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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 
070-688 44 91 
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, 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 

Men natten skall vika där ångest nu råder. […] 

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, 

över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. 

Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. 

De gläds inför dig som man gläds vid skörden, 

som man jublar när bytet fördelas. 

Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, 

förtryckarens piska bryter du sönder, 

som den dag då Midjan besegrades. 

Stöveln som bars i striden och manteln  

som fläckats av blod, 

allt detta skall brännas, förtäras av eld. 

Ty ett barn har fötts, en son är oss given. 

Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: 

Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste. 

Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns 

för Davids tron och hans rike. 

Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och 

rättfärdighet 

nu och för evigt. 

Herren Sebaots lidelse skall göra detta. 

1) Johannesevangeliet 1:5   2) Jesaja 9:1–7 

 Jul = hopp 

I vår del av världen har julbudskapet god 
hjälp av årstidsväxlingarna. Julen bär nämli-
gen ett hoppets budskap, och det är som om 
hela skapelsen förmedlar detta: när det är 
som mörkast lyser julljusen upp i dunklet, 
och under hösten har vi gått mot allt mer 
mörker och natt, men just kring jul så vän-
der det – vi ser att »ljuset lyser i mörkret, 
och mörkret har inte övervunnit det«.1 Och 
visst ser vi mycket mörker i världen i dag, 
och då tänker jag inte bara på det kortvariga 
dagsljuset. Vad behövs för en sådan tid om 
inte just hopp? I Bibelns texter kring julen 
finns hoppet närvarande; barnet som föds 
är Guds son och kommer för att sprida ljus 
och rädda världen. Följande stycke ur profe-
ten Jesaja2 (skrivet sjuhundra år före Jesu 
födelse!) kan få exemplifiera hoppet. Läs 
och begrunda, och låt julen förmedla det 
goda hoppet till dig detta år. Och kanske kan 
du också ge hoppet vidare till någon annan? 

Med önskan om hopp och frid! 
Oskar Fornander 

mailto:pastor@bergaortensmissionsforsamling.se
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Nu är tid för goda gärningar 

 

Att göra gott för andra ligger i själva 
julens budskap. Och kanske är det 
viktigare än någonsin just den här 
julen att vi tar vara på möjligheterna 
att sprida godhet, omtanke och 
värme. 

Det har sagts länge att vi går in i en 
svår vinter. Många känner oro för 
framtiden, för krig och våld, men också en oro 
för att klara av det vardagliga som att ha råd att 
betala räkningar och köpa mat. Hur ska man 
hantera sin oro?  

Ett sätt att inte fastna i sin egen oro är att 
vända blicken bort från sig själv och möta and-
ras behov, att helt enkelt göra gott för andra. 
Och det finns så många, enkla sätt att göra gott. 

Här i Lagan har vi till exempel det sociala före-
taget Slussen som erbjuder många möjligheter. 
Du kan till exempel skänka kläder, möbler och 
prylar som du inte behöver till second-
handbutiken. Där kan också köpa det du fak-
tiskt behöver till en billigare peng – och samti-
digt generera pengar till behövande i andra 
länder. Via biståndsorganisationen SAM-hjälp 
förmedlas både pengar och hjälpsändningar till 
Ukraina och andra delar av Östeuropa. 

Och på tal om Ukraina – ett konkret sätt att 
göra gott är att hjälpa de ukrainska flyktingarna 
som har fått ett tillfälligt hem i Bergagården i 
Lagan. Varje onsdag förmiddag håller Studieför-
bundet Vuxenskolan undervisning i svenska – i 
Missionskyrkan Lagan. Fika och gemenskap är 
en viktig del. Kanske kan du komma och dela 
gemenskapen? 

 

 

Gemenskap är också viktigt 
när Missionskyrkan håller 
öppet hus för bygdens ung-
domar på fredags- och sön-
dagseftermiddagar. Vi er-
bjuder också läxhjälp på 
torsdagar mellan klockan 
14.30 och 16.30. Det spelar 
ingen roll om du är 27, 45 
eller 80 år gammal –

 vuxennärvaro är så värdefullt. Kom och var 
med och gör skillnad!  

Aposteln Paulus ger kloka råd i Bibeln: ”Bär 
varandras bördor” (Galaterbrevet 6:2) och 
”Gläd er med dem som är glada, gråt med dem 
som gråter.” (Romarbrevet 12:15). Den vise 
kung Salomo konstaterar: ”Sänd ditt bröd över 
vattnet. En dag får du det åter.” (Predikaren 
11:1). Det är en vacker tanke, att det vi ger åt 
andra en dag vänder tillbaka till oss. Varje gång 
jag delar med mig åt andra finns ett löfte om 
att även min hunger ska bli mättad.  

Jesus själv har lovat att bära våra bördor och 
vår oro: "Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger 
jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn 
ingen oro och tappa inte modet” 
 (Johannesevangeliet 14:27) 
 
Gabriella Mellergårdh 
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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 Missions-
kyrkan eller på www.live.open-doors.se. 7/12, 1/2 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 guds-
tjänsten börjar, 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 närra-
dion v.51, v.5 och dessa kan du även ta del av via församlingens webbsida.  

Almanacka 
     November 
26   lördag 17:00  Vi tänder julkrubban, adventssång, glögg o pepparkakor, försäljning 

    av böcker o ljus 

27   söndag 10:00  Adventsgudstjänst, Oskar Fornander, Gabriella Mellergårdh   

    och adventskören. 

