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Ord som berör och stannar kvar 

Till den kristna tron hör en bok. En tjock bok. 
Med mängder av texter. Vi kallar den för Bibel – 
i både konkret och överförd bemärkelse. Där 
finns nog allt vi kan tänkas behöva för att förstå 
hur vi kan relatera till Gud och leva ett gott liv 
med våra medmänniskor. Så det är väl knappast 
märkligt att ordet Bibel har kommit att beteckna 
en auktoritativ skrift och handbok i största all-
mänhet inom något område (men vi kommer 
ihåg var det började). 
 
Det är inte för inte som Bibeln har en särställ-
ning för oss; texterna är viktiga, för de hjälper 
oss att tolka våra liv och förstå vår tro. Men det 
kanske inte skulle vara det enda vi har till hands. 
Av pedagogiska skäl kan vi även behöva annat. 
För vissa människor tycker om texter (jag miss-
tänker att du är en av dem, eftersom du läser 
detta) medan andra tycker de är ointressanta 
eller svåra att ta till sig.  
 
Så vad finns det då mer, utöver Bibelns texter, 
som bär vår tro och hjälper oss att tolka livet? Vi 
skulle kunna nämna flera saker, som t.ex. guds-
tjänsten, bönen, samtalet, … Men nu är det nå-

got specifikt jag tänker på (som du kan läsa mer 
om på följande sidor): Sången. 
Sången har en framträdande funktion i kyrkan 
och för tron. Precis som Bibelns texter kan 
sången bära och förmedla ett budskap. Men den 
har en fördel jämfört med det skrivna ordet: den 
kan sjungas. Gärna med musik till. Och skriven 
på vers har den ofta både rytm och rim. Detta 
ger två konkreta effekter: För det första gör 
sången ofta ett bra jobb med att beröra lyssna-
ren på djupet, och musik och melodi skapar 
stämning och understöder det som sägs i texten. 
Och för det andra är sången mycket lättare att 
minnas. Kanske du har ett hum om innebörden i 
en text du läst, men nämner jag en sång du kan 
så kommer du återge texten till punkt och 
pricka. 
 
Så sången kan bära ett budskap till oss som når 
fram och stannar kvar, som berör och blir ihåg-
kommet. Nästa gång du hör en sång med ett 
gott budskap: låt dig beröras. Eller plocka fram 
en sång ur minnet som stöder din tro och sätter 
ord på livet. 
 
Med önskan om Guds välsignelse, 
Oskar Fornander 
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– Musiken betyder väldigt mycket för mig på 
alla plan. Socialt är det ett sätt att umgås, att 
spela tillsammans med vänner, mannen och bar-
nen. Även att gå på konserter, att få en gemen-
sam upplevelse.  

Kören är en pärla! Socialt, roligt, euforiskt när 
allt bara stämmer och de håller tonen perfekt i 
ett svårt stycke! 

Musiken kan också beröra på ett djupare plan. 
Den har ett eget språk och hittar frekvenser i 
mig som inget annat gör. 

En av de härligaste musikupplevelser jag har 
varit med om var i Virestads kyrka. André de 

Lang sjöng och spelade. Vid ett tillfälle drog han 
med sig publiken och vi var med under hela lå-
ten med en återkommande slinga. Fantastisk 
känsla av att vara omsluten. 

Karin Stenberg, leder Dörarp-Vittaryds kyrkokör. 

 

– Sången och 
musiken har all-
tid ingått i mitt 
liv och ger först 
och främst en 
glädjekänsla. 
Utan någon sång 
och musik vore 
hela livssituation-
en ganska tom.  

Det som berör 
mig extra mycket 
är när rätt bland-

ning av text, takt och toner kan göra att håret 
nästan reser sig på kroppen. Och vara omsluten 
av fågelsång ute i naturen – det är musik för mig. 

Sven-Åke Strömgren, ledare av manskören som 
varje år gör ett bejublat framträdande på Sun-
det. 

Vad betyder musiken för dig? 

