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Alla människor måste få möjlig-
heten att höra de goda nyheterna 
om Jesus åtminstone en gång! Den 
brinnande övertygelsen i bröstet 
på en ung George Verwer spred 
sig som en eld och blev starten på 
en rörelse av människor som kom 
att kallas Operation Mobilisation. 
Resten är historia och i år firar vi 
60 år som global 
missionsrörelse. 

Vi ser med stor tacksamhet tillbaka på 
Guds förunderliga gärningar genom 
hundratusentals kvinnor och män från 
olika kulturer som sedan starten 
verkat inom rörelsen. Vi gläds över 
alla dem i onådda folkgrupper som 
fått en möjlighet att lära känna Jesus. 
Vi uttrycker ett STORT TACK till alla 
våra partners som genom samverkan 
gjort detta möjligt. 

Men samtidigt gnager en växande 
otillfredsställelse inom vår rörelse. 
För 60 år sedan räknade vi med att 
det fanns ungefär 1,5 miljarder 
människor som aldrig hade hört 
evangeliet. Idag beräknas den 
gruppen har växt till ofattbara 2,8 
miljarder personer. Det innebär 
ungefär 1/3 av jordens växande 
befolkning. Nyligen gjorda beräk-
ningar visar att gruppen av människor 

som aldrig fått en möjlighet att höra 
evangeliet växer med drygt 50 000 
människor – varje dag!
 
När vi hör om dessa människor, som 
vi vet är skapade till Guds avbild, 
innerligt efterlängtade och kallade in 
i gemenskapen med en treenig Gud, 
kan vi välja att bara låta det passera. 
Det är det enklaste! Men vi har också 
valet att faktiskt stanna upp för att be 
och se vad vi tillsammans med andra 
kan göra för att medverka till en för-
ändring. Inom vår rörelse har samtliga 
110 fält världen över under senaste 
året valt att göra just detta. Här är 
några av våra slutsatser:
- Allt fokus måste riktas till de minst 
nådda när vi ber, ger, sänder och går.
- All samverkan med kyrkan i syd måste 
leda till att vi riktar våra gemensamma 
resurser till de minst nådda. 
- Nationella arbetare inom folk-
grupper bland de minst nådda måste 
utrustas och stärkas i ledarskap och 
en multiplicerande mångfald av 
församlingsgrundande initiativ. Med 
60 år i ryggen ser vi nu framåt genom 
vårt förnyade uppdrag, tillsammans 
med dig: Vi vill se levande gemen-
skaper av efterföljare till Jesus bland 
de minst nådda!
Martin Ström, Missionssekreterare 
Svenska Alliansmissionen

Att läsa Bibeln!
Enligt sajten listor.se som för ett år 
sedan publicerade en lista över de 
mest sålda böckerna de senaste 50 
åren låg Bibeln på första plats med 
3,9 miljarder sålda exemplar. 
Bibeln är en bok som berättar om 
vem Gud är och om hur människor 
i olika tider har relaterat till honom. 
Jag anser att Bibeln är till 100 % 
resultatet av människors arbete. Men 
den är också till 100 % inspirerad av 
Gud, det är Gud som visar sig själv 
för oss. Om detta stämmer borde vår 
vilja att läsa boken vara stor. För en 
del är det otänkbart, för en del är det 
självklart och för andra är det ovant 
men lockande. Oberoende vilken 
kategori du ligger närmast skulle jag 
vilja inbjuda dig till att läsa Markus-
evangeliet under våren.  
 

Markusevangeliet är det äldsta, 
kortaste och mest kärnfulla av de fyra 
evangelierna. Det kännetecknande 
för detta evangelium är att det drar 
oss med i en medryckande skildring 
av hur Jesus förlåter syndarna, befriar 
de bundna, botar de sjuka och hur 
han utmanar sina lärjungar att följa 
med på vägen till Jerusalem. 
Budskapet är tydligt: Gud är nu på 
gång att upprätta sitt herravälde, 
Guds rike är nära! Men vem är denne 
Jesus som bjuder in till riket? Och 
vad innebär det egentligen att följa 
honom? Under våren kommer vi att 
utgå från Markusevangeliet i flera av 
predikningarna på söndagarna under 
temat ”Med Markus mitt i livet”. 
Följ med på denna resa i Markus-
evangeliet.
Daniel Lundstedt  
Pastor 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
Foto sid 1: Ewa Altgärde
Ansvarig utgivare: Eva Berntsson
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Insikten

UtsiktenVi firar 60 år med tacksamhet 
och växande otillfredsställelse!

