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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, ungdomsgård, condios, konfir-
mation 

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 

Möten 
»Vad har du lärt dig idag?« Kanske fick du också 
frågan som barn när du kom hem från skolan, 
eller kanske du själv ställt den som förälder? 
Inte helt enkelt att svara på. Fast något lär vi 
oss ju hela tiden, livet igenom. Eller hur? Men 
kan du sätta fingret på vad du har lärt dig, när 
och av vem? Paulus skriver ett brev till sin lär-
ling Timotheos där han uppmanar honom att 
hålla fast vid vad han har lärt sig, och han skri-
ver: »Kom ihåg vilka lärare du har haft …«1 

Kanske tänker du nu direkt på dina lärare från 
skoltiden som du minns av en eller annan an-
ledning. Men jag tror att vi gott kan vidga per-
spektivet: I någon mening är varje möte med en 
medmänniska ett tillfälle att lära sig något. Och 
då passar vi på att även bredda definitionen av 
kunskap till att inte bara gälla fakta utan vishet 
och livskunskap i vid bemärkelse. Då gör vi väl i 
att fråga oss: Är det något av allt jag mött idag 
som lärt mig något om livet? Ett möte med en 
medmänniska som gett mig lite mer visdom? 

 
  

Kanske kommer du också ihåg vissa »lärare« du 
haft – människor som format din syn på livet, 
präglat din tro och påverkat ditt sätt att vara. 
Vilka är de? Och, som sagt, av alla kan vi lära 
oss något – vissa som föredömen, andra som 
varnande exempel. Men det borde i alla fall stå 
klart att vi präglas och påverkas av mötet med 
varandra. Tänk om vi kunde vara lite mer öppna 
för vad dessa möten kan ge oss? 

Vågar du dessutom tänka dig att  sedan länge 
döda gestalter ur bibeln kan ge oss lärdomar 
och vägledning (i ett möte som får ske genom 

läsning av bibeltexten) så vill jag utmana dig att 

ta del av planen för bibelläsning under fastan i 
år. Läs mer på sidan 5. 

Med önskan om många goda möten, 
Oskar Fornander 

1Läs hela stycket i Andra Timotheosbrevet 3:10–17 

mailto:pastor@bergaortensmissionsforsamling.se
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Varför Israel? 
Hans Weichbrodt, 
välkänd för många 
av oss, utlovas att 
hålla engagerade 
bibelstudier över 
temat ISRAEL den 
11-12 februari. Se 
annons i detta 
nummer av Till 
Alla.  

Hans Weichbrodt 
är präst inom 
Svenska kyrkan och inspiratör i Oasrörelsen som 
2019 hade sin sommarkonferens förlagd till 
Ljungby, där han medverkade som talare. Ge-
nom åren har han skaffat sig stora kunskaper i 
ämnet Israel. 
 

Har Israel något med Jesus att göra? 

Jesus föddes och levde hela sitt liv i Israel. Han 
var av judisk börd. Riktade sig först och främst 
till det judiska folket (Matt 15:24) 
 

Har Israel något med Bibeln att göra? 

Israel är platsen för många av Bibelns 
berättelser. Israel är starkt kopplad till Gud själv, 
Guds löften, Guds egendomsfolk (judarna), Jesu 
återkomst. Israel nämns 2 357 gånger i Gamla 
och Nya Testamentet. Guds omsorg om folket 
och landet (Jer 32:41). 
 

Varför ska man som kristen bry sig om Israel? 

1) Guds trovärdighet 

Hans ord och hela hans existens sätts nämligen 
på spel om hans löften till Israel och det judiska 
folket inte skulle gälla. Vad av det andra i Bibeln, 
som vi upplever som grunden för vår tro, skulle 
vi då kunna lita på? (Jer 31:35-36). 
 

 
 

2) Gud har inte förkastat sitt förbund med  
Israel. 
 På samma sätt som Herren behandlar Israel, på 
samma sätt behandlar han oss. Om han kan för-
kasta sitt förbund med Israel, så kan han även 
göra det med sitt förbund med oss. Men det är 
inte Guds karaktär. (Ps 89:35) 
 

Har Israel något med min tro att göra? 

Utkorelsen är grunden för hela mänskligheten 
och Guds frälsningsplan (1 Mos 12).  

Kunskap om Israel - dess roll i Guds plan är en 
nyckel till förståelse som hjälper oss att se hur 
suveränt Gud har ”lagt pusslet”. 

