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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 

Vik. Barn-och ungdomsledare: Cajsa Axelsson 
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 

Bortvald eller utvald? 

Jag tänker på idrottslektionerna i skolan. När det 
var dags att spela fotboll, basket eller något an-
nat och det skulle väljas lag, kunde idrottsläraren 
plocka fram två av de bästa fotbollskillarna som 
fick välja bland oss andra till sina lag. Själv kom 
jag förstås aldrig i fråga på att få välja; jag fick 
vara glad om jag ens blev vald. För efter att ha 
plockat till sig de bästa och  
medelmåttiga spelarna satt vi en grupp kvar som 
ingen ville ha med i sitt lag. Vi var nog mest en 
börda. Bortom besvikelsen kan även jag se att 
rent objektivt drog jag ner lagets prestation; jag 
var inget att ha på plan och fick därmed stå i mål 
där jag gjorde mer skada än nytta när jag duck-
ade för bollarna. Men känslan att bli vald sist, 
›ovald‹ eller rentav bortvald minns jag. »Du kan 
få resten« kunde den ene säga, och vi – »resten« 
– kände oss bortvalda, vi var de som ingen ville 
ha. 
Jag hoppas innerligt att dagens lärare gör an-
norlunda. Men kanske har du någon liknande 
erfarenhet av att inte bli vald i kompisgänget, till 
jobbet du sökt, eller vad det nu kan vara? Eller 
när man jämför sig med andras framgång – det 
är inte utan att man kan känna sig bortglömd av 
själva livet eller Gud. 

Tänk nu om det finns en annan, kompletterande 
erfarenhet. Ett kristet sätt att se på tillvaron är 
att vi alla är utvalda – av Gud: Du är utvald. Inte 
på någon annans bekostnad, men ändå. Och inte 
heller på någon särskild merit. Vi mår alla väl av 
att få vara en del i laget oavsett prestation. Se 
bara på den brokiga skara Jesus väljer ut som 
lärjungar, det är folk med högst tveksamma me-
riter:1 

En av dem fick tillnamnet Klippan trots att han 
var allt annat än pålitlig och stabil i början utan 
rentav förnekade sitt samröre med Mästaren. 
Ett brödrapar kallades för Åskans söner – hade 
det månne med deras heta temperament att 
göra? Någon annan är så gott som okänd, bara 
en i mängden och nästan anonym. Och en av 
dem blev förrädare. Men alla var de (och några 
fler) utvalda och önskade av Jesus. Och jag tän-
ker krasst att det är också du. Utvald. Inte sist, 
inte bortvald, inte istället för någon annan, inte 
på grund av dina förträffliga meriter. Men ut-
vald, en i laget. Så kom med, matchen har redan 
börjat! 

Oskar Fornander 
1) Se t.ex. Markusevangeliet 3:13–19 

mailto:pastor@bergaortensmissionsforsamling.se
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Hej Orsi! Du tar ledigt från ungdomsledar-

tjänsten fram till nyår. Vad har du för planer? 

Jag började en utbildning hösten 2021 och till 
hösten 2022 kommer jag förhoppningsvis 
avsluta den utbildningen, som lönekonsult. Jag 
kommer alltså studera under tiden och Gud får 
visa vägen framöver. 

Du hann bara vara ungdomsledare en kort tid 
innan Covid-19 drabbade oss och hela världen-
stängdes ner. Hur upplevde du denna period? 

Covidtiden var väldigt utmattande för den berö-
vade oss möjligheten att kunna mötas och um-
gås med varandra. Det drabbade båda ungdo-
marna och mig. Men vi lärde oss mycket både 
om Gud och om oss själva. Samtidigt var den full 
med utmaningar t.ex. att snabbt kunna förändra 
och hitta nya vägar. 

Något speciellt du varit med om under din tid 
som ungdomsledare som du vill berätta om? 

Det har varit speciellt när ungdomarna vågat 
öppna sig och ge förtroende. När de vågat dela 

sina innersta tankar. När vi har bett tillsam-
mans, gråtit och skrattat tillsammans. Det är 
värdefulla pärlor jag bär med mig. 

Även om du tar ledigt för studier i höst, kom-
mer du inte att lämna oss helt under hösten, 
vilket vi är jätteglada för. Vilken uppgift kom-
mer du att behålla? 

Jag kommer att fortsätta predika en gång i må-
naden, men eftersom 
en av våra ungdomar- 
Cajsa Axelsson - kom-
mer att ersätta mig, 
tänker jag överlämna 
stafettpinnen helt till 
henne. 