Vi i Tabergs missionsförsamling understödjer en 
missionär som heter Lisbeth Fritzell. Lisbeth har 
flera gånger skrivit hälsningar till er läsare via 
missionsbladet där hon berättat om vad hon för 
stunden arbetar med på Papua Nya Guinea.  
Just nu befinner sig Lisbeth i Sverige så denna 
gång har vi istället stämt träff för en intervju.

Jag undrar inledningsvis hur Lisbeth presenterar sin 
yrkesroll för nya bekantskaper och Lisbeth berättar 
att det korta svaret är bibelöversättare. Fast hon 
tillägger att hon egentligen nu främst är ett slags 
mentor eller tränare för en grupp bibelöversättare. 

När Lisbeth i unga år gick på bibelskola funderade 
hon mycket på att arbeta med kristen tjänst. Hon 
kände sig dock varken som en pastor, predikant 
eller ungdomsledare men hade en längtan. En dag  
träffade hon en tjej som studerat bibelöversättning i 
England. Lisbeth blev nyfiken och anmälde sig till en 
sommarkurs och fann det så intressant att hon blev 
kvar där i två år.

-Att jag sedan hamnade på Papua Nya Guinea 
berodde på flera faktorer. Det kändes naturligt att 
arbeta åt Svenska Alliansmissionen där jag har mina 
rötter och de ville helst att jag skulle vara någonstans 
där de redan var etablerade. I och med att jag inte 
pratar varken spanska eller franska så smalnade 
alternativen och valet föll till slut på Papua Nya 
Guinea där jag nu arbetat i 31 år. Papua Nya Guinea 
ligger i västra Stilla havet, norr om Australien och 
strax söder om Ekvatorn. Lisbeth arbetar i en del av 
landet som kallas öprovinserna och består av 
mestadels mindre öar. Temperaturen ligger ofta 
på cirka 33 grader och det är väldigt fuktigt. 

Det är bara 20% av befolkningen som bor i städer 
och har tillgång till el. På landsbygden lever man 
oftast helt utan el.

De senaste 10 åren har Lisbeth arbetat med att 
översätta nya testamentet till Fanamaket-språket och 
just nu befinner man sig på upploppet. Rent praktiskt 
funkar det så att de tre infödda översättarna till 
vardags bor i sina byar med sina familjer. 
Men ungefär var fjärde månad träffas hela teamet 
på någon kursgård och arbetar en månad intensivt 
tillsammans. Månaderna däremellan gör Lisbeth 
mycket administrativt arbete och jobbar med en del 
projekt på ramoaaina-språket, det språk till vilket 
Lisbeth tidigare översatt Nya testamentet.

Lisbeth jobbar just nu från Sverige ett år och sedan 
blir det en ny fyraårsperiod på Papua Nya Guinea 
och så rullar det på.

- Det jag saknar mest under tiden i Sverige är mina 
vänner på andra sidan jorden. Jag bor ju merparten 
av livet på Papua Nya Guinea och har således flest 
vänner där. Sedan är det klart att mangon och 
ananasen i Sverige inte smakar mycket i jämförelse 
med den på Papua Nya Guinea. Det är dock inte 
direkt något jag saknar utan jag tar snarare till vara 
på och njuter av det som erbjuds där jag för tillfället 
bor. Har jag till exempel en ledig dag på Papua Nya 
Guinea snorklar jag gärna i det klara fina vattnet som 
finns alldeles i närheten.

I Augusti återvänder Lisbeth till Papua Nya Guinea 
och vi önskar henne Guds rika välsignelse i det 
fortsatta arbetet.
     Text: David Erixon
     Foto: Lisbeth Fritzell

Lisbeth Fritzell i Papua Nya Guinea
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Lösningen heter DeLa, och drivs av Hela 
människan där Tabergs missionskyrka är 
medarrangör. 
Det är ett sorl inne i mataffären, flera står i kön 
med korgar och varor. I hyllorna finns pulvermat, 
soppor, flingor, kaffe och bröd. Mitt i butiken 
ligger korgar med grönsaker och längst bort i 
butiken finns en charkavdelning. Lotta Andersson 
anställd på Hela människan jobbar idag i 
butiken på Österängen som ligger intill 
Erikhjälpen. Butiken som startades för snart 
ett år sedan ger idag sysselsättning till ett tiotal 
personer, kontakter som förmedlas via arbets-
förmedlingen och försäkringskassan. Tidigare 
delade man via Hela människan ut matkassar 
till hjälpbehövande, men nu sker hjälparbetet i 
större omfattning. Ytterligare en aspekt i arbetet 

är också att ge utsatta en ny chans, fattig-
pensionärer, asylsökare och tiggare. Alla får 
handla i butiken, men de verkligt behövande 
söker medlemskap och handlar då till 30% av 
det redan rabatterade priset. 

