Gäst till julbordet?
Så har det blivit dags för första advent igen. Och vi vet att adventstiden snabbt nog leder oss fram
till jul. Nu är just julen en av de största kristna högtiderna med det viktiga budskapet om Jesu födelse. Men om man inte kände till det hade det varit lätt att ta miste och trott att högtiden handlade om granar, paket eller mat, eller något annat. Men det är faktiskt inte så dumt att vi låter julmaten hamna i fokus. För måltiden är nämligen viktig ur flera perspektiv, och även Jesus gillar att
äta. Så här står det i en av de bibeltexter vi brukar läsa nu i adventstid, och det är Jesus själv som
talar:
Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med
honom och han med mig.1

Jesus knackar alltså på. Kanske knackar han på ditt hjärtas dörr? Och det är måltiden som är hans
ärende. Låt oss nu inte känna stressen över att vi inte har något att bjuda på eller inte kan laga tillräckligt fin mat – det är inte alls vad det handlar om. Poängen och vad som delas i måltiden är inte
så mycket målet som tiden: kring det dukade bordet kan det formas en djupare gemenskap, när
man äter tillsammans och delar livet.
Så låt julen – med bland annat julmaten och måltiden som redskap – får vara en tid som fördjupar
dina relationer och kanske skapar nya kontakter. Och, handen på hjärtat, hör du hur det bultar?
Öppna då och släpp in honom – Jesus vill dela måltidens gemenskap med dig.
Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med
honom och han med mig.

Så vill jag önska dig en välsignad advent och jul med många goda måltider.

Oskar Fornander
1)
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Nu kan du få hjälp med läxorna i kyrkan
Med både fritidsgård och aktiv ungdomsverksamhet i Missionskyrkan så blir också behoven
tydliga. En av ungdomarna frågade – kan vi inte
få hjälp med läxorna? Och visst vill vi hjälpa till
med det!

det jättebra. Vi för även samtal om möjliga samarbeten med kyrkan när det gäller fritidsgård,
säger Faton.
Åbyskolan erbjuder sedan tidigare läxhjälp i skolans regi, både för mellanstadiet och högstadiet.

Sedan slutet av oktober är Missionskyrkan i
Lagan öppen på torsdagar mellan kl. 15.00 och
16.30 för mellanstadieelever som vill ha lite extra hjälp med sina hemuppgifter. Läxhjälpen
vänder sig till alla, oavsett kunskapsnivå.

– Men det är ju inte alla dagar som passar för
den som har träningar och andra aktiviteter, så
därför är det jättefint att det nu också finns möjlighet till läxhjälp på torsdagar, säger Faton.

– Man kanske inte ens behöver så mycket hjälp
men det kan vara skönt bara att få sitta i en lugn
miljö och göra sina läxor. Vi träffas i missionskyrkans ungdomslokaler och skolsal, ingång från
Föreningsgatan, berättar Per-Magnus Bergkvist,
ordförande i Missionskyrkan.
Här serveras också mellanmål som ger energi för
både kroppen och knoppen när läxorna ska
pluggas.
– Du får gärna ringa eller skicka ett sms om du
har frågor eller om du vill berätta vilka ämnen du
eller ditt barn är intresserad av. Och om du inte
har egna barn så får du gärna tipsa andra, säger
Per-Magnus.
Läxhjälpen är ett samarbete mellan Missionsförsamlingen, Svenska Kyrkan och Åbyskolan.
Han har gått ut med information till eleverna på
skolan och även erbjudit pensionerade lärare
– Samarbete är alltid bra. Jag tänkte också på
möjligheten att bistå med läxhjälpen i Missionsmöjligheten att söka pengar från Dahlinfonden
kyrkan. Men det finns plats för fler vuxna.
och vi har beviljats medel för detta. Faller det väl
ut så hoppas vi att det här ska rulla på, säger
– Här handlar det inte om att man måste kunna
Arne Johansson, Svenska Kyrkan.
jättesvår matematik. Ibland behöver man bara
en extra vuxen i sin närhet, så att bara finnas där
Även Faton Gurgurovci, rektor för årskurs 4-9 på
räcker långt, säger Faton.
Åbyskolan, hoppas på ett långvarigt samarbete.
– Vi ser gärna att det här håller i sig och kan man
locka till sig ännu fler som behöver läxhjälp så är

Gabriella Mellergårdh
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Gudstjänster
Söndagar kl. 10:00 firar vi gudstjänst med predikan, sång,
bön, m.m. Ibland innehåller samlingen något extra. Efteråt
blir det fika. I samband med gudstjänsten gör vi även en
insamling för att bekosta församlingens verksamhet där du
är välkommen med din gåva. Denna period firar vi nattvard
följande söndagar: 5 dec, 26 dec, 16 jan, 6 feb. Om du missar gudstjänsten går det att lyssna till predikan i efterhand
på församlingens youtubekanal eller webbsida.