Inympningen – för oss som från början inte till-
hör ”det utvalda folket” (Rom 11).  

Guds trovärdighet - Guds löften till Israel och det 
judiska folket. Landets existens och upprättelse 
är ett av dessa löften. 

Den som välsignar Israel ska själv bli välsignad  
(1 Mos 12:3) 
 

Har Israel något med framtiden att göra? 

Jesus har utvalt Israel och det judiska folket att 
spela en central roll vid hans återkomst. 

När Jesus kommer tillbaka kommer han att ställa 
sig på Oljeberget, mitt emot Jerusalem  
(Sak 14:4-11). 

Enligt Jesus ska lärjungarna döma Israels tolv 
stammar när Jesus slutligt sätter sig på tronen 
(Matt 19:27-28). Det måste alltså finnas ett land 
– Israel, och det måste finnas ett folk - Israels 
tolv stammar.  

/Hjördis Ring-Olsson/ 

Rubriker och uppgifter är till största delen häm-
tade ur: Varför Israel 
(varforisrael.israelsvanner.se)  

https://varforisrael.israelsvanner.se
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Somliga fastar för att rensa slagg ur kroppen 
eller för att gå ner i vikt, andra ägnar sig åt peri-
odisk fasta för att stärka hälsan. Men fasta en-
ligt Bibeln handlar om något helt annat. 

 

I alla tider har både judar och kristna utövat 
fasta som en del av sin tro. Det är därför Jesus 
säger i Bibeln: ”NÄR ni fastar…”. Det är inte en 
fråga OM utan NÄR. Fasta enligt Bibeln handlar 
om att avstå från något som tar mycket av ens 
tid och uppmärksamhet för att i stället ge den 
tiden och uppmärksamheten till Gud. På Bibelns 
tid handlade det i regel om att avstå från mat för 
att söka Gud och närma sig honom genom bön 
och bibelläsning. Så själva fokus för fastan enligt 
Bibeln är inte vad jag avstår ifrån utan vem jag 
vänder mig till. 

 

”I Guds närhet och närvaro börjar Gud forma 
oss, tala till oss och ge oss vägledning. Männi-
skor som fastar upplever hur hungern gör dem 
både ödmjuka och tacksamma och man får en 
bättre andlig skärpa och styrka eftersom krop-
pens behov inte längre står i centrum.” (Hemen 
Derki, pastor i VOIS, Equmeniakyrkan) 

 

Det handlar alltså inte om att fasta för att bli 
accepterad, älskad eller förlåten av Gud. Det 
handlar inte heller om att ”sälja in” sin bön till 
Gud genom att visa hur överlåten man är. Och 
det handlar absolut inte om att fasta för att visa 
alla andra hur duktig man är. Men vad ska man 
fasta ifrån? Hur länge ska man fasta? Och vad 
ska man göra med tiden som blir över? 

 

Allra vanligast är att avstå från fast föda och bara 
inta drycker. Andra väljer att avstå från sociala 

medier, film, serier och surfande som tar alldeles 
för mycket tid. Hur länge man fastar beror 
kanske på vad man fastar ifrån. Har du aldrig 
avstått från fast föda tidigare så kan det vara bra 
att mjukstarta med en dygnsfasta från morgon 
till kväll. Skärmfasta klarar du garanterat längre 
även om det kommer att klia i fingrarna. Kom 
ihåg – om du är sjuk, om du har eller har haft 
ätstörningar eller lider av psykisk ohälsa är det 
jätteviktigt att du först pratar med sjukvården 
om du tänker fasta. 

 

Men om det ska bli någon riktig poäng med att 
avstå så måste du ju också ge plats för Gud. Ha 
en plan för vilka stunder på dagen du kan avvara 
för en kort andakt, bön och bibelläsning. Kanske 
kan du ta en promenad i naturen och lyssna på 
Bibeln som ljudbok.  

 

Så här säger Jesus själv om fastan: 

”När ni fastar, visa då inte upp er för andra som 
hycklare som ser dystra och ovårdade ut bara för 
att folk ska lägga märke till att de fastar. Sanner-
ligen säger jag er att de redan har fått ut sin lön. 

Fastetider handlar om mer än bara kroppen 
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Nej, när du fastar ska du sköta om ditt hår och 
tvätta dig som vanligt. Låt fastan vara en hemlig-
het mellan dig och din Fader i himlen.” 