- När vi öppnar klockan ett varje dag står folk i 
kö utanför. Butiken möter ett behov som finns 
och det är en stor grupp nysvenskar som kommer 
hit och handlar, berättar Lotta Andersson då hon 
plockar och sorterar bland grönsakerna.

Hela människan startade i Jönköping 1971 
och alla kyrkosamfund i Sverige står bakom 
verksamheten. Från Tabergs Missionskyrka 
medverkar en grupp volontärer ur diakonirådet 
två gånger per år med att ordna frukost, mat och 

Församlingen gör skillnad.

Min väg till tro
Här i missionsbladet skriver vi återkommande om 
människors väg till tro. Denna gång är det Linda 
Skogberth som skriver om sin väg till tro.

De som känner mig vet att jag har svårt att göra 
något halvhjärtat. Jag ger mig in i något helt och 
fullt. Det jag gör är något jag själv vill, men också 
något jag själv kan stå för. Detta gäller även min tro 
på Jesus. Jag är uppvuxen i en kristen familj som 
tillbringade mycket tid i kyrkan under min uppväxt. 
Mina föräldrar har alltid stått för sin tro i ord, men 
framförallt i goda handlingar. Jag var inte gammal 
när jag börjar fundera på Gud, Jesus, Bibeln och den 
kristna tron. En dag när jag var 8-9 år, gick jag till min 
mamma och sa: ”Jag vet att du och pappa tror på 
Jesus, men jag vill tro själv. Jag vill inte leva på eran 
tro, jag vill ha en egen tro!” 

Detta säger jag också till Gud och från den dagen 
räknar jag mig som kristen. Det beslutet har jag inte 
ångrat en enda dag. Gud har inte lovat att allt ska 
vara enkelt, men Han har lovat att vara med genom 
allt, det har burit mig många gånger. 
       
Text: Linda Skogberth

Bildtext: 
Lotta Andersson, anställd på Hela människan 
sorterar bland grönsakerna i matbutiken DeLa 
på Österängen. 

städning i Hela människans lokal i Jönköping, 
dit ett 40 tal lunchgäster kommer och äter sin 
mat. Tabergs Missionskyrka samlar också in 
pengar till den viktiga verksamheten genom 
kollekter. Hela människan finns idag på 90 orter 
runt om i Sverige. När jag lämnar butiken på 
Österängen tänker jag, församlingen gör 
verkligen skillnad!

Text: Eva Joelsson

Hur kan man göra 

så att matsvinnet på 40-50 

ton mat i Jönköping minskas? 

Samtidigt som personer 

utanför arbetsmarknaden 

kan få praktikplatser och 

kostnader för social hjälp 

kan minska? 
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Mars
1 To 15.00 Trivselträff i Pingstkyrkan
2 F 09.00 Bön
2 F 19.00 Tonår
3 L 09.00-16.00 Alpha-dag i Älga-
bäcksryd. 
4 S 10.00 Nattvardsgudstjänst Eva 
Joelsson Predikar Tema ”Med 
Markus mitt i livet”, Musikkåren 
spelar, Insamling till kyrkbyggnads-
kassan, Söndax
6 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
6 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
7 O 19.00 Alpha
8 To 14.30 Stick-kontakten
8 To 16.30 Konfirmationsläsning i 
Pingstkyrkan
9 F 09.00 Bön
9 F 19.00 Tonår
11 S 10.00 Gudstjänst  
Daniel Lundstedt predikar. Sång av 
Frida Öhgren. Församlingens  
vårofferdag. Söndax
11 S 18.00 Söndagsträff ”Den 
långa resan” Lasse Wetter berättar
13 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
13 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
14 O 19.00 Alpha
16 F 09.00 Bön med nattvards-
firande
16 F 19.00 Tonår
17 L Genrep musikal 9-15
18 S 10.00 Tillsammansgudstjänst 
med Eva Joelsson, Bergsgårdens 
barn medverkar, sång av Anna 
Carlsson
20 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
20 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
21 O 14.30 Andakt på Fridhäll
21 O 19.00 Alpha
22 To 14.30 Stick-kontakten
22 To 16.30 Konfirmationsläsning i 
Pingstkyrkan
24 L 9.00-12.00 Genrep 2 inför 
påskmusikalen 
25 S 10.00 Tillsammansgudstjänst
med påskmusikalen ”Kärlek utan 
gräns” Utgångskollekt till försam-
lingens arbete.
27 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
27 Ti 18.00 Påskmusikal ”Kärlek 
utan gräns”. Utgångskollekt till 
församlingens arbete.
28 O 19.00 Alpha
29 To 19.00 Getsemanestund med 
nattvardsfirande. Eva Joelsson
30 F 10.00 Långfredagsgudstjänst 
Daniel Lundstedt predikar, Tema ”Med 
Markus mitt i livet”. Dubbelkvartett.

