följande gudstjänster: 19 
sept, 17 okt och 7 nov. Och så fikar vi efter våra gudstjänster. Välkommen att delta! 

 
Sopplunch  

med andakt, kl. 12.00 

12 oktober 

9 november 

14 december 

Inför höststarten i Missionskyrkan inbjuder vi till en 
bönevecka 7-10 september med samlingar tisdag, 
onsdag och torsdag kväll kl. 19, samt fredag eftermid-
dag kl. 14. Under terminen deltar vi även i Open Do-
ors bönesamlingar första onsdagskvällen i månaden 
kl. 19 på www.live.open-doors.se, samt morgonbön i 
Missionskyrkan på onsdagar kl. 8. Ta vara på möjlig-
heten att be tillsammans.  

23-24 oktober Bibelhelg med De 
Brustnas Camping 

Lördag  kl 14.00 och 18.30 

Möjlighet till mat mellan samlingarna  

 Söndag kl 10.00 Gudstjänst, Oskar 

Fornander & De Brustnas Camping  

Kyrklunch   (Mat förbeställs) 

http://www.live.open-doors.se
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Att växa i takt med 
årstiderna 
Hösten är här med skiftande färger, kalla, klara 
dagar och allt mörkare kvällar. Visst är somma-
ren fantastisk med sitt ljus och sin värme – men 
har du tänkt på att även hösten är en del av 
livet?  

 

I Sverige har vi förmånen att njuta av fyra årsti-
der, fyra säsonger som alla är lika viktiga för att 
livet ska gro och växa. Från vårens svällande 
knoppar till sommarens blomning och skörd, 
vidare till höstens fröbildning och vinterns vila.  

Precis på samma sätt fungerar livet med sina 
olika säsonger som inte nödvändigtvis följer med 
årets månader och årstider. Ibland har vi härliga 
perioder av högsommar när livet känns enkelt 
och ljust. Det går bra nu! Livet är färgstarkt och 
levande, både arbete och relationer blommar. 

Och när livet har varit precis så levande så får vi 
ofta möjligheten att skörda frukten av allt det 
goda. Vi märker att barnen därhemma som vi 
investerat så mycket kärlek, tid och kraft i fak-
tiskt har växt upp och blivit kloka unga männi-
skor. Vi får den där löneförhöjningen och det där 
uppmuntrande ordet från kollegan. Det är höst 
och tid att skörda. 

Men så plötsligt, utan att vi riktigt fattar hur det 
gick till, så lurar vintern bakom knuten. Så tomt 
och tyst och grått det blev! Vad blev det av or-
ken och lusten? Inombords blir det lätt en drag-
kamp mellan dysterheten, som så gärna biter sig 
fast, men som möter sitt motstånd i vilan. För 
om man orkar hålla ut i det som upplevs som 
tomrum och tystnad så väntar den viktiga åter-
hämtningen i stillheten. En tid när vi tillåter oss 

att bara vara, att låta bli att prestera. Vi tar istäl-
let vara på möjligheten att reflektera och hämta 
ny kraft. 

Och så en dag märker vi att det vänder. Ljuset 
växer sakta och de frön som vilat under höstens 
multnande löv börjar gro och spira. Det är dags 
för tillväxt, dags för nya skott och nya årsringar. 
Det är vår! 

Den årstid jag befinner mig i just nu stämmer 
inte alltid överens med årstiden utanför fönst-
ret. Livets omständigheter tar sällan hänsyn till 
varken sommar, höst, vinter eller vår. Men skap-
aren av livet, Gud själv, sätter årstidsväxlingarna 
i ett helt nytt perspektiv. Profeten Jeremia skri-
ver att den som litar på Herren är som ett träd 
planterat vid vatten som sträcker sina rötter till 
bäcken. Ett träd som inte behöver frukta vare sig 
hetta eller torka. Ett träd vars löv alltid grönskar 
och som aldrig slutar att bära frukt. 

Gud är vattenkällan, den bäck som jag får 
sträcka mina rötter till. Jesus säger själv att när vi 
tror på Honom ska strömmar av levande vatten 
strömma fram ur vårt innersta. Även om årstider 
och omständigheter växlar så är Gud ständigt 
där, oförändrad, stark och trofast.  

 

Gabriella Mellergårdh 

 

 

”Välsignad är den som litar till Herren och har 
Herren till sin trygghet. Han är som ett träd plan-
terat vid vatten som sträcker sina rötter till bäck-
en. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv 
är alltid gröna. Det oroas inte under torra år och 
det slutar aldrig att bära frukt.” 

Jeremia 17:7-8 
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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 

 



7 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

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! 

En ny hösttermin har återigen hälsat 
oss välkomna. Med Guds välsignelse 
kommer Missionskyrkans ungdoms-
grupp, Con Dios, också igång. Vår första 
träff är planerad till den 3 september kl. 
19.00 och sen träffas vi udda veckor för 
att uppleva Guds närvaro tillsammans. 

Con Dios välkomnar alla ungdomar som 
är i konfirmandålder (åk 8+) eller äldre. 

Konfirmationsläsning börjar med inskriv-
ning den 12 september. Ungdomar 
födda 2007 är välkomna att delta. Kon-
takta pastor eller ungdomsledare för sen 
anmälan. Se mer: konfalagan.se 

Fritidsgården för dem som går i åk. 7 och 
8 kommer också igång snart. Mer in-
formation kommer. (Se på anslagstavlan 
vid kyrkan!) 

Med tack till Gud och alla hjälpande hän-
der kan vi meddela att Missionskyrkans 
ungdomar snart kommer att ta i bruk ett 
nyrenoverat kök. Vi kommer att inviga det 
nya köket den 17 september med ungdo-
marna och andra som hjälpt till på Con 
Dios. Vi tackar alla som hjälpt med reno-
veringen!     Orsi 