(Matteus 6:16-18 nuBibeln) 

Och så här skriver profeten Jesaja: 

”Detta är den fasta jag vill se: att du lossar 
orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar 
de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med 
den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser 
du en naken så klä honom, vänd inte dina egna 
ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för dig, 
och dina sår skall genast läkas. Din rättfärdighet 
ska gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i 
ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar, när 
du ropar säger han: ”Här är jag.” 

(Jesaja 58:6-9 Bibel 2000) 

Gabriella Mellergårdh 

Bibelläsning i fastan 
Som ett stöd för din bibelläsning under fastan får du gärna ta del av församlingens bibelläsnings-
plan med bibeltext, reflektion och bön. Under fastans fyrtio dagar – från askonsdagen till påskda-
gen – får du läsa ett kort avsnitt om en person ur bibeln. Tanken är att vi lär oss något och kan 
mogna i vår kristna tro genom mötet med andra människor, även bibliska personligheter. De fyr-
tio gestalterna, kvinnor och män, hämtas från gamla och nya testamentet, hör till olika tidspe-
rioder och har skiftande social ställning och funktion. Så är även lärdomarna vi kan dra av olika 
slag. Dagligen möter du en av dessa personer och får fundera över vad mötet ger dig. Söndagarna 
bjuder på ett möte med Jesus själv skildrat i evangelierna. Till varje person och textavsnitt finns en 
kort reflektion som mynnar ut i en utmaning eller fråga att fundera vidare på, samt en bön. Låt 
dessa utgöra en start på din egen reflektion och bön. Slutligen finns också en referens till ytterli-
gare läsning ifall du vill läsa mer om personen i fråga. Så läs och begrunda under fastan, och låt 
din tro fördjupas. 

Hur läser du? 

☞ i appen Bibelstund (hämta appen och sök efter läsplanen)  

☞ på webben: www.missionskyrkanlagan.se/fasta 

☞ i häfte (finns att hämta i Missionskyrkan) 

Välkommen med! Vi börjar på Askonsdagen, den 22 februari. 
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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: 5 februari, 5 mars, skärtorsdagen och 30 april. 
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: 9 februari, 9 mars, 6 april, 4 maj 
Ekumeniskt: 2 februari, 2 mars, 30 mars, 27 april 

Andakter på Åbrinken 

Gudstjänster  

Alpha 

Alpha är en grundkurs i kristen tro.  

Start den 1 februari 

Onsdagar 18:30-20:45 
Läs mer om Alpha och hur du an-
mäler dig på www.alpha-lagan.se  
eller prata med pastorn. 

 

Ett bibliskt program för till- 
frisknande för dig som brottas 
med sår, ovanor och beroende. Vi 
träffas på tisdagar kl. 18 i  
Missionskyrkan 

Celebrate Recovery 

 
Skärtorsdag 19:00 Getsemanestund med nattvard 
Långfredag 15:00 Gudstjänst i Missionshuset i  Vittaryd 
Påskdagen 10:00 Gudstjänst 

Påsken 

 Bibelstudiehelg med  
Hans Weichbrodt 

Tema: 

Israel 
Dess dramatiska tillkomst  

dess profetiska betydelse för  
det judiska folkets roll i världshistorien 

Lördag 11/2  

kl. 16.00 och kl. 19.00 (fika i pausen) 

Söndag 12/2 kl. 10.00  

I samarrangemang med Nehemja,  

lokalförening av Israels vänner 

i Lagan/Ljungby  

http://www.alpha-lagan.se
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Morgonbön varje onsdag kl. 8–9 i Missionskyrkan 
Open doors bönesamling  Ett med dem, för världens 
förföljda kristna. I Bergadalskyrkan eller på 
www.live.open-doors.se.  
1 februari, 1 mars, 5 april, 3 maj 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 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.5,  
v.11 och v.17 och dessa kan du även ta del 
av via församlingens webbsida.  

Bön  

Ljungby närradio  

Sopplunch  12.00 

14 februari  Michiko Johansson berättar om Japan 
28 mars       Boppe Perhamn—bilder och kåseri 
9 maj           Rebecka Fredriksson — det första baptistiska dopet i 
          Vallersvik och vad som hände sen. 
23 maj         Sommarfest på Sundet kl.14  
         Jan-Åke Karlsson o Bengt Johansson 

 
26 mars Gudstjänst med scout- 
    invigning i Vittaryd 
16 april Gudstjänst med medverkan 
   av deltagare i församlingens 
   barn– och ungdomsverksam
   het. 

