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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 

Barn-och ungdomsledare: Orsolya ”Orsi” Szabó 
076-0211760 
ungdomsledare@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 

  Bergaortens Ungdom – en del av equmenia 
Söndagsskola, fritidsgård, condios, konfirmation 
Bg: 481-4505 
Swish: 123 453 28 75  
Ordförande: Carl-Johan Nilsson, 070-395 84 45 
Kassör: Johanna Emgård, 070-321 16 57 

Vittaryds Scoutkår-en del av equmenia 
Bg: 790-5698   Swish: 123 559 57 56 
Kårchef: Carl-Johan Nilsson  070-395 84 45 

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! 
 
www.bergaortensmissionsforsamling.se 

Välj en grekisk bokstav 
Det grekiska alfabetet är populärt. Även om du 
inte kan ett ord grekiska känner du säkert igen 
flera av språkets bokstäver, åtminstone till nam-
net (några av dem ser ju lite annorlunda ut jäm-
fört med våra latinska varianter). Och igenkän-
ningen kommer sig av att dessa brukar användas 
för att beteckna både det ena och det andra.  

Så har vi till exempel den mest välkända mate-
matiska konstanten π (pi), vi använder Σ (sigma) 
för att beteckna en summa, vi kan ange små 
enheter med prefixet för miljondelar som i μm, 
betecknat med μ (my, uttalat mikro-), förstår du 
inte ett jota (ι) av detta så har du även där en 
grekisk bokstav. Och nu på sistone har det gre-
kiska alfabetet fått låna sina bokstäver åt mu-
tationer av coronaviruset och vi har blivit be-
kanta med till exempel delta (δ) och omikron (ο). 

I detta nummer av Till alla kan du läsa om en 
grundkurs i kristen tro som går under namnet 
alpha (α), den första bokstaven i det grekiska 
alfabetet. Läs mer om alphakursen och hur du 

anmäler dig på nästa sida, men låt mig först ta 
ett exempel till. 

Eftersom Bibeln är delvis skriven på grekiska 
finns det referenser till bokstäver även där, som 
när Jesus talar om sig själv i följande ordalag: 
»Jag är A och O, den förste och den siste, början 
och slutet.«1 Här rör det sig alltså om alfa (A) 
och omega (Ω), den första respektive sista bok-
staven i alfabetets följd. Och härav uttrycket »A 
och O« (som kanske egentligen borde vara »A 
och Ö« på svenska).  

Tänk att Jesus kan få vara A och O för dig, i bety-
delsen »det (enda) viktiga«2 eller som den som 
täcker in allt från början till slut. Med denna tro 
vet vi var vi kommer ifrån och vart vi är på väg: i 
livets båda ändar finner vi Gud. Och allt däre-
mellan ryms i hans omsorg. Det är den kristna 
tron, och det är väl ändå en god tro att leva av. 
Och om den inte skulle vara din än, så kanske 
det börjar från början med alpha … 

Oskar Fornander 

1) Uppenbarelseboken 22:13 
2) Betydelse av uttrycket »A och O« enligt Svensk Ordbok 

mailto:pastor@bergaortensmissionsforsamling.se
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Alpha är en social mötesplats som utforskar 

grunderna i den kristna tron. Varje tillfälle bjuder på 
en ny fråga om tro och är utformad för att skapa sam-
tal. Det är helt enkelt en öppen, informell och ärlig 
plats för att utforska och diskutera livets stora frågor 
tillsammans. 

Kursen sträcker sig över elva veckors tid med en sam-
ling varje vecka. Varje träff kännetecknas av gemen-
skap, föredrag och goda samtal.  

Under vårterminen träffas vi på onsdagskvällar kl. 
18:30–20:45 i Missionskyrkan. Kvällen börjar med att 
vi äter tillsammans, därefter lyssnar vi till ett föredrag 
som följs av öppna samtal utifrån dagens ämne. Vi 
kommer också ha en heldag eller helg tillsammans. 
Alpha börjar onsdagen den 16 februari, och är färdig 
vid utgången av april. 

Vill du vara med? Kursen är kostnadsfri men vi vill ha 
din anmälan för att kunna planera. Anmäl dig till för-
samlingens pastor eller på webbsidan. 

