
-Gud, den här gången vill 
jag inte be dig om något mer. 
Jag vill bara tacka dig för det 

jag redan har. Amen
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Det var så det började.  Långa samtal 
om resor som varit, om drömmar, om 
längtan att åka ut igen. Vi gifte oss och 
fick tre underbara barn. Vi fortsatte att 
arbeta och utbilda oss, vi tittade på 
hus och njöt av småbarnslivet med allt 
vad det innebär men i detta fanns hela 
tiden en längtan att åka ut. Att tjäna 
Gud med det vi kan, i våra yrken som 
sjuksköterskor. 
Efter drygt 2 år av samtal med Equme-
niakyrkan står vi idag här med flytt-
lådor som så sakteliga börjar fyllas. 
Vi ska åka till Nicaragua för att i 2 år 
arbeta med hälso- och sjukvård.  Det 
centralamerikanska landet och folket 
har fått en särskild plats i vårat hjärta. 
Inte minst efter de besök vi fått göra 
dit under hösten och våren. På en liten 
klinik i regionsstaden Bilwi på östkus-
ten bedriver Moravakyrkan (samarbets-
kyrka till Equmeniakyrkan) sjukvård för 
att möta behov hos fattiga pastorer 
med familjer samt hos allmänheten. 
Under besöken på kliniken möter vi 
sjuksköterskan Elma, så parant, kun-
nig och respektingivande. Med 33 års 
erfarenhet bär hon titeln som klinikens 
föreståndare med heder. Det finns 
mycket av förväntan inför att vi ska 
komma. Tänk att vi ska få vara med om 

detta tillsammans med er i i Equme-
niakyrkan Taberg. Samtala och bilda 
nya kontakter, finnas i församlingen, 
lära av mötet med en annan kultur, ha 
mottagning med patienter på kliniken, 
göra hembesök ute i byarna, prata om 
hälsofrämjande åtgärder med föräldrar 
med mera med mera. Vad säcken kom-
mer fyllas med vet vi ännu inte helt.  

I skrivandets stund hör jag mellanbar-
net fråga ” Pappa ska vi flytta långt 
bort.” Det griper tag i bröstet. Detta 
är vår dröm som barnen blir en del av. 
Många av våra böner riktar sig till just 
barnen, att det ska bli bra för dem, 
att de ska hitta sitt sammanhang, lära 
sig språket, få en känsla av att höra 
hemma. Vår förhoppning är att det kan 
få bli en erfarenhet som berikar dem 
och som också kan föra oss närmare 
Gud och varandra som familj.

Vårt ledord den senaste tiden har varit 
att vänta. Kan vi åka ut? Situationen 
i Nicaragua har sedan april föränd-
rats mycket. I media har vi kunnat 
följa oroligheterna. Det finns ett djupt 
missnöje över regeringen, över makt 
som alltmer centraliserats kring pre-
sident Daniel Ortega. En stor del av 

Att må bra! 

Alla vill må bra, tycka om sig själv och 
ha goda relationer. Men alla gör inte 
det. Det kan till och med vara så att 
alla tips och goda råd som vi får som 
ska hjälpa oss att må bättre ger oss 
prestationsångest. Då man ”borde” 
vara optimistisk, tro på sig själv och 
leva i en fantastisk parrelation. 
Under hösten erbjuder vi som för-
samling dig olika träffar där temat 
handlar om att må bra eller bättre i 
sina relationer och med sig själv. Det 
som först händer är Äktenskapskursen 
som startar den 12 september. Inrikt-
ningen på kursen är friskvård för par. 
Kursen består av sju tillfällen där varje 
tillfälle inleds med en god måltid 
där deltagarna sitter parvis. Därefter 
varvas föredrag och enkla uppgifter 
som ger varje enskilt par möjlighet att 
samtala om kvällens ämne. Om du är 

intresserad kontakta kyrkan för att se 
ifall det finns platser kvar.
Den 28 september kommer Magnus 
Carlsson Hv71s tränare och mentale 
coach på vår After work och talar över 
ämnet ”Hur bra kan jag må?”. Samt 
den 20 oktober kommer Karin Ahl-
nervik på en frukost träff och berättar 
om hur det var för henne att växa upp 
och följa en kär brors psykiska sjuk-
domsförlopp över tid. 
Vi hoppas att dessa samlingar ska 
kunna ge dig något för din livsvand-
ring. Om du skulle vilja tala med 
någon om din livssituation finns vi 
pastorer till ditt förfogande. Slå en 
signal på telefonen eller skicka ett 
mail. Så träffar vi dig gärna.
Jag tillönskar dig Guds välsignelse 
och hoppas att du får en bra termin 
och välkommen att delta i allt som 
sker i kyrkan.

