
Var och en som tävlar måste 
vara beredd på hård träning. 
Idrottsmannen gör det för att 

vinna en segerkrans som snart vissnar. 
Men vi gör det för att få den seger-

krans som aldrig vissnar. 

1 Kor 9:25
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Under några dagar i juli var tusentals 
människor samlade på Gullbranna-
festivalen utanför Halmstad. En platt-
form där kristna artister, talare, sångare 
och allmänhet möts för inspiration, 
vila och gemenskap mellan Gud  
och människor. Från Taberg åkte  
ungdomsledare Daniel Arkbro med 
några ungdomar. Några av dem  
fick frågan, vad är det bästa med 
Gullbrannafestivalen? Vad är det bästa 
med årets festival? 

Max: Det var najs! Skön gemenskap.
Utbudet av olika artister.
Elias: Det var mysigt. Vänner,  
bra musik, gemenskap och Gud
Rebecka: Det bästa med GF är  
gemenskapen och musiken. Att man 
tillsammans med sina vänner får  
möjlighet att gå på konserter, guds-
tjänster och seminarier. Även att man 
får möjlighet att träffa andra som man 
lärt känna och inte träffar så ofta.

 
 

Bild från vänster: Rebecka Lindbom, 
Max Roberg och Elias Karlsson.

Tabergs 
Missionsförsamling
 
Expedition
Tabergs Missionskyrka
Centrumplan 5, 562 42 Taberg
Tel. 036-36 71 50
www.tabergsmissionskyrka.se

Missionskyrkans expedition är ofta 
bemannad tisdag-fredag (förmiddagar)
men kan emellanåt vara obemannad.  
Någon av våra pastorer kan dock nås 
på sina mobiltelefoner.

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 
Emma Widehäll Tel. 076-307 37 99 
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 
Illustration sid 1: Staffan Nylander 
Foto sid 1: David Erixon 
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Insikten

Gullbrannafestivalen!
Utsikten

Jag har haft förmånen att få växa upp i en 
troende familj där gemenskapen i Ljungby 
Pingstförsamling alltid var en självklarhet.  
Allt från att jag följde med mina föräldrar 
till kyrkan, gick på Söndagsskola, Joytime – 
kvällsaktivitet för barn i 9-12 år, UG – tonårs-
grupp, Konfirmation med bibelundervisning, 
ungdomskör, sommar- och vinterläger. Det 
finns helt enkelt mycket att vara tacksam över 
i att fått växa upp som jag gjort.  

Oavsett om du växer upp inom kyrkan eller ej 
så måste du själv någon gång ta ett beslut att 
vilja följa Jesus. Ett sådant beslut kom när jag 
var 13 år. Jag brukade hänga en hel del med 
pastorssonen som bodde granne med mig. 
En dag ringde jag hem till honom, men det 
var pastorn som svarade. När han hörde att 
det var jag i andra sidan luren så skulle han 
hämta sin son - men jag ville prata med pas-
torn själv, jag ville bli döpt. 

Jag hade hela mitt liv varit en grabb med 
mycket energi som varit bra på att synas,  
höras och retas. Hade även hunnit med en 
del saker som jag inte alltid varit nöjd med. 
Så någonstans inom mig hade det vuxit en 
längtan att följa Jesus genom att bli döpt. 

Det var som ett första eget beslut att vilja 
leva mitt liv med Jesus som förebild. Genom 
åren har jag bott i olika städer, varit med i 
olika församlingar, varit med på massor av 
sammankomster i olika former inom kyrkans 
väggar. Jag har fått uppleva saker som gör 
det omöjligt för mig att lämna Jesus. 

Idag är jag tonårsledare i Tabergs Missions-
kyrka. Där får jag spendera fredagskvällarna, 
18:30-00:30, med underbara ungdomar och 
andra ledare där vi hittar på allt möjligt roligt. 
Men den viktigaste uppgiften för mig är ändå  
att ge ungdomarna en framtidstro, att de  
är älskade som de är och att Jesus är det 
viktigaste i livet – Joh 3:16

             

   Text: Fredrik Widehäll

Min väg till tro

LIVET ÄR VÄRT ATT 
UTFORSKA.
Välkommen att göra det i en alphakurs.
Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera 
kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan 
komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar. 

Kursen börjar i januari och består av 10 kurstillfällen förlagda på 
onsdagkvällar 19.00 – 21.00 samt en lördag. Är du intresserad? 
Hämta en folder i kyrkan eller kontakta någon av församlingens 
pastorer.

