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”O, vad jorden nu är skön, 
klädd i sommardräkten. Känn i 

skog, på äng, på sjön milda, friska 
sommarfläkten, ljuva dofter, fågelsång. 

Mänska, höj ock du din sång!”

Text: J.A. Josephson 
Psalmer och sånger nr 558 v1
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Välkommen 

till kyrkan!



Äntligen är sommaren här, som 
många av oss säkert har längtat efter. 
Längtat efter en välbehövlig tid av 
vila och återhämtning, en tid då vi får 
ladda våra ”batterier” igen.

Varje år gläds vi åt Guds skaparkraft i 
naturen. Hur växtligheten åter frodas 
och hur solens strålar värmer oss 
på nytt igen. Vi fascineras av den 
förnyelsekraft som finns i skapelsen 
och vi slås av dess skönhet och prakt. 
Så här skriver psalmisten i Ps. 104:24 
”Otaliga är dina verk, o Herre! Med 
vishet har du gjort dem alla, jorden 
är full av vad du har skapat”.

I detta sammanhang får vi också ta 
emot Guds löften i våra liv, att han 
vill vara med oss och hjälpa oss varje 
dag. Så här läser vi i Ps. 121:2 

”Min hjälp kommer från Herren som 
har skapat himmel och jord”.

Vi får också uppleva glädjen över 
att Guds ljus lyser över våra liv – hur 
mörkret måste ge vika för ljuset som 
bryter fram vid horisonten. Låt mig få 
påminna er om ett ord av Jesus, som 
vi har i Joh. 8:12. Där han säger till 
sina lärjungar: ”Jag är världens ljus. 
Den som följer mig skall inte vandra i 
mörkret utan ha livets ljus”.

Ta nu vara på tiden som ligger fram-
för. Ta hand om varandra och njut av 
solens strålar och de ljuva sommar-
vindarna. Till sist några ord från den 
välkända sommarpsalmen nr 199 i 
vår psalmbok: ”Den blomstertid nu 
kommer med lust och fägring stor. 
Nu nalkas ljuva sommar, då gräs och 
gröda gror. Med blid och livlig värma 
till allt som varit dött, sig solens strå-
lar närma, och allt blir återfött”.

Göran Undevall
Vakanspastor

himlen och Guds tron, slutade han 
att fråga frågor. Istället sa han, “Låt 
oss se vad det var han såg.” Och 
medan vi läste texten på vårt språk 

och sen översatte det till engelska 
för honom, så ritade han en bild på 
vita tavlan. Vi läste långsamt och 
tänkte på alla detaljer. Och vi var alla 
förundrade över bilden som fanns i 
texten.

Solomon sa, “ Det var som om det 
var jag som såg den här synen. 
Texten talade verkligen till mig. Så 
när jag kom hem igen till min by, så 
ville jag dela med mig av den här 
upplevelsen till mina vänner. Jag  
läste texten för ungdomsgruppen i 
min by.”
Neiman sa, “Församlingen i grann-
byn bad mig predika en söndag i 
december, och jag beslöt mig för att 
läsa om himlen från Uppenbarelse-
boken. Jag läste tre hela kapitel för 
dem, kap 4-6 i Uppenbarelse- 
boken, från vår översättning. Alla 
satt väldigt tysta och lyssnade noga. 
Jag behövde inte säga mycket, bara 
låta texten i Bibeln tala. En man som 
satt längst bak sa till mig senare att 
han kunde se hur varenda en  
lyssnade väldigt koncentrerat.  
Guds Ord på deras eget språk  
var så tydligt!

Efteråt var det flera som undrade om 
de kunde få en kopia av texten så de 
kunde läsa den igen. Tyvärr hade jag 
bara min egen kopia. Men snart kan 
de få hela Nya Testamentet på sitt 
språk!”

Vi hoppas ha hela NT översatt innan 
årets slut, och nästa år kan vi göra 
de sista kontrollerna innan allt är 
godkänt. Det finns en del andra små 
saker att göra innan vi kan skicka 
iväg manuscriptet, som t ex att välja 
illustrationer, göra en ordlista att ha 
längst bak i Bibeln, och gå igenom 
hela NT för att rätta till stavfel och 
sånt. Men slutet är i sikte. Tack till er 
alla som varit med och gjort det här 
arbetet möjligt.

