
O, vad världen 
nu är skön, 

klädd i sommar dräkten!
Känn i skog, på äng, på sjön 

Milda, friska fläkten.
Ljuva dofter, fågelsång – 

Mänska, höj ock du din sång!

Psalm 558 
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Nu kommer sommaren som de flesta 
av oss längtar efter med sol, bad och 
ledighet. Jag vill att du tar en stund och 
funderar över skapelsen. 
 När Gud skapade människan 
till sin avbild gavs henne i uppgift att 
”råda” över jorden - och de andra 
levande varelserna på vår planet - han 
gjorde henne helt enkelt till sin ”verk-
ställande representant” på den här 
planeten. Det är följaktligen vår uppgift, 
vår skyldighet, att utöva vår makt över 
skapelsen - över djuren och naturen - i 
enlighet med Guds egen moraliska 
vilja, att ”vårda” den värld som Gud 
har skapat - naturen och allt som lever 
där med vördnad och kärlek på samma 
sätt som Gud har omsorg om hela sin 
väldiga skapelse.
 Enligt Forskarnätverket Global 
Footprint Network tar vi inte detta an-
svar på allvar. De liksom flera andra mil-
jöorganisationer talar om ekologiskt fot-
avtryck för att på ett tydligt sätt visa hur 
människans sätt att leva och konsumera 
påverkar miljön. Ekologiskt fotavtryck 
är ett mått på hur vår energiförbrukning 
och konsumtion påverkar miljön – från 
resor och transporter till uppvärmning, 
vattenförbrukning, jordbruk, fiske och 
olika typer av tillverkning. Genomsnitts-
människan lever som om vi hade 1,7 
jordklot att tillgå – och svenskarna som 

om vi hade tillgång till cirka 4 jordklot.
Överbelastningen av ekosystemen le-
der till allt från avskogning och torka till 
vattenbrist, förlust av biologisk mång-
fald och ökad koldioxidhalt i atmosfä-
ren. För att minska fotavtrycket behöver 
vi ställa om till en fossilfri ekonomi, 
halvera matsvinnet, kraftigt minska 
köttkonsumtionen och konsumera mer 
hållbart. Allt detta går att genomföra, 
om viljan finns. Detta är vår skyldighet 
som Guds verkställande representant 
på den här planeten.
 Skyldigheten att vårda Guds 
verk hänger samman med ansvaret 
gentemot våra medmänniskor. Det är 
vår plikt att ta hand om den miljö vi alla 
delar, att inte fördärva jorden för vår 
nästa och för våra efterkommande. I 
grund och botten handlar det alltså om 
detta som Jesus sammanfattar i orden:
”Allt vad ni vill att människorna ska göra 
för er, det ska ni också göra för dem!”
 Låt oss tillsammans ta det 
ansvaret att vårda vår skapelse för vår 
skull och för våra barns skull i praktisk 
handling.

Daniel Lundstedt
Pastor Tabergs missionskyrka

När vi nämner temat ”Till jordens yt-
tersta gräns” får jag bilden av att det 
handlar om att åka till en gräns som är 
längst bort i vår värld. Men temat kom-
mer ifrån det uppdrag som Jesus gav 
till sina lärjungar ”Men ni skall få kraft 
när den heliga anden kommer över er, 
och ni skall vittna om mig i Jerusalem 
och i hela Judeen och Samarien och 
ända till jordens yttersta gräns.” Apg 
1:8 
 Det var ett stort uppdrag. Men, 
uppdraget föregicks ju av att han också 

gav ett löfte – Få kraft när den heliga 
Anden kommer över er. 
Alltså när Jesus ger uppdraget ger han 
också ett löfte om att vara med oss 
med sin Ande. 
Vad är då uppdraget? 
Att berätta om vem Jesus är för hela 
vår värld. 
 Vem är då Jesus? Han ger oss ett 
löfte om en evighet för oss genom att 
tro på honom. Han gav oss ett exem-
pel i att vara människa i att inte fördö-
ma, att svara med kärlek istället för hat, 
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Insikten

Ta hand om skapelsen!

