
-Jag vet vilka tankar jag har 
för er, säger Herren , nämligen 

fridens tankar och inte ofärdens 
för att ge er en framtid och ett 

hopp.
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Mitt favoritprogram på julafton är Karl-
Bertil Jonssons jul. Karl-Bertil arbetade 
extra på posten och drömde om att 
få vara lik Robin Hood som tar från de 
rika och ger till de fattiga. Detta ledde 
till att han började ta undan paket som 
skulle gå till rika personer för att sedan 
dela ut dem till fattiga i slumkvarteren. 
När hans far Tyko kom på honom med 
stölderna blev han jättearg. Karl-Bertil 
blev tvungen att dagen efter julafton 
resa runt med sin far till alla som han 
tagit paket ifrån för att be om för låtelse. 
Vilket gjordes. Karl-Bertil blev sedan, till 
hans fars stora förvåning, bemött med 
respekt och glädje då Karl-Bertil förkla-
rade att han med  deras paket spridit 
glädje på samhällets botten skikt.
 Vi har idag möjlighet att sprida 
glädje likt Karl-Bertil genom att stötta 
olika organisationer och projekt som 
finns för att lindra den nöd som finns i 
vår värld. Genom Equmeniakyrkan och 
Alliansmissionen finns det möjlighet att 
ge ekonomiskt bidrag i olika former till 
internationellt arbete. 
 Equmeniakyrkans internatio-
nella insamling handlar om utbildning. 
Tillsammans med kyrkor i 28 länder ger 
de fler människor chansen att studera. 
Det handlar om barn och ungdomar i 
fattiga, isolerade och krigsdrabbade 
länder som får utbildning och framtids-
hopp. Det handlar också om vuxna som 
vill utbilda sig till pastorer. Dessa pas-
torer kommer dels arbeta för att sprida 

evangeliets hoppfulla budskap och dels 
kommer många av dem att fungera 
som lärare i byarnas skolor. Pastorerna 
gör en oerhörd värdefull insats runt om 
i världen. Läs mer på https://equmenia-
kyrkan.se/internationell-insamling
 Alliansmissionen har valt att sät-
ta fokus på Rumänien och den utsatthet 
många människor lever i där. Rumänien 
är det land i Europa varifrån flest unga 
tjejer tvingas eller luras in i prostitution, 
bland annat i Sverige. Från Rumänien 
kommer en över vägande del av de 
män och kvinnor som  tigger småpengar 
utanför våra mat affärer. Utmaningarna 
för att vända situationen i Rumänien är 
stora och många. Det handlar till stor 
del om utbildning, men även om att 
förändra attityder gentemot samhället 
och att bryta den negativa självbild som 
finns, inte minst bland minoritetsgrup-
per där vi exempelvis hittar romerna. I 
samarbete med Sam-Hjälp stöder Alli-
ansmissionen den lokala organisationen 
Valoare Plus, som arbetar i nordöstra 
Rumänien. I detta vill vi finnas med och 
göra vad vi kan för att förändra situatio-
nen. Läs mer på https://alliansmissio-
nen.se/for-forsamlingar/materialbank
 Ditt bidrag gör skillnad, varje 
gåva spelar roll. Tack för det! Tillsam-
mans kan vi sprida hopp i världen. Till 
jordens yttersta gräns

Daniel Lundstedt
Pastor Tabergs missionskyrka

En liten grupp hönor och en tupp. Till 
en början kan man tycka en grupp 
ganska oansenliga varelser, tills man 
lär känna dem. Till exempel när de 
för första gången kom ut i dagsljuset 
i hönsgården. Först tysta, avvaktande, 
en ny miljö, ett nytt sammanhang. 
Efter ett tag växte modet och de 
utvecklades till en social grupp med 
olika roller. Tuppen håller ihop grup-
pen, ser till så ingen blir utanför, 
markerar och skyddar mot yttre fien-
der. För ett tag sedan dog en höna. 
Dagen då det hände ville de först inte 
komma ut i hönsgården. Tuppen gol 
inte sitt vanliga käcka galande. Det 
var sorg i hönsgården. Nu blev det i 
stället några dagar med omstruktu-

rering, där hönorna skulle hitta sina 
nya roller och där tuppen efter några 
dagar började gala igen.
 Jag tänker att det är som en 
liten församling. Där tuppen symbo-
liserar Kristus. Han håller ihop och 
skyddar sin flock. Hönorna är vi som 
vill höra till flocken. Vi är ganska lika 
men har ändå olika gåvor, funktioner 
och vi är beroende av varandra. När 
en har glädje, får vi dela glädjen. När 
någon sörjer, sörjer vi till sammans. 
Gud har kallat oss till att leva i 
gemen skap med varandra och med 
Kristus.