Vill du veta mer om kursen och eventuellt vara med och hjälpa 
till i detta spännande arbete? Vid kyrkfikat den 29 september 
kommer Alphakursen presenteras och du får möjlighet att ställa 
frågor och anmäla ditt intresse för att vara med! 

Församling i tiden!
I Matteusevangeliet finns det två 
bibelställen som sammanfattar vad en 
människa som vill följa Gud ska vara 
och göra. Matt 22:37-40: ”Du skall 
älska Herren, din Gud, med hela ditt 
hjärta och med hela din själ och med 
hela ditt förstånd. Detta är det största 
och första budet. Sedan kommer ett 
av samma slag: Du skall älska din nästa 
som dig själv. På dessa båda bud vilar 
hela lagen och profeterna.”

Matt 28:19-20: ”Gå därför ut och 
gör alla folk till lärjungar: döp dem i 
Faderns och Sonens och den heliga 
Andens namn och lär dem att hålla  
alla de bud jag har gett er. Och jag  
är med er alla dagar till tidens slut.”

Som enskilda människor är det svårt  
att uppfylla allt som står i dessa bibel-
verser men tillsammans kan vi göra 
desto mer. I apostlagärningarna står 
det om den första församlingen att de 
alla deltog troget i apostlarnas under- 
visning och den inbördes hjälpen, 
i brödbrytandet och bönerna samt  
att de var omtyckta av hela folket.

Precis som den första församlingen, på 
nya testamentets tid, samlas vi även 
idag på olika platser för att vara Jesu 
utsträckta händer och fötter. Som för-
samling i Taberg har vi en målsättning 
att vara en öppen växande kyrka för 
alla där Jesus Kristus är centrum!
 
Med de orden har vi sammanfattat vad 
vi tycker är viktigt för en församling. 
Målsättningen är inte konkret och 
exakt då församlingen lever i en 
föränderlig tid. Vid sju tillfällen i höst 
kommer vi att predika om församling. 
Kom med och låt dig inspireras av vad 
en församling kan vara. Sedan kan 
detta gestaltas på olika sätt beroende 
på var man är och vilka möjligheter 
man har. 

Min önskan är att vi som församling ska 
kunna gestalta vår tro på ett relevant 
och attraktivt sätt. Jag drömmer om att 
människor med förväntan kommer till 
missionskyrkan för att delta i gudstjäns-
ter och andra aktiviteter och att man i 
mötet med varandra och Gud upplever 
en värme som ger mersmak. 

Daniel Lundstedt, Föreståndare

Mer info på:
www.slattenkyrkan.se
www.equmeniakyrkanhovslatt.se
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Tabergsprofilen!

Oscar vann i början av sommaren den lokala 
löptävlingen Vilden X-trail för sjätte året i rad 
i loppets sexåriga historia. Hur är det möjligt?

-Jag trivs i kuperad terräng och tycker om 
när det blir lite tekniskt, säger den ödmjuke 
tabergsbon. 

Som kuriosa kan nämnas att en, under loppet, 
krånglande mage tvingade Oscar till en extra 
avstickare i skogen men att han ändå vann i 
stor stil med över minuten i segermarginal. 
Under stoppet passerade loppets tvåa och 
han blev minst sagt förbryllad när Oscar 
plötsligt passerade igen.

Oscar har alltid tyckt om idrott men fram till 
högstadiet var det tennisen som var i fokus. 
Under skoljoggen och fyspassen på tennisen 

så förstod han dock att han hade en fallen-
het för konditionsidrottande. Han började 
med skidor och orientering istället och från 
det andra året på gymnasiet gick han på skid-
gymnasium. Han har sedan dess kombinerat 
löpningen sommartid med skidåkning vinter-
tid. Detta år har han dock bestämt sig för att 
löpningen ska få stå i fokus.

-Jag vill ge löpningen en ärlig chans ett par år 
och se vart det kan leda.

Oscar tränar fortsatt allsidigt för att minska 
skaderisken men det är på 10 000 meter på 
bana som han vill leverera. 

-Drömmen vore att någon gång i framtiden 
gå under 30 minuter på milen och dessutom 
få springa för Sverige på finnkampen.

Oscars hittills främsta merit på bana är tiden 
14.14 på 5000 meter. Hans bästa tid på en 
mil är på ett stadslopp där han sprang på 
30.30

-Varje stadslopp har sin 
egen unika bana och går 
inte att jämföra med varan-
dra men en bra tid på bana 
är något speciellt. Det är 
exakt och jämförbart och 
det kan ingen ta ifrån dig.

