
Guds kärlek är som 
stranden och som gräset
Är vind och vidd och ett 

oändligt hem.

Psalm 289
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Mitt namn är David Öhgren, medlem 
i Tabergs Missionskyrka och nyanställd 
på Sam-Hjälp i Jönköping. På Sam-
Hjälp arbetar jag med bland annat 
hjälpsändningar till Östeuropa och har 
nyligen kommit hem från min första 
resa till Rumänien. Vi besökte de 
olika projekt som Sam-Hjälp bedriver, 
stöder och skickar hjälpsändningar till i 
Rumänien. Jag blev glad och tacksam 
över att få se konkret hur Sam-Hjälps 
arbete verkligen gör skillnad. Att få se 
att hjälpen verkligen når fram. 

Jag mötte barn som fick mat för dagen 
i de allra mest utsatta områden, romer 
som kunde gå till jobbet på grund av 
Sam-Hjälps försörjningsprojekt och 
barnhemsbarn som hade fått jobb 
även fast ingen i samhället trodde på 
dem. Jag fick träffa flera mottagare i 
de olika organisationer som Sam-Hjälp 
samarbetar med och se deras enga-
gemang och inspiration för att barnen 
skulle få gå i skola och komma ur 
fattigdomen. Många levde i områden 
där det saknades vatten, el och 
arbetstillfällen. Platser som man 
knappt trodde fanns. 

Under vår resa besökte vi bland annat 
ett av Sam-Hjälps skolprojekt i staden 
Bacau som många tiggare i Sverige 
kommer ifrån. Vi fick träffa barn som 
hade stora drömmar och som fick stöd 
och hjälp med att nå dem. Vi fick se att 
utbildning är framtid. En framtid utan 
att hamna i tiggeri eller människohan-
del. Sam-Hjälps skolprojekt är för dem 
som är i behov av extra stöd och hjälp 
och som är de allra mest utslagna och 
fattigaste i samhället. Eleverna får extra 
lektioner utöver skoltid i bland annat 
matte, rumänska och idrott.  Barnen 
uttryckte att det har blivit roligare att 
gå till skolan. Närvaron har ökat och 
barnen har visat bättre resultat. 

Sam-Hjälp är en hjälporganisation på 
kristen grund som stöder skolprojekt, 
barnhem, matbespisning, försörjnings-
projekt mm i Östeuropa. Det är en 
fristående förening med drygt 1000 
medlemmar som har 160 volontärer. 
Sam-Hjälp har en second hand-butik 
på Ekhagen i Jönköping och kör ca 30 
hjälpsändningar till 8 olika länder per 
år med mat, kläder, hygienartiklar mm. 
Läs mer på www.samhjalp.se.

Text: David Öhgren

Kyrkan, en unik generations- 
överskridande gemenskap

Hur är vi en kyrka för alla åldrar?  
Den frågan ställdes under några 
utbildningsdagar för ungdomsledare, 
som jag var med på under mitt nuva-
rande praktikår. Kyrkan är en plats 
där alla generationer ryms. Hur får 
man då generationerna att mötas? 
Jag tror att ett sätt är relationer över 
åldersgränserna. 

Den 27:e april så hade tonår något 
som kallas för American Supper. Det 
fungerar så att tonåringarna och 
ledarna på en tonårskväll åker hem 
till olika församlingsmedlemmar och 
äter en måltid tillsammans. Det enkla 
med att dela en måltid skapar förut-
sättningar för de goda samtalen. Ett 
enkelt och nödvändigt sätt för att lära 
känna varandra.

Jag tycker att församlingsgemen-
skapen är en fantastisk möjlighet för 
olika åldrar att umgås och lära av 
varandra. Precis som Timoteus bad 
om råd och hjälp från Paulus så kan 
barn och unga i vår kyrka få råd, hjälp 
och stöd från de äldre i församlingen. 
Omvänt tror jag att unga kan bidra 
med nyfikenhet, öppenhet och iver. 
Barn och unga tar förhoppningsvis 
sina egna steg att lära känna Jesus 
och då behöver de goda förebilder. 
“Ha mig till föredöme liksom jag har 
Kristus till föredöme” säger Paulus 
1 Kor 11:1. Låt barn och unga ha er 
till föredöme, liksom ni har Kristus 
som föredöme, säger jag. Samtidigt 
säger Paulus i Tim 4:12  “Låt ingen se 
ned på dig för att du är ung”. Därför 
tror jag att ni vuxna kan ha barn och 
unga som föredöme i viljan att söka 
sig nära Jesus.