     December 
4    söndag 10:00  Gudstjänst med nattvard, Oskar Fornander, Johanna Emgård 

6    tisdag 10:00  Dagledigas Julfest, Luciatåg med Kullerbyttans förskola,   

    julsånger med Bengt Birgersson. Skinkmacka och julgröt. 

11   söndag 10:00  Gudstjänst, Orsolya Szabó, Anna Monroy 

18   söndag 10:00  Sånggudstjänst, Tomas Andersson, Malin Bogeklint 

25   söndag 7:00  Julotta, Oskar Fornander, Hjördis Ring-Olsson 

26   måndag 10:00  Missionsgudstjänst med nattvard, Bertil Widén 

     Januari 
1    söndag 10:00  Gudstjänst i Vittaryd, Christer Bodeskog, Hjördis Ring-Olsson,  

    kaffe och ostkaka 

6    fredag 15:00  Stjärnan leder ej bort men hem - Trettondagens budskap i sång  

    med Mikael & Linda Järlestrand och Sören & Camilla Reierstam  

8    söndag 10:00  Gudstjänst, Lucas Emgård, Gabriella Mellergårdh 

15  söndag 10:00  Gudstjänst, Oskar Fornander, Malin Bogeklint 
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Alpha är en grundkurs i kristen tro. 

Prova på, 1 december 18:30  

Start den 1 februari  18:30 

Läs mer om Alpha och hur du anmäler dig på 

 www.alpha-lagan.se eller prata med pastorn. 

29   söndag 10:00 Gudstjänst, Vivi & Lasses hemgrupp 

Februari 
5    söndag 10:00 Gudstjänst med nattvard, årsmöte, Oskar Fornander,  

   Gabriella Mellergårdh 

Böneveckan för kristen enhet 15-22 januari  
gemensamt arrangemang mellan missionsförsamlingen, pingstförsamlingen och 

svenska kyrkan. 

 15 söndag 18:00     Ekumenisk kvällsgudstjänst i Berga Kyrka 

 16 måndag 19:00     Bön i Missionskyrkan 

 17 tisdag 19:00     Bön i Bergadalskyrkan 

 18 onsdag 19:00     Bön i Församlingshemmet 

 19 torsdag 19:00     Bön i Missionskyrkan 

 20 fredag 19:00     Bön i Bergadalskyrkan 

 21 lördag 16:00   Bibelsamtal i Missionskyrkan, vi läser, reflekterar och samtalar utifrån  

      bibelordet  

 22 söndag 11:00   Ekumenisk gudstjänst med nattvard i Berga kyrka. Avslutning på   
      på ekumeniska böneveckan och uppmärksammar Bibelns dag. Medverkan  
      från alla kyrkor 

Israelhelg med Hans Weichbrodt  
Lördagen den 11 februari kl 16.00 och kl 19.00 
Fika mellan samlingarna.  

Söndagen den 12 februari kl 10.00  

Arrangör: Missionskyrkan i samarbete med NEHEMJA, 
lokalförening av Israels vänner i Lagan/Ljungbyområdet. 

Celebrate Recovery 

tisdagar 18 - 19:30 

Ett bibliskt program för tillfrisk-

nande för dig som brottas med sår, 

ovanor och beroende. 

Andakt på 

Åbrinken 

11:00 

15/12, 12/1, 

9/2 

http://www.alpha-lagan.se
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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 

 

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 070-688 44 91 

 

SÖNDAGSSKOLA 

Cajsa Axelsson 

070-688 44 91 

CON DIOS 

Fredag 14:45  o Söndag kl.16.00 

Monica Bergkvist 070-924 59 35 

Cajsa Axelsson 070-688 44 91 

Upplev julens budskap 
 

För tredje året i rad så tänder vi ljusen i  
Missionskyrkan Lagan och låter förbipasse-
rande uppleva undret i Betlehem. I år kommer 
ännu fler figurer att ta plats vid julkrubban. 

 

Det började julen 2020 när vi inte kunde samlas 
inne i kyrkan på grund av pandemin. Förra året 
fick julkrubban i naturlig storlek färg och liv –
 och i år kommer ännu fler figurer att sluta upp 
kring Josef, Maria och Jesusbarnet.  

Välkommen att vara med när vi tänder ljusen 
inför första advent. Den 26 november kl 17.00 
bjuder vi på glögg och adventssång utanför 
kyrkan, samtidigt som du får möjlighet att 
bekanta dig med nyheterna i 
årets upplaga av julkrubban.  

I vanlig ordning har barnen i  
Missionskyrkans scoutverk-
samhet i Vittaryd också ägnat 
sig åt ljusstöpning, och resulta-
tet kommer att finnas till för-
säljning i kyrkan den 26 no-
vember. Man kommer också 
att kunna köpa scouternas ljus 
i anslutning till gudstjänster i 
Missionskyrkan under advents-
tiden.  

– Vi brukar stöpa ungefär 2000 
ljus så det finns gott om dem. 
Det här är ett sätt för oss att 

samla in pengar till scouternas lägerverksamhet 
så att alla barn ska ha ekonomisk möjlighet att 
vara med, säger Tomas Johansson, scoutledare. 

Har du inte möjlighet att vara med den 26 no-
vember så ta en promenad förbi Missionskyrkan 
när det passar dig. Under hela advents- och julti-
den finns julkrubban där, med hela berättelsen 
om Jesu födelse – den historiska händelse som 
kom att förändra en hel värld.  

”Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet 
är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: 
Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, 
Fredsfurste.” (Jesaja 9:6) 

 

Gabriella Mellergårdh 