Hälsningar Lisbeth Fritzell
Språkutvecklare och bibelöversättare
på Papua Nya Guinea

De senaste nio åren har jag arbetat 
med att översätta Nya Testamentet 
till Fanamaket-språket. Fanamaket-
folket bor längst med en kustremsa 
på ön New Ireland. De är en liten 
grupp på ungefär 2000 invånare, som 
har ett eget språk. Det finns kristna 
församlingar i alla byarna, men inte 
förrän nu har de börjat kunna läsa 
Bibeln på sitt eget språk. Eftersom 
de flesta bara kan lite engelska, 
så är det svårt att läsa Bibeln. De 
som predikar håller sig nästan alltid 
till evangelierna och texter som 
de redan känner till. Så nu när vi 
översätter de andra delarna av Nya 
Testamentet, så är det ofta helt nytt 
för folk. 

Just nu under april månad är över-
sättarteamet här med mig i Kokopo 
och vi arbetar med översättningen. 
Förra veckan började vi med vår sista 
bok! Vi har inte tagit böckerna i 
ordning, så den sista boken är 
Hebreerbrevet. 
Men den sista boken i Bibeln är 
Uppenbarelseboken, och vi fick den 
klar i slutet av förra året. Det är en av 
de böcker som väldigt få av Fanama-
ket folket har läst. Översättarna hade 
inte heller läst den innan vi översatte 
den. Många är t o m rädda för 
boken. Men det finns många  
guldkorn där, som de nu har hittat. 
Jag skickar med ett par vittnesbörd 
från översättarna:

När vi hade översatt Uppenbarelse-
boken, var det dags att låta en utom-
stående konsult göra en kontroll av 
översättningen. Två män kom med 
oss från byn, och konsulten frågade 
dem om olika saker i texten för att se 
om de kunde förstå översättningen. 
När vi kom till kapitel 4, där Johan-
nes beskriver vad han ser i sin syn av 

Kryddlurkarna
 
Det doftar gott när jag kommer in i Bergsgårdens kök. 
Kvällens matlagningsprojekt har redan påbörjats och 
de sex män som samlats denna kväll är i full färd med 
att förädla de inköpta råvarorna. Det råder en skön 
atmosfär där skämt varvas med funderingar kring hur 
det olika uppgifterna kan lösas på bästa sätt.

Kryddlurkarna är en matlagningsgrupp för män som 
träffas 3-4 kvällar per termin. Rolf Gabrielson är ledare 
för gruppen och berättar att man började redan 2004. 
Själva namnet på gruppen var från början bara ett 
arbetsnamn inför uppstarten men det blev till slut så 
inarbetat att man valde att fortsätta med det.

Den kvällen som jag gör besök så är det påsktema på 
matlagningen. Grundambitionen är att det varje gång 
ska lagas en trerättersmiddag men denna gången blir 
det flera olika anrättningar. Allt ifrån Janssons frestelse 

till ugnsbakad avokadohalva som fylls med lax och ägg. 
Det som är helt nytt för denna termin är Bergsgårdens 
nya kök vilket får idel lovord. Utöver att det är så fint och 
fräscht så uppskattas köksön och de nya möjligheterna 
att kunna röra sig runt i köket samt att det nu  är lättare 
att se den man pratar med. 

När all mat är färdig så njuter vi av middagen och de 
olika rätterna kommenteras. Det smakar verkligen utsökt 
och det är många som pratar om vilka rätter de ska laga 
hemma framöver. När disken är avklarad så kan vi sedan 
mätta och belåtna vandra hemåt.
 
Text och foto: David Erixon

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
Diakon: Rolf Gabrielson
070-843 12 24

Ungdomsledare
Daniel Wendefors, Tel. 036-36 71 52, 
070-119 26 34 ungdomsledaren@
tabergsmissionskyrka.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 280 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 pastorn. Han har tystnads-
plikt.

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

Nu är sommaren äntligen här!
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1500 arbetade timmar har det blivit, men 
arbetet har flutit på bra och från utplockning i 
det gamla köket till ett helt färdigt och nytt kök, 
tar det 6 veckor. Vid församlingens årsmöte i 
slutet av februari, står det nya köket färdigt. 

Det har varit en fin arbetsgemenskap och det 
har varit roligt att få jobba tillsammans. Ett stort 
engagemang och kunnighet har funnits både 
hos församlingsmedlemmar, men även andra 
har ställt upp helhjärtat i köksprojektet. 
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Vår församling har haft tema kök 
under en längre tid.  
2015 byggdes ett nytt kök åt 
Bergsgårdens förskola som bl.a. 
ligger i kyrkans lokaler. Det gamla 
köket användes flitigt av både 
förskola, församling samt vid 
uthyrning och när 
förskolan flyttade ut 
såg man tydligt att 
hela köket blivit 
hårt slitet. 
Tankarna snurrade 
kring frågorna om 
vi skulle renovera 
lite eller byta ut allt. 
Beslut fattades om 
att bygga om och göra en 
köksrenovering från grunden. 