April
1 S 10.00 Påskdagsgudstjänst 
Daniel Lundstedt predikar, Tema 
”Med Markus mitt i livet”, 
Insamling till kyrkbyggnadskassan, 
Söndax
3 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
3 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
5 To 15.00 Trivselträff i Månsarps 
Missionshus
5 To 16.30 Konfirmationsläsning i 
Slättenkyrkan
6 F 09.00 Bön
6 F 19.00 Tonår
7 L 10.30 Födelsedagsfesten
8 S 10.00 Gudstjänst, Daniel Lund-
stedt predikar Närradiosändning, 
sång av Faith Kakembo med vänner, 
Söndax
10 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
10 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
12 To 16.30 Konfirmationsläsning i 
Pingstkyrkan
13 F 09.00 Bön med nattvards-
firande
13 F 18.00 After Work. Konsert 
med The Gentlemen
13 F 19.00 Tonår
14 L 19.00 Tillbedjan Taberg, en 
kväll med lovsång och tillbedjan. 
Johanna Samuelsson predikar
15 S 10.00 Tillsammansgudstjänst 
Daniel Lundstedt predikar, 
lovsångsteam
15 S 18.00 Söndagsträff ”Så blev 
Tabergsboken” Bengt-Olof 
Joakimsson och Kjell Simonsson, 
sång av TabergsBröderna
17 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
17 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
18 O 14.30 Andakt på Fridhäll
18-28 april Vårstädning
19 To 14.30 Stick-kontakten
19 To 16.30 Konfirmationsläsning i 
Slättenkyrkan
20 F 09.00 Bön
21 F 19.00 Tonår
22 S 10.00 Gudstjänst Lars 
Sjöstrand predikar, Musikkåren  
spelar. Basgruppsfika. Söndax.
24 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
24 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
26 To 14.30 Stick-kontakten
26 To 16.30 Konfirmations-
läsning i Pingstkyrkan
26 To Vårmarknad i Taberg
27 F 09.00 Bön
27 F 19.00 Tonår
28 L 08.00 Utejobbardag

29 S 10.00 Gudstjänst Daniel 
Lundstedt predikar, sång av 
Johannes Ekstener Fält. Söndax.
30 M 19.30 Valborgsmässofirande 
på Berget
         20.00 Vårfirande i Storstugan 
med räkmacka och vårsånger. 
Andakt av Daniel Lundstedt. 
Insamling till Diakonia

Maj
1 Ti 08.30 Vårfirande på Sol-
gården. Vårtal av Eva Joelsson, 
sång och musik av Tabergs musik-
kår och Månsarps kyrko- och 
Hembygdskör
3 To 15.00 Trivselträff i Månsarps 
Församlingsgård
3 To 16.30 Konfirmationsläsning i 
Missionskyrkan
4 F 09.00 Bön
4 F 19.00 Tonår
6 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Eva Joelsson predikar. Tema  
”Med Markus mitt i livet”  
Lovsångsteam. Insamling till  
kyrkbyggnadskassan. Söndax.
8 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
8 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
10 To 10-12 Markusvandring. 
Medtag kläder efter väder samt 
egen matsäck
13 S 10.00 Gudstjänst Daniel  
Lundstedt predikar. Söndax.
15 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
15 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
16 O 14.30 Andakt på Fridhäll
17 To 14.30 Stick-kontakten
17 To 16.30 Konfirmationsläsning i 
Missionskyrkan
18 F 09.00 Bön med nattvards-
firande
20 S 10.00 Konfirmationshögtid 
Konfirmander och ledare 
medverkar. Söndax.
22 Ti 08.00 RPGs sommarresa
25 F 09.00 Bön
25 F 19.00 Tonår
27 S 10.00 Gudstjänst Daniel Lund-
stedt predikar Tema ”Med Markus 
mitt i livet”, sång av Lars Sjöstrand, 
Söndax.
31 To 14.30 Stick-kontakten

Ledigheter:  
Daniel Arkbro: 3-5/3, 16-18/3, 13-15/4, 4-6/5
Eva Joelsson: 9-11/3, 30/3-2/4, 27-29/4, 25-27/5
Daniel Lundstedt: 16-18/3, 20-22/4, 18-20/5

    Det händer i Tabergs Missionskyrka Välkommen 

till kyrkan!