 

Vi har inte alla svar men är öppna för alla frågor. 

 

Oskar Fornander, 079-073 09 91 

www.alpha-lagan.se 

Vardagsrum för livets stora frågor 

http://www.alpha-lagan.se
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”Alpha hjälpte mig förstå 
att Bibeln är äkta” 
– Jag fick kontakt med församlingen året innan 
och kände mig hemma, men var nyfiken på vad 
tro egentligen är för någonting. Alpha stämde 
för mig och var perfekt för att lära sig mer om 
kristen tro. 

– Samtalen vid varje samling var betydelsefulla 
för mig. Första gången lyssnade jag mest, sen 
kom det fler frågor efterhand. Alpha är sakligt 
och fakta, inte påtryckningar och jag gillade upp-
lägget på kursen som alltid började med en en-
kel måltid. Jag kom alltid rusande från jobbet så 
det var skönt att landa i mat och prat tillsam-
mans för att varva ner. Jag tyckte också det var 
spännande att man kunde koppla händelser i 
bibeln till oberoende källor som bekräftade att 
det hänt, det fick mig att förstå att bibeln är 
äkta. 

Hade Alpha någon inverkan på din tro? 

– Jag har haft en tro sedan söndagsskolan men 
inte varit aktiv. I kursen hittade jag min frälsning, 

fick jag ta emot Jesus, och det lade en stabil 
grund att växa vidare i min tro. Alpha blev en 
grund att stå på. Jag hade alltid trott att för att 
bli kristen och vara med i en församling måste 
man förändra sig för att passa in, men jag lärde 
mig att Gud vill ha mig som jag är. 

Vem skulle du rekommendera att gå Alpha? 

– Jag rekommenderar egentligen alla att gå, alla 
som är nyfikna – både dem som varit troende 
länge och dem som är precis nya eller inte vet 
någonting. När jag gick 
var vi en mix av sådana 
som varit troende länge 
och jag som var färsk, 
jag tror det är bra med 
en viss blandning. 

 

 

 

Ulf Sundström 

Gick Alpha 2005 i  
Missionskyrkan i Lagan. 

Funderar du på livets frågor? 
Alpha är ett koncept som kommer från England på 90-talet och utformades som en kurs för männi-
skor som inte är vana vid kyrkan men nyfikna på livets frågor i allmänhet och den kristna tron i syn-
nerhet. 

Fram till i dag har Alpha genomförts i tusentals kyrkor världen över och flera miljoner människor 
har gått kursen. 

Genom åren har det genomförts ett antal kurser i Missionskyrkan i Lagan, och efter några års uppe-
håll är det nu dags igen. Är du nyfiken på att utforska livets frågor? Du är välkommen med din an-
mälan! www.alpha-lagan.se  

Hur är det egentligen att gå Alpha? Tre personer som tidigare deltagit i Alpha, berättar om sina 
erfarenheter. 

http://www.alpha-lagan.se
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”Om vi inte gått Alpha 
hade livet fortsatt som 
förut” 
– Min vän bjöd in mig till Alpha. Jag var aktivt 
kristen i min ungdom men gled ur församlingen 
när jag flyttade. Har alltid varit intresserad av 
frågor om religion, liv och död och livets mening 
och sånt man förknippar med det. 

– Hela upplägget är jättefint, för det ligger myck-
et i att man äter tillsammans, det ger en lite dju-
pare kontakt med varandra. Pastorn var trevlig 
och duktig. Det visade sig att vi kände några av 
deltagarna, det gav lite extra gemenskap. Under-
visningen var jätteintressant. 

Hade Alpha någon inverkan på din tro? 

– Om vi inte gått Alpha hade livet fortsatt som 
förut, så Alpha hade en väldigt avgörande inver-

kan. Jag hade ingen särskild upplevelse men det 
växte fram att vi tog emot Jesus på nytt. Det 
kändes bra, som att komma hem när man gått 
vilse länge. 

Vem skulle du rekommendera att gå  Alpha? 

Jag bjuder gärna in en sökare, den som är lite 
intresserad av sådana saker, det kan gå lättare. 