Oscar kommer inte helt 
ge upp skidåkningen utan 
säger att det mycket väl 
kan bli något långlopp 
i vinter och kanske även 
Vasaloppet där han ju har 
en meriterande 77:e plats 
från 2018.

Till vardags arbetar Oscar på Tamab 
parallellt med att han slutför utbildningen 
till Grundlärare med inriktning fritidshem.

Vad har kyrkan betytt för dig under 
uppväxten?
-Kyrkan har alltid varit en trygg plats att 
komma till. En plats där inte tider och 
placeringar står i fokus utan det är en fin 
gemenskap dit jag får komma som jag är.

Något annat Oscar talar varmt om det är 
hans bröder. Oscar talar ofta i termen ”vi” 
när han berättar om vad han gjort och 
många av hans sex bröder har träningen 

som ett gemensamt intresse. 
Ett annat intresse han delar 
med de äldre av bröderna är 
att ”hellre än bra” meka med 
bilar. Oscar visar stolt upp en 
SAAB-keps och berättar med 
varm röst att det bil-
märket har något extra.

Oscars favoritlöpning i Taberg 
är dels på berget till vilket han 
känner en hatkärlek eftersom 
det kan bjuda sådant fost-
rande motstånd. Han tillägger 
dessutom att löpningen utmed 
ån är en favorit och tipsar inte 
minst om att följa vandringsle-
derna som går i trakterna om  

    man vill springa lite längre.

Håll utkik efter Oscar både på samhället och 
i tv-rutan framöver. Han har redan sprungit 
för landslaget i nordiska mästerskapen i  
terränglöpning förra hösten och hoppas som 
sagt på att få dra på sig landslagslinnet igen.

Text och foto: David Erixon

Löparen 

Oscar 
Claesson
Du har nog sett honom susa förbi någon gång, 
kanske visste du att det var Oscar Claesson, 
kanske inte. Men om det gick väldigt fort  
och såg väldigt lätt ut så var det med största  
sannolikhet nyss nämnda 23-åring. Många  
glada amatörer skulle betala dyrt om ett  
sådant löpsteg fanns till salu.



Gå föräldrautbildning i höst 
”Kramar och ramar”
Har du barn i åldrarna 6-12 år? Längtar du efter forum att samtala om 
föräldraskap, dela erfarenheter och höra hur andra löser olika situationer. 
Nu i höst erbjuds i missionskyrkan en gratisserie föreläsningar med 
Lotta Wendel, kurator Jönköpings kommun.

Första tillfället:  Att vägleda mitt barn till god självkänsla? HUR gör jag? 
Tisdag 17 september 18.00-19.30. Innehåll: Att vara älskad är det samma 
sak som att förstå att man är älskad? Att vara följsam är det samma sak 
som att barnet alltid ska få som hon vill? Att Skapa allians med sitt barn. 
Har jag o mitt barn samma kärleksspråk?

Andra tillfället: Att spela på samma planhalva? ”Laganda i familjen” 
HUR gör jag? Tisdag 24 september 18.00-19.30. Hur vägleder jag mitt 
barn att räta ut frågetecken till utropstecken? Skapa förutsättningar för 
att mitt barn skall kunna lyssna samspela och att förstå innebörd i ord, 
situationer och känslor.

Tredje tillfället:  ”Växa inte lyda” Positiv gränssättning. HUR gör jag? 
Tisdag 1 oktober 18.00-19.30 

Anmälan krävs till Lotta Wendel tel 070-652 58 88.

Färgsprakande fest 
med det bästa från 
olika världar!
Lördag 21/9 kl.17.30
Dukning, matlagning från kl.15.00.
Härliga smaker från det 
internationella köket, nya 
och gamla vänner. Lekar, 
och roliga upptåg.

Anmälan önskvärd senast 15/9 
till Ewa A, tel. 0727-278 818.

Kostnad: valfri

Varmt välkomna!

Mat- och hygienpaket
Sam-Hjälp gör ett fantastiskt arbete med att hjälpa 
behövande människor i forna Östeuropa. Under flera år  
har vi sålt gåvobevis till förmån för deras arbete bland barn i 
Rumänien, vilket vi gör även i år. Gåvobevis som kostar 200 kr 
kommer att säljas utanför Ica och Coop i Taberg den 8-9 nov. 
Paketen packas och transporteras av Sam-Hjälp.