Lycka till med höstens 
studier Orsi! Vi ses 
säkert även vid andra 
tillfällen i kyrkan, inte 
bara under de guds-
tjänster som du ansva-
rar för.  

Lördag 10 september 16:30-19:00   

Kom och grilla med oss och ha en trevlig stund med 

andra hungriga. 

Fredag 21 oktober  

18:00-21:00 

  After Work, en trevlig kväll 

med sång och god mat. 
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Eller har du möjligen en gitarr som hänger därhemma och samlar damm? Då är det dags att 
plocka ner den från väggen och ta med den till Missionskyrkan Lagan den 1 oktober. 

Musik är en enorm kraft i universum som berör varje människa. En sång kan vara som en nyckel 
som öppnar hjärtats dörr. Melodier, ord och hela textrader har en förmåga att fastna i minnet. Vi 
nynnar och sjunger med, vi lyssnar och vi berörs. 

Att sjunga och spela är inte bara en möjlighet för den som känner sig musikalisk. Musiken finns 
inom oss alla – och när vi möts till gudstjänst i kyrkan vill vi verkligen att sången och musiken ska 
vara det Gud har tänkt, nämligen en nyckel till gemenskap både med Gud själv och med varandra. 

Nu vill vi göra vad vi kan för att vitalisera sången och musiken i Missionskyrkan Lagan. Musik ska 
byggas utav glädje – och vi hoppas att många vill vara med och dela glädjen den 1 oktober när vi 
bjuder in till en sång- och musikverkstad med fyra valbara workshops. Kanske vill du vara med på 
en av dem, kanske vill du vara med på alla fyra? Allt är möjligt! Vi vill väcka din längtan och glädje, 
släpp all prestige och våga damma av gitarren därhemma. Kanske spelar du inget instrument utan 
vill bara vara med och sjunga. Allt är möjligt! 

 

Dagens första workshop kommer 
att handla om att skriva sånger. 
Lasse Mellergårdh, trubadur och 
kompositör, delar med sig av sin 
kreativa process – och självklart 
testar vi att skriva en sång tillsam-
mans. 

Dagens andra workshop handlar 
om sång. Gabriella Mellergårdh 
sätter ihop en kör bestående av 
alla som vill. Parallellt finns möjlig-
het för den som vill testa att 
sjunga solo att i lugn och ro, till-
sammans med Malin Bogeklint, 
prova rösten i all enkelhet. Ingen 
publik, bara du, Malin och ett pi-
ano. 

Brukar du sjunga i duschen? 
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I dagens tredje workshop är det dags 
för gitarren. Många har någon gång 
lärt sig ett par ackord och faktum är att 
det finns många sånger som går att 
spela på både två och tre ackord. Bengt 
Ivar Johansson, Tomas Andersson och 
Cicki Ahl delar med sig av praktiska gi-
tarrtips. 

 

 

 

 

Den fjärde och sista workshopen sätter vi ihop 
en hel orkester. Du är välkommen att ta med 
dig vilket instrument du vill, så gör vi en en-
semble utifrån de möjligheter vi har. Här är det 
bara fantasin som sätter gränser. Triangel, uku-
lele eller dragspel?  

 

”Lova Herren med alla instrument! Lova honom med basunklang, med gitarrer, lyror och 
harpor. Lova honom med tamburiner och dans. Lova honom med stränginstrument och 
flöjter. Lova honom med cymbaler, ja med ljudande cymbaler. Må allt vad anda har prisa 
Herren!” (Psalm 150) 

Välkommen till Musikbygget 

 – sång- och musikverkstad i Missionskyrkan Lagan! 

Anmälan senast 25 september, antingen via församlingens 
hemsida, www.missionskyrkanlagan.se/musikbygget eller 
på anmälningsblanketter som finns i kyrkan. 

http://www.missionskyrkanlagan.se/musikbygget
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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 insamling för att bekosta församling-
ens verksamhet där du är välkommen med din gåva. Denna period firar vi nattvard 
följande söndagar: 25 september, 16 oktober och 6 november.  
Om du missar gudstjänsten går det att lyssna till predikan i efterhand på församlingens  
webbsida.  

På torsdagar kl.11.00 i matsalen, kom gärna med och 
sjung. 
Missionskyrkan: 22 september, 20 oktober, 17 november 
Ekumeniskt: 15 september, 13 oktober, 10 november 

Andakter på Åbrinken 

Gudstjänster  

Alpha 

Alpha är en grundkurs i kristen tro. Under våren 

genomfördes en kurs och det blir dags igen till 

vårterminen 2023. 