Daniel Lundstedt
Pastor/föreståndare

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: David Erixon
Ansvarig utgivare: Eva Berntsson
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forts. Längtan som fört oss hit

After Work med coachen Magnus Carlsson.
Fredag den 28 september 18:00 – 21:00
 ”Hur bra kan jag må?”. Käk, föredrag, kaffe och kaka. 
100 kronor kontant eller swish. Vid behov av specialkost 
anmälan till familjepastor@tabergsmissionskyrka.se. 

Frukost med föredrag. 
Lördag, den 20 oktober 09:00 – 11:00
Det kunde varit jag; En systers tankar om psykisk ohäl-
sa. Karin Alnervik, berättar om hur det var för henne att 
växa upp och följa en kär brors psykiska sjukdomsför-
lopp över tid

Bergets dag
Den 1 september kl 10 - 15.
Det finns möjlighet att lämna kläder till SAM-hjälp vid 
Tabergs Missionskyrka, kl 10 - 13. Servering hänvisas 
till kyrkans tält. För vidare information om Bergets dag 
www.taberg.info/bergetsdag

Söndagen den 28 oktober är
det församlingens Höstofferdag.
Under kyrkkaffet, efter gudstjänsten, kommer vi att ha 
skördefest. För att det ska bli en riktig fest denna dag 
behöver vi Din hjälp. Ta med det Du har skördat eller 
bakat; frukt, bär, sylt, marmelad, kakor och bröd m.m. 
Allt blir till vinster på ett lotteri eller säljs på auktionen.

Gåvobevis Samhjälp
Mat och hygienpaket säljs till förmån för  SAM-hjälps 
arbete i Rumänien. Du kan köpa ett Gåvobevis som 
kostar 200 kr. Dessa säljs vid ICA och Coop i Taberg, 
9 - 10  november. Paketen packas och transporteras av 
SAM-hjälp.

I drygt elva år har vi bott i Taberg, min man och 
jag samt våra två döttrar. Här trivs vi bra. Under 
flertalet av de år som vi levt här har jag varit sjuk. 
Jag har levt och lever med en smärta, orkeslöshet 
och känsla av att någon ställt en ostkupa av glas 
över mig. Detta gör att jag inte kan jobba eller 
leva det vi ibland kallar ett normalt liv. Var kan 
jag då hämta kraft för att orka? Eller var kan jag 
gå med min ilska och frustration när livet inte blir 
som jag tänkt mig?  
 Hemma på vårt kylskåp hänger en kyl-
skåpsmagnet. På den står det: ”Gårdagen är 
förbi, morgondagen har vi inte sett. Idag hjälper 
Herren.” Med min trötta och smärtfyllda kropp 
är jag inte alltid den mamma, livskamrat och 
medmänniska jag vill vara. Morgondagen vet 
jag inget om, jag vet inte om eller när jag kan bli 
frisk. Men idag njuter jag stort av livet och idag 
får jag på nytt bejaka en kärleksfull Gud. För det 
är där, hos Gud, jag hämtar styrka och glädje för 
en ny dag. Det är som en inre förvissning, att det 
finns Någon som har skapat allt och som är kärle-
ken personifierad. Den tron har jag haft med mig 
ända sedan barnsben då mina föräldrar är kristna.

Till Gud får jag komma varje dag och på nytt 
säga ja till Guds kärlek. Glömma det som var igår, 
då jag inte kunde leva upp till den människa jag 
önskade vara. Släppa den oro och rädsla som 
finns för morgondagen, det får jag lämna i tillit 
hos Gud. Och idag, idag får jag säga: ”Tack Gud, 
för att du ger mig glädje och styrka. Hjälp mig att 
leva i din kärlek till mina medmänniskor.” 
Jag känner en stor glädje, kärlek och tacksam-
het inför livet även om det inte alltid blir som jag 
tänker mig.
 Kanske skulle rubriken för min text istället 
varit ”Min väg i tron” eftersom tron alltid funnits 
där. Precis som livet kan liknas vid en resa är min 
tro en resa. En inre resa, fylld med arbete, vila och 
gemenskap. Där ilskan, frustrationen och rädslan 
har en lika självklar plats som glädjen, lusten och 
tilliten. 
 Delar till min trosbekännelse hämtar jag 
från en sång  
”I min Gud har jag funnit styrka, i min Herre har 
jag allt, han har öppnat för mig en väg och bytt 
min ängslan i jubelsång och bytt min ängslan i 
jubelsång.” 

Sara Kamfors

Min väg till tro

befolkningen kräver nu hans avgång. Demonstrationer 
har brutalt slagits ned. Förföljelse och arresteringar av 
deltagande demonstranter är pågående. På västkusten 
och runt huvudstaden Managua har cirka 400 människor 
hittills dödats. Vi känner djupt med folket i landet. För 
oss innebär det ostabila politiska läget att vi får avvakta 
med avfärden. I slutet av september kommer vi istället att 
resa till grannlandet Panama för att påbörja arbetet ”på 

distans” bland annat lära känna vår samarbetskyrka, delta 
i församlingens arbete och ägna oss åt språkstudier. Vår 
förhoppning är att vid nyårsskiftet kunna göra flytten till 
östkusten Bilwi, Nicaragua.  
Be gärna för landet Nicaragua och människorna att det 
blir en förändring och snart för det behövs!