Daniel Arkbro, Ungdomsledare

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: Linda Skogberth
Ansvarig utgivare: Eva Berntsson
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Insikten

Första resan till Rumänien! Den ligger underbart vackert belägen, bara ett  
stenkast från havet, vid Vikens kilometerlånga  
sandstrand. En av de bästa stränderna enligt mig! 
Vill man inte bara vara där och bada, sola och  
stressa av i sommar, finns det många möjligheter  
att aktivera sig! Med start i midsommarhelgen hålls 
konserter och andakter i kyrkan och kan man tänka 
sig att vara lite äventyrlig så finns det möjlighet att 
hyra SUP-bräda (Stand Up Paddeling) och cykel 
på gården. Vill man hellre ut på pilgrimsvandring i 
”Trollskogen” så finns den möjligheten också. 
När man blir hungrig finns möjlighet att köpa 
”Dagens” eller ”Kvällsmeny” på Strandgårdens 
egen restaurang och är man lite fikasugen finns 
det alltid något gott i cafeet  - go’fika från det 
egna bageriet eller smarrig glass.

Tabergs missionsförsamling har förmånen att 
hjälpa till med matlagning, servering och städning 
på gården någon helg varje år. I höstas hade 
undertecknad privilegiet att vara med och det 
var fantastiskt roligt! Vi var ett glatt gäng på sex 
personer som hjälptes åt den helgen. Härlig 
arbetsgemenskap och många glada skratt blev det!
Besök Strandgården i sommar, vet’ja!

Mer info om sommarens aktiviteter, läger och 
program finns på http://www.strandgarden.org

Text: Lena Ljungdahl
Bild: Hasse Pålsson

Utsikten

Sommar, sol, sand och salta bad! 
Visst längtar men efter det?!  Att komma till Strandgården är sommar för mig. Strax utanför 
Halmstad ligger den, Strandgården - Equmeniakyrkans camping, kursgård och konferensanläggning. 



Hembygdsföreningen är en ideell förening med 
idag ca 350 medlemmar.  Förutom att bevara 
byggnader och inventarier, skriver föreningen 
Hembygdsböcker om platser, personer och 
händelser värda att bevara. 1929 gavs första 
Hembygdsboken ut av föreningen och i år  
kommer bok nr 25. En bok om Månsarp är  
utgiven av föreningen och de har även gjort ett 
gediget arbete om historierna kring äldre hus 
i Taberg. Resultatet finns i boken ”Smålands 
Taberg – historien om ett samhälle”, som gavs 
ut 2017. För att underhålla hembygdsgården 
och hembygdsparken, träffas en grupp medlem-
mar varje onsdag under sommarhalvåret, och 
jobbar både ute och inne. 

Under de 90 åren som föreningen har funnits, 
har det endast förekommit 2 sekreterare! 
Sigurd Lindgren 1928 - 1970 samt Lennart 
Gustavsson 1970 – . En annan detalj som kan 
vara lite rolig att veta, är att det i ett av husen 
finns ett igenpluggat hål i väggen mellan två 
rum på övervåningen. Det beror på att en  
dräng bodde i det ena rummet och i nästa  
rum förvarades bl.a. rökt skinka. Drängen  
gjorde ett hål, använde en käpp och fixade  
på detta sätt extra mat. 

I år är det alltså 90 – årsfirande för Hembygds-
föreningen och det ska firas. Den 6 juni är 
det dags! Firandet startar med det sedvanliga 
nationaldagsfirandet för att sedan övergå i 
jubileum. Emmy Stahl, som gjort gruvteatrarna 
som visats i gruvan under flera år, ansvarar för 
en teaterföreställning om just hembygdsfören-
ingen och dess historia. Föreningen bjuder i år 
alla på tårta och ser fram emot mycket folk. 

Att bevara och dela med sig av vår gemen- 
samma historia är inte självklart. Eldsjälarna i 
hembygdsföreningen gör ett stort och viktigt 
jobb. Detta lyftes fram på Marknadsaftonen 
i Taberg i år, då föreningen utsågs till årets 
Tabergare. Men medelåldern i föreningen är 
hög och det behövs alltid fler som hjälps åt.  
Vill vi ha vår hembygdsförening/hembygdsgård/
hembygdspark, får vi alla hjälpas åt. Har du 
inte möjlighet att delta praktiskt kan du ändå 
bli medlem för endast 60 kr/år. Att delta på 
Nationaldagen och fira de 90 åren, är också  
ett sätt att vara delaktig. 