Eva Joelsson
Familjepastor

Tabergs 
Missionsförsamling
 
Expedition
Tabergs Missionskyrka
Centrumplan 5, 562 42 Taberg
Tel. 036-36 71 50
www.tabergsmissionskyrka.se

Missionskyrkans expedition är som 
regel bemannad tisdag-fredag 
under förmiddagstid.

Pastor och föreståndare:
Daniel Lundstedt
Tel. 036-36 71 51, 072-341 28 14 
pastor@tabergsmissionskyrka.se

Familjepastor: 
Eva Joelsson
Tel. 036-36 71 52, 070-119 26 35 
familjepastor@tabergsmissionskyrka.se

Ungdomsledare
Daniel Arkbro, Tel. 070-119 26 34 
ungdomsledare@tabergsmissionskyrka.se

Bergsgården
Köket: Tel. 036-36 71 54

Ordförande
Eva Berntsson Tel. 0393-140 75
eva.berntsson@tabergsmissionskyrka.se

Jan Timarson Tel. 070-716 19 41
jan.timarson@tabergsmissionskyrka.se

Kassör
Sievert Bringevik Tel. 036-657 43

Ordförande TMU
Vakant. tmu@tabergsmissionskyrka.se

Plusgiro till församlingen: 
10 93 88-9
Bankgiro till församlingen: 
233-2088
Plusgiro till TMU: 54 21 15-1
Swish: 1233634136

Tabergs Missionsförsamling är 
ansluten till både Equmeniakyrkan 
(f d Svenska Missionskyrkan) och Svenska 
Alliansmissionen. Församlingen består 
av ca 270 medlemmar. Missionskyrkans 
gudstjänster och samlingar är öppna för 
alla. Församlingsmedlem blir man genom
en personlig anmälan och på grund 
av sin tro på Jesus Kristus som Herre och 
Frälsare. Behöver du någon att samtala 
med så är du välkommen att kontakta 
någon av våra pastorer. 
De har tystnadsplikt.

Redaktionskommitté  
för Missionsbladet:
Linda Skogberth, Lena Ljungdahl, 
David Erixon samt de anställda.  
Layout: David Öhgren
Foto sid 1: Ewa Altgärde
Ansvarig utgivare: Eva Berntsson
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Insikten

Sprida glädje likt Karl-Bertil Jonsson.

Jag har höns. 

Utsikten
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December
2 S 10.00 Första advent 
Tillsammans gudstjänst Predikan 
Daniel Lundstedt. Tema ett nådens 
år. Kören och Musikkåren. Insamling 
till kyrkbyggnadskassan
2 S 17.00 Bön på Tabergs topp för 
Tabergsådalen
4 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap 
sista för säsongen
4 Ti 17.00 Miniscout. 18.00 Scout
6 To 15.00 Dagledigträff i  Månsarps 
Församlingsgård med Harry 
 Franksson
7 F 09.00 Bön
7 F 18.00 Bibel och samtalsgrupp
7 F 19.00 Tonår
8 L 15.00 Julmarknad se annons
9 S 10.00 Nattvardsgudstjänst Pre-
dikan Daniel Lundstedt. Tema Guds 
rike är nära. Sång av Nellie och Anna 
Jakobsson. Söndax
11 Ti 17.00 Miniscout. 18.00 Scout
13 To 10.30 Luciafirande med 
Bergsgårdens Lucia
14 F 09.00 Bön med nattvards firande
14 F 19.00 Tonår
16 S 10.00 Tillsammansgudstjänst
Söndax avslutning med Eva 
 Joelsson. Barnen medverkar med 
julspel och sång, Musikkåren spelar. 
21 F 09.00 Bön
21 F 19.00 Tonår
23 S 10.00 Gudstjänst Predikan Eva 
Joelsson. Tema Herrens moder
23 S 18.00 Advent till jul i Månsarps 
kyrka (gemensam kör och musikkår).
24 M 10.00 Gudstjänst med sam-
ling vid krubban Predikan Eva 
 Joelsson. Tema Den heliga natten. 
Sång av Sofia och Thilde Carlstedt
30 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
 Daniel Lundstedt. Tema Guds barn. 
Sång av Isac Wendel.