Övriga samlingar 

Håll dig uppdaterad med 
församlingens 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. 

Save the date– boka nu! Den 4 mars är det dags för Musikbygget igen, en  
dag med goa tillfällen att musicera och sjunga tillsammans för att vitalisera 
församlingens sång– och musikliv. Mer information kommer—håll utkik på 
anslagstavlan i kyrkan och på församlingens hemsida: 
 www.missionskyrkanlagan.se/musikbygget 

Musikbygget 
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-Innan kriget 
började levde 
vi, liksom tu-
sentals andra 
ukrainska famil-
jer, ett vanligt 
liv. Jag jobbade, 
min dotter gick 
i skolan, jag 
hade många 
vänner. Vi 
levde lyckligt i 
vårt land. Men 
2014 bröt kri-
get ut i 
Ukraina. Från den dagen tog det fridfulla livet 
slut, berättar Natalja som tillsammans med sin 
dotter var de första som flyttade in på Bergagår-
den i september förra året och blev nya grannar 
med Missionskyrkan. Två veckor senare fanns 
drygt tjugo personer på det tillfälliga boendet, 
och därefter har det ökat ytterligare. I dag har 
Natalja tilldelats en liten lägenhet i närheten av 
boendet. Hon är tacksam för den och för att hon 
samtidigt får bo i närheten av sina nya vänner 
från Ukraina som blivit hennes nya familj, och 
för närheten till Missionskyrka där hon lärt 
känna många svenskar. Lite efter hand har kon-
takter skapats och Missionskyrkan har, med sina 
väl fungerande lokaler, blivit en bra samlings-
plats för olika aktiviteter. De nya grannarna har 
bjudits in till svenskundervisning med fikastun-
der, grillkvällar, promenader, adventssamling 
och en stor julfest. Kyrkorna i Lagan, Slussen, 
RRT (Rapid Relief Team SE), samt många andra 
frivilliga har hjälpts åt för att göra vardagen lite 
lättare för våra ukrainska vänner, som känner en 
stor tacksamhet till alla som stöttat dem. 

-När kriget eskalerade 2022 blev situationen 
hotfull, fortsätter Natalja. Som tvåbarnsmamma 
blev jag väldigt rädd. In i det sista hoppades och 
trodde jag att det var omöjligt att något sådant 
fruktansvärt kunde ske under 2000-talet, mitt i 
Europa. Tankarna på hemlandet finns där stän-
digt, hos hennes vuxne son, man, bröder, 
mamma och andra nära anhöriga.  

-Det är svårt att få tillräckligt med sömn om 
nätterna. Men vi vet att vi inte kan återvända till 
vårt hemland även om vi tror på Ukrainas seger. 
Det är därför vi försöker lära oss svenska för att 
studera och arbeta här. När Natalja beslöt sig för 
att fly blev hon tipsad om Sverige som ett vack-
ert och välfungerande land. I Ukraina bodde de i 
staden Itjnya, vid floden Ichenka, 16 mil nordöst 
om Kiev med 11000 innevånare. Redan på invas-
ionens första dag, den 24 februari, kom ryska 
soldater till staden och efter att ha gömt sig un-
dan explosionerna i källaren bestämde sig Na-
talja och hennes dotter att fly därifrån. De andra 
valde att stanna kvar. Ett år har mor och dotter 
nu bott i Sverige och försöker anpassa sig till sina 
nya liv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innan kriget levde vi ett vanligt liv 

Natalja  

Nataljas dotter Lilia 
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Också Maryna kom 
som ensam mamma 
till Bergagården 
med två små barn. 
Gemensamt med 
dem som flyttat in 
här är att ingen av 
familjerna kände 
varandra från bör-
jan. Dessutom kom-
mer de från spridda 
platser i Ukraina, ett 
land med 44 miljo-
ner innevånare. Här 
är hennes berättelse. 