Vi ställde frågan till några av de sångare och musiker som besökt oss på Sommar-
hemmet Sundet under sommaren. 
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– Musiken har 
länge varit 
mitt stora in-
tresse. All mu-
sik i Lagans 
missionskyrka 
och sättet hur 
Iréne Månsson 
kunde få pia-
not att sjunga 
och tangenter-
na att dansa, 
sådde frön i en 
liten flickas 
hjärta. Detta 

blev grunden i mitt musikintresse. Flera av mina 
kompisar delar detta intresse med mig, vilket har 
gjort att vi har hittat ett sätt att umgås kring mu-
siken genom att musicera tillsammans.  

Musiken har hjälpt mig att vara i olika sinnes-
stämningar. De stunder då livet varit motigt har 
jag hittat stöd och styrka i sångtexter och melo-
dier. På samma sätt har jag känt glädje genom 
musiken när allt är lätt. För mig har sångtexterna 
alltid varit viktiga och jag fascineras över hur 
mycket budskap som kan rymmas på få textra-
der, speciellt i psalmer.   

Körsång ligger mig extra varmt om hjärtat. Jag 
tycker det är så mäktigt när många olika röster 
sammanvävs till en klang. Ett utav mina första 
minnen då jag själv fick vara en del av detta var 
när kören jag sjöng i framförde ”Förklädd Gud” 
av Lars-Erik Larsson tillsammans med en orkes-
ter i Örebro. Det var så vackert. Det var andäktig 
stämning när sista tonen klingade ut och kören 
sjöng: ”Då sitter vid vår sida en Gud förklädd.”  

Therése Bergkvist 

 

 

 

– När jag 
sjunger, spelar 
eller lyssnar på 
musik blir jag 
glad. Gospel-
musiken ligger 
mig speciellt 
varmt om hjär-
tat och att få 
sjunga i en 
gospelkör är 
det roligaste 
jag vet. Gläd-
jen i gospelmu-
siken smittar 

både de som sjunger och de som lyssnar och 
mäktiga ”gospelballader” med maffiga stämmor 
och texter går ofta rätt in i hjärtat på mej. När 
jag sjunger och spelar glömmer jag bort allt jag 
borde göra. I dagens samhälle ska man ju hinna 
med så mycket så att det är svårt att hinna med 
sig själv, så att sjunga och spela blir min egentid, 
och ofta min tid med Gud.  

Musiken berör mig nästan alltid. Särskilt om när 
man har haft mycket omkring sig, det kan vara 
något jobbigt som hänt och så får man lyssna på 
en låt där texten är precis det man behöver få 
höra just precis nu.  

När jag gick på gospellinjen i Glimåkra var jag 
med om en händelse som gjorde mig och mina 
vänner väldigt rädda. Strax efter det som hänt 
samlades vi i skolans kapell och sjöng bla låten 
Ropa till Gud av Bengt Johansson. Den låten har 
sedan dess fått betyda väldigt mycket för mig, 
särskilt textraden: ”Du tröstar, du skyddar styr-
ker den vacklandes steg. Berg faller ner, havets 
vågor bryts när dom hör Herrens namn.” När jag 
känner mig rädd tänker jag ofta på denna låt och 
på att lilla jag skyddas av Gud som är så stor att 
berg kan falla ner. Jag går aldrig ensam, så varför 
ska jag då vara rädd. 

Erika Bergkvist 
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– Jag lyssnar mycket 
på musik (det är bra 
med Spotify!) och jag 
finner en avkoppling i 
det. Vi har mycket att 
stå i och då tar jag 
gärna på mig lurarna 
och går ner i tvättstu-
gan och lyssnar. Det är 
mer avkopplande än 

att titta på teve. 

Att spela tillsammans är en social situation som 
blir positiv för välmåendet. Musiken förmedlar 
någon form av andlighet, genom både text och 
musik. När man spelar och kommer i ett flöde 
kan det vara en form av andlig upplevelse som 

skapas i tillfället. 

Jag kommer ihåg en gång när den kristna rock-
gruppen Jerusalem spelade rakryggat på Sweden 
Rock och det blev en annorlunda atmosfär. Äkt-
heten i musiken berör.  

När jag själv spelar med Män i skor så jobbar vi 
med en låtskatt som vi vuxit upp med men som 
håller på att försvinna. Den låtskatten vill vi be-
vara. Det är roligt om man med musiken får nå-
gon att återvända till tron. 