Januari
2 O 14.30 Andakt på Fridhäll
5 L 16.00 Församlingens julfest. 
Musikkåren spelar
6 S 10.00 Missions och nattvards-
gudstjänst. Predikan av Sofia Rosén, 
regional samordnare för migration 
och asyl, Equmeniakyrkan, region 
öst, Insamling till våra samfunds 
 mission i andra länder.
11 F 09.00 Bön
13 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Daniel Lundstedt. Dop och med-
lemsintagning. Kollekt till kyrkbygg-
nadskassan. 
EkumEnISkA bönEVECkAn
15 Ti 17-21 Öppen kyrka för bön 
i Månsarps Missionshus, 19.00 
 samling
16 O 17-21 Öppen kyrka för bön i 
Månsarps kyrka, 19.00 samling
17 To 17-21 Öppen kyrka för bön i 
Pingstkyrkan, Taberg, 19.00 samling
18 F 17-21 Öppen kyrka för bön 
i Missionskyrkan, Taberg, 19.00 
 samling
19 L 19.00 Ekumeniskt kvällsmöte i 
Pingstkyrkan, Taberg, medverkan av 
Elisabeth Sandlund 
20 S 10.00 Ekumenisk gudstjänst 
i Tabergs missionskyrka. Predikan 
av Elisabeth Sandlund. Musikkåren 
spelar, Söndax, 
16 O 19.00 Storledarsamling
17 To 14.30 Stick-kontakten
18 F 09.00 Bön med nattvards-
firande
22 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
22 Ti 17.00 Miniscout. 18.00 Scout
23 O 19.00 Start av Alpha
24 To 14.30 RPGs årsmöte. Per 
Sjunneby från sjukhuskyrkan med-
verkar. 
25 F 09.00 Bön
25 F 19.00 Tonår
27 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Daniel Lundstedt. Söndax
29 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
29 Ti 17.00 Miniscout. 18.00 Scout
30 O 19.00 Alpha
31 To 14.30 Stick-kontakten

Februari
1 F 09.00 Bön
1 F 19.00 Tonår
2 L 14/15/16 Andakter på våra äld-
reboenden i Norrahammar
3 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt, sång av 
Mia Isaksson, utgångskollekt till Hela 
människan. Söndax
3 S 17.00 Bön för Tabergsådalen i 
missionskyrkan
5 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
5 Ti 17.00 Miniscout. 18.00 Scout
6 O 19.00 Alpha
7 To 15.00 Trivselträff i  Tabergs Mis-
sionskyrka. med Andrea  Brändström 
(”Hela Sverige bakar”).
8 F 09.00 Bön
Vemdalen läger 10-16 feb
10 S 10.00 Gudstjänst Predi-
kan  Daniel Lundstedt, sång av 
Anna Carlsson, insamling till 
kyrkbyggnads kassan. Söndax
12 Ti 12.00 Sopplunhgemenskap
14 To 14.30 Stick-kontakten
15 F 09.00 Bön med nattvardsfirande
17 S 10.00 Gudstjänst Närradio-
sändning, predikan Stig-Arne 
Tengmer, sång av TabergsBröderna. 
Söndax
17 S 18.00 RPG Söndagsträff med 
glimtar från Norrbotten och Malm-
berget.
19 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
19 Ti 17.00 Miniscout. 18.00 Scout
20 O 19.00 Alpha
21 To 14.30 Stick-kontakten
22 F 09.00 Bön
22 F 19.00 Tonår
23 L 12.00 TMUs årsmöte. Tacos, 
glassbuffé och barnaktiviteter.
24 S 10.00 Församlingens års-
högtid med tillsammansgudstjänst 
och årsmöte, predikan Daniel Lund-
stedt  Sång och musik av Söndax och 
musikkåren.
26 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
26 Ti 17.00 Miniscout. 18.00 Scout
27 O 14.30 Andakt på Fridhäll
27 O 19.00 Alpha
28 To 14.30 Stick-kontakten