Start den 1 februari 
Läs mer om Alpha och hur du anmäler dig på 
 www.alpha-lagan.se eller prata med pastorn. 

 

Sång-och musikverkstad 
lördagen den 1 oktober. Var med på ett eller flera av fyra workshops (läs 
mer på sidan 4-5). Anmälan senast 25 september, antingen på anmäl-
ningsblanketter som finns i kyrkan eller via webbsidan: 
www.missionskyrkanlagan.se/musikbygget 

Musikbygget 

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 värl-
dens förföljda kristna. I Missionskyrkan eller på www.live.open-
doors.se. 7/9, 5/10, 7/12, kl.19 
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.  
Bön inför höststarten i Missionskyrkan 
tisdagen 30/8 onsdagen 31/8 torsdagen 1/9  kl. 19 

 
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.39,  
v.45 och v.51 och dessa kan du även ta del 
av via församlingens webbsida.  

Bön  

Ljungby närradio  

Sopplunch  12.00 

13 september  Boppe Perhamn bilder o kåseri 

11 oktober  Gabriella  Mellergårdh delar ord, ton och bild 

8 november  Robert Fridh berättar om sin livsresa      

Övriga samlingar 

10 september  Grillkväll i kyrkan 

21 oktober  After Work 

www.missionskyrkanlagan.se/kalender  

Håll dig uppdaterad med för-
samlingens kalender på 
webbsidan. Där finns mer 
information om de samlingar 
vi bjuder in till. Du kan även 
prenumerera på kalendern i 
din mobila kalender så du 
inte missar vad som händer. 

http://www.missionskyrkanlagan.se
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Var Redo! 
Alltid Redo! 

 
Detta uttryck är scouternas valspråk 
och lösen. 
 
Det kallas även för Scouthälsningen och används 
till exempel när vi på ett scoutläger hissar eller 
halar flaggan, vid utdelning av märken på en 
scoutinvigning eller som avslutning på en scout-
samling. 
Scouthälsning görs genom att höger hands lill-
finger böjs ned och tummen läggs över dess na-
gel. De övriga fingrarna hålls sträckta och ihop. 
Handen hålls mot pannan så att en naturlig vin-
kel bildas. De tre uppåtriktade fingrarna symbo-
liserar tro, hjälpsamhet och att följa scoutlagen. 
Ringen, bildad av tummen och lillfingret, symbo-
liserar vänskapskretsen runt jorden. 
 
Scouthälsningen avges också när scouten invigs 
och avger scoutlöftet. 
”Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutla-
gen”. 

 
Den ser vi som ett bra rättesnöre att leva efter 
och sammanfattar på ett bra sätt hur vi bör vara 
mot varandra. 
Flera av delarna handlar om hur vi som med-
människor bör agera i olika situationer. Hade 
inte världen varit lite bättre om vi alla hade för-
sökt att följa scoutlagen? 
 
Men vad menar vi när vi säger:  
     Var Redo! Alltid Redo! 
Ledarens uppmaning till scouten är att vara 
redo, men redo för vadå? 
På vår scarfs (scouthalsduken) står det 
”scouterna gör unga redo för livet”, 
det är väl det vi ska vara redo för, men hur lätt 
är det? 
Men vad är det vi ska vara redo för? 

Scoutlagen är numera fördelad på sju punkter. 

 En scout söker sin tro och respekterar andras. 

 En scout är ärlig och pålitlig. 

 En scout är vänlig och hjälpsam. 

 En scout visar hänsyn och är en god kamrat. 

 En scout möter svårigheter med gott humör. 

 En scout lär känna och vårdar  naturen. 

 En scout känner ansvar för sig själv och andra. 

Grillning av banan med choklad, GOTT! 
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I en av stroferna i vår scoutsång står det ”vart 
än i livet ställer. Var redo när det gäller”. 
Det är väl så det är att det är det vi ska vara 
redo för, det vi inte vet vad som ska komma, 
men genom att kunna lite av varje, ha provat 
på att göra många olika saker så har du lättare 
att så att säga ”ta den på volley”, att vara redo 
vad än som kommer. 
Det engelska original uttrycket är ”Be Prepa-
red” alltså ”var förberedd” och det är genom 
att förbereda sig det är möjligt att vara redo. 
I Matteus 7:24-27 (liknelsen om huset på berg-
grunden och huset på sanden) talar Jesus om 
att vara förberedd, läs, lyssna, ta till dig av 
goda råd. 
Om du har en fast grund att stå på både andligt 
och kunskapsmässigt så är du bättre förbe-
redd. 
 
