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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 

En hel sommar 
HELA sommaren. Det känns som väldigt länge 
sedan vi hade en hel sommar framför oss med 
ett program på Sommarhemmet Sundet. Det har 
varit tider då vi inte kunnat träffas och mötas på 
Sundet utan begränsningar. Men i år, 2022, har 
vi möjligheten att träffas på denna härliga plats. 
Nu kan vi mötas hela sommaren.  

HELA Sundet. Lördagskvällar på Sundet är ju nå-
got som varit i över 80 år. Gudstjänster på sön-
dagsförmiddagar är så härliga. Onsdagskvällar på 
bryggan i solnedgången. Bibelskola, gudstjänster 
och fikastunder.  

HELA Du kan komma till Sundet. Känner du dig 
uppåt och livet är verkligen precis så som Du 
drömt och längtat efter. Dela din glädje med oss. 
Känner du att det är tungt och jobbigt. Inget 

stämmer med längtan och önskningar eller inte 
alls. Det finns någon på Sundet som vill och har 
tid att lyssna då. Dela det med någon. 

HELA Jesus. Sommarhemmet Sundet är en mö-
tesplats mellan människor. Det är också en mö-
tesplats med Jesus. Har Du lärt känna Jesus och 
lever med Honom varje dag? Här kan Du dela 
det livet med vänner. Har Du inte lärt känna Je-
sus ännu? Då vi vill ge Dig möjligheten att möta 
Jesus. Lära känna Honom och ta emot Jesus som 
Din frälsare med allt det som finns i Honom.  

 

Välkommen till Sommarhemmet Sundet.  

Hela sommaren finns hela Sundet för hela Dig 
som vill ta emot hela Jesus. 

Sundets programgrupp  Gm Tomas Andersson 

mailto:pastor@bergaortensmissionsforsamling.se
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 Servering efter alla samlingar 
lördagar även 18.00-19.00 

 

Söndagar kl. 10:00 firar vi gudstjänst med predikan, sång, bön, m.m. 

Efteråt blir det fika. I samband med gudstjänsten gör vi även en in-

samling för att bekosta församlingens verksamhet där du är välkommen 

med din gåva.  

Med start söndagen efter midsommar firas gudstjänsterna på  

Sommarhemmet Sundet. 

Gudstjänster i Lagans Missionskyrka   

Välkommen till Sommarcafé på 
Sundet: Hoppets café. Kom och ät våfflor/fika 
och dela en stund i gemenskap på en vacker 
plats. Onsdagar kl. 17–20, den 6 juli - 
24 augusti. (stängt den 27 juli). 
Välkommen!  

 Hoppets café 

Inför Hela Sundet sjunger den 3 september har Du möjlighet att önska 
just Din favoritsång. Senast den 30 juni vill vi ha ditt bidrag. Läs mer 

under den 3 september.  

Önska din sång! 
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7 maj 19.00 
Gerd o Dhanne 

14 maj 19.00 
Livslust 

21 maj  19.00 
Åke Nordqvist & Hans Carlén 

Vi kan väl knappast annonsera att Artur Erikson kommer till Sundet, men 
denna lördagskväll kommer likväl handla om honom. Han är sångarpas-
torn som med åtskilliga framträdanden och många skivinspelningar 
nådde långt utanför frikyrkan och sjöng sig in i den svenska folksjälen. 
Programmet bjuder både på hans sånger och på berättelser om kända 
och okända inslag ur hans liv. Vi leds genom kvällen av Åke Nordqvist 
som är pastor i Equmeniakyrkan och Hans Carlén som varit aktiv som 
pianist, organist och körledare. 

Med sång och musik kan man sprida mycket glädje 
och vad kan då vara bättre än göra det med Gospel 
som dessutom betyder glädjebudskap? Välkommen 
till en livfull kväll med mycket glädje tillsammans 
med Ungdomskören Livslust från Värnamo bestå-
ende av ca 15 ungdomar i övre tonåren under led-
ning av Filippa Blomstrand.  