Text: Linda Skogberth. Foto: Monica Ericson 
och Bengt-Olof Joakimsson. 
Diplom: Hans Edvardsson
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Hur bevarar vi det som är värt att bevaras? 
Hur förmedlar vi traditioner och för dem
vidare till yngre generationer? Hur sparar 
vi händelser, information, historia från förr? 
Dessa frågor lade grunden till Tabergs 
Bergslags Hembygdsförening för 90 år sedan.  

I början 1900-talet blev det populärt att bilda 
hembygdsföreningar. Skansen i Stockholm bygg-
des och över hela landet startades föreningar. 
Samhället gick från bondesamhälle till industri-
samhälle och historia ville bevaras. Den 31 mars 
1928 hölls ett offentligt möte i Tabergs Folkskola 
där Tabergs Bergslags Hembygdsförening bil-
dades med 92 medlemmar första kvällen. Från 
början ingick Månsarp, Taberg, Norrahammar, 
Hovslätt, Sandseryd samt Barnarp, men senare 
bildades egna föreningar i både Hovslätt och 
Barnarp. Föreningen började det gedigna 
arbetet med att samla in information och 
bevaka det som skedde i närområdet. Tidigt 
kom önskan om en hembygdsgård och hem-
bygdspark upp. Det gavs några förslag, men 

nuvarande plats fyllde behoven som fanns. 
Tomten ägdes från början av Norrahammars bruk 
och de tog en arrendeavgift på 10 kr/år i några 
år innan tomten köptes för 1 kr. Sedan dess äger 
Hembygdsföreningen både parken och gården. 

Byggnader från trakten plockades ner och 
flyttades till hembygdsparken och inventarier 
samlades in. Det finns nu både båtskjul, ben-
stamp (byggnaden med trähjulet), linbasta, 
smedja, boningshus, bod och ladugård i parken. 

Att bevara Taberg, dvs berget har också varit  
en brinnande fråga i föreningen. De kämpade 
mot fortsatt gruvdrift då risken fanns att hela 
berget skulle sprängas bort. Resultatet av 
motståndet blev att gruvarbetet gjorde  
tunnlar in i berget istället för att spränga bort 
mer. I Hembygdsparken finns numera ett  
järnmuseum med järnföremål samt historia  
om järnhantering.

Hembygdsföreningen 
firar 90 år!
Onsdagen den 6 juni kl.14 i Hembygdsparken
På programmet står bl.a. Hembygdsteater av Emmy Stahl, Tabergs 
och Norrahammars Musikkårer, tal, hantverksförsäljning. 

                     Fri tårta till alla! 

            Välkommen!

Hembygds-
föreningen 90 år! VAR MED 

OCH FIRA!
FRI TÅRTA 
TILL ALLA!



Nu gör alla tmu-grupper ett sommaruppehåll, 
men startar i augusti.
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Juni
1 F 09.00 Bön
3 S 11.00 Barnens sommarfest  
Scout och Söndax medverkar. Scouterna 
bjuder in till lunch. Musikkåren spelar. 
Utgångskollekt till SAU/Equmenia.
6 O 10.00 Bön på Tabergstopp 
för Tabergsådalen, samling vid 
parkeringen.
8 F 09.00 Bön med nattvardsfirande
10 S 10.00 Kåperydsmötet 
Eva Joelsson predikar. Daniel Lund-
stedt leder. Musikkåren spelar och 
TabergsBröderna sjunger
15 F 09.00 Bön
16 L 14/15/16 Andakter på våra  
äldreboenden i Norrahammar. 
17 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Eva Joelsson predikar. Lovsångs-
teamet. Insamling till kyrkbyggnads-
kassan. Gideoniterna informerar 
om sitt arbete. Utgångskollekt till 
Gideoniterna.
20 O 14.30 Andakt på Fridhäll
24 S 10.00 Gudstjänst 
Daniel Lundstedt predikar

Juli
1 S 10.00 Gudstjänst Daniel Lund-
stedt predikar. Insamling till kyrk-
byggnadskassan
1 S 18.00 Solgårdskväll med  
Gubbröra
8 S 10.00 Nattvardsgudstjänst  
Eva Joelsson predikar
15 S 10.30 Gudstjänst i Månsarps 
Missionshus Börje Erdtman berättar 
om väckelsen i Colombias fängelser 
m.m. Insamling till Ankarstiftelsen.
15 S 18.00 Solgårdskväll 
Elvis, gospel och allsång
22 S 10.00 Gudstjänst i Pingst-
kyrkan Taberg. Niclas Forsberg 
predikar
29 S 10.00 Gudstjänst i Missions-
kyrkan. Stig-Arne Tengmer predikar. 
Sång av TabergsBröderna.
29 S 18.00 Solgårdskväll med 
TabergsBröderna.