-Vi bodde i staden Zaporozhye i södra Ukraina, 
beläget på den pittoreska stranden vid floden 
Dnepr och ön Khortytsya – kosackernas vagga. 
Staden har 746 000 innevånare. Före kriget um-
gicks vi med släkt och vänner. Jag var mamma-
ledig för att ta hand om min yngste son. Min 
äldste son gick i tredje klass i ukrainsk skola och 
älskade att vara på landet och fiska. Han hade 
börjat ta gitarrlektioner och jag höll på med re-
parationer av en ny lägenhet och sportade på 
fritiden. Vi hann inte bo en dag i vår nya lägen-
het, innan vårt lyckliga, fridfulla liv abrupt avslu-
tades med tjutande sirener och ett öronbedö-
vande dån från stridsflygplan över vårt hus. Från 
första stund var jag orolig för barnens liv och 
hälsa. Vi tog tillflykt till badrummet. Det fanns 
inget annat skydd. Jag letade frenetiskt efter ett 
sätt att skydda barnen. Ångesten ersattes av 
panik. Vad skulle jag göra? Jag levde ensam med 
mina barn. Via internet fann jag att evakuerings-
tåg gick till västra Ukraina. Jag beslöt att ge mig 
ut i det okända för att rädda barnen.  

Nio dagar senare stod Maryna med sina söner, 
ett och nio år gamla, i en tio timmar lång kö och 
väntade, i kyla, på nästa tåg. Med flera lager 
kläder och lite packning för att inte tvingas 

lämna något på perrongen när alla ville få plats 
att komma med. I totalt mörker for tåget fram 
mellan Zaporozhy och Lviv, en sträcka som tog 
ett dygn. Väl framme fanns det tusentals andra 
som hon själv. Madrassen på golvet kändes som 
en kungabädd, när de äntligen lyckats få tag på 
en sådan.  

-På morgonen kom underbara volontärer och vi 
fick hjälp över till Polen där vi bodde i två veckor. 
Träffade en underbar svensk kvinna som tagit 
semester för att hjälpa till och identifiera flyk-
tingar från Ukraina. Hon talade entusiastisk om 
Sverige och den 16 mars 2022, efter tio timmars 
resa med färja kom vi till Sverige, ett för oss helt 
okänt land. Det första mottagandet blev fantas-
tiskt, men även om vi har fått mycket hjälp här 
så är det fortfarande mycket som är problema-
tiskt.  

 

Två kvinnor som ensamma i en pressad situ-
ation, fått ta ett drastiskt beslut att flytta till ett, 
för dem, okänt land. De finns i vår närhet. De 
delar sin upplevelse med många andra, men var 
och en har sin egen kamp. Vår uppgift är att 
stötta dem och deras medsyskon.  

/Hjördis Ring-Olsson 

Maryna 

Itjnya 

Zaporozhye 
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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 



12 

 

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 

Orsi Szabó 

076-021 17 60 

UNGDOMSGÅRDEN CON DIOS 

Fredagar kl.14.30-17.00 

Söndagar kl. 16.00-18.30 

Monica Bergkvist 070-924 59 35 

Orsi Szabó 076-021 17 60 

Fritidsgården i Lagan 

I och med att vårterminen 2023 startar öppnas Fritidsgården i Lagan. I 

ett unikt samarbete mellan några av Lagans största föreningar har en 

Fritidsgårdsförening bildats. De medverkande föreningarna är: Lagans 

samhällsförening, LAIK, Missionsförsamlingen och Slussen. Med stöd 

från Ljungby kommun har satsningen blivit möjlig. 

Målsättningen är att ge en trygg plats och gemenskap för vårt sam-

hälles tonåringar. Tyvärr finns det ju även i ett litet samhälle som La-

gan destruktiva krafter och miljöer. Fritidsgården skall vara ett posi-

tivt alternativ till dessa. 

Missionskyrkans fina och ändamålsenliga lokaler kan nu användas de 

flesta dagarna i veckan. Två fritidsledare har anställts på halvtid, men 

satsningen kräver även medverkan av ideella insatser från de fyra 

bildarföreningarna. 

Ett vanligt veckoschema ser ut så här: 

Tisdag  14.30-20.00 Fritidsgård för åk 6-7 

Onsdag 14.30-20.00 Fritidsgård för åk 7-9 + åk 1 gymnasiet 

Torsdag 14.30-16.30 Läxhjälp åk 4-6 

Torsdag 16.45-20.00 Fritidsgård för åk 7-9 + åk 1 gymnasiet 

Fredag  16.30-22.00 Fritidsgård för åk 7-9 + åk 1 gymnasiet (en fredag i månaden) 

Utöver detta har församlingen ungdomsgården öppen som vanligt på övriga fredagar o söndagar. 