Samlingar i juletid
Söndag 19 dec 16:00 Sånggudstjänst: Vi sjunger julens
sånger. Fika före samlingen från kl. 15.
Julafton 22:00 Julandakt med julens sånger och budskap.
Annandag jul 10:00 Missionsgudstjänst med insamling till
Equmeniakyrkans internationella mission. Oskar Fornander predikar.
Nyårsdagen 16:00 Gudstjänst i Missionshuset i Vittaryd
med Håkan Larsson och Håkans änglar.
Trettondedag jul (torsdag 6 januari) kl. 15:00 Musikgudstjänst med Mikael Järlestrand.

Ekumeniska böneveckan 2022
Årligen samlas kyrkor världen över för bön under Böneveckan för kristen enhet. Vi uppmärksammar denna vecka tillsammans med pingstförsamlingen och Svenska kyrkan den
16 till 23 januari (v.3). Mer information kommer. Välkommen med i bön för vår värld och bygd!
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Bön
Morgonbön varje onsdag kl. 8–9 i Missionskyrkan
Ett med dem – bönesamling arrangerad av Open doors för
världens förföljda kristna. I Missionskyrkan eller på
www.live.open-doors.se. 1/12 och 2/2 kl. 19:00.
Ekumenisk bön i Bergadalskyrkan, torsdagar udda veckor
kl. 19.
Dessutom har vi förbön i våra gudstjänster, och du får
gärna komma och be en stund innan gudstjänsten börjar, i
bönerummet eller kyrksalen.

Övriga samlingar
Vi tänder julkrubban 27/11 kl.17:00 då det bjuds på glögg o
pepparkakor med adventssånger
Ingarps ungdomskör lördag 5/2

Sopplunch
Dagledigas julfest tisdag 14 december
14:00 Julsånger med Bengt Birgersson,
gröt och skinkmacka.

www.missionskyrkanlagan.se

Ljungby närradio
I Ljungby närradio sänds morgonandakter
måndag–fredag kl. 6:15 med repris 8:30
och 22:00, och du hör dem på 95.8MHz.
Bergaortens Missionsförsamling ansvarar
för morgonandakterna i närradion v.48
och v.2, och dessa kan du även ta del av
via församlingens webbsida.
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tel.0372-35050 mail. info@steab.nu

Feringevägen 1 Vittaryd
0372-700 09
Stängt måndagar

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

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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Scouterna har under höstlovet också invigt det
nybyggda vindskyddet vid Sommarhemmet Sundet, något som kommer att användas flitigt
framöver.

Dags att tända ljusen!
Det lackar mot jul – och för tredje året i rad så
har Missionskyrkans scouter stöpt ljus som kan
lysa upp vintermörkret hemma hos dig.

LAN, fritidsgård och läxhjälp
På samma sätt har de lite äldre ungdomarna i
Con Dios haft fullt upp under hösten med samlingar varannan fredag och med LAN under höstlovet. Söndagar kl. 16.00 - 18.30 har kyrkan öppnat fritidsgård för elever i årskurs 7-9 och på
torsdagseftermiddagar är kyrkan öppen för läxhjälp (läs mer i artikeln på sidan 3).
– Vi vill finnas till för ungdomarna och deras behov, säger Orsi Szabó, ungdomsledare.

– Vi har stöpt 2000 ljus så det finns gott om
dem, säger Tomas Johansson, scoutledare.
Ljusen kommer att finnas till försäljning utanför
Missionskyrkan i Lagan den 27 november kl.
17.00 när julkrubban och julljusen tänds inför
första advent och det bjuds på glögg, pepparkakor och adventssång. Man kommer också att
kunna köpa scouternas ljus i anslutning till gudstjänsterna i Missionskyrkan och på Kastebergs
julmarknad den 27-28 november.
Lägerverksamhet – och nytt vindskydd
– Det här är ett sätt för oss att samla in pengar
till scouternas lägerverksamhet så att alla barn
ska kunna ha ekonomisk möjlighet att vara med,
även på den stora jamboreen i sommar, berättar
Tomas.
SCOUT

CON DIOS

SÖNDAGSSKOLA

Måndagar kl.19.00 i Vittaryd

Fredagar kl.19.00 ojämn vecka

Orsi Szabó

Carl-Johan Nilsson

Orsi Szabó

tel. 076-021 17 60

tel. 0372-701 51

Josefin Larsson tel. 072-222 63 33

tel. 076-021 17 60
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