Till jordens yttersta gräns
Utsikten



att förlåta istället för att bli bitter. 
 När vi fått ett uppdrag att berätta om honom är vårt 
uppdrag också att följa hans sätt att leva. 
 Vår kyrkas - Equmeniakyrkan (Tabergs Missionskyrka 
har också rötter i Svenska Alliansmissionen)- har rötter 
som pekar mot att vara Missionärer för länder och folk 
som finns långt bort. Dessa rötter är rika bevis för att vår 
tro på Jesus Kristus skall påverka och förändra vår värld 
även till jordens yttersta gräns. Rötterna bär på en histo-
ria om att dela med sig av vem Jesus är,  evigheten med 
honom. Vår tro på en Gud som väljer att bli en av oss 
genom att bli en människa. När han blir människa erfar 
han samma liv som oss. 

 Då blir frågan till mig och alla oss som följer Jesus. 
Hur lever jag mitt liv… speglar mitt liv Jesu sätt att leva 
hela vägen till jordens yttersta gräns? Är jag villig att 
förändra här och hela vägen till ”Jordens yttersta gräns”. 
Jag har Jesu uppdrag och för att klara av detta uppdrag 
har jag löftet om hans Heliga Ande – HÄR och NU! 

Johan Einarsson
Regional församlingsutvecklare

Equmeniakyrkan region Öst
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Stor camping, kilometerlånga stränder med 
 inbjudande bad, restaurang, café, kyrka samt 
konsertlokal. Här finns också minigolf,  tennis, 
cykeluthyrning och BMX-bana,  studsmatta, 
linbana, hoppkudde, beachvolleyplaner, 
boulebana och två lekplatser. Lägg därtill 
Gullbrannafestivalen, en fullmatad festival med 
bästa musiken bland andra Electric Banana 
Band. Välkommen i sommar till natursköna 
Gullbrannagården utanför Halmstad.
  Den 4 till 7 juli äger Gullbrannafestivalen 
rum, som arrangeras av SAU, Alliansmissionens 
Ungdom. I år för 21 första gången. En mötesplats 
för Gud och människor, med tillfälle att njuta på 
stranden och havet och träffa vänner. 

 I år medverkar också artisterna Martin Smith 
från England, Rend Collective, Face It, Spring 
City och gospelkören Gratitude från Glimåkra 
folkhögskola. Lägg därtill härliga gudstjänster och 
möten. 
 Gården är dessutom en perfekt plats för 
 camping, husvagnsägare. Och för dig som 
vill bo i stuga eller vandrarhem finns också de 
 alternativen. 

Se hela programmet och boka redan 
nu på www.gullbrannagarden.se

Vi ses på Gullbranna i  sommar! 
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Det finns ett utryck som säger: Gräv där du står!  Det var precis så vi tänkte när vi för 16 år sedan 
bestämde att en heldag åka ut och njuta av Guds natur på nära håll. Vi ville bara göra verklighet av 
att uppleva allt fint som är gratis och som finns bara ”runt hörnet”. Helt enkelt klimatsmart, redan 
då. Eftersom vi är livsnjutare vad det gäller bad blev inriktningen just det.

Munkabosjön en pärla i Angerdshestra.

”Så mycket roligt vi fått vara med om!”

Tänk er att en förmiddag ge sig iväg med väskan 
packad med utflyktsmat och badkläder med målet 
att njuta hela dagen. Många timmar senare summe-
rade vi att det blivit mycket prat men också bad i tio 
olika sjöar! Dagen blev som en lovprisning och ära 
till Gud för naturens rikedom och Hans generositet.
 Fina händelser vill man gärna uppleva igen. 
Så året därpå startade vi med samma inriktning att 
upptäcka det som ligger nära men då la vi till en 
önskan. Det skulle vara tio andra sjöar. Alltså ingen 
upprepning!
 Ja, nu har du redan räknat ut att vi nådde 
målet och att även det blev en fantastisk dag. Med 
den erfarenheten som vi nu samlat på oss har vi 
också utarbetat som en handbok över praktiska 
detaljer som gör en baddag smidig att genomföra. 
Komponenter som att dagen är förlagd i augusti 
efter skolstarten, då har vi varma sjöar med tomma 
badstränder. Väskan är fylld av många badkläder och 
ett antal badlakan. Matsäcken behöver inte vara så 
stor, tiden räcker inte till för det. 
 Under sammanlagt tio år använde vi varje år 
en utvald augustidag till att upptäcka mera av Guds 
härlighet och njuta av bad på nära håll.  Som längst 
körde vi kanske 17 mil en dag.  Alltså 100 olika 
sjöar! Vilken rikedom! 

