
Giv mig ej glans, ej guld, 
ej prakt i signad juletid.

Giv mig Guds ära, änglavakt
och över jorden frid.

 
Text: Zacharias Topelius
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Syföreningen 
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December 2016 
1 To 15.00 Trivselträff Månsarps 
Församlingsgård med Lennart Axelsson
2 F 9.00  Bön  
4 S 10.00 Gudstjänst med Nattvards-
firande. Göran Undevall. Sång Isak 
Wendel och Jonatan Hallström 
8 To 10.30 Ljus- och Luciafest (RPG)
9 F 9.00  Bön 
10 L 15.00 Julmarknad med luciatåg
11 S 10.00 Barnens julfest. 
Eva Joelsson, ledare, musikkåren
16 F 9.00 Bön med Nattvardsfirande
18 S 10.00 Gudstjänst. Predikan och 
sång av Eva Joelsson. Utgångskollekt 
till RIA           
18 S 18.00 Advent till Jul. 
Månsarps kyrka. Gemensam kör, 
Tabergs Musikkår
21 O 16.00 Andakt på Fridhäll
24 L 10.00 Julafton. Carl-Johan Elg.  
Sång Sofia och Thilde Carlstedt 
25 S 10.00. Gudstjänst Juldagen 
Göran Undevall. Sång Sofia Carlstedt 

Januari 2017
1 S 10.00 Nyårsgudstjänst med natt-
vardsfirande. Eva Joelsson Musik Ingrid 
och Rolf  Gabrielson. Kollekt till kyrk-
byggnadskassan
7 L 14.30 Lilla Hammarrundan
8 S 10.00 Missionsgudstjänst. Mamy 
Raharimanantsoa. Sång Nellie Jakobs-
son och Madeleine Karlsson. Offer till 
våra samfunds Yttre Mission

11 O 14.30 Andakt på Fridhäll. OBS 
tiden!
11 O 19.00 Storledarsamling
12 To 14.30 Symöte
13 F 9.00 Bön
14 L 16.00 Julfest i kyrkan. En fest för 
alla i alla åldrar med lättsamt program. 
Musikkåren
15 S 10.00 Gudstjänst. Göran Undevall. 
Sång Ellen Undevall med grupp.  
Utgångskollekt till SAM-hjälp
17 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
19 To 14.30 RPG årsmöte 
Lars Johansson. Servering.

Ekumeniska böneveckan 
18-22 januari
Må – Fre 12.00 Middagsbön, Månsarps 
kyrka
18 O 10.00 Livskraft i Pingstkyrkan 
18.00 Veckomässa i Taizeanda i                                                
Månsarps kyrka
20 F 9.00 Bön med nattvardsfirande, 
Missionskyrkan
20 F 19.00 Ungdomskväll i Pingstkyrkan
21 L 19.00 Förbönsgudstjänst i 
Månsarps Missionshus
22 S 10.00 Ekumeniska böneveckans 
avslutningsgudstjänst i Missionskyrkan. 
Predikan Anton Jalnefur, mötesledning 
Eva Joelsson. Musikkåren. Kollekt till 
Hela människan

24 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
26 To 14.30 Symöte

27 F 9.00 Bön 
28 L 15 & 19.00 Bibelstudier med Leif 
Carlsson. ”Tillbaka till Bibeln”!
29 S 10.00 Gudstjänst med Leif Carlsson
18.00 Främlingen - vår nästa 
Pingstkyrkan. Daniel Grahn och Fouad 
Rasho.
31 Ti 9.00 Sopplunchgemenskap

Februari 2017
2 To 15.00 RPG Trivselträff Se RPG-ruta.
3 F 9.00  Bön 
5 S 10.00 Gudstjänst med nattvards-
firande. Vi ber och ger för SAM. Lars 
Isaksson. Utgångskollekt till SAM
18.00 Körövning
7 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
9 To 14.30 Symöte
10 F 9.00 Bön
12 S 10.00 Gudstjänst Stig-Arne 
Tengmer och TabergsBröderna
Kollekt till kyrkbyggnadskassan
18.00 RPG söndagsträff. Se RPG-ruta.
14 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
15 O 14.30 Andakt på Fridhäll
17 F 9.00 Bön med Nattvardsfirande
19 S 10.00 Gudstjänst Göran Undevall
18.00 Körövning
21 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
23 To 14.30 Symöte
24 F 9.00 Bön 
25 L 11.30 TMU årsmöte 
26 S 10.00 Gudstjänst. Församlingens 
årsmöte. Eva Joelsson, kör och musikkår
28 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap

Ledigheter:
Göran Undevall: 26/12-1/1
Eva Joelsson: 6-9/1, 27-30/1, 3-6/3
Petra Jarlemark: 22/12-9/1

All mission beror på Guds outtröttliga 
kärlek till sin skapelse. Denna kärlek 
driver varje ny generation efterföljare 
ut i mission. Apg29 uppstod som ett 
nytt uttryck för denna Guds mission. 
Visionen är att få vara en förnyande 
missionsrörelse i vår kyrka genom att 
träna en ny generation för missionellt 
ledarskap.  