Familjen Linevåg, blivande missionärer i Nicaragua

Notiser
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Intervju med kommunens planeringsstrateg 
Martin Höglund:  

Hur ser planerna ut för Taheskolan och flytten till 
Målön?

Till skolstarten HT2018 kommer årskurs 4 och 5 från 
Taheskolan att påbörja sin skolgång i nya lokaler 
på Målön, i Intersports tidigare lokaler. Till skolstar-
ten HT2019 är planen att samtlig skolverksamhet 
på Taheskolan kommer att flytta över till Målön, då 
resterande av Intersports gamla kontorslokaler är 
omställda till skola. De kommer då att ha samtliga 
lokalfunktioner såsom slöjd, idrott, bild och musik 
utöver ordinarie klassrum. Skolans kapacitet möjlig-
gör för elever att även gå det 6:e läsåret på Målön. 
Det ska dock understrykas att det finns pedago-
giska vinster med att denna organisation först rea-
liseras när samtliga låg- och mellanstadieskolor i 
Flahultsspåret har denna möjlighet. Planerade invest-
eringar i form av om- och tillbyggnationer finns för 
Slättenskolan och Månsarpsskolan vilket möjliggör 
denna organisationsförändring (F-5 till F-6).
På Målön planeras även en särskola med inrikt-
ning på träningsskola. Dessutom kommer lokaler i 
 byggnaden anpassas till elever inom autismspektra-
tillstånd.

Vad är planen med de vägarbeten som äger rum på 
Målön?

Det pågår en flytt av busshållplatsen samtidigt 
som en hastighetsbegränsning installeras på 
Tahevägen. Det är stadsbyggnadskontorets  trafik- 

och utvecklingsenhet som har fått i uppdrag av 
Kommunfullmäktige att ombesörja säker skolväg 
för elever till den nya Taheskolan. I projektet inklu-
deras även en infart till skoltomten som är frånskild 
den befintliga infart till de intilliggande industri- och 
transportföretagen som finns etablerade.

Vad kommer att ske med Taheskolans lokaler?

När Taheskolan friställt sina skollokaler kommer en 
omställning av dessa ske, till förskola. Kapaciteten 
bedöms i dagsläget hamna på ca 120 barn där en 
avdelning är integrerad med barn med särskilda 
behov.

Blir det en ny förskola vid Åsasjön?

När det gäller detaljplanearbetet för bostadsbyggna-
tion vid Sörsjön (Lilla Åsa 23:165) så planeras detta 
för ca 110 bostäder. I detaljplanen inryms även en 
förskola som kommer att dimensioneras till 6 avdel-
ningar motsvarande 90 barn. Skoltomten är dock 
dimensionerad så att det i framtiden ska finnas 
möjlighet att förstärka kapaciteten till 8 avdelningar, 
motsvarande 120 barn. Tanken är att när de 6 avdel-
ningar etablerats, så kommer barnen i närliggande 
Åsa förskola flyttas till de nya lokalerna.

Text: David Erixon och Lena Ljungdahl
Foto: David Erixon

Taberg växer!

Taberg har under lång tid varit ett samhälle som vuxit sig allt större. En aspekt av detta är att få titta 
tillbaka i historien för att se vad som hänt i bygden genom århundraden. Något annat som är spän-
nande är ju vad som kommer att hända med bygden i framtiden. Något som varit på tapeten det 
sista är skolfrågan så vi har vänt oss till Jönköpings kommuns planeringsstrateg Martin Höglund för 
att få lite svar. 
För att få lite insikt i samhällets befolkningsstruktur och vidare utveckling har vi även varit i kontakt 
med Stig-Arne Tengmer som är ledamot av Barn- och utbildningsnämnden i Jönköpings kommun. 
Hans text finns i slutet av detta uppslag. 
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Ett samhälle som växer

Vår kommundel, Taberg/Månsarp växer. Idag är det 
4 885 innevånare som bor här. Under de kommande 
åren kommer det att byggas drygt 300 nya bostäder. 
Det innebär att det under de närmaste åren blir fler 
som bor i Taberg och Månsarp. Kommundelen kom-
mer att växa till ca 5 400 innevånare.

Utöver befolkningstillväxten kan det vara intressant 
med några andra uppgifter. Vi bor i en kommundel 
med en bra åldersfördelning. 1 000 innevånare, eller 
ca 20 % av befolkningen, är barn upp till och med 12 
års ålder. Den vanligaste åldern för en innevånare i 
kommundelen är en 8-åring. Antalet barn ökar under 
de kommande åren.

Det gör också andelen äldre. Till exempel så beräk-
nas antalet 80 år och uppåt öka från ca 200 till 300 
under de kommