
O makalösa stjärna, som brinner klar och stor! 
O skjul, som har fått värna en nyfödd och hans mor. 

Eländigt och förfallet, av lera och av strå,
halvt utan tak är stallet, som stjärnan lyser på.

Kring krubbans enkla låda står glansen silverblond.
Vad natten lät oss skåda, är över allt förstånd.

Hjalmar Gullberg

www.tabergsmissionskyrka.se      Följ oss på Facebook
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Sedan hösten 2006 har Tabergs 
Missionsförsamling varit engagerade 
i ett stöd till det pionjära arbetet i 
Malmbergets Missionskyrka i norra 
Lappland. I detta projekt är Börje 
och Hillevi Gustavsson från Taberg 
engagerade som volontärer. Varje år 
har de arbetat i församlingen i 
Malmberget under en verksamhets-
period på hösten och en på våren.
Under resan kommer vi på olika sätt 
att få hjälpa till med praktiskt arbete i 
samband att Malmbergets Missions-
församling firar sitt 125 årsjubileum 
som församling. Utöver besök i 
Malmberget kommer vi att göra en 
utflykt till Björkliden, där vi, om det är 
vackert väder kommer att kunna se 
Lapporten. Vi kommer också att 
besöka Kiruna och Jukkasjärvi kyrka 

och där kunna se konstnären Bror 
Hjorts unika altarmålning. Det blir 
också ett par ”stilla dagar” på 
Sopperogården i Övre Soppero 
med ett besök i Den Gode Herdens 
Kyrka som är vackert utsmyckad 
utifrån samisk natur och kultur.
Vi vill genom denna resa ge vårt stöd 
till det pionjära arbetet uppe i norr. 
Församlingen i Malmberget bedriver 
idag bl.a. ett omfattande scout-
arbete. Malmbergets Missions-
församling, hälsar oss genom sin 
föreståndare, diakonen Helena 
Apelqvist varmt välkomna. En folder 
om resan finns nu att avhämta i 
Missionskyrkans informationsdisk. 

Göran Undevall

Förväntan
Förväntan är det många av oss 
som kan känna inför advent och jul. 
Förväntan över mötet med vänner, 
maten och för barnen vilka julklappar 
de ska få. Förväntan kan 
vi också känna inför ett nytt år. 
För några av oss förväntan att det 
kommande året ska bli bättre än det 
tidigare. Större dos av hälsa, större 
mängd balans i livet eller förväntan 
inför att träffa någon. Men oavsett 
vilka våra livssituationer har varit eller 
hur det gångna året varit så får vi ha 
en förväntan över vad Gud vill göra. 

Förväntan och fascination över att 
Gud valde att låta Guds egen son, 
Jesus födas i ett stall, som sedan 
skulle komma att revolutionera 
människans livsvillkor. Att ge oss en 
personlig relation med levande Gud 
och ge oss evigt liv. I församlingen 
ser vi med förväntan fram emot 
starten av alphakursen, ny termin 
med barn och ungdomar, en satsning 
på påskmusikal med kör och musik-
kår och framförallt- förväntan inför 
vad Gud kommer att göra genom sin 
Helige Ande.

Eva Joelsson, familjepastor 
Tabergs missionskyrka

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
Åsa Timarson Tel. 076-941 35 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. 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
Ansvarig utgivare: Eva Berntsson
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Insikten

Utsikten

Följ med till Lappland 10-17 september 2018!