Apg29 startade år 2004 med en skola 
i Ecuador. Sedan dess har skolan vuxit 
till ett nätverk som idag involverar 
12 länder på 5 kontinenter. Varje skola 
arrangeras av minst två nationella 
kyrkor från olika länder. Syftet är att 
skapa en internationell och multi-
kulturell skola. Vi tror att evangeliet 
behöver läsas och levas tillsammans 
mellan olika kulturer för att bilden av 
Jesus skall klarna och efterföljelsen bli 
så bra som möjligt. 

Namnet ”Apg29” kommer av att 
bibelboken Apostlagärningarna har 
28 kapitel. De kapitlen beskriver 
kyrkans 30 första år. Somliga menar 
att den tiden var unik och att Gud 

inte verkar på samma sätt idag. Vi har 
tagit namnet för att uttrycka att vi tror 
annorlunda. Vi tror att Gud både vill 
och kan göra samma sak med oss idag 
som han gjorde då. Våra liv skriver nya 
kapitel i historien om Guds verk. Att 
åka på en skola med oss innebär att 
man väljer att ge Gud chansen att visa 
att han är den samme idag. 

Varje skola är 3 månader lång. För 
svenska elever blir det lite längre 
eftersom vi startar med kursdagar på 
Karlskoga Folkhögskola innan 
skolan och har debriefing några dagar 
efteråt. De tre månader som skolan 
varar är intensiva. Vi lever i en slags 
kommunitet, eller familj, där vi växer 
väldigt nära varandra. Dagarna fylls 
med bön, lektioner, andakter och 
praktik på olika platser vilket skapar 
en behaglig rytm. Konceptet är egent-
ligen ganska enkelt och bygger på 
den första församlingens principer. 
Men vi har funnit att i denna rytm får 
Gud möjlighet att gå på djupet med 
oss. 

DET ÄR ADVENT

Ibland säger vi att Advent är mörker 
och kyla – ja det stämmer ju bra in 
på vårt klimat här uppe i Norden. 
Men det stämmer tyvärr också bra in 
på situationen runt omkring i vår värld 
just nu. Sedan andra världskriget har 
inte så många människor i vår värld 
varit på flykt undan krig och förödelse. 
Det är i detta mörker som vi får tända 
vårt adventsljus och vända oss till 
fredsfursten och fridsfursten och be 
om fred och frid på vår jord. Advents-
tiden bär på ett budskap om frid och 
hoppet om en ny och bättre värld där 
fred och rättfärdighet bor.

När Jesus nu i texterna under 
Adventstiden rider in i Jerusalem 
hade folket säkert förväntat sig att han 
skulle rida på en ståtlig häst. Men det 
gör han inte, utan han väljer istället 
en enkel åsna. Vad kan Jesus menat 
med detta? Jo, troligtvis är det så att 
åsnan i detta sammanhang symbol-
iserar den nye konungens och freds-
furstens anspråkslöshet och fredlighet. 

I den dåtida kulturen var hästen ett 
stridsdjur medan åsnan var ett fredligt 
arbetsdjur. Här träder synen tydligt 
fram på Jesus som ”fridsfursten” och 
”fredsstiftaren” som kommer till oss.
 
Det låg spänning i luften när Jesus 
red in i Jerusalem vid detta tillfälle. 
Många människor hade samlats för att 
fira en av judendomens största hög-
tider. Folket hyllade Jesus genom att 
lägga ut sina mantlar där han red fram. 
Förväntningarna på Jesus var stora! 
Hans uppgift var att ”tända ett ljus” 
i mörkret och att frälsa och rädda en 
hel värld. Hans uppgift var att erbjuda 
människor gudsgemenskap, framtids-
tro och ett evigt liv. 