Vi försöker med olika aktiviteter som vi gör 
dels under terminerna men också på läger och 
hajker uppmuntra till eget kritiskt tänkande, 
att i grupp få jobba sig fram till en lösning på 
problemet som ska lösas. 

Variationen på uppgifterna kan vara stor. 
Sjukvård, att lära sig att lägga ett första förband 
eller bygga en enkel bår med det du har med 
dig. 

Demokrati, då vi jobbar mycket i grupp så är det 
viktigt att dels få förståelse hur demokrati funge-
rar och samtidigt kunna acceptera att man inte 
alltid får som man vill. 
Naturkunskap, ”en scout lär känna och vårdar 
naturen” genom att skaffa dig kunskaper om 
naturen så har du förutsättningar att kunna ta 
hand om den och även om dig själv. 
Mycket handlar även om att se saker på nya sätt 
för att kunna använda sina kunskaper senare i 
livet. 
Som avslutning så vill jag uppmana dig till att 
vara redo! 
 
Med tre fingrar mot pannan 
Carl-Johan Nilsson 
Kårchef 
Vittaryds Scoutkår 
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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 

Cajsa Axelsson 076-021 17 60 

 

SÖNDAGSSKOLA 

Cajsa Axelsson 

076-021 17 60 

FRITIDSGÅRDEN 

Söndagar kl.16.00 

Monica Bergkvist 070-924 59 35 

Cajsa Axelsson 076-021 17 60 

Hej Cajsa! Så kul att du vill ta över sta-

fettpinnen i höst när Orsi tar en paus med ung-
domsarbetet. Hur kom du fram till att du ville 
bli ungdomsledare?  

Jag fick frågan, att bli ungdomsledare, av Orsi 
och jag tyckte att det var väldigt passande för 
mig och jag är super glad för detta.  

Visst är det så att du redan känner många av 
ungdomarna här i Lagan? Kan du berätta var-
för? 

Ja, jag känner många av ungdomarna redan på 
grund av att jag har varit en av dem. Jag själv har 
gått på Con Dios och varit med på söndagsskola 
och andra kyrkliga aktiviteter också. Jag växte 
upp här och jag har spenderat näst intill hela 
mitt liv här så jag är väl bekant med männi-
skorna som finns här. 

Hur stor tjänst kommer du att ha?  

Min tjänst kommer att vara 50%. Jag kommer 
att finnas på lite olika ställen så som Con Dios, 
Söndagsskola, Läxhjälp osv.  

I den här tidningen finns ett reportage om 
scouterna i Vittaryd. Kommer det att ingå i din 
tjänst att vara med på scoutsamlingar?  

Ja, jag kommer att finnas på scouterna men jag 
kommer inte ha väldigt mycket ansvar. Jag 
kommer vara som en hjälpledare där, men jag 
kommer att finnas där.  

Kommer du att ha hjälp av några andra ledare 
också? 

Ja det kommer jag, jag är inte ensam. Orsi kom-

mer att hjälpa mig om det uppstår något pro-
blem. Jag kommer även ha kontakt med en lä-
rare varje månad i den kursen jag tar 
(ungdomsledarutbilningen, equmenia) för att 
hjälpa till med problem eller frågor som kan 
uppstå. Ni i kyrkan har också varit där för mig 
och sagt att ni vill hjälpa till om ni kan och det 
betyder jättemycket.  

Har du några särskilda planer för hösten? 

Jag har inte några extremt stora planer inom 
förändring just nu. Jag vill känna av och lära mig 
mer om vad det är som krävs av mig innan jag 
ger mig på något större. När jag är lite bekväm 
och säker på mig själv och min position kan det 

vara tid för planer.  

Dina tankar om ung-
domsledarrollen? 

Jag vill vara där och 
lyssna på vad de har 
att säga Ibland är 
detta det enda som 
behövs. Jag vill att 
kyrkan ska vara en 
säker och trygg plats 
där alla kan komma 
och känna sig be-
kväma, välkomnade 
och respekterade. 
Det är mitt mål.  

Vi önskar dig lycka 
till och hoppas att 
du och ungdomarna 
ska få ett bra år 
tillsammans! 