Skördefest
Söndagen den 27 oktober är det församlingens Höstofferdag. 
Under kyrkfikat efter gudstjänsten kommer vi att ha en skörde-
fest. För att det ska bli en fest denna dag, behöver vi din hjälp. 
Ta med det du skördat eller bakat som t.ex. frukt, bär, sylt, 
marmelad, kakor och bröd. Allt blir till vinster på ett lotteri 
eller säljs på auktion.

På plats på Bergets dag
Lördagen den 7 september är det dags för den stora 
folkfesten Bergets dag. Hembakat fikabröd, saft, kaffe, 
lotter, ballonger och skrabbelucker är något från utbudet. 
Dessutom sång med barn från kyrkorna från scenen. Vid 
missionskyrkans parkering finns även möjlighet att skänka 
kläder som sedan skickas till Östeuropa, via Sam-Hjälp

Sopplunchgemenskap
På tisdagar kl 12.00 med start den 17 september 
serveras det soppa med bröd samt kaffe/the med kaka 
till efterrätt i en härlig gemenskap i Missionskyrkans stor-
stuga. Välkommen med och träffa nya och gamla vänner.
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September
1 S 17.00 Bön för Tabergsådalen på 
Tabergstopp
3 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
5 To 15.00 Dagledigträff i Missions-
kyrkan med Kjell Larsson. ”Alla vill leva 
länge men ingen vill bli gammal”
6 F 09.00 Bön
6 F 19.00 Tonår
7 10.00-15.00 Bergets dag 
Klädinsamling till Sam-Hjälp 10-13.  
Servering hänvisas till församlingens 
tält. Se notis.
8 S 10.00 Nattvardsgudstjänst,  
Predikan Eva Joelsson. Tema:  
församling med fokus på kärleksfull 
gemenskap. Söndax. Sång och musik 
Elias med vänner. Insamling till kyrk-
byggnadskassan. Utgångskollekt till 
Equmeniakyrkan Malmberget.
10 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
11 O 20.00 Andrum med nattvard
12 To 14.30 Stick-kontakten
13 F 09.00 Bön
13 F 19.00 Tonår
15 S 10.00 Gudstjänst. Predikan  
Daniel Lundstedt. Tema: Församling 
som är öppen för alla. Söndax.  
Närradiosändning. Församlingsinfo  
vid kyrkfikat. Tema: Miljö
15 S 18.00 Söndagsträff i Missions-
kyrkan med ”Rebellkirurgen” Erik 
Erichsen.
17 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
17 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
17 Ti 18.00 Föräldrautbildning:  
Kramar och ramar
18 O 17.00 Barnkören startar
20 F 09.00 Bön
20 F 19.00 Tonår
21 L 17.30 En färgsprakande fest med 
det bästa från olika världar. Se notis.
22 S 10.00 Tillsammansgudstjänst  
Predikan Daniel Lundstedt. Tema: Att 
bry sig om människor i nöd, utgångs-
kollekt till Hela människan. Musikkåren.
24 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
24 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
24 Ti 18.00 Föräldrautbildning:  
Kramar och ramar
25 O 20.00 Andrum med nattvard
26 To 14.30 Stick-kontakten
27 F 09.00 Bön
27 F 19.00 Tonår
29 S 10.00 Gudstjänst predikan  
Daniel Lundstedt Tema: Församling 
med Jesus i fokus. Söndax. Presenta-
tion av Alpha under kyrkfikat. Sång 
och musik Anna och Nellie Jakobsson.

Oktober
1 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
1 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
1 Ti 18.00 Föräldrautbildning: Kramar 
och ramar
3 To 15.00 Dagledigträff Pingstkyrkan
4 F 09.00 Bön
4 F 19.00 Tonår
Bibelskola i Slättenkyrkan och  
Equmeniakyrkan Hovslätt 4 oktober  
till 13 oktober, se notis.
5 L 10.30-12.00 Födelsedagsfesten
6 S 10.00 Nattvardsgudstjänst  
Predikan Daniel Lundstedt Tema: För-
samling som söker Gud i bön. Söndax.  
Insamling till kyrkbyggnadskassan
6 S 17.00 Bön för Tabergsådalen  
på Tabergstopp
8 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
8 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
9 O 14.30 Andakt på Fridhäll
9 O 20.00 Andrum med nattvard
11 F 09.00 Bön
11 F 19.00 Tonår
12 L 18.00 Höstkonsert med Tabergs 
Musikkår.  
13 S 10.00 Tillsammansgudstjänst 
Predikan Eva Joelsson, Scouterna 
medverkar. Utgångskollekt till TMU
13 S 18.00 Söndagsträff i Missions- 
kyrkan med Mats Gunnarsson.  
”Vi flyger för livet”
15 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
15 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
Höststädning 16-26/10
17 To 14.30 Stick-kontakten
18 F 09.00 Bön
18 F 19.00 Tonår
19 L 14/15/16 Andakter på våra  
äldreboenden i Norrahammar
20 S 10.00 Gudstjänst prediko- 
stolsbyte Kristina Gustavsson  
predikar. Söndax. Sång och musik 
Johanna och Erik Holmberg.
22 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
22 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
23 O 20.00 Andrum med nattvard
25 F 09.00 Bön
25 F 19.00 Tonår
26 L Utejobbardag
27 S 10.00 Gudstjänst Predikan Daniel 
Lundstedt Tema: Församling som är 
beroende av den helige Andes kraft. 
Söndax. Musikkåren. Församlingens 
höst-offerdag. Se notis.
29 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
29 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
31 To 14.30 Stick-kontakten