Anders Segemalm, Män i Skor 

 

Berättat för Hjördis Ring-Olsson och Oskar For-
nander 

 

Förra läsåret genomfördes konfirmationsläsning i Missionskyrkan med våra tre konfirman-
der. Vi var på konfaläger på Strandgården och byggde oss en bil till konfirmationshögtiden i maj. 
Här ser du några bilder från året tillsammans. Den 15 september inleds detta läsårs konfirmations-
läsning. (Hör av dig till pastorn om du vill vara med!)   

 

 

Den 14 september är städdag i kyrkan kl 9.00 
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September 
1  söndag 10.00 Gudstjänst i Sommarhemmet Sundet. Marcus Olsson, Lisa Lerman 

5  torsdag 11.00 Andakt på Åbrinken 

8  söndag 09.30 - 17.30 Församlingsdag  Hjortsbergagården Dagen börjar med fika 9:30.  
    Samåkning från Missionskyrkan i Lagan kl. 9.00 Hemfärd ca kl. 17.  Det blir  
    gudstjänst med nattvard, lunch, program och fika, samt tillfälle till samtal om 
    församlingens utveckling utifrån NFU-undersökning. För barn och ungdomar 
    anordnas särskilda aktiviteter. Anmälan senast 25/8 (070-588 40 40 eller på 
    lista i kyrkan).  Välkommen med!  

10 tisdag 12.00 Sopplunch ”Skolbygge på 6 dagar och andra bestående intryck från vår  
    Colombiaresa” Hjördis & Lennart Olsson 

15 söndag 10.00 Gudstjänst, Söndagsskola, Oskar Fornander, Gabriella Mellergårdh,  
    Konfirmandinskrivning 

29 söndag 10.00 Gudstjänst, Oskar Fornander, Malin Bogeklint. Start på temaår:  
    ”Till jordens yttersta gräns” introduktion till Apostlagärningarna 

Oktober 
3  torsdag 11.00 Andakt på Åbrinken 

6  söndag 10.00 Gudstjänst, Söndagsskola, Ingemar Andersson 

8  tisdag 10.00 Sopplunch, Niklas Sjögren, Utrikeskorrespondent för SVT i Asien  

13 söndag 10.00 Gudstjänst, Nattvard, Oskar Fornander, Gabriella Mellergårdh 
    (Apostlagärningarna 16:16-40) 

19 lördag 19.00 Sundetkväll i Missionskyrkan, Lingon & Mjölk, Värnamo 

20 söndag 10.00 Gudstjänst, Söndagsskola, Oskar Fornander, Carina Frick 
    (Apostlagärningarna 8:26-40) 

18 onsdag 18.30 Sångövning inför lördag o söndag 

21 lördag 16.30 Sångövning inför kvällen 

21 lördag 18.00 Ekumenisk sångkväll, Cilla Hector och ekumenisk kör. Insamling till  
    Hoppets stjärna. Fika 

22 söndag 10.00 Ekumenisk Gudstjänst i Bergadalskyrkan, Magnus Lind och ekumenisk  
    kör, mingelfika 
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Kravlös gemenskap! 

Du är välkommen att vara med i en av församling-

ens ca 10 hemgrupper. Grupperna träffas oftast 

varje vecka och består av 6-10 personer i olika åld-

rar. Vi fikar, samtalar om livet och ger varandra stöd 

och värme. 

 Vill du veta mer kontakta  Oskar Fornander 079-073 

09 91  

 

Bön  

Missionskyrkan  
Onsdagar 8.00-9.00  
och 30 minuter före  

gudstjänst 

27 söndag 10.00 Gudstjänst, Christers hemgrupp. 