För några år sedan bestämde vi att byta inriktning. 
Vi tog temat cykel under några år, ett år blev det 
tåg och samtidigt har den röda tråden övergått till 
småstäder som Oskarshamn, Ulricehamn, Tranås och 
senast Motala.   
Detta är dagar som berikat våra liv. Vi har känt att 
de på ett särskilt sätt varit ägnade för att bejaka allt 
gott Gud har gett oss. 
 Hoppas att våra semesterdagar kan inspirera 
dig att med hjälp av en karta hitta smultronställen 
och göra Gudsupplevelser i och runt Taberg. Precis 
här där Gud har gett oss en plats.

Marianne Sandqvist
Ingrid Gabrielson
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Fredag 30 augusti-söndag 1 september

Lägergård strax utanför Alvesta

Avresa fredag 16.30. Hemkomst söndag 15.00

Gemenskap för alla åldrar, mat, gudstjänster, 
lägerbål, bad och andra aktiviteter

Något av utbudet: fotboll, kanoting, bad 
och skogspromenader. Vi sover i rum med 
vandrarhemsstandard,detfinnsockså

handikapp anpassade rum. 

Ta med egna lakan, handduk, oömma kläder, 
praktiska skor, bibel och anteckningsbok. 

Anmälan senast 14 augusti, vid betalning 
med swish märk betalningen med namn och 
 ”Församlingshelgen Hjortsbergagården”. 
 Betalning kan också ske via bankgiro. Folder 
finnsvidkyrktorget.
För mer info ring 072-341 28 14.  

Församlingshelg för alla vid 
natursköna Hjortsbergagården

Det är inte bara i juni som det finns cyklister i 
Motala

Cykelväg på asfalterad banvall utmed 
Åsunden, Ulricehamn.
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Juni
1 L 14/15/16 Andakter på våra äldre
boenden i Norrahammar.
2 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt, sång 
av Sanna Boij. Insamling till kyrk
byggnadskassan
5 O 20.00 Andrum med 
nattvardsfirande
6 To 10.00 Nationaldagsbön på 
Tabergstopp
7 F 09.00 Bön
7 F 19.00 Tonårsavslutning
9 S 10.00 Kåperydsmötet Predikan 
David Skoglar, Sång och musik av 
TabergsBröderna och Musikkåren
14 F 09.00 Bön
16 S 10.00 Tillsammansguds
tjänst Predikan Eva Joelsson, 
barnvälsignelse.Kyrkfikamed
församlings information
19 O 14.30 Andakt på Fridhäll
23 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
 Daniel Lundstedt
30 S 10.00 Gudstjänst Predikan Eva 
Joelsson
30 S 18.00 Solgårdsskväll med 
jordgubbar och sommarsånger. 
Lyssna och sjung med i sommar-
sånger med Ingrid  Gabrielson och 
Daniel  Lundstedt. 

Juli
7 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan, Daniel Lundstedt, 
 insamling till kyrkbyggnadskassan
7 S 17.00 Bön för Tabergsådalen på 
Tabergstopp
14 S 10.00 Ekumenisk gudstjänst 
i Missionskyrkan Taberg Predi
kan Eva Joelsson, sång och musik 
av Nellie Jakobsson och Madde 
 Karlsson
14 S 18.00 Solgårdskväll
21 S 10.30 Ekumenisk gudstjänst i 
Månsarps Missionshus, Missionärs
besök av Martin och Emma 
 Vilhelmsson
28 S 10.00 Ekumenisk gudstjänst 
i Pingstkyrkan Taberg, predikan 
Markus Werner. 
 28 S 18.00 Solgårdskväll med 
 TabergsBröderna.