Gerd Lindgren är en känd sångerska, körledare och pianist. Hon spe-
lar dessutom dragspel och piporgel. Känd från bland annat Minns du 

sången och har många skivinspelningar i bagaget. Dhan Hector är 

pianist och saxofonist. Också känd som ’Mr Hammond’. Han har 
medverkat vid många gospelkonserter och andra events och är en 
erkänt skicklig ackompanjatör. Gerd och Dhan är gifta sedan 2020 
och bosatta i Älvängen utanför Göteborg. En blandad repertoar och 
rik variation av instrumentkombinationer utlovas: dragspel, saxofon, 

hammond, sång och piano i en skön blandning. Så här beskriver Roland Utbult en konsert med pa-
ret: ”Genuin musikalisk upplevelse från två personer, Gerd och Dhan, som fått briljanta gåvor att 
förvalta – med Jesus i centrum. Förvänta dig musikaliska höjdpunkter där musiken vävs till ett vack-
ert hantverk!”  
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28 maj  19.00  
Joy Singers 

4 juni 19.00 
Dan-Inge Olsson 

Dan Inge, sångarpastor och musiker från Sösdala, är idag verksam 
som sångare, körledare, musiker och församlingspastor. Han har sam-
arbetat och samarbetar än idag med flera av Equmeniakyrkans evan-
gelister, bland andra Britta Hermansson, är en av medlemmarna i 
sånggruppen Evangelistkvartetten, i DIO Band och musikgruppen Go-
spel Stompers. Dan-Inge har varit pianist åt sångare som Lena Maria 
Klingvall, Märta Svensson och Mikael Järlestrand. Han har skrivit 

och arrangerat ett hundratal sånger, och även producerat och arrangerat ett flertal skivor. Efter 
många års väntan kom 2017 hans tredje egna skiva, "Älskad". "Jag älskar mångfalden och tydlighet-
en i den kristna sångskatten där Jesus Kristus är i centrum”  

Vi välkomnar återigen Gospelkören Joy Singers från Ljungby 
under ledning av Johnny Johansson och Gisela Nygren. Joy 
Singers sjunger egna Gospellåtar komponerade av Johnny och 
Gisela. Joy Singers har funnits över 2 decennier, de har gjort 2 
skivor med eget material från traditionell gospel till modern 

lovsång. Ett härligt Gospelgung med Jesus kärleksbudskap utlovas! 

Lina – en musikalisk monolog. Emy Stahl gestaltar Lina Sandells liv i ord och 
ton. Ostkaka och kaffe. Arrangeras av Missionsförsamlingen och Svenska 
kyrkan. 

Tisdag  31 maj 14.00 
Sommarfest för daglediga 

6 juni  annandag pingst 10.00 

Ekumenisk gudstjänst på Sommarhemmet Sundet. 
Medtag egen fikakorg. 
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18 juni  19.00 
Malena Furehill 

25 juni  19.00 
Märta Svensson 

Märta Svensson är för de flesta av oss ett mycket välkänt namn. 
Hela sitt liv har hon ägnat åt att sjunga om Jesus som sin bästa 
vän. Hon började sjunga solo i hemförsamlingen vid 6-års ålder 
och sen dess har hon aldrig slutat. Och som hon har sjungit! Ota-
liga kampanjer, TV-program, gudstjänster, konserter och turnéer 

har det blivit genom åren både i Sverige och utomlands. Tidigt samarbetade hon med Cyndee Pe-
ters. Väckelsemöten i NyttLiv-offensiverna tillsammans med riksevangelist Jan Erixon och TV-
inspelningarna av Minns du sången är ytterligare några sammanhang där hon medverkat. Hennes 
repertoar sträcker sig från enkla visor till avancerad kyrkomusik, men mest förknippas hon med 
gospelgenren. Välkommen till en kväll fylld av sång med välgörande innehåll för ande, kropp och 
själ. 

Längtanstrådar. Vismakaren Malena Furehill vill skriva, spela och sjunga sånger 
som drar i ”längtanstrådarna”. Hon vill dela ord och toner som väcker hopp 
och förundran, inför livet, inför skapelsen och Gud. Med sig har hon musikanten 
Tinna Persson på slagverk och dragspel.  

LarsLisa Andersson växte upp i Smålandsstenar och bodde där fram till 
1978 då musikstudierna i Göteborg påbörjades. Sedan slutet av -70 
talet har turnéer och inspelning avlöst varandra runt om i världen. För-
utom att arbeta tillsammans med andra artister har det även blivit tre 
egna album. Han har jobbat med artister som: Andrae Crouch, Carola, 
Triple & Touch, Gladys Del Pilar, Sonja Aldén, Janne Schaffer, Edin 

Ådahl, Salt, Choralerna, Jerusalem m.fl. LarsLisa har också ett intressant samarbete med Läkarmiss-
ionen och ”Sånger för livet”. LarsLisa Andersson kommer att bjuda på en mångfacetterad musik-
upplevelse.  ”Eftersom jag själv är en allätare när det gäller musik, så känns det naturligt att blanda 
olika musikaliska element vid mina konserter.”  