Jag har intervjuat Henrik Lindkvist, 
huvudansvarig för köksrenoveringen. 
Han har gett bakgrunden till  
renoveringen och berättar vidare  
om hela arbetets gång. 
Det börjar med att en mindre arbets-

grupp bildas och startar upp 
arbetet i februari 2015. Flera 
ritningar görs under våren och 
församlingen involveras genom 
att den slutgiltiga ritningen visas 
ca 6 månader innan arbetet sätter 
igång. Nu får man ge synpunkter 

och förslag om 
något behöver 
ändras och även 
anmäla sig frivilligt 
för att hjälpa till. 
En arbetsgrupp på 
ca 25 personer 
bildas. Vid ett 
församlingsmöte 
tas beslut om 

genomförande, tidsplan och budget. 
Nu sätter det praktiska arbetet 
igång.

Först ska det gamla köket tömmas 
på saker och det som inte längre 
behövs, sorteras och skänks 
vidare. De gamla inventarierna 
säljs av och all gammal inredning 

rivs ut. Från golv till tak har det 
blivit nytt ytskikt, tak och väggar har 
målats, nytt golv har lagts, ett helt 
nytt kök har satts in och samtliga 
hushållsmaskiner har bytts ut. Köket 
har blivit mycket ljusare genom att 
överskåp tagits bort och en bättre 
planlösning har resulterat i en mer 
praktiskt fungerande helhetslösning.  

Gammalt blir nytt Vi vill passa på att TACKA er alla som på något sätt varit 
involverad i detta arbete. TACK till alla frivilliga som i glädje 
lagt åtskilliga timmar för att färdigställa köket! TACK till alla 
som gett ekonomiska resurser! TACK till alla som skänkt varor 
till vårt nya, fina kök! 

Vi upplever att det nya köket har gett förnyad inspiration 
och arbetsglädje. Köket är viktigt i församlingslivet och i det 
arbete vi bedriver bland barn, ungdomar och vuxna samt vid 
uthyrning.  

Text: Linda Skogberth. Foto: Henrik Lindkvist
      

“Köket var 25 år 

och hade underhållits 

väl under alla år, men 

nu behövde det göras 

något grundligt.”

“Det är ofta runt 

fika- och matbordet som 

de goda samtalen sker och 

ett väl fungerande kök gör 

att allt flyter på mycket 

enklare.”



FÖRSAMLINGSDAG 
21 AUGUSTI!

* Gudstjänst med installation av  
familjepastor Eva Joelsson.

 
* Välkomstsamkväm

 
* Samlingsdag inför höstterminen

 
* Barnaktiviteter med bl.a. Clownen Molly

 
* Gemenskap för alla åldrar

 
Medverkande: Eva Joelsson, Peter Bernhardsson, 

Malin Kindvall, Kör, Barn och Musikkår, m.fl.

En viktig dag för Församling och TMU

TABERGS MISSIONS-
FÖRSAMLING 175 ÅR! 

Den 30 september till 2 oktober 2016

Vi firar tillsammans med Månsarps Missionsförsamling

”Dags att damma av missionen”

Fredag 19.00. Ungdomskväll 
Lördag 15.00 Seminarium

Lördag 18.00 Festkväll 
Söndag 10.00 Sändningsgudstjänst 

Medverkande: Carina Winberg, församlingarnas  
pastorer och sångare, Musikkåren, volontärer, m.fl.

Planera in helgen i Din almanacka!

Kommer du ihåg din 
tonårsperiod? Kommer 
du ihåg vad det var som 
var speciellt med den? 
Du vet den åldern då man står mitt i 
vuxenblivandet med alla frågor om 
identitet och framtid.
För många av oss är tonårsperioden 
den period som tydligast sätter spår 
och som definierar vilka vi blir som 
människor. Som tonårsledare får 
man vara med mitt i detta identitets-
kaos. Stötas och blötas, vara kompis 
och sätta gränser. Att vi som ledare 
på Tonår får följa med unga 
människor en liten bit i den resan 
ser jag som ett ansvar men framför 
allt som en oerhörd förmån.