 

 

 

 

 

Christer Bodeskog 

Gick Alpha omkring år 
2010 i Limmared, till-
sammans med sin 
hustru Ingegerd. 

”Det fanns ett genuint 
intresse för människor” 
– Jag gick Alpha mest för en väns skull som jag 
ville uppmuntra att vara med. Sen tyckte jag 
också det skulle bli spännande – jag hade hört så 
mycket om Alpha och var nyfiken på vilka mer 
som skulle vara med. 

– Jag gillade upplägget med mat, undervisning 
och samtal med chans till frågor. Men jag hade 
önskat att det hade kommit upp fler svårare 
frågor och mer av diskussion än det blev när jag 
gick. Jag uppskattade att det var så kravlöst och 
öppet, att man fick komma som man var och att 
det fanns ett genuint intresse för människor. 

Vem skulle du rekommendera att gå Alpha? 

– Vem som helst som är nyfiken på vad kristen 
tro innebär, som gillar att diskutera, ställa frågor 
och umgås – Alpha är en jättebra möjlighet till 
det. Jag kan se alla 
åldrar och personer i 
Alpha. 

 

 

 

Mia Tunér 

Gick Alpha 2013 på 
Slussen i Lagan, arran-
gerad av Missionskyr-
kan. 
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Söndagar kl. 10:00 firar vi gudstjänst med predikan, sång, bön, m.m. Ibland innehål-
ler 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: 6 febr, 6 mars, skärtorsdagen.  
Söndagen den 20 mars Gudstjänst i Vittaryds missionshus med scoutinvigning. 
Om du missar gudstjänsten går det att lyssna till predikan i efterhand på församlingens 
youtubekanal eller webbsida.  
Söndagsskola under gudstjänsttid jämna veckor med start 13 februari.  

På torsdagar kl.11.00 i matsalen, kom gärna med 
och sjung. 
Missionskyrkan: 3 februari, 3 och 31 mars 
Ekumeniskt: 27 januari,24 februari,24 mars, 28 april 

Andakter på Åbrinken 

Gudstjänster  

Alpha 

Onsdagar 18.30-20.45 

Med start den 16 februari 
Läs mer på sidan 3 om Alpha och 
hur du anmäler dig. 
 www.alpha-lagan.se 

 

Skärtorsdag  19:00 Getsemanestund med nattvard 

Långfredag   15:00 Gudstjänst i Vittaryds Missionshus 

Påskdagen    10:00 Gudstjänst 

Påsken 

http://www.alpha-lagan.se
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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. 2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6, 
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 bör-
jar, i bönerummet eller kyrksalen.  

 
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.8 och 
v.14, och dessa kan du även ta del av via 
församlingens webbsida.  

Bön  

Ljungby närradio  

Sopplunch  12.00 

8 februari   Gert Thorén visar bilder och berättar om sin 

resa med SAM-hjälp  

8 mars   Se & Häpna     

5 april   Min livsberättelse – samtal med Margareta Berg    

3 maj            

Övriga samlingar 

De Brustnas camping med Jan Sköld bjuder in till väckelsemöte 

den 26/3 kl.18.30 de medverkar även på söndagens gudstjänst 

www.missionskyrkanlagan.se  

Här ser du vad vi planerat 
för perioden men med 
tanke på smittspridning 
och restriktioner kan pro-
grammet komma att änd-
ras och hur vi genomför 
våra samlingar justeras. 
Håll dig uppdaterad med 
församlingens kalender på 
webbsidan. 

http://www.missionskyrkanlagan.se
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En kyrka för folk som inte 
gillar kyrka? 
Jag heter Mia Martinsson, jag ordinerades till 

pastor i höstas och är en av initiativtagarna till 

nätverkskyrkan Tro&Tvivel.  

Vad är Tro&Tvivel då, och varför står det om oss 

här?  