11 juni  19.00 
Lars-Lisa Andersson 

 26 juni   10.00  Gudstjänst Orsolya Szabó              
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2 juli 19.00 
Nils-Börge Gårdh 

9 juli  19.00 
Granathz 

16 juli  19.00 
Roland Lundgren 

Sedan slutet av 60-talet har Nils Börge Gårdh turnerat och 
sjungit i kyrkor i både Sverige, Europa och USA. Fortfarande är 
han ute och underhåller, berör och berättar om sin tro. Förra 
sommaren besökte han Sundet och i år kommer han alltså igen 
med ett program som bjuder på andliga klassiker, country och 
gospel samt en och annan odödlig sång. 

På ett lättsamt sätt blandas eget material med äldre och nyare 
sånger, gärna i olika stilar. Med sin bas i Uddevalla har Granath’z 
spelat och sjungit i många år. Under 2015 medverkade de bland 
annat i flera sommarandakter på SVT och syns ofta i de kristna 
TV stationerna Kanal 10 och TBN Nordic.  
De har gjort två CD skivor och smakprov finns bland annat på 

Spotify. Flera av sångerna har kommit till under svåra prövningar och visar på en TRO som bär och 
håller. Granath´z är; Anita Granath, sång och gitarr, Thomas Granath, sång och gitarr samt Anders 
Söderqvist, bas och sång. 

Roland Lundgren har rest som sångevangelist i nästan 60 år. Hans namn är 

mest känt tillsammans med sin svåger Curt Petersen i sångarduon 

Curt&Roland.  

Roland blandar sina sånger med både humor och allvar och har genom allt 

ett klart Jesuscentrerat vittnesbörd. Vi ser fram emot en härlig kväll i bästa 

’Sundetanda’!  

 10 juli 10.00  Gudstjänst Granathz 

 3 juli 10.00  Gudstjänst 
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17 juli 10.00   Gudstjänst Jan Tunér   

24 juli 10.00  Gudstjänst med nattvard Oskar Fornander  

31 juli  10.00  Gudstjänst  De brustnas camping och broder  Yun 

30 juli  19.00 
De brustnas camping och broder  Yun 

I år har De brustnas camping 10-årsjubileum och för 4:e året i 
rad har de sitt sommarläger på Sommarhemmet Sundet. De 
brustnas camping är en ideell förening som vänder sig till 
människor som har eller har haft ett tufft liv. Under camping-
veckan är deltagarna med på bibelstudium, själavård, förbön 
och gemenskap. På sundetkvällen på lördagen och söndagens 

gudstjänst talar broder Yun "Den himmelske mannen", ledare för den underjordiska kyrkan i Kina. 
De brustnas camping medverkar med sång. 

Far, mor och dotter som vill dela med sig av sina sånger och 
även sin tro på Gud. Kjell och Gunilla från Holsbybrunn känner 
många av oss igen från tidigare besök på Sundet, medverkan 
på kanal 10 och många andra sammanhang. Sången och musi-
ken har alltid varit en självklar del av deras liv. Både Kjell och 
Gunilla är vana talare och delar gärna det de har på sina hjär-
tan. Beatrice bor med sin man Per-Magnus i Ekenässjön och 
är bl.a. lovsångsledare i Pingstkyrkan, Vetlanda. Sången har 
fått en allt större plats i hennes tillvaro och hon skriver även 
egna sånger. Nu ger sig trion ut på uppdrag runt om i landet 
så långt tiden räcker. Med sin sångstil som innefattar Sout-
hern Gospel, country, ballader m.m. vill de sprida glädje och 
gemenskap. 

23 juli  19.00 
Family 3 
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6 augusti  19.00 
Gospel five 

20 augusti  19.00 
Josef Tingbratt 

13 augusti  19.00 
Läsarsångarna 

Gospel Five från Motala är ett kamratgäng som spelat och sjungit 
tillsammans i olika konstellationer alltsedan ungdomen. Sedan 
cirka 10 år tillbaka kallar man sig Gospel Five och sjunger kvartett-
sång till piano och keyboard ackompanjemang. Sångerna är i hu-
vudsak hämtade från den kristna sångrepertoaren. Ärendet är att 

”förmedla det hopp som vi har i Jesus Kristus och budskapet om Guds kärlek till oss människor”.  
Sångstilen präglas av täta stämföringar och med en variation av sång och musik som inkluderar 
hymner, gospels, country, läsarsånger och lovsång. Den musikaliska dräkten är både svängig och 
mera sakral, ibland omväxlande med  a cappella sång. 