November 
3  söndag 10.00 Gudstjänst, Söndagsskola, Oskar Fornander, Malin Bogeklint 
    (Apostlagärningarna 6:8-7:60) 

5  tisdag 12.00 Sopplunch ”Var dag är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet” 
    Monica Eriksson M&M  

7  torsdag 11.00 Andakt på Åbrinken 

10 söndag 10.00 Gudstjänst, Nattvard, Oskar Fornander, Gabriella Mellergårdh, m.fl  
    (Apostlagärningarna 2:41-47) 

13 onsdag 19.00 Bibelstudium med Bengt Klintenberg 
    ”Vart jag mig i världen vänder, vet jag att Gud håller allt i sina händer” 

17 söndag 10.00 Gudstjänst, Söndagsskola, Oskar Fornander 
    (Apostlagärningarna 3:1-4:31) 

23 lördag 19.00 Sundetkväll i Missionskyrkan 

24 söndag  10.00 Gudstjänst, Bengt-Ivar Johansson 

28 torsdag 11.00 Andakt på Åbrinken 

December 
1  söndag 10.00 Gudstjänst, Söndagsskola, Oskar Fornander, Adventskören 

Radio Ljungby (95,8MHz) 

Vardagar kl. 6:15 med repris kl. 8:30 och 22:00 sänder 
LKS andakt i Ljungby närradio, från flera av bygdens 
församlingar.  

Radio Berga sänder Israelnytt som är en krönika av 
senaste veckans händelser som berör landet Israel 
och det judiska folket. Programmet leds av Anders 
Lägersten och sänds fredagar 9:30 med repris tisdagar 
18:15.  

 
 

Kördag med Maria Gustin Bergström 
Den 9 november kommer Maria Gustin Bergström till Missionskyrkan Värnamo för en kördag. Alla som vill 
har möjlighet att delta i kördagen, kl 10.00-18.00, samt konserten senare på kvällen, kl 19.00.  
Man kan också, om man vill, vara med på en förberedande körövning i Missionskyrkan Värnamo på onsdag i 
samma vecka, den 6 november, kl 18.00-21.00. 
Det kostar inget att delta, mat under lördagen till självkostnadspris. Vi samordnar bilskjuts från Lagan. 
För mer information och anmälan, senast 30 oktober, kontakta Gabriella:  070-355 44 18 
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– Körsång är rena 
hälsokuren! säger 
Cilla. 
Hon vet vad hon talar 
om. Redan tidigt bör-
jade hon sjunga och 
spela i Missionskyrkan 
i Långviksmon utanför 
Örnsköldsvik. 1983 
fick hon sitt första 
skivkontrakt och se-
dan 1984 har hon rest 
som sångerska och 
musiker mer eller 

mindre på heltid. 
Musiken finns med i nästan allt hon gör och på-
verkar Cillas liv på många sätt. 
– Beroende på vilken karaktär musiken har – 
fartfylld och svängig, stillsam eller suggestiv, i 
moll eller dur - så påverkar den ju den sinnes-
stämning jag är i. Men det är när text och melodi 
blir ett som den betyder allra mest för mig, säger 
Cilla. 
 
Många gånger har hon suttit i bilen och 
”slölyssnat”, till exempel på radion, när en låt 
eller en artist plötsligt påverkar henne så starkt 
att hon måste stanna bilen för att hon börjat 
gråta. Vid många tillfällen har hon också blivit 
särskilt berörd under nattvardsfirande i kyrkan. 
– Där och då, på ett gudomligt sätt, har musiken 
som spelats och texten som sjungits trängt ige-
nom med en så underbar ljuvlighet att jag så 
tydligt känt min Gudstillhörighet, säger Cilla. 
Det händer ofta att hon själv känner Guds tilltal 
att sjunga en speciell sång under en gudstjänst 

eller en konsert. 
– Och sedan direkt efteråt, genom telefonsamtal 
eller mejl, har jag fått bekräftat att sången har 
varit ett bönesvar. Ord kan man värja sig emot, 
men samma ord klädda i musikalisk dräkt tas 
emot på ett annat sätt, säger Cilla. 
 
Någon som förstår 
precis vad det här 
handlar om är Gisela 
Nygren som leder 
Ljungbykören Joy Sing-
ers.  
– Musik drar ner him-
melriket och orden 
landar på ett speciellt 
sätt i hjärtat när du 
sjunger dem. Hjärtat 
mjuknar, säger Gisela.  
 