December 2017
1 F 09.00 Bön med nattvardsfirande
   F 19.00 Tonår
3 S 10.00 Tillsammansgudstjänst  
1 Advent Kollekt till kyrkbyggnads- 
kassan predikan Daniel Lundstedt.  
Kör/musikkår.
5 T 12.00 Julbord
5 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
7 To15.00 Trivselträff i Månsarps 
församlingsgård
7 To 16.30 Konfirmationsläsning i 
Månsarps Missionshus
9 L 15.00 Julmarknad med Luciatåg
10 S 10.00 Barnens julfest. Barnen från 
Söndax medverkar med julspel och 
sång. Musikkåren spelar
12 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
14 To 10.30 Ljus- och Luciafest med 
Bergsgårdens förskola och MIX-kören 
(RPG)
15 F 9.00 Bön. 19.00 Tonår
16 L 14/15/16 Lilla Hammarrundan. 
Andakter på våra äldreboenden i 
Norrahammar.
17 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan Eva Joelsson, Mötesledare 
Daniel Lundstedt. Närradiosändning. 
Sång Anna och Nellie Jakobsson. 
Insamling för ALT- utbildning (SAM) 
och THS (Equmeniakyrkan)
20 O 14.30 Andakt på Fridhäll
22 F 9.00 Bön
22 F 18.00 Advent till jul i Månsarps 
kyrka. Kör och musikkår.
24 S 10.00 Gudstjänst med samling 
vid krubban Daniel Lundstedt. 
Sång och musik av Filip Zätterman m.fl.
25 M 10.00 Juldagsgudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt. 
Sång och musik av Lina Tovhult m.fl.
31 S 10.00 Gudstjänst 
Predikan Eva Joelsson. Sång och musik 
av Ingrid och Rolf Gabrielson.

Januari 2018
6 L 16.00 Församlingens julfest
7 S 10.00 Missions och nattvards-
gudstjänst Martin Ström från SAM 
predikar. Insamling till våra samfunds 
yttre mission. Mötesledare Daniel  
Lundstedt. Lovsångsteamet.

9 T 19.00 Storledarsamling
10 O 14.30 Andakt på Fridhäll
10 O 19.00 Alpha: Den kristna tron- 
tråkig, osann, irrelevant?
11 T 14.30 Symöte
11 T 16.30 Konfirmationsläsning i 
Slättenkyrkan
12 F 09.00 Bön. 19.00 Tonår
14 S 10.00 Gudstjänst Predikan Daniel 
Lundstedt. Kollekt till kyrkbyggnads-
kassan. Söndax startar. Sång och musik 
av Sanna Boij och Frida Öhgren.
17 O 19.00 Alpha: Vem är Jesus?
18 T 14.30 RPG årsmöte. 
”Från kriminalvård till församlingsvård” 
Daniel Lundstedt

Ekumeniska böneveckan
15-21 januari
Må-fre 12.00 Middagsbön i Månsarps-
kyrka
17 O 10.00 Bön i Pingstkyrkan Taberg
17 O 19.00 Veckomässa i Taizé-anda i 
Månsarpskyrka
19 F 09.00 Bön med nattvardsfirande i 
Missionskyrkan Taberg
19 F 19.00 Ekumenisk ungdomssamling 
i Missionskyrkan Taberg
20 L 19.00 “För en tid som denna – 
om kyrkans roll i samhället”. 
Medverkan av Daniel Grahn, general-
sekreterare på Erikshjälpen i Missions-
huset Månsarp.
21 S 11.00 Ekumenisk mässa i 
Månsarps Kyrka. “Guds hand leder 
oss”. Predikan av Daniel Grahn. Fika i 
församlingsgården.

23 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
25 T 14.30 Symöte
25 T 16.30 Konfirmationsläsning i 
Slättenkyrkan
24 O 19.00 Alpha: Varför dog Jesus?
26 F 09.00 Bön. 19.00 Tonår
28 S 10.00 Tillsammansgudstjänst  
Predikan Eva Joelsson. Musikkåren 
spelar. Utgångskollekt till Ria/Hela  
människan
30 T 12.00 Sopplunchgemenskap
30 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
31 O 19.00 Alpha: Hur ska jag kunna tro?