Det är därför som vi nu under 
Adventstiden i våra kyrkor och i våra 
hem tänder våra ljus. Vi får ta till oss 
Jesu ord i Joh. 8:12: ”Jag är världens 
ljus. Den som följer mig skall inte 
vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Göran Undevall, vakanspastor i 
Tabergs Missionskyrka

Tabergs 
Missionsförsamling
 
Expedition
Tabergs Missionskyrka
Centrumplan 5, 562 42 Taberg
Tel. 036-36 71 51
www.tabergsmissionskyrka.se

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

Pastor
Vakanspastor: Göran Undevall
Tel. 036-36 71 51, 073-034 47 47 
pastor@tabergsmissionskyrka.se
Familjepastor: Eva Joelsson 
familjepastor@tabergsmissionskyrka.se
Tel. 036-36 71 52, 070-119 26 35 
Diakon: Rolf Gabrielson
070-843 12 24

Ungdomsledare
Petra Jarlemark, Tel. 070-119 26 34 
ungdomsledaren@tabergsmissions-
kyrka.se

Bergsgården
Köket: Tel. 036-36 71 54

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

Jan Timarson Tel. 036-36 35 05
jan@tabergsmissionskyrka.se

Kassör
Sievert Bringevik Tel. 036-657 43

Ordförande TMU
Henrik Karlstedt Tel. 036-12 02 05

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. Försam-
lingen 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
Ansvarig utgivare: Eva Berntsson
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Insikten

Utsikten

Ungdomar som kommer hem har möjlighet att 
fortsätta sin träning genom kursen ”Apg29 Pionjär”.  
Här lägger vi fokus på praktik i team ute i församlings-
planteringar runt om i vårt land. Dessa kurser har blivit 
ett viktigt sätt för många att ”översätta” erfarenheten 
utomlands till ett liv i efterföljelse i Sverige. Under 2017 
planerar vi flera nya skolor. Under våren satsar vi på en 

skola i Indien. Till sommaren kör vi en ledarskola som 
eventuellt hamnar i Thailand. Och under hösten satsar 
vi på en skola i Ecuador och en i Kina. Läs mer på vår 
hemsida www.equmenia.se/apg29

Carl-Johan Sävinger, Koordinator Apg29 Sverige
Equmeniakyrkan, equmenia & Karlskoga Folkhögskola

Apg29 – mission i vår tid!

Fortsätter på nästa sida...

    Det händer i Tabergs Missionskyrka 

När träffas vi i tmu?
Spårarscout: tisdagar 18:00 (start 24/1)
Upptäckarscout: tisdagar 18:00 (start 24/1)
Äventyrsscout: tisdagar 18:00 (start 24/1)
Konfa: varannan torsdag 16:30
Tonår: fredagar 19:00 (start 13/1)
Söndax: söndagar 10:00 (start 15/1)

Storledarsamling inför vårens ungdomsprogram: 
Onsdagen den 11 Januari kl.19.00.

Vid frågor kontakta vår ungdomsledare: 
Petra Jarlemark, Tel. 070-119 26 34 
ungdomsledaren@tabergsmissionskyrka.se



Kaffedoften sprider sig och psalmsången tonar ut. 
När jag hälsar på har inledningen precis avslutats 
och damerna har redan satt igång med att sticka. 

Anledningen till mitt besök är att dessa härliga 
människor väljer att hjälpa barn i andra delar av 
världen som behöver värme inför vintern. De 
stickar rutor som sedan sätts ihop till barnfiltar och 
skickas iväg med SAM-hjälp till platser där de gör 
mest nytta. Med SAM-hjälp vet man att hjälpen når 
fram till rätt personer och det känns tryggt. 

Idén föds hos Hillevi Gustavsson som är ny i 
syföreningen och det är bl a henne jag stämt 
träff med. Hon berättar att hon tänkt tanken 
många gånger och har bla fått idén från andra 
sygrupper som gjort samma sak. Hillevi frågar de 
övriga om de vill vara med och hjälpa till och 
svaret blir ja, stickningen sätter igång. Att få sticka 
och skicka är deras uppdrag just nu och de tar 
detta på stort allvar. Flera är så engagerade att 
de t o m stickar hemma och tar med sig. Gruppen 
består framförallt av pensionerade damer och de 
känner att de vill hjälpa till med det de kan. ”Ingen 
kan göra allt men alla kan göra något”, passar in 
på detta gäng. Det är en god gemenskap och det 
finns alltid plats för fler.