Gospelkören Joy Sing-
ers som Gisela leder består både av vana kör-
sångare – och av personer som kanske aldrig har 
sjungit någon annanstans än hemma i duschen. 
– Alla får komma, alla får pröva. Alla kanske inte 
blir solister, men alla kan lära sig att sjunga i kör, 
förklarar Gisela.  
Och hon har också många exempel på personer 
som utvecklats både som människor och sång-
are sedan de började i kören. 
– Jag har sett dålig självkänsla lyftas av och folk 
blomma ut. Sången förvandlar människor på 
djupet, den slår an den andliga strängen hos oss 
i en bullrig värld, säger Gisela. 
 
 

Körsång är rena hälsokuren! 

Förra året hade hon 170 spelningar. I september kommer Cilla Hector till Lagan för en konsert 
tillsammans med en tillfällig projektkör – öppen för alla som har lust att vara med. Cilla hoppas 
att många tar chansen. 
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 Vill du ha besök? 

 Missionsförsamlingen har en diakonal verksamhet som erbju-

der hembesök. 

 Du som önskar besök är välkommen att höra av dig. 

 Du som vet om någon som skulle bli glad över ett besök, hör 

av dig. 

 Kontaktperson för detta är Birgitta Johansson. tel. 070-242  

22 72 eller pastor Oskar Fornander tel. 079-073 09 91 

Alldeles speciellt märker man det i gospelmusi-
ken, menar hon. 
– Körsång är hälsosamt och att få sjunga just 
gospel, det är som själva strösslet på glassen. 
Det godaste! Du behöver inte vara kristen för att 
sjunga i vår kör, men oavsett vad du tror på så 
kommer du att uppleva hur stressen rinner av 
och att du blir lugn och glad. Sången är ett sätt 
att få uppleva Herrens kärlek! säger Gisela. 
 
Gabriella Mellergårdh 

Sjung dig frisk! 
Forskningen är enig om att musiken har häpnadsväckande effekter på hjärnan. Att spela eller 
lyssna på musik kan rentav ha läkande funktioner.  

• När vi sjunger eller spelar frigörs olika signalsubstanser i hjärnan, bland annat så mycket dopamin 
att det går att jämföra med att medicinera. 

• Barn som musicerar eller sjunger presterar bättre i skolan. Musikträning stärker nämligen arbets-
minnet. 

• Musik är också värdefullt i rehabilitering. Exempelvis har studier visat att återhämtning efter en 
stroke går snabbare om man lyssnar på musik som man tycker om.  

• Musik och sång kan motverka stress och därmed verka lindrande på inflammationer. Musik kan 
också ha en smärtstillande verkan. 

• Kanske viktigast av allt är att musik förebygger psykisk ohälsa. Du kan gå till en körövning trött 
och sliten och komma ut därifrån pigg och glad.  

Källa: Sverigeskörförbund.se 

Om du vill sjunga gospel är du välkommen 
att kontakta Gisela Nygren på mejl:      
 gospelgiz@gmail.com  

mailto:gospelgiz@gmail.com
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Stora Torget 

Ljungby 

tel. 0372-101 00 

 
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 

0372-35100     Laganelteknik.se                      
Instagram.com/laganelteknikab 
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Storgatan 16 

341 50 LAGAN 

0372-351 32  

Ledig annonsplats 

Stöd gärna våra sponsorer, de stöder oss! 

Hjältarnas väg 2 Dörarp 
340 15 Vittaryd 
Tfn: 070-24 11 485 

REDOVISNINGSBYRÅ 

Med närhet till kunderna 
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  CON DIOS      SCOUT 

  fredagar kl.19.00 ojämn vecka   måndagar kl.19.00 i Vittaryd 

         Carl-Johan Nilsson  

         tel. 0372-701 51 

Equmenias riksläger Prisma 20-27 juli 
Åtta stycken scouter och fyra ledare från Vittaryd åkte till Mohed utanför Söderhamn i Hälsingland, 

där samlades ca 2800 scouter från norr till söder. 

På dagarna hade vi olika projekt och eftersom vädret var på topp så blev det mycket bad och en och 

annan glass. På onsdagen var det hjältedagen och ca 1500 scouter invaderade Söderhamn för att 

göra en stjärnspårning. Efter en hektisk vecka så gick bussen hem med trötta scouter och ledare. 

Tack Lucas för din tid som ungdomsledare i vår församling! 