Februari 2018
1 T 15.00 Trivselträff ”Guldgrävare 
Blom och pärleporten” med Torsten 
Gunnarsson
2 F 09.00 Bön. 19.00 Tonår
4 S 10.00 Nattvardsgudstjänst  
Predikan Jonas Melin från SAM. Mötes-
ledare Daniel Lundstedt. Vi ber och ger 
till SAM. Barnvälsignelse. Sång av Sofia 
och Thilde Carlstedt. Söndax.
6 T 12.00 Sopplunchgemenskap
6 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
7 O 19.00 Alpha: Hur och varför ska jag be?
8 T 14.30 Symöte
8 T 16.30 Konfirmationsläsning i 
Slättenkyrkan
9 F 09.00 Bön
Vemdalen läger 10-17 feb
11 S 10.00 Gudstjänst Predikan Daniel 
Lundstedt. Kollekt till kyrkbyggnads-
kassan. Sång av Tabergsbröderna. Söndax.
11 S 18.00 RPG Söndagsträff. 
Bröderna Hasse med Pälle Jönsson
13 T 12.00 Sopplunchgemenskap
16 F 09.00 Bön med nattvardsfirande
17 L 14/15/16 Lilla Hammarrundan 
Andakter på våra äldreboenden i 
Norrahammar
18 S 10.00 Gudstjänst Predikan Eva 
Joelsson. Söndax. Lovsångsteamet.
20 T 12.00 Sopplunchgemenskap
20 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
21 O 14.30 Andakt på Fridhäll
21 O 19.00 Alpha: Hur och varför skall 
jag läsa Bibeln?
22 T 14.30 Symöte
22 T 16.30 Konfirmationsläsning i 
Slättenkyrkan
23 F 09.00 Bön. 19.00 Tonår
24 L 12.00 TMUs årsmöte Tacos, glass-
buffé och barnaktiviteter. 
25 S 10.00 Församlingens årshögtid 
med tillsammansgudstjänst och års-
möte. Daniel Lundstedt predikar. Sång 
och musik: Söndax, kör och musikkår.
27 T 12.00 Sopplunchgemenskap
27 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
28 O 19.00 Alpha: Hur leder Gud oss?

    Det händer i Tabergs Missionskyrka 

När träffas vi i tmu?
Miniscout: tisdagar 17:00 (start 23/1)
Spårar-/Upptäckar-/Äventyrsscout: tisdagar 18:00 (start 23/1)
Konfa: varannan torsdag 16:30 (start 11/1 Slättenkyrkan)
Tonår: fredagar 19:00 (start 12/1)
Söndax: söndagar 10:00 (start 14/1)

Storledarsamling inför vårens ungdomsprogram: 
Tisdagen den 9:e januari kl.19.00.

Vid frågor kontakta vår ungdomsledare: 
Daniel Arkbro, Tel. 070-119 26 34 
ungdomsledare@tabergsmissionskyrka.se
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Vi människor drömmer om olika saker. Det kan vara 
en resa, ett besök eller att få bo i ett tryggt land. 
Jag har bestämt träff med Hamid, för att samtala 
om hans dröm om Sverige, vägen hit och livet här 
och nu. Han börjar att berätta…. 

Han föddes och växte upp i staden Baghlan i norra 

Afghanistan. När Hamid var 13 år förändrades hela hans 

liv. Hans pappa dog och som äldste sonen blev det 

hans uppgift att försörja familjen. Pappan lämnade en 

verkstad efter sig och det var som mekaniker Hamid 

tjänade ihop familjens pengar. Hamid studerade i skolan 

på förmiddagarna och jobbade i verkstaden på efter-

middagar och kvällar. Men en dröm om ett annat liv 

började växa fram. Att studera till ett yrke med bra lön, 

blev målet. Han började därför studera IT vid sidan om 

sina vanliga skolstudier och jobbet. Efter studenten kom 

han in på universitetet och det gick så bra att han fick 

ett stipendium och kunde läsa i Indien i 2 år. Samtidigt 

jobbade han på en verkstad som lagade teknikprylar. En 

extra kurs om satelliter klarade Hamid också av. 

Efter examen flyttade han tillbaka till Afghanistan för 

att jobba i Kabul med just satelliter. Dessa kunskaper 

skickade honom senare till Mazar-e Sharif, för att utbilda 

200 afghanska militärer i en specifik satellit. Men 

ganska snart lades Hamids företag ner och han blev 

istället erbjuden jobb på Svenska Afghanistankommitén 

som konsult. Då var han 20 år. Här blev hans uppgift att 

utbilda människor med funktionsnedsättningar i teknik. 