Augusti
1 O 14.30 Andakt på Fridhäll
3 F 09.00 Bön
5 S 10.00 Nattvardsgudstjänst, 
Mission i fokus. Daniel Lundstedt 
predikar. Insamling till kyrkbygg-
nadskassan. Besök av Christine & 
Andreas Linevåg. Utgångskollekt 
till våra missionärer fam Linevåg.
10 F 09.00 Bön
11 L 18.00 Helgmålsbön i hem-
bygdsparken. Tabergs missions-
församling är arrangör
12 S 10.00 Gudstjänst Mission i 
fokus. Daniel Lundstedt predikar 
16 F 09.00 Bön med nattvardsfirande
18 L 18.00 Helgmålsbön i hem-
bygdsparken. Månsarps församling 
är arrangör
19 S 10.00 Gudstjänst Mission 
i fokus. Erik Sjöstrand predikar. 
Söndax.
22 O 19.00 Storledarsamling
24 F 09.00 Bön
26 S Församlingsdag 10-16 på 
Södra Vätterbyggdens Folkhögskola
28 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
31 F 19.00 Tonår

Ledigheter:  
Daniel Arkbro: 8-11/6, 2-30/7, 4-6/8
Eva Joelsson: 22-25/6, 23/7-20/8
Daniel Lundstedt: 15-18/6, 2-30/7, 17-20/8

    Det händer i Tabergs Missionskyrka Välkommen 

till kyrkan!

Församlingsdag 26 augusti
Välkommen med till en innehållsrik församlingsdag på 
Södra Vätterbyggdens folkhögskola den 26 augusti 
kl. 10-16. Det blir en dag fylld av gemenskap, glädje och 
Gudsnärvaro med lekar, knep och knåp och tillbedjan.
Kom med och lär känna församlingen bättre.
Kostnad: 250 kr för vuxen. 150 kr för student/pensionär
Familj: 500 kr. I kostnaden ingår det fika på för- och  
eftermiddagen samt lunch och hyra av lokalerna.
Anmäl dig idag eller senast den 15 augusti till Daniel 
Lundstedt på mail: pastor@tabergsmissionskyrka.se  
eller på lista i Missionskyrkan. På anmälan ange om  
du behöver skjuts eller kan skjutsa, samt eventuell  
specialkost. Avfärd från Missionskyrkan kl 09:15 för de 
som behöver skjuts.

Kåperydsmötet
10 juni kl 10.00 Gudstjänst i Kåperyd. Eva Joelsson 
predikar, Daniel Lundstedt leder, Musikkåren spelar och 
TabergsBröderna sjunger.

Solgårdskvällar
I det vackra julivädret på söndagskvällarna är du 
välkommen till ett varierande program med servering 
och god gemenskap. Vi träffas på vår härliga Solgård, 
utanför Missionskyrkan:
1 juli kl 18.00 Solgårdskväll med Gubbröra
15 juli kl 18.00 Solgårdskväll. Elvis, gospel och allsång
29 juli kl 18.00 Solgårdskväll med Tabergsbröderna

Tillsammans firar vi gudstjänst i sommar
Månsarps Missionsförsamling, Pingstförsamlingen i 
Taberg och Tabergs Missionskyrka sammanlyser några 
Gudstjänster i sommar. 
15 juli kl. 10.30 Gudstjänst i Månsarps Missionshus Börje 
Erdtman berättar om väckelsen i Colombias fängelser 
m.m. Insamling till Ankarstiftelsen.
22 juli kl. 10.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan Taberg. Niclas 
Forsberg predikar  
29 juli kl. 10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan Stig-Arne 
Tengmer predikar.

Boka redan nu!
Storledarsamling onsdag 22 augusti
Är du engagerad som ledare, hjälpledare eller på annat 
sätt med våra barn och ungdomar i församlingens  
grupper? Missa inte höstens storledarsamling då vi möts 
för inspiration, idéer, bön och planering. Deltar gör 
också två av församlingens anställda, Daniel Arkbro  
och Eva Joelsson. Start 19.00, fika, andakt och planering. 
Välkommen med!

Närmare varandra
En inbjudan till Äktenskapskursen som startar den  
12 september. En kurs med sju tillfällen för dig och  
din partner. Oavsett om er relation är stark eller behöver 
stärkas. Mer information finns på informationsdisken i 
kyrkan eller på kyrkans hemsida.