När jag samtalat och fikat och tyvärr måste dra mig därifrån, kan jag höra ett gemytligt sorl hela 
vägen ut. Tänk att många bäckar små, till slut blir en stor å – många små rutor, växer till filtar som 
värmer i kylan!       
           Text och foto: Linda Skogberth
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Om julkrubban
Fåren står på håll och idisslar. 
En vis man från Östern är på 
väg att lämna över gåvor till 
den nyfödda babyn. En ny-
bliven mamma, Maria sitter 
och tittar ner på sitt nyfödda 
barn. En stolt pappa Josef 
följer den nyföddes alla 
rörelser. Det är något av vad 
skolklasserna i förskola och 
grundskola kommer att få 
uppleva inför julen i Tabergs 
missionskyrka.

Upplägg
Under fem dagar i december 
kommer både förskoleklasser 
och klasser från grundskolan att följa händelserna kring jul i en dramatiserad form, där även sång 
kommer att ingå. En grupp från församlingen kommer att agera och hjälpa till praktiskt. 

Bakgrund Julkrubba
I Taberg har en del klasser haft tradition att komma till missionskyrkan, 
se julkrubban och höra berättelsen om Jesu födelse. Tisdagen den 27 
september ägde en träff rum i kyrkan, efter att Stig-Arne Tengmer från 
församlingens styrelse fått i uppdrag att bjuda in rektorn för Tahe och 
Tabergsskolan, Pär Henriksson och förskolechef Kerstin Bergström, 
ansvarig för verksamheten på Ullstigen, Åsastigen och Mellangatan. 
Tillsammans med Eva Joelsson församlingens familjepastor pratade 
man om bl.a. nyttjande av kyrkans lokaler. Man pratade även om 
advent, jul och då kom man även att samtala om julkrubban. 

Text: Eva Joelsson Foto: David Erixon

Syföreningen förmedlar värme 
utanför Sveriges gränser

Vandring till julkrubban med 
barnen i Taberg

Visningarna för 

skolorna kommer att 

äga rum dagtid fr.om 

15, 16, 19, 20 och 21 

december.



6 7

- 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!

Trevlig 
Helg 
önskar

Aija Jägenstedt

Centrumstråket 18 Taberg  

Tel 657 55

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

Tel 036-655 78

Vard 9.30 - 18.00, lunch 13 - 14
Lördag 9.30 - 13.00

Julen är här- välkomna in och 
få inspiration!

Bostadsbolaget 
mitt i Den Gröna Dalen

NKBo erbjuder ett varierat utbud 
av lägenheter, allt från 
1 rkv till 5 rok.
Standardlägenhet – Temalägenhet 
med egen tvättstuga, uteplatser, 
hissar samt lägenheter lämpliga 
för äldreboende eller studerande.

Välkomna att kontakta oss för 
vidare information och visning.

AB Norrahammars Kommunala Bostäder
Tel 036–610 80 | www.nkbo.se Barnarpsgatan 7, Jönköping

Skjortor från
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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

Gunborg 
Bringevik

073-937 25 88
Jordshult 1

555 93 JÖNKÖPING

ÖPPET:
Enligt överenskommelse - ring

LILLASTUGANS 
LAMMSKINN

WWW.LILLASTUGANSLAMMSKINN.SE

LEFFES
BILSERVICE

Ladugårdsg 2 • Taberg • 036-633 80
www.leffesbilservice.se

Auktoriserad verkstad för

•  Vi släcker dina
   besiktnings 2:or
•  Allbilsservice
•  Däckservice med
   säsongsförvaring
•  Hjulinställning
•  Lånebil vid behov
• AC-service

ÖPPET: MÅNDAG-TORSDAG 7-00-17.00
FREDAG 7.00-16.00

ÖPPET: MÅNDAG-TORSDAG 7.00-17.00
FREDAG 7.00-13.00
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Missionskyrkan Taberg
Torsdag 8/12 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 pensionärs-
frågor med kraftfullt engagemang för religiösa och etiska frågor samt 
pensionsfrågor. Som grupp är vi engagerade i församlingarnas ekumeniska 
träffar för daglediga och pensionärer. Vi har representation i bruksstyrelsen 
för Fridhäll samt i styrelsen RPG inom Jönköpings kommun.
Har du frågor – kontakta Harald Fält tel 0709 10 39 15.  
Välkommen med i gemenskapen!

Pensionärsgemenskap i 
Månsarp–Taberg på kristen grund

Lördag 17 december
Kl 16–19 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 o GLÖGG

Jul i Taberg!

Livsro
massage och hälsa

• massage
• hudvård
• makeup

Tel 0701-411559Tel 0732 -401816

Uthyrning av 
minibussar 
från 500:- 

per dygn/buss 
inkl. 50 mil

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.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för 
hela livets behov inom funktionsnedsättning 
och psykosocial problematik.


