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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: 076-021 17 60 
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, Con Dios, 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 

Ett hem i sommaren 
Påsken och våren har än en gång vittnat om att det finns liv och värme efter död och kyla. Och där 
det finns liv finns det som bekant hopp. Hopp om en sommar med en ny säsong på Sommarhem-
met Sundet.  
Även i år är lördagarna fullbokade med bra gäster och ett program väl värt att lyssna på. Särskilt så 
för att det som förmedlas i ord och sång är just liv och hopp genom det kristna budskapet. Det är 
därför vi är måna om att du kommer med i sommar – hoppas du känner dig välkommen!  
Det kanske är därför vi kallar platsen för ett sommarhem förresten; ett hem under sommaren. Lik-
som hemmet står som en trygg plats där man känner sig bekväm, kan vara sig själv och kanske har 
närhet till familj och vänner som bryr sig, så vill vi att Sundet ska vara just en sådan plats. Ett ställe 
dit du kan återvända och känna dig som hemma. 
 Så välkommen till sommarens samlingar på sommarhemmet! Och må Gud välsigna dig med liv och 
värme! 

 

/Oskar Fornander, pastor 

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. 18–21, den 12 juli - 
23 augusti. (stängt den 26 juli). 
Välkommen!  

 Hoppets café 

För mer information 
se näst sista sidan 
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6 maj 19.00 
Dan-Inge Olsson 

13 maj 19.00 
Anna-Carin och Pierre Lanquist 

20 maj  19.00 
Carolina Ellbrant och Emma Bäckvik 

Tisdag  23 maj 14.00 
Sommarfest för daglediga 

Vi öppnar årets säsong på Sommarhemmet Sundet, vi välkomnar till en 
helkväll med Dan Inge Olsson. Hans musik och framträdande är älskat 
och har berört många. Dan Inge kommer från Sösdala och är både sång-
are, musiker, körledare och pastor. Bland annat har han sjungit och 
spelat med Evangelistkvartetten, och skrivit och arrangerat många 
sånger. Det går inte att ta miste på värmen och innerligheten i tron när 
han spelar och framför sina sånger.  

För Anna-Carin och Pierre Lanquist från Huskvarna har sången och musi-
ken alltid varit en stor del av fritiden. De sjunger och spelar i hemför-
samlingen Kungsportskyrkan och i andra församlingar lite då och då. Vi 
kommer att få lyssna till en blandad repertoar, både något lite nyare 
och något äldre, både något lite lugnare och något mer upptempo, allt 
till pianoackompanjemang av Pierre och givetvis alltid med Jesus och 
den kristna tron i centrum.  

Carolina Ellbrandt och Emma Bäckvik är nya 
bekantskaper för oss på Sundet. De är två 
vänner från Rydaholm, där de också bor med 
sina familjer. Båda arbetar med barn, Carolina 
som musik-/pianolärare och Emma som sjuk-
sköterska. Carolina tillhör Rydaholms frikyrka 
och Emma Horda frikyrka. Båda gillar att 
sjunga och spela samt sprida det kristna bud-
skapet genom sången och musiken.  

Visor & lyrik – Jan-Åke Carlsson och Bengt Johansson. Ostkaka och kaffe. 
Arrangeras av Missionsförsamlingen och Svenska kyrkan.  
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27 maj  19.00  
Seth Olofsson 

3 juni 19.00 
Mikael Järlestrand 

10 juni  19.00 
Karin och Niclas Eriksson 

6 juni  10.00 Ekumenisk gudstjänst 

Seth Olofsson bjuder på en musikalisk resa med sopran-, alt- och tenor-
saxofoner. Han är en av Sveriges mest begåvade saxofonister. Många har 
blivit hänförda av hans fantastiska sätt att framföra andliga klassiker med 
sin saxofon. Seth har haft förmånen att framföra sin musik på tre konti-
nenter, gett ut flera egna CD produktioner och medverkat på andra CD-
projekt samt i TV-produktioner. Hans egenkomponerade musik har spe-
lats på TV och radio.  

Mikael Järlestrand är 52 år gammal och har rest som kyrkosångare i snart 
30 år. Han har sina rötter och sin hemvist i den svenska Pingströrelsen. 
Förebilder är andra kända sångare som Einar Ekberg och Göran Stenlund. 
Samtidigt som Mikael lutar sig tillbaka på traditionen vill han ändå 
sträcka sig framåt mot den musik som en ung generations kyrkobesökare 
lyssnar till. Därför blandas den andliga sångskatten med nyskrivna för-
kunnelsesånger samt en del gospel- och lovsångskörer. Mikael vill för-
medla glädje med sin sång. Men viktigare än både skönsång och glädje är 
budskapet om en tro på Kristus som bär i livets alla omständigheter.  