Genom detta jobb lärde han känna en kristen svensk 

man som delade sin tro med Hamid. Han var den förste 

person som Hamid mött som gjorde något för andra, 

utan att förvänta sig något tillbaka. Detta imponerade 

på Hamid och han började studera Bibeln (som han 

fick av sin svenske arbetskamrat och vän) och Koranen 

för att jämföra dem. Hamid hade alltid varit ateist och 

trodde inte på något särskilt, men nu började en kristen 

tro att växa fram. Han såg svensken som en bra kristen 

förebild. Nu fick han också höra om Sverige och han 

blev imponerad. Han började att drömma om detta 

land långt borta och dess fred och frihet. 

Det var nu saker och ting började förändras för Hamid. 

Talibanerna och regeringen i Afghanistan ogillade att 

han jobbade för ett utländskt företag och de började 

bli hotfulla. Hamid gömde sig i 3 månader, men det 

blev ohållbart och han tvingades att lämna landet. 

Flykten gick via Iran med hjälp av smugglare och med 

deras hjälp vidare till Grekland. Tack vare en bra mobil 

med GPS kunde sen Hamid, i sällskap med några till, 

ta sig genom Europa med buss och taxi. I Österrike 

fick de stor hjälp av Röda Korset med både mat, kläder 

och transport. Han och två till valde att inte stanna i 

Tyskland, som många andra på flykt, utan tog sig vidare 

till Sverige. 

Hamids känsla när han för första gången satte sin fot i 

Sverige, den 23 oktober 2015, var att det kändes som 

hans land, han kände sig genast hemma här. Hans dröm 

om ett nytt liv i ett nytt land fortsatte. Det tuffaste var 

att han nu inte kunde stötta sin familj ekonomiskt och 

han ville därför snabbt lära sig språket och skaffa sig 

ett jobb. Hamid kämpade på, men oron för familjen 

och livet som låg bakom kom ikapp och ledde till en 

depression. Svenskstudierna fick upphöra under en 

period och strax efter förflyttades han och 600 andra 

till en flyktingförläggning på High Chaparral utanför 

Hillerstorp. Den tro som började gro i Afghanistan växte 

sig starkare och det blev tufft för Hamid som kristen att 

leva på flyktingförläggningar. Men han höll fast vid sin 

Drömmar kan slå in tro utan att basunera ut den. Han ville gärna hitta en 

kyrka att gå till och få mer svar på sina frågor om sin tro. 

En dag när han var inne i Kulltorp träffade han på en 

äldre man utanför Korskyrkan. Hamid frågade hur han 

skulle göra för att komma till deras kyrka. Mannen 

verkade lite förvånad över frågan, men svarade att 

Hamid alltid var välkommen när kyrkan var upplåst och 

att han var välkommen på gudstjänst på söndagar. 

Hamid besökte gudstjänsterna och en starkare tro på 

Jesus växte fram. Under denna period läste han hela 

Bibeln och bad mycket och under tiden hände något i 

hans liv.

Det var nu dags för nästa flytt. Denna gång till Nässjö. 

Här blev livet som kristen på förläggningen ännu 

svårare och Hamid bad Migrationsverket om hjälp till ett 

tryggt boende. Efter många samtal gick de med på att 

han flyttade till sin kompis på Tokeryds herrgård utanför 

Jönköping. Denne vän berättade i ett förtroligt samtal 

att han funderade på att bli kristen och Hamid svarade 

att han själv redan var det. De bodde samtidigt på High 

Chaparral , men ingen hade tidigare vågat prata om sin 

tro och sina funderingar. Snart hittade de en tredje kille 

på Tokeryd som också var kristen. Tillsammans började 

de träffa fler kristna, bl.a. Amir och Ulrika Heidari från 

Jönköping. De kom att betyda mycket för Hamid och 

han kallade snabbt Ulrika för sin svenska mamma. 