Augusti

2 F 09.00 Bön
4 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
 Predikan CarlJohan Elg, insamling till 
kyrkbyggnadskassan
4 S 17.00 Bön för Tabergsådalen på 
Tabergstopp
9 F 09.00 Bön
10 L 18.00 Helgmålsbön i hem
bygdsparken. Månsarps församling 
är arrangör
11 S 10.00 Gudstjänst 
Predikan StigArne Tengmer
16 F 09.00 Bönmednattvardsfirande
17 L 18.00 Helgmålsbön i hem
bygdsparken. Tabergs missions
församling är arrangör
18 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Daniel Lundstedt, sång av Erik och 
Johanna Holmberg, utgångskollekt 
till våra missionärer i Nicaragua, 
fam Linevåg
21 O 18.30 Storledarsamling
23 F 09.00 Bön
25 S 10.00 Gudstjänst Predikan Eva 
Joelsson 
30/81/9 Församlingshelg

    Det händer i Tabergs Missionskyrka Välkommen 

till kyrkan!

Kåperydsmötet
För tre år sedan uppmärk-
sammades att det var 175 år sedan 
församlingen bildades, vilket 
manifesterades vid Kåperyds mötet 
i juni 2016. Den 9 juni klockan 
10.00 är det dags igen för guds-
tjänst i Kåperyd tillsammans med 
 Missionskyrkan i Månsarp, vars 
pastor David Skoglar är predi-
kant, sång och musik av Tabergs-
Bröderna och Musikkåren. 

Solgårdskvällar i sommar
30 juni kl 18.00 Solgårdsskväll 
med jordgubbar och sommar-
sånger. Lyssna och sjung med 
i sommar sånger med Ingrid 
 Gabrielson och Daniel  Lundstedt. 
14 Juli Solgårdskväll med Ingrid 
och Jan Gunnargård samt Christer 
Ramefelt.
28 Juli kl 18.00 Solgårdskväll med 
TabergsBröderna

Gudstjänster 
tillsammans i  juli
14 S 10.00 Ekumenisk gudstjänst i 
Tabergs missionsförsamling, predi-
kan Eva Joelsson, sång och musik  
av Nellie Jakobsson och Madde 
Karlsson
21 S 10.30 Ekumenisk gudstjänst 
i Månsarps Missionshus, Missio-
närsbesök av Martin och Emma 
Vilhelmsson
28 S 10.00 28 S 10.00 Ekumenisk 
gudstjänst i Pingstkyrkan Taberg, 
predikan Markus Werner. 

Behöver du en paus mitt i 
veckan?
Har du någon gång önskat dig en 
pausknapp i livet? Då när livet le-
ker, solen ler mot dig och allt känns 
toppen. Tänk att då får stanna 
upp, le en stund och tacka. Eller 

när livet rullar på, då det känns 
som att vardagen äter upp dig och 
krafterna sinar. Tänk att då få ta en 
liten paus och vila en stund för att 
hämta kraft. Eller när du inte orkar 
med mer svårigheter och det är 
slut på tårar. Tänk att då få släppa 
oron för ett slag. En paus i livet 
kan vara en stund då du i stillhet 
hämtar andan.
Den 5 juni kl 20.00 är du 
 välkommen till ett andrum  med 
nattvard.

Ledigheter:
Daniel Arkbro: 811/6, 8/72/8
Eva Joelsson: 710/6, 22/719/8
Daniel Lundstedt: 1417/6, 1215/7, 
16/712/8
 

Notiser
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STORLEDARSAMLING
Onsdagen den 21 augusti klockan 19.00 är alla ledare inom TMU, Taberg 
 Missionskyrkas unga välkomna på Storledarsamling för kickoff, planering, bön 
och samtal inför höstens aktiviteter.