Josef Tingbratt kommer erbjuda en avskalad konsert med ut-
valda delar av sin repertoar med eget material. Sångerna är 
berättelser ur livets olika delar och knyter an till temat för Jo-
sefs soloalbum från 2013 som har namnet ”Alla delar av mitt 
liv”. Sedan albumet släpptes har Josef också släppt flera singlar 
och medverkat på andra produktioner. Under våren 2022 är 

inspelning av ytterligare nytt material inplanerat. 
Sångerna behandlar livets olika skeden, ljusa och mörka perioder men med en grundton av förtrös-
tan och trygghet i gudstron. 

Läsarsångarna Rydaholm var en ny bekantskap för Sundet 
senast det begavs sig 2019. De gjorde ett bejublat framträde 
då och är nu hjärtligt välkomna tillbaka. De tillhör Frikyrkan 

Rydaholm och gjorde sitt första framträdande 2014. De är för närvarande 18 damer och herrar i 
mogen ålder som sjunger och spelar tillsammans till gitarr och piano. De sjunger företrädelsevis de 
gamla kända läsarsångerna. 

 14 augusti  10.00  Gudstjänst Lucas Emgård 

 7 augusti 10.00  Gudstjänst  Bengt-Ivar Johansson 
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27 augusti  19.00 
Mattias & Therese  Martinsson 

3 september 19.00 
Hela Sundet sjunger 

Sommarens finalkväll blir en allsångskväll där Du har möj-
lighet att påverka innehållet. Ta chansen att önska de 
sånger du vill höra!  Till och med den 30 juni finns möjlig-
het att lägga en lapp i önskelådan på sommarhemmet, 

skicka ett mail till program@sommarhemmetsundet.se eller skriva till oss via facebooksidan 
’Sommarhemmet Sundet’.  Under ledning av Tomas Andersson, Malin Bogeklint och Gabriella Mel-
lergårdh avslutar vi sommaren på Sundet på bästa sätt – genom att tillsammans sjunga om Jesus 
och vad Han har gjort för oss! 

Mattias Martinson arbetar som evangelist för fadder-
barnsorganisationen Compassion. I sin tjänst reser han 
runt bland Sveriges församlingar för att förkunna, un-
dervisa och leda lovsång. Mattias har även släppt flera 
uppskattade skivor genom åren. Med sin passion för 
teologi och sitt bultande lovsångshjärta inspirerar och 
utrustar Mattias unga som gamla från olika samman-
hang inom svensk kristenhet. Mattias har tidigare bl.a. 

varit pastor i Göteborg Vineyard och även föreståndare i Nimbuskyrkan Öckerö.  
Therese är musikant, låtskrivare, sångerska och sångpedagog. Till vardags jobbar Therese som mu-
siklärare och sångpedagog på Rytmus Gymnasiet i Göteborg. Hon strävar efter att se individen och 
vara närvarande i mötet, vare sig det är hemma, på jobbet, promenaden eller i en gudstjänst. Hon 
älskar det blå havet, båtar, bakelser och att vara kreativ. Hon finner ro i skymningsljuset och hopp i 
gryningen. 2017 släppte Therese den kritikerrosade och omskrivna skivan ”På alla sidor omsluten”. 

 
28 augusti  10.00  Gudstjänst Mattias & Therese  Martinsson 

 
21 augusti 10.00  Gudstjänst med nattvard Oskar Fornander  

mailto:program@sommarhemmetsundet.se
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www.missionskyrkanlagan.se 

Sommarhemmet Sundet ägs och drivs av 
Bergaortens Missionsförsamling  

Stöd Sundet:  BG 5416-7846 

Swish: 123 272 14 96 

märk ”sundetfonden” 

Kontakt: kontakt@sommarhemmetsundet.se 

www.facebook.com/SommarhemmetSundet 

www.sommarhemmetsundet.se 

Verksamheten sker i 
samarbete med Studie-
förbundet Bilda  