Den 8 september 2016 var en speciell dag. Då döptes 

Hamid tillsammans med fyra vänner. Genom dopet 

kände han att han kunde landa och vara nöjd med sitt 

liv, han fick en slags frid. När Hamid såg tillbaka på sitt 

liv, flykten och nystarten här, såg han att Gud varit med! 

Som när gränsen från Iran till Turkiet stängdes och han 

blev beskjuten av militären. Kulorna ven omkring honom 

men han klarade sig oskadd. 

Hamid lever just nu mitt i sin dröm i Sverige. Han har 

fått uppehållstillstånd, har eget boende, arbetar som 

montör på Fläkt Woods, äger en bil, har fått många nya 

vänner och en tro som växt sig stark. Livet ser ljust ut för 

honom, men han saknar sin familj oerhört mycket och 

drömmer vidare om en dag då de kan återförenas här. 

Text och personfoto: Linda Skogberth

Min väg till tro
Här i missionsbladet skriver vi återkommande 
om människors väg till tro. Denna gång är det 
Sanna Boij som svarat på våra frågor.

När och hur kom du för första gången i 
kontakt med den kristna tron?
- Jag är uppvuxen i Ekenässjön som ligger en 
mil norr om Vetlanda. Jag är inte uppvuxen i 
en kristen familj utan min ingång till kyrkan 
har varit via sången. Jag tror att jag var i sex-
årsåldern när jag började vara med i missions-
kyrkans körverksamhet för barn. Jag tyckte om 
att sjunga och trivdes i kyrkan så jag fortsatte 
vara med och sjunga där under uppväxten. 
I en liten ort som Ekenässjön så blev kyrkan 
lite utav en mittpunkt med sina olika 
aktiviteter och jag var med i flera av dessa.

Var det vid något speciellt tillfälle du bör-
jade kalla dig för kristen?
-Jag började utforska det där med tron på 
allvar under konfirmationen. Där samtalade jag 
mycket kring tro med mina ledare och efter 
konfirmationen kallade jag mig för kristen.

Vad betyder din tro för dig i vardagen?
-Den finns där som en stor trygghet i mitt liv. 
Den gör mig i mångt och mycket till den 
människa jag är. En viktig faktor för att hålla 
min tro levande i vardagen är att jag regel-
bundet går till kyrkan och liksom fyller på 
energi och kraft i tron.
I tron finner jag många av de värderingar som 
ligger till grund för hur jag lever mitt liv, vilka 
val jag gör och hur jag vill vara mot andra 
människor. 

Text: David Erixon



GOD JUL 
& 

GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR VI ER 

ALLA!

Klipp ut och ta med denna 
annons till salongen 

så får du 10% rabatt på en 
valfri behandling eller produkt. 

(Gäller t.o.m 28/2-18)

Bergslagsvägen 33, Taberg
www.tabergsskonhetsstudio.se
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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

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

- 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

Hanne Karlsson

Centrumstråket 18 Taberg  

Tel 036-657 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

Barnarpsgatan 7 Jönköping
www.rundquist-zalle.com

Välkommen!

Din butik i city!

Gunborg 
Bringevik

073-937 25 88
Jordshult 1

555 93 JÖNKÖPING

WWW.LILLASTUGANSLAMMSKINN.SE

ÖPPET:
Enligt överenskommelse - ring

LILLASTUGANS 
LAMMSKINN
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Missionskyrkan Taberg
Torsdag 14/12 kl 10.30

LJUS- och 
LUCIAFEST
Luciatåg med barn från 

Bergsgården. 
Sång och musik av 
MIX-kören (RPG).

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 Monica Waern tel 036-65122.  
Välkommen med i gemenskapen!

Pensionärsgemenskap i 
Månsarp–Taberg på kristen grund

Lördag 16 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

KOM OCH LYSSNA 
TILL TOMTENS 

HISTORIA I BERGET!
KORV & GLÖGG

Jul i Taberg!

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.

Årets Tabergs-
julklapp!

Kan  köpas på Tabergs Bibliotek 
och den 16 december vid gruvan 
på arrangemanget Jul i Taberg.

Boken om 

Smålands 

Taberg

Tabergs Bergslags Hembygdsförening