    Det händer i Tabergs Missionskyrka Välkommen 

till kyrkan!
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After Work med 
Magnus Carlson
Hur mår du just nu? Den frågan ställde HV-coachen, 
magnus Carlson till de 130 åhörarna i Tabergs 
Missions kyrka som var samlade till After work den 28 
september. En kväll som präglades av igenkännande 
fniss och  gruppövningar  med en underton av allvar. 
Hur bra kan jag må? Det var rubriken på kvällen som 
inleddes med exempel på självförtroende och själv-
känsla, och hur känslor, tankar kanaliseras genom 
 energin som vi utstrålar. Magnus har tränat HV 71 i 
24 år och varit med om att laget vunnit 4 SM-guld. 
Den här kvällen spelar de borta mot Skellefteå. Till en 
början var han klubbens fys-tränare men är numera 
mental coach och driver också eget företag med 
föredrag på agendan. 
- Visste ni att 70% av allt beröm vi människor får 
under vår livstid får vi upp till det att vi är 9 år  gamla. 
”Oj, vilken fin teckning du ritat” till ”Så bra du 
 spelar” eller något annat. Frågan är vad som händer 
sedan. Sättet vi ser på oss själva  reflekteras i hur vi 
möter varandra. Varför har vi så svårt att bekräfta var-
andra, trots att vi vet att det betyder så mycket? 
Kroppsspråket kan också visa på vår självbild och 
Magnus dramatiserar;
- Tänk er följande, en kyckling och dess vingrörel-
ser. Han ställer sig lätt framåtböjd och viftar knappt 
märkbart med armarna. Tänk istället på örnen och 
dennes vingrörelser, Magnus sträcker på sig och lyfter 
 armarna högt upp i luften. Jesus ser på oss männi-
skor som örnar, och dess rörelser. Han ser hela tiden 
vad vi kan bli. Han är inte färdig med oss utan vill att 
vi ska utvecklas. Magnus ber åhörarna stå upp och 
imitera hans rörelser. Allt under det att skrattsalvorna 
avlöser varandra i salen.   
 En relation som påverkat Magnus en hel del 
är kontakten med  hockeyspelaren Stefan Liv. Han var 
en känslokille som satte en stark prägel på laget. Han 

var den spelare som frågade magnus Carlson, som 
också är pastor, om han ville viga Stefan och hans 
blivande fru.  Vigseln ägde rum, men ett par månader 
senare var den största glädjen utbytt mot svart sorg 
då Stefan i september 2011 omkom i en flygolycka i 
Ryssland i samband med en bortamatch i den ryska 
hockeyligan kHL. magnus var den som fick förrätta 
begravningen och senare vid ett tillfälle inför en 
fullsatt Kinnarps Arena kliva ut på arenan till sammans 
med Stefans Liv mamma och ta emot publikens del-
tagande.
 Ett annat område Magnus berör under kvällen 
är vikten av att vårda sina nära relationer. 
- Grejor, ägodelar är inget värt i längden. Äger du 
mycket, ge vidare, är Magnus råd. Han lyfter fram 
WHO:s program där existentiell hälsa utgör en viktig 
del. Vi i Sverige är så ensamma. Vi behöver varan-
dra och det är när vi är i sammanhang där vi känner 
meningsfullhet och tillhörighet som vi blir lyckliga. Vi 
behöver ha en bra relation, inåt (med oss själva) , utåt 
(till våra medmänniskor) och uppåt (till Gud), avslutar 
Magnus innan han drar sig ut mot kyrktorget för att 
signera sin bok. 

Eva Joelsson
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Notiser

För 90 år sedan, 1928, föddes Gunnar Andersson i 
Taberg. Gunnar och jag möts för en kort pratstund om 
hans väg till tro. Han berättar att han växer upp i ett 
kristet hem, där föräldrarna visar vägen till Gud i både 
ord och handling. Tron har alltid varit en naturlig del i 
Gunnars liv, även om han i tonåren funderar mycket på 
om han verkligen varit tydlig i sitt beslut. Vid en guds-
tjänst i Missionskyrkan, ber han därför en vän be en 
frälsningsbön tillsammans med honom. 
 För Gunnar bär tron genom allt och att ha 

Jesus att gå till, känns tryggt. Att få tacka Jesus för allt 
gott och kunna lämna över sin oro till Honom ser han 
som en tillgång. 
Innan jag vänder hemåt, berättar Gunnar om sin stora 
nöd för de ungdomar som växer upp och att han ber 
mycket för dem. För min del känns det stort på många 
sätt att få möta någon som vandrat med Gud i  90 år. 
Det inspirerar, ger hopp och ingjuter tro.
   

Linda Skogberth i samtal med Gunnar Andersson

Min väg till tro

Storledarsam-
ling för TMU

Boka in 16 januari klockan 19.00. 
Storledarsamling för TMU:s olika 
barn-ungdomsgrupper. Samtal, 
gemenskap och  planering för ter-
minen. Välkommen med!
Söndax
startar 20 januari kl 10. För barn 
från 4 år. Barnens egen samling 
med pyssel, bön och lekar. Kon-
takt Åse-Marie  Josefsson tel 073-
6753801.