Karin och Niclas Eriksson från Ljungby kommer till Sundet och sjunger 
bland annat låtar från sin debutskiva ”Allt vi behöver” som släpptes un-
der våren. Med sångerna vill de förmedla tro, hopp, glädje och tröst.  

Kyrkorna i Lagan firar en ekumenisk gudstjänst på 
sommarhemmet Sundet på Sveriges nationaldag. 
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17 juni  19.00 
Ove, Wenche och Lars-Uno 

1 juli 19.00 
Pär Alfredsson och Bergatjejerna 

 25 juni   10.00  Gudstjänst Mark Munro           

Ove och Wenche Stålenbring och Lars-Uno Åkesson är goda grannar 
som bor på Bolmsö. De har i mer än 35 år spelat och sjungit i olika 
sammanhang. Deras repertoar består av de äldre, lite bortglömda 
sångerna med bra budskap, ”sångerna du nästan trott du glömt". Det 
är allt från gamla läsarsånger till lite nyare sånger, men på deras sätt. 
Själva gillar de country, men har också andra stilar med på repertoa-
ren, till exempel ballader och 70-tals disco. Kom, lyssna och sjung 
med!  

24 juni  19.00 
Lasse Siggelin 
Lasse Siggelin från Jönköping är en trubadur i ordets bästa bemärkelse. 
Hans namn förknippas med mjuk finstämd sång, vackra melodier och un-
derfundiga och engagerande texter. Han är också en av landets mest ruti-
nerade kristna sångare efter närmare 40 års turnerande. Var han än drar 
fram med sin gitarr och sina visor brukar hans tänkvärda program alltid 
uppskattas av såväl gammal som ung. 2022 gav Lasse ut två diktböcker, där 
han skalat bort musiken och melodierna och låter sina välformulerade tex-
ter stå på egna ben.  

         28 juni   19.00   Missionskväll 
Vi bjuder in till en kväll om Equmeniakyrkans missionsarbete i Ecuador med mission-
ärerna Gunilla Eliasson och José Vargas (Pepe). Välkommen med! 

Denna kväll är det Pär Alfredsson som står för förkunnelsen. För ett antal 
år sedan arbetade han som pastor i Missionskyrkan i Lagan. På senare år 
har han varit verksam som både resande evangelist och chef inom Equ-
meniakyrkan nationellt. Nu arbetar han åter som församlingspastor. När 
Pär predikar är det alltid angeläget och med evangelistens glöd. 
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8 juli  19.00 
Gerd och Dhanne 

15 juli  19.00 
Lasse Mellergårdh 

 9 juli 10.00  Gudstjänst Gerd och Dhanne 

 2 juli 10.00  Gudstjänst med nattvard Pär Alfredsson 

För kvällens sånginsats står den lokalt förankrade gruppen Ber-
gatjejerna. Där ingår Elin Karlsson, Susanne Fornander, Monica 
Eriksson och Marta Elmquist (föräldraledig). Samtliga arbetar i 
Svenska kyrkan och är kollegor i Berga pastorat. De har verklig-
en funnit glädjen i sången och musiken, som ett gemensamt 
intresse, och delar gärna med sig av detta till oss andra. 
 

På mångas begäran har vi för andra året i rad glädjen att välkomna 
Gerd och Dhanne till Sundet. Den här gången får vi dessutom möjlighet 
att lyssna till dem två dagar i rad då de även medverkar vid söndagens 
gudstjänst! Gerd Lindgren är en känd sångerska, körledare och pianist. 
Hon spelar dessutom dragspel och piporgel. Hon är 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 Dhanne är bosatta i Älvängen 
utanför Göteborg. En blandad repertoar och rik variation av instru-
mentkombinationer utlovas med dragspel, saxofon, hammond, sång 
och piano i en skön blandning.  

Välkommen till en trubadurkväll med Lasse Mellergårdh från Hjälshammar. 
Temat för kvällen är ”spegelord”. Lasse använder gitarr och penna för att 
tolka händelser och bilder, oftast ur ett vardagsperspektiv. Livet vi upplever 
får oftast ytterligare dimensioner när det ges möjlighet att speglas i något 
annat. En ny vinkel, nya reflektioner, möten med nya människor som kanske 
både berikar och omkullkastar.  
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16 juli 10.00   Gudstjänst  Christer Bodeskog 

23 juli 10.00  Gudstjänst Susanne Fornander  

30 juli  10.00  Gudstjänst  De brustnas camping     

29 juli  19.00 
De brustnas camping med 
 Jan Sköld och Mats Kollind 

22 juli  19.00 
Emilia Lindberg 

 

 

 

Emilia sjunger och spelar nygammal country/gospelmusik 
med särskild förkärlek för de gamla läsarsångerna. Hon 
turnerar flitigt i både Sverige och Norge och har besökt 
Sundet vid ett flertal tillfällen. Under pandemin, när det 
blev omöjligt att åka ut i kyrkorna och sjunga, startade 
hon livesändningar där hon spelade och sjöng från sitt 
hem. Detta blev så uppskattat att hon fortsatt med  re-
gelbundna sändningar. Varje fredag direktsänds ”Sjung 
med Emilia” på Facebook. Vi är glada att få lyssna till 
henne live på Sundet i sommar.  