November
1 F 09.00 Bön
1 F 19.00 Tonår
2 L 10.00 Gudstjänst alla helgons dag, 
predikan Daniel Lundstedt
3 S 10.00 Nattvardsgudstjänst  
Predikan Daniel Lundstedt. Insamling 
till kyrkbyggnadskassan. Söndax.  
Utgångskollekt till Sam-Hjälp.
3 S 17.00 Bön för Tabergsådalen på 
Tabergstopp
5 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
5 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
6 O 20.00 Andrum med nattvard
7 To 15.00 Dagledigträff i Månsarps 
Missionshus med f.d. riksevangelisten 
Jan Erixon.
8 F 09.00 Bön
8 F 18.00 After Work med Jonas  
Helgesson
8 F 19.00 Tonår
10 S 10.00 Tillsammansgudstjänst 
Predikan Eva Joelsson
10 S 18.00 Söndagsträff i Missions-
kyrkan. ”Så minns vi Karl Fransson” 
med sönerna Fransson och Tabergs-
Bröderna.
12 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
12 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
14 To 14.30 Stick-kontakten
15 F 09.00 Bön
15 F 19.00 Spotlight Rumänien!
17 S 10.00 Gudstjänst Predikan  
Daniel Lundstedt. Tema: Församling: 
De heliga?! Söndax. Musikkåren.
17 S 18.00 Församlingsmöte.  
Tema: Församling i tiden!
19 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
19 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
20 O 20.00 Andrum med nattvard
22 F 09.00 Bön
22 F 19.00 Tonår
23 L 14/15/16 Andakter på våra  
äldreboenden i Norrahammar
24 S 10.00 Gudstjänst Predikan  
Daniel Lundstedt. Söndax. Sång och 
musik Sofia Carlstedt.
26 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
26 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
28 To 14.30 Stick-kontakten
29 F 09.00 Bön
29 F 19.00 Tonår
December
1 S 10.00 Adventsgudstjänst  
Predikan Daniel Lundstedt. 
Insamling till kyrkbyggnadskassan. 
Kören. Musikkåren.
1 S 17.00 Bön för Tabergsådalen på 
Tabergs topp.

Ledigheter:
Daniel Arkbro: 13-16/9, 18-21/10, 29/11-2/12. Eva Joelsson: 20-23/9,18-21/10, 15-18/11. Daniel Lundstedt: 6-9/9, 11-14/10, 8-11/11.

    Det händer i Tabergs Missionskyrka Välkommen 

till kyrkan!

Notiser

VAD HÄNDER I TMU I HÖST?

SÖNDAX  
Från 4 till ca 12 år. Söndax är  
barnens eget möte och vi träffas 
under gudstjänsttid på söndagar i 
tre åldersindelade grupper. Vi sam-
talar om Jesus och Bibeln, sjunger, 
leker och pysslar. Uppstart hösten: 
18/8. Vid frågor, kontakta:  
Åse-Marie Josefsson 073-675 38 01.

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. 
Vid frågor, kontakta 
Linda Andersson 070-579 83 61

TONÅR
Från årskurs 7. Aktivitet, fika, 
andakt och häng. Tonåringarna 
träffas fredagar kl 19-ca 24. 
Vid frågor, kontakta ungdoms- 
ledare: Daniel Arkbro  
070-119 26 34
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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

Einarssons bil
Hos Einarssons bil hittar du alltid ett 45-tal begagnade bilar

www.einarssonsbil.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

036-63005
070-572 31 00

0702 - 61 35 17 

036-71 00 15

036-642 78

036-860 86 10