Under terminen har vi varit ett gäng 
på ca 10-20 tonåringar från åk. 7 
och uppåt och ledare. Vi har träffats 
på fredagarna 19.00 - 00.00 för att 
umgås och ha riktigt kul. Vi började 
terminen i skidbacken med 
Wintergames och sedan har det 

hänt mycket: Maskerad-
innebandy, bowling,  
skidresa till Vemdalen,  
Man Academy och  
Bilkurragömma för att 
nämna något. Varje kväll 
är det någon form av fika 

och varje kväll är det också någon 
form av andakt med lovsång, bön, 
ljuständning och lite snack om Gud.  
 
Hur var det nu med din tonårs- 
period? Eller kanske står du  
mitt i den? 
Vi ledare på Tonår hoppas kunna 
skapa en trygg plats att växa på.  
Vi har vår tro på Jesus Kristus som  
vi presenterar på ett öppet sätt.  
Den tron präglar våra liv. En mycket 
personlig önskan i mitt liv är att 
jag ska få vara med och 
hjälpa ungdomar till en 
stabil och trygg grund  
in i vuxenvärlden. Därför 
önskar jag att alla 
ungdomar som söker 
sig till oss på Tonår ska 
känna sig hemma och 
välkomna oavsett tro 
eller åsikter. Jag hoppas 
att de får växa till att bli 
mogna människor som fattar egna 
mogna beslut på goda grunder. 
Tonår är för mig gemenskap på 

riktigt - att en kväll i veckan och 
ibland mer, dela sitt eget och andras 
liv tillsammans. Nu går terminen mot 
sitt slut, men vi ser fram emot 
sommaren då vi åker iväg på 
tonårsläger till Böda på norra Öland. 
Kanske har du en tonåring hemma 
som vill hänga på eller är du en 
tonåring som skulle vilja följa med? 
Hör av dig! 
Annars ses vi i höst!

Mvh 

Tonårsledarna 
genom Daniel 
Wendefors
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  Juni

            3   F 09.00     Bön

5   S 10.00     Gudstjänst med  
nattvardsfirande. Kollekt  
till Kyrkbyggnadskassan. 

   Göran Undevall. Sång av  
Daniel Wendefors

10 F 09.00     Bön

12 S 10.00     Gudstjänst i Kåperyd. 
(175 årsjub.) Kjell Larsson SAM. 
Musikkåren, Tabergsbröderna 
m.fl

15 O 16.00      Andakt på Fridhäll 
Göran Undevall

17 F 09.00      Bön

19 S 10.00      Gudstjänst. Offerdag 
för SAM/Equmeniakyrkans 
mission i Sverige.  Göran Unde-
vall. Sång Isac, Mose och Lotta 
Wendel, Jonathan Hallström. 
Vi tackar Daniel Wendefors vid 
kyrkkaffet.

26  S 10.00      Gudstjänst. Hans 
Andersson predikar och  
sjunger

Juli

3 S 10.00      Gudstjänst med  
nattvardsfirande.  
Eskil Albertsson. Sång N-E 
Magnusson. Utgångskollekt till  
Gideoniterna

3 S 18.00      Solgårdskväll med 
Gubbröra

10 S 10.00      Gudstjänst. Predikan 
och sång av Harald Fält

17 S 10.00   Gemensam Gudstjänst  
i Tabergs Missionskyrka.  
Predikan Stig-Arne Tengmer

17 S 18.00      Solgårdskväll med 
Trubaduren Lasse Siggelin

20 O 16.00    Andakt på Fridhäll  
Rolf Gabrielson

24 S 10.30   Gemensam Gudstjänst i 
Månsarps Missionshus.

31 S 10.00   Gemensam Gudstjänst  
i Tabergs Pingstkyrka.

31 S 18.00   Solgårdskväll med 
Tabergsbröderna 

Augusti

7 S 10.00     Gudstjänst med  
nattvardsfirande. Kjell-Olof 
Hederos. Kollekt till  
Kyrkbyggnadskassan

13  L 18.00    Helgmålsbön i 
Hembygdsparken  
(Tabergs mfs)

14  S 10.00      Gudstjänst. Predikan 
Carl-Johan Elg

17 O 16.00      Andakt på Fridhäll

20  L 18.00      Helgmålsbön i 
Hembygdsparken (Månsarps 
förs.)

21  S 10.00      Gudstjänst med 
pastorsinstallation. Eva Joels-
son, Peter Bernhardsson, m.fl.

   Tabergs Musikkår/ Kören  
Efter gudstjänsten fortsätter 
församlingsdagen

28   S 10.00      Gudstjänst. Predikan 
Göran Undevall

 September 
  1    T  15.00 Trivselträff Vill du vara med på 

Konfirmationsläsning 2016-2017?
Tillsammans med Månsarps 
Missionsförsamling, Pingstkyrkan 
Taberg och Slättenkyrkan 
Norrahammar, startar vi även i höst 
konfirmationsläsning. Detta gäller 
dig som börjar 8:an till hösten. 
Första samlingen är den 1 septem-
ber kl. 16.30. Hör av dig till Göran 
Undevall för mer information.