Tro&Tvivel startade som ett resultat av att jag 

och några andra troende som arbetat som kul-

turarbetare, i våra olika sammanhang, träffat 

många människor som vi blivit vänner med. I 

samtal i loger efter spelningar har det inte sällan 

kommit att handla om livets mening och andra 

existentiella frågor. Men det har också varit tyd-

ligt att många av olika anledningar inte kan 

tänka sig att gå till mer traditionella kristna sam-

manhang för att fortsätta dessa samtal. Då bör-

jade en tanke ta form. Hur kan vi hjälpa männi-

skor med detta? Hur kan vi forma en kyrka för 

folk som ”inte gillar kyrka”? För intresset och 

frågorna finns ju där.  

Detta blev starten för Tro&Tvivel. 

Hur jobbar vi då? Ja, vi har träffar i hemmiljöer 

för samtal om andliga frågor i allmänhet och 

kristen tro i synner-

het, runt om i Sve-

rige (med pandemi-

paus dock). Vi an-

ordnar event med 

konstutställningar, 

mingel och konsert 

med någon artist av 

något slag. Vid 

dessa tillfällen har 

vi i förväg bett ar-

tisten att fundera över om hen har några tankar 

eller frågor om kristen tro, som vi sedan har ett 

panelsamtal kring inför publik. Det brukar bli 

väldigt spännande samtal. Vi arbetar också 

mycket digitalt. Vi spelar in poddar, finns på FB 

och har olika zoom-träffar där de gemensamma 

samtalen står i fokus.  

Över huvud taget upplever vi att det finns ett 

stort behov av just samtal. Inte monolog, utan 

dialog. Där alla frågor är välkomna och där vi får 

söka tillsammans. 

Hur är kopplingen till Lagan, då? Jo, Bergaortens 

Missionsförsamling är vår s.k. Moderförsamling. 

För att använda en Star Wars-metafor, så kan 

man säga att de är vårt moderskepp. :-) Detta är 

vi verkligen så tacksamma över. Ta gärna kon-

takt med Oskar Fornander eller någon annan i 

församlingen om ni vill veta mer och kolla gärna 

in Tro&Tvivels hemsida. www.trootvivel.com 

Mia Martinsson 

http://www.trootvivel.com


9 

 

Med Bibeläventyret som verktyg kan barn i 
årskurs 4 och 5 lära känna Bibelns berättelser. 
Licensierade instruktörer tar Bibelns berättel-
ser rakt in i klassrummet, med rörelser, drama-
tik och kreativa uttryck. 

Läroplanen för grundskolan säger att elever 
bland annat ska känna till berättelser ur Bibeln 
och förstå historien bakom helgdagar som firas i 
Sverige. Det är viktigt för barnen ur ett kulturellt 
perspektiv för att förstå det samhälle som de 
växer upp i.  

– Men när man träffar barn och unga idag är det 
slående hur lite bibelkunskap de har. Allmän-
kunskapen som fanns förr är helt bortblåst. Jag 
har träffat 6-7-åringar som inte ens vet vad Bi-
beln är, säger Andreas Hultsten. 

Han är nationell ledare för Bibeläventyret, ett 
icke-konfessionellt läromedel, utformat efter 
skolans behov enligt läroplanen. Varje år får 
cirka 1500 klasser besök i årskurs 4 och 5 av li-
censierade instruktörer som med hjälp av krea-
tiv pedagogik lotsar barnen genom Bibelns be-
rättelser i Gamla och Nya Testamentet.  

Många lärare har också bristfälliga kunskaper 
om Bibeln, berättar Andreas. 

– Just bibelkunskap ingår inte i lärarutbildning-
en, så lärarna är väldigt tacksamma för den ex-
perthjälp vi kan ge, så länge vi gör det på skolans 
villkor och berättar på ett icke-konfessionellt 
sätt.  

– Vi vill hjälpa kyrkor att förstå att de kan, får 
och bör vara ett stöd för skolan. Som kyrka har 
vi ansvar för att alla ska få ta del av Bibelns be-
rättelser. Om vi inte gör det, vem ska då be-
rätta? säger Andreas Hultsten. 

Sedan i höstas har Missionskyrkan i Lagan två 
licensierade instruktörer som kan erbjuda Bibel-
äventyret om Gamla Testamentet för årskurs 4. 
Från och med hösten 2022 hoppas församlingen 
också kunna utöka erbjudandet med Bibeläven-
tyret Nya Testamentet för årskurs 5.  