Miniscout. Tisdagen den 22 
januari kl 17.00 rullar  terminen 
igång för miniscouterna. För barn 
mellan 6-7 år. Ledar kontakt He-
lena Petersson tel 0706-518682
Scout. En timme senare kl 18.00 
drar scouterna igång för  Upp-
täckarna och Äventyrarna. För mer 
info kontakta Linda Andersson tel 
0705-798361 
Tonår. Fredagen den 25 januari 
19.00 startar Tonår för dig från 13 
år och uppåt. Lekar, andakt, häng, 

fika och go gemenskap. kontakt: 
Daniel Arkbro, tel 070-1192634 

Årsmöte för TMU
Tacobuffé, glassbuffé och aktivi-
teter för barnen står på agendan 
då TMU inbjuder till årsmöte 
lördagen den 23 februari klockan 
12.00. Årsmötet inleds med 
gemensam lunch följt av förhand-
lingar under det att barnen har kul 
aktiviteter. Välkomna med!

Ett stort 
TACK
Redaktionen önskar alla läsare och 
annonsörer en riktigt God Jul och 
ett Gott Nytt År!

Tack för ditt bidrag till Mat/
Hygien-paket
Försäljningen i år gav oss igen 
möjlighet att kunna hjälpa invå-
narna i olika hjälpprojekt som 
SAM-hjälp har. Tack för att du ville 
vara med och hjälpa!

Församlingens Julfest 5 januari 
2019
Välkommen till en Julfest FÖR 
ALLA I ALLA ÅLDRAR, lördagen 
den 5 januari, med början kl 
16.00. Två av församlingens BAS-
grupper tillsammans med Tabergs 
Musikkår utlovar ett lättsamt och 
trevligt program. ALLA är väl-
komna!

Församlingens årshögtid och 
årsmöte.
Söndagen den 24 februari är det 
dags för Tabergs Missionsförsam-
lings årshögtid med gudstjänst. 
Efter ett enkelt kyrkfika börjar års-

mötesförhandlingarna med av-
brott för gemensam lunch. Ingen 
anmälan men meddela gärna om 
du behöver specialkost. 

Är det du?
TMU, Taberg Missionskyrkas Unga 
har ett fantastiskt barn och ung-
domsarbete med stort förtroende 
i Taberg. Ett arbete som växer, 
med fler som vill att barnen ska få 
en trygg och god miljö att utveck-
las i. Nu behöver vi hjälpledare 
till våra grupper. Vill du hjälpa till 
vid enskilda tillfällen, hjälpa till 
med pyssel, lekar eller bara vara 
vuxenresurs. Hör gärna av dig till 
ungdomsledare Daniel Arkbro för 
mer information.

Alpha något för dig
Skulle du vilja utforska den kristna 
tron? Då är Alphakursen något för 
dig. Varje kurstillfälle är inriktat 
på olika aspekter och frågor som 
rör tro och är skapat för att väcka 
samtal. Alpha finns över hela 
världen och alla är välkomna. Det 
finns på caféer och universitet, 
i hem och kyrkor och på massa 
andra platser. Ingen Alpha är den 

andre helt lik, men generellt så 
har de tre saker gemensamt: Mat, 
föredrag och ett gott samtal. Den 
23 januari kl 19.00 startar vi en 
Alphakurs i missionskyrkan. För 
mer information läs broschyren 
om Alphakursen som finns på 
informationsdisken i kyrkan eller 
kontakta någon av församlingens 
pastorer. VÄLKOMMEN!

Levande julkrubba på tomteland 
i Taberg
Lördag 15 december mellan 
16.00-19.00 finns möjlighet att se 
en levande julkrubba på väg in i 
tomteland vid Tabergs gruva.
Josef, Maria, Jesusbarnet kommer 
att finnas på plats i ett vindskydd 
som TMU:s scoutledare byggt. 
Möt karaktärerna, värm dig vid 
den öppna elden och bli påmind 
om evangeliet i juletid.