Det händer 
i TMU…

Här i missionsbladet skriver vi återkommande om 
människors väg till tro. Denna gång är det Elias 
Karlsson som skriver om sin väg till tro.

För er som inte känner mig är jag uppvuxen i en 
kristen familj här i Tabergsådalen. Mina föräldrar, 
syskon bestående av en äldre bror och yngre 
syster. Jag bor i den lilla mysiga byn Porteshult. 
Mina föräldrar är med i Slättenkyrkan men jag har 
varit som ledarscout och i andra sammanhang 
här i Taberg så det är här jag känner mig hemma. 
Jag älskar att hålla på med musik och mitt favorit 
kyrkfika är kärleksmums.

Även om tron har varit en naturlig del för mig så 
hade jag i och med att jag närmade mig tonåren 
svårt att känna att den var min egen tro. Kyrkan 
började kännas lite tråkig så jag började gå på 
andra vägar istället. Men jag kände alltid att det 
inte kändes helt rätt. På Bödalägret 2016 under 
kvällsmötet den 10 augusti så fick jag möta Jesus 
själv. Det var en tjej som predikade och hon 
talade om att ”Ta emot Jesus. Och att man kan få 
ta egna steg i tron som får vara avgörande”. Så 
jag gick till förbönen som vanligt sedan satte mig 
vid ljusbäraren i sanden. Efter att ha funderat ett 

tag så kändes det så självklart. Så jag gick tillbaka 
till förbönen igen. Där leder en kille mig i bön 
och jag fick ta emot Jesus i mitt liv. Då förstod jag 
nog ändå inte vad jag riktigt hade gjort, bara att 
det kändes otroligt bra.

Under det första året var allt underbart. Jag var 
otroligt taggad på livet tillsammans med Gud 
och jag får många starka tilltal. Det kändes som 
att Jesus verkligen var med mig i vardagen och 
jag körde på. Jag var med på allt och tog alla 
möjligheter som fanns att få upptäcka mer. Men 
efter det första året så är det som att det stannar 
av.  Det kommer utmaningar och Gud känns långt 
borta. Jag börjar känna mig mindre taggad på 
allt. Men även fast att Gud kändes så långt borta 
så visste jag någonstans att det var då han var 
som mest nära, och att det var för att göra mig 
starkare. ”Tvivel är inte otro, tvivel är tro” hörde 
jag någon säga och det stämmer nog ganska bra 
för mig. Även fast jag har tvivel och att det ibland 
inte känns rimligt så blir jag gång efter gång på-
mind om att det på något oförståeligt sätt är på 
riktigt och att Jesus faktiskt lever än idag.
Blessings

Text: Daniel Arkbro och Elias Karlsson

VAD
HÄNDER 

I TMU 
I HÖST?

Min väg till tro

SÖNDAX  
Från 4 år. Söndax träffas söndagar 
under gudstjänsttid i tre åldersin-
delade grupper. Vi samtalar om 
Jesus och Bibeln, sjunger, leker 
och pysslar. Uppstart hösten: 19/8 
Vid frågor, kontakta: Åse-Marie 
Josefsson 073-6753801

SCOUT
Miniscout för 6-7-åringar. 
Miniscouterna träffas kl. 17-18.
Spårarscout för årskurs 2-3.
Upptäckarscout för årskurs 4-6.
Äventyrsscout från årskurs 7.
Scouterna träffas kl. 18-19.30. 
Uppstart hösten: 28/8
Vid frågor, kontakta 
Linda Andersson 070-579 83 61

TONÅR
Från årskurs 7. Tonåringarna 
träffas fredagar kl 19 - ca 24. 
Uppstart hösten: 31/8. Vid frågor, 
kontakta ungdomsledare 
Daniel Arkbro 070-119 26 34 

KONFIRMATION 
För årskurs 8. Tillsammans med Slättenkyrkan Norrahammar, 
Pingstkyrkan Taberg och Månsarps Missionshus. Vi träffas varannan 
torsdag kl.16.30-18.30. Uppstart hösten: 30/8 i Tabergs Missionskyrka. 
Lokal varvas mellan de arrangerande församlingarna. Vid frågor, 
kontakta: Familjepastor Eva Joelsson 070-119 26 35
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Konditori Rosetten
Öppet alla dagar!

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

Tabergs Entreprenad AB
Vi arbetar med bl.a avlopp, dränering, markarbeten, anläggning och 

husgrunder i Jönköping med omnejd. www.tabergsentreprenad.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

036-640 79

036-71 02 50

036-18 12 00

0702 - 61 35 17 

036-71 00 15

036-642 78

036-860 86 10