Startade min tro med en stark omvändelse, att 
jag hörde Guds röst ropa och kalla på mig? Var 
det den där extraordinära händelsen som vi så 
ofta i kyrkans sammanhang belyser lite extra? 
Nej, det var inte så, men jag väljer att värdesätta 
min frälsning på samma sätt och glädjas över den 
välsignelse det innebar för mig att växa upp i ett 
kristet sammanhang.
 Det var ett tillfälle för ganska exakt 6 år 
sedan, då den uttjatade inbjudan om att ta emot 
Jesus kastades ut i slutet av ett ungdomsmöte 
och jag sa ja, utan att egentligen veta vad det 
innebar. Jag kände bara en längtan, som också 
skulle besvaras genom mitt ja. I den stunden för-
stod jag inte varför, det var bara en längtan, men 
i efterhand vet jag att det var då jag blev nyfiken 
på vad det innebar att ta emot Jesus och se vad 
det livet erbjöd. Kort sagt fanns jag innanför 
kyrkans väggar under min uppväxt, men förstod 
först vid 14 års ålder att det skulle vara min tro 
och mitt beslut, inte ett passivt gungande i en 

miljö som alltid funnits där.
 Resan därefter har inte varit den lättaste, 
att gå ensam i tron bland vänner, få utstå ord 
eller förutfattade meningar på grund av min tro, 
prövningar i dess självklaraste natur. Dock är 
många av prövningarna det som fört mig fram 
och vidare till nya välsignelser.
 Alltså har resan också inneburit välsig-
nelser, som att träffa många bröder och systrar 
att dela tron med, förebilder som tagit hand om 
och fört mig vidare i tron och livet. Gudsmöten, 
hoppet, bönesvar och framförallt att ha med mig 
trons upphovsman och fullkomnare, Jesus, i alla 
stunder och vila på nåden när jag inte räcker till.
 Till slut befann jag mig på en bibelskola 
och där fick jag se och uppleva hur bergfast tron 
är och att den sträcker sig över allt, över hela 
livet, och att det finns mer, så mycket mer att se 
och lära.
 Min väg till tro skulle jag personligen be-
skriva som ett exemplifierande av det bibeln talar 
om: fröet som såddes, för att sakta men säkert 
växa sig allt större och bli en planta som fortfa-
rande växer. Dock växer plantan endast så länge 
den får solljus, vatten och god jord i form av 
bibel, bön och församlingsgemenskap. För det är 
när min tro har fått dessa näringsämnen som det 
också har lett till något.

Filip Jakobsson

Min väg till tro

En extra chans att ta del av påsk
musikalen, Kärlek utan gräns
Ett par veckor innan påsk, agerade skå-
despelare, sångare, statister, barnkör och 
musiker i föreställningen om dagarna som 
förändrade världen. Nu finns musikalen 
tillgänglig på Youtube, sök på Kärlek utan 
gräns, så hittar du den.

Vill du lyssna på predikningar i efterhand? 
I hängmattan eller vid sommarstugan? 
Sök på tmk podkast i din webbläsare eller 
på Itunes så når du vår podcast. 
Det går också bra låna hem CD-skivor och 
lyssna. Beställningslista finns i kyrkans foajé. 
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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 
LSSboende för vuxna och barn/ungdomar samt daglig verksamhet. 
Friståendegrundsärskolaochgymnasiesärskola•www.nytida.se

Vätterbygden/Ankarbergs  
Begravningstjänst

www.begravningstjanst.com

Einarssons Bil 
Hos Einarssons Bilar hittar du alltid ett 45tal 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.rundquistzalle.com

Sameko
Din elinstallatör
www.sameko.se

Bergsgårdens Förskola
Vi är ett föräldrakooperativ i Taberg med kristen profil

www.bergsgardensforskola.se

036647 01

03671 51 90

036640 79

03671 02 50

03663005
070-5723100

0702  61 35 17
 

03671 00 15

036642 78

036860 86 10