För mer information och bokning, kontakta ung-
domsledare Orsolya Szabó, 076-021 17 60. 

 

Gabriella Mellergårdh 

 
Fotnot: Bibeläventyret är en del av Svenska Bi-
belsällskapet vars huvudmän är alla kyrkor i Sve-
rige, Kungliga Vitterhetsakademien och Svenska 
Akademien. 

I klassrummet får eleverna följa den röda tråden 
genom Bibeln och möta kända berättelser och 
personer som Abraham och Sara, Mose och 
Kung David. (Foto: Bibeläventyret) 

Bibeln – ett äventyr för skolan 
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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 I VITTARYD 

Måndagar kl.19.00 

Carl-Johan Nilsson  

 070-395 84 45 

CON DIOS   

Fredagar kl.19.00 jämn vecka 

Orsi  Szabó  076-021 17 60 

 

SÖNDAGSSKOLA 

Jämn vecka kl.10.00 

Orsi  Szabó     

076-021 17 60 

Scouterna, vad är det för några? 

Är det små grönklädda barn som springer runt i sko-
gen och letar efter kottar? 

Eller stiligt uppklädda barn med skjorta och halsduk 
som hjälper gamla tanter över gatan? 

Nja, detta är väl inte hela sanningen men helt osant är 
det inte heller.    

Som scout i Vittaryds scoutkår är du del av ett större 
sammanhang. 

Vi är ca 25-30 scouter som samlas varje måndag, i 
equmenia som vi tillhör är vi ca 9.000 scouter fördelat 
på 270 kårer, totalt i Sverige är vi ca 70.000 scouter 
och i drygt 200 av världens länder är vi ca 40 miljoner 
scouter. 

Men det viktigaste med scouterna är ändå det lilla 
sammanhanget, gruppen/patrullen. Det är i den som 
vi gör vad vi än tar oss för. 

I maj förra året var vi ute på en heldagsvandring i 
skogarna mellan Dörarp och Hallsjö, ca 6-8 scouter 
per patrull fick följa aposteln Paulus liv, samtidigt 
hade vi olika praktiska uppgifter som skulle lösas un-
der dagens gång. På kvällen när vi kommit tillbaka till 
Sundet kopplade vi upp oss på ett digitalt lägerbål 
tillsammans med de 7 andra scoutkårerna som hade 
gått vandring på sina respektive orter. 

Tillsammans med dessa 7 kårer planerar vi att ha 
scoutläger i maj, de äldre scouterna 13år- planerar 
även att åka på Jamboree-22 som är ett riksläger och 
beräknas samla mer är 10.000 scouter. 

I somras var 
några av våra 
äldsta scouter 
på några da-
gars läger på 
ön Danö i Bol-
men. 

 

Läger och hajker är något som vi scouter verkligen 
längtar till, det är ett okomplicerat sätt att leva för 
några dagar. 

Vi bygger & badar, drömmer & diskar, lagar mat över 
öppen eld, sover i tält eller vindskydd men det vi gör, 
gör vi tillsammans. 

Något som vi gärna gör när tillfälle ges är att ge oss ut 
på sjön i våra kanoter, det är ett underbart sätt att 
komma nära naturen. I naturen lär vi oss mycket, inte 
bara om naturen i sig utan även om att ta hand om sig 
själv och andra. För det är genom att vi hjälps åt att 
dra åt samma håll vi kommer framåt. 

Så nästa gång du ser någon vara vänlig och hjälpsam 
kan det vara en scout förklädd till en 
”vanlig människa”. 

Som avslutning ber vi scoutens bön: 

Livets Gud, som söker alla 

du som ser till var och en, 

till vad än du vill mig kalla 

är jag redo bli din vän. 

Tack för staden och naturen 

och för glädje varje dag. 

Tack för människor och djuren, 

hjälp mig följa scouters lag. 

Amen 

 

-Var redo!       -Alltid redo! 

FRITIDSGÅRDEN 

Söndagar kl.16.00 

Monica Bergkvist 070-924 59 35 

Orsi Szabó 076-021 17 60 

Med tre fingrar mot pannan 

Carl-Johan Nilsson 

Kårchef  Vittaryds Scoutkår 