Under flera somrar har De brustnas camping 
haft sitt sommarläger på Sundet. Föreningen 
vänder sig till människor som har eller har 
haft ett tufft liv. Man ordnar bibelstudier, mö-
ten och gemenskap för deltagarna under en 
sommarvecka. De brustnas camping medver-
kar i lördagskvällens möte och söndagens 
gudstjänst. Därutöver bjuder de in till kvälls-
möten under veckan som är öppna för all-
mänheten (tisdag-fredag kl. 19 med Jan Sköld 
och Mats Kollind).  
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5 augusti  19.00 
Stina och Andreas Jirdell 

19 augusti  19.00 
Gospel Five 

12 augusti  19.00 
Åke Nordqvist och Hans Carlén 

 13 augusti  10.00  Gudstjänst Peter Jansson 

 6 augusti 10.00  Gudstjänst med nattvard Roy Hagberg   

Välkommen till en innerlig och glädjefylld akustisk konsert där Stina & 
Andreas Jirdell bjuder in dig att följa med genom livets både dalar och 
höjder och för att ta del av någon magisk ballad, någon rivig gospel, 
några jazziga ackordföljder samt något souligt groove. Piano, stäm-
sång och lite ljuva saxofontoner däremellan kommer smycka sångerna 
ur den egna repertoaren om tron som burit genom både stormar och 
stiltje.  

Så här berättar Åke Nordqvist och Hans Carlén om sitt program: ”Många 
textförfattare och musiker har vi mött genom åren och denna kväll så vill 
vi dela med oss av några av dessa möten. Flera av deras sånger finns 
med i våra psalmböcker vilket inbjuder till allsång varvat med berättelser 
om våra möten och vad de har fått betyda för oss. Deras sånger är också 
våra.”  

Missade du fem skönsjungande herrar från Motala förra sommaren? 
Nu får du en ny chans och för dig som var där, ett kärt återseende. 
Gospel Five är ett kamratgäng som spelat och sjungit tillsammans i 
olika konstellationer alltsedan ungdomen. Numera sjunger de främst 
sånger från den kristna sångrepertoaren och arrangemangen präglas 
av tät stämsång. Under kvällen kommer vi att få lyssna till en bland-
ning av sång och musik som inkluderar hymner, gospels, country, 
läsarsånger och lovsång. Musiken kan vara både svängig och mera 
sakral, ibland omväxlande med a cappella sång. Medlemmarna i 
Gospel Five vill genom sin sång förmedla det hopp som vi har i Jesus 
Kristus och budskapet om Guds kärlek till oss människor. 
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26 augusti  19.00 
Britta Hermansson 
Monica Frick Alexandersson, Malin Bogeklint 

 27 augusti  10.00  Gudstjänst Britta Hermansson  

 
20 augusti 10.00  Ekumenisk gudstjänst i hembygdsparken i Lagan  

Britta Hermansson är pastor och evangelist i Equmeniakyrkan. Hon 
är efterfrågad föredragshållare och driver den populära sam-
talspodcasten Brittas vardagsrum. Hon har skrivit flera böcker och 
medverkar som krönikör i Göteborgsposten. Britta har besökt vår 
församling vid flera tillfällen och så här berättar Malin Bogeklint: 
”Jag har lyssnat till Britta både i gudstjänster och genom hennes 
poddar. Gång på gång fascineras jag av hennes träffsäkra förmåga 
att med humorn som främsta verktyg lyckas beröra på djupet. På 
klingande dalmål och med det kristna budskapet i centrum lämnar 
hennes texter och predikan ett eko av eftervärme som dröjer sig 
kvar under lång tid.”  

Kvinnolunch 26 augusti 12.00 
med Britta Hermansson 

Anmälan till  kontakt@sommarhemmetsundet.se 
eller anslag på sommarhemmet sundet 

Kostnad 120:- inkl mat, dryck, kaffe, kaka och föredrag. Anmälan är bindande. 

Sång och musik av Monica Frick Alexandersson och 
Malin Bogeklint.  
Två goda vänner, nuvarande och tidigare Dörarpsbor. 
Båda är lovsångsledare, pianister, solister, körledare 
och allmänt sångglada. De bjuder oss på en blandad 
repertoar med sånger om himlen, livet på jorden och 
allt däremellan.  
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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  