Den gångna hösten deltog jag i Equmenias 
och Equmeniakyrkans missions- och lärljunga-
skola Apg 29, den här gången förlagd till  
Quito i Ecuador. Jag kan ärligt säga att tiden 
i Ecuador med Apg 29 var en utmanande  
välsignelse. Genom de möten jag fick uppleva 
under Apg 29, och den gemenskap jag fick se 
i församlingarna där, har min syn på vad det 
är att vara kristen fördjupats samtidigt som 
den har breddats. Det är en upplevelse som 
jag värderar mycket högt!

Likaväl som det var en resa till ett land långt 
borta, så var det en resa genom mig själv med 
Gud som ledsagare och guide. Vi fick grotta 
ner oss i Jesu liv genom Markusevangeliet och 
sedan följa lärljungarna i Apostlagärningarna 
och sedan följa deras exempel i verkligheten 
genom praktikhelger och -veckor i lokala för-
samlingar. Här fick jag se kärlek som verkligen 
var utgivande, där människor gav av allt vad de 
hade, delade med sig till varandra och  
verkligen brydde sig om varandra i kärlek.

Naturligtvis såg jag även skillnader mellan en 
ecuadoriansk kristenhet och en svensk, i liturgiska 
uttryck såväl som teologiska tolkningar. Där var 
vi inte alltid överens, men vi kunde enas om att 
vi tolkade Bibeln annorlunda och trots det vara 

syskon i Kristus och del av en och samma kropp. 
Det är en väldigt vacker sak att vara med om, 
enigheten i variationen.

Att få möjligheten och utrymmet att växa andligt, 
fjärran från den vardag som präglar så mycket 
av livet i Sverige, är så otroligt värdefullt att jag 
inte kan annat än rekommendera, och uppmana, 
alla som känner en längtan att lära sig mer om 
Gud att åka! Din relation med Gud kommer att 
utvecklas, men det är en utmaning och det kan 
mycket väl vara en process som gör ont.

För mig var det 
som sagt en rejäl 
utmaning, pendlande 
mellan frustration 
och viljan att skrika 
ut allt det till Gud, 
till att känna en 
sådan glädje och 
förundran över hur 
stark en tro kan 
vara mitt i livets 
umbäranden, och 
att Gud finns där 
mitt i allt.

Det är otroligt svårt 
att sammanfatta en upplevelse som sträckt sig 
över tre månader och genom själen i ett format 
som det här, men vill ni veta mer får ni mer än 
gärna fråga mig. 

Jag berättar gärna mer för den som är nyfiken!

Välsigne dig!

Text: Erik Sjöstrand

Det händer 
i TMU…

Tack för din gåva till Sam-Hjälp! 
I år har vi i Taberg sålt 338 gåvobevis till 
hjälpbehövande i Rumänien. 

Barnens sommarfest är 3 juni! 
Gäller Söndax och Scout. Mer info kommer. 

Boka in Söndagen den 26 augusti!
Då är det Församlingsdag på Södra 
Vätterbyggdens Folkhögskola. En dag fylld  
med gemenskap, glädje och Gudsnärvaro.

Följ med till 
Lappland och Norrland 10-17 september 2018
Välkomna med på en” inspirations- och missions-
resa” genom Sverige till Malmbergets Missions-
församling som firar sitt 125 årsjubileum som 
församling.

Notiser

APG 29
- Ett utmanande äventyr!

Följ Tabergs Missionskyrka på Facebook!
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Grant Thornton AB
Revisorer och  konsulter för företagare

www.grantthornton.se

Tamab
TABERGS MATTSERVICE AB

www.tamab.se

RA:S RÖR AB 
Rörmokare, VVS & Värmepumpar

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

036-71 51 90

036-30 54 50

036-71 02 50

036-18 12 00

036-658 44

036-71 00 15

036-642 78

036-860 86 10