Solgårdskvällar
I det vackra julivädret under tre 
söndagskvällar, kl. 18.00, är du 
välkommen till ett varierande 
program med servering och god 
gemenskap. Vi träffas på vår härliga 
Solgård, utanför Missionskyrkan. 

Tillsammans firar vi gudstjänst i 
sommar
Månsarps Missionsförsamling, 
Pingstförsamlingen i Taberg och 
Tabergs Missionsförsamling 

sammanlyser några gudstjänster i 
sommar. 17 juli kl. 10.00 i 
Missionskyrkan Taberg, 24 juli kl. 
10.30 i Månsarps Missionshus och 31 
juli kl. 10.00 i Pingstkyrkan Taberg.

Missionsbladet 
Vi som gör Missionsbladet, tycker 
att detta är en viktig uppgift. Vi 
försöker fånga lite av det som 
händer i vårt samhälle och i vår 
församling. Allt detta görs frivilligt 
och obetalt. Men som du förstår, 
kostar tryckning och distribution av 
Missionsbladet lite pengar. Du får 
gärna vara med och stötta detta 
genom att betala en frivillig gåva 
till Tabergs Missionsförsamlings 
bankgiro 233-2088, märk med 
Missionsbladet. Det går även att 
swisha till 123 363 41 36. 

Kåperydsmötet 175 år!
I år är det 175 år sedan ”Misjons-
Förening inom Månsarps 

församling”, bildas i Kåperyd. Det 
är i skomakare Anders Svenssons 
stuga det sker. Både Tabergs- och 
Månsarps Missionsförsamlingar har 
sin grund i denna förening. Varje år 
firar dessa församlingar därför en 
gemensam gudstjänst i Kåperyd, 
i år den 12 juni. I höst kommer vi 
att fira 175- årsjubileum och i nästa 
nummer kan vi läsa mer om 
bakgrunden till vår församling 
samt om jubileumshelgen. 

Storledarsamling TMU
Alla barn- och ungdomsledare 
hälsas välkomna till en planerings-
samling för hösten. Vi träffas 
onsdagen den 17 augusti kl. 19.00.

Sommaruppehåll TMU
Barn- och ungdomsgrupperna gör 
sommaruppehåll och startar igen 
i slutet av augusti. Håll utkik efter 
annons i Jönköpingsposten.

    Det händer i Tabergs Missionskyrka 

Notiser

Häng på stranden - Bödalägret 2015

Det händer 
i TMU…Välkommen 

till kyrkan!
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Grant Thornton AB
Revisorer och  konsulter för företagare

www.grantthornton.se

Tamab
TABERGS MATTSERVICE AB

www.tamab.se

Bilhuset i Taberg AB
minibussar, skåp- och personbilar uthyres 500:-/dygn inkl självrisk reducering 

(bokningsavgift 400:- tillkommer) www.bilhusetitaberg.se

Livsro – massage och hälsa i Taberg
massage -hudvård -make-up

www.livsro.n.nu 

Nytida Bergshyddan 
LSS-boende för vuxna och barn/ungdomar samt daglig verksamhet. 

Fristående grundsärskola och gymnasiesärskola • www.nytida.se

Vätterbygden/Ankarbergs  
Begravningstjänst

www.begravningstjanst.com

Mårdskog & Lindkvist
Restaurantgrossisten

www.mardskog.se

Lasses Glas Eftr. TDG TabergsDalens Glasmästeri AB
www.lassesglas.se

Rundquist & Zälle
HERRMODE

Barnarpsgatan 7, Jönköping | www.rundquist-zalle.com

Sameko
Din elinstallatör
www.sameko.se

Bergsgårdens Förskola
Vi är ett föräldrakooperativ i Taberg med kristen profil

www.bergsgardensforskola.se

036-647 01

0732-401816

0701-41 15 59

036-30 54 50

Sedan 1 april 2016 
är Solhagagruppen 
en del av Nytida.    
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036-71 00 15
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036-860 86 10