Ledigheter:
Daniel Arkbro: 21-26/12, 1-4/2, 
1-4/3
Eva Joelsson: 28/12-1/1, 25-28/1, 
22-25/2
Daniel Lundstedt: 21-26/12, 18-
21/1, 15-18/2

TMU
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- Ett finansiellt varuhus med allt under ett tak

• Vi har något för var och en. - Våra erbjudanden utgår  
 från dina behov och din servicegrad. Vad passar dig?
• Kontantsmarta lösningar - vinn tid, känn dig trygg  
 och värna om miljön 
• Juristbyrån - juridiken i vardagen, vad gäller i livets  
 alla skeden
• Fastighetsbyrån - den som säljer mest har bäst koll på  
 marknaden
• Företagsförmedling - för dig som vill sälja ditt företag
 eller din kommersiella fastighet
Välkommen in till vårt kontor i Jönköping - Kom in till oss 
så berättar vi gärna mer

Måndag–fredag  8–21
Lördag 8–19
Söndag 9–19

Ansök om ICA Kundkort!
Nu ännu förmånligare och
massor av erbjudande!

Vi önskar alla kunder en god 
advent och en trevlig helg!

Elisabet • Carina
Bergslagsvägen 26, Taberg

Tel 64 556

Vi fixar  frisyren!

Vi har öppet för dig!
Måndag – fredag 8 – 21
Lördag 9 – 19
Söndag 9 – 19

TABERG

Trevlig 
Helg 
önskar

Hanne Karlsson

Centrumstråket 18 Taberg 

Tel 036-657 55
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Klipp ut och ta med denna 
 annons till salongen så får du 

10% rabatt på en valfri be-
handling eller produkt. 
(Gäller t.o.m 28/2-18)

Bergslagsvägen 33, Taberg
www.tabergsskonhetsstudio.se

GOD JUL
&

GOTT NYTT ÅR 
ÖNSKAR VI ER 

ALLA!

Gunborg 
Bringevik

073-937 25 88
Jordshult 1

555 93 JÖNKÖPING

WWW.LILLASTUGANSLAMMSKINN.SE

ÖPPET
enligt överenskommelse - ring

LILLASTUGANS 
LAMMSKINN

Mitt i centrum av Taberg
Telefon: 036–32 78 90  |  Bergslagsvägen 29, Taberg

Öppet: Dygnet runt
Bemanning: mån – tors 16.00 – 20.00

www.trimfriskvard.se

Välkommen till oss på TRIM 

SOLA och TRÄNA 

ALLTID ÖPPET

Barnarpsgatan 7 Jönköping
www.rundquist-zalle.com

Välkommen!

Din butik i city!

036 12 70 70

Prova vår 
automatiska

biltvätt!

Bergslagsvägen 7, 562 42 Taberg
Mobil 073 070 70 70 • 070 732 39 28
www.dalens-bilverkstad.se
e-post: dalens@adbilverkstad.se
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Lördag 15 december
Kl 16–18.30 vandrar vi till Tomteland. 
Följ ljusslingan vid hotellet. Lys på 
tomtarna vid bergets fot. Alla barn 
som lämnar sin önskelista får en 
överraskning av tomtemor. 

Tabergs Köpmannaförening
KORV MM

Jul i Taberg!

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för 
hela livets behov inom funktionsnedsättning 
och psykosocial problematik.
Nytida Bergshyddan AB har LSS-boende för vuxna och barn/ 
ungdomar samt daglig verksamhet. Fristående grundsärskola 
och gymnasiesärskola.

www.nytida.se

Hos oss börjar den 
nya tiden.

Missionskyrkan Taberg
Torsdag 13/12 kl 10.30

LJUS- och 
LUCIAFEST
Luciatåg med barn från 

Bergsgården. 
Sång och musik av PRO:s sång- 

och musikgrupp.
Servering
Lotterier

Varmt välkommen!

Vårt riksförbund är representerat i regeringens samrådsgrupp i pensio-
närsfrågor med kraftfullt engagemang för religiösa och etiska frågor samt 
pensionsfrågor. Som grupp är vi engagerade i församlingarnas ekumeniska 
träffar för daglediga och pen- sionärer. Vi har representation i bruksstyrel-
sen för Fridhäll samt i styrelsen RPG inom Jönköpings kommun.
Har du frågor – kontakta Monica Waern tel 036-65122.
 
Välkommen med i gemenskapen!

Pensionärsgemenskap i 
Månsarp–Taberg på kristen grund

Tabergs bergslag XXV

Utgiven av

Tabergs bergslags HeMbYgDsFÖreNINg

Jönköpings län

2018

Kan köpas på Tabergs Bibliotek 

Tabergs Bergslags Hembygdsförening

Hembygdsboken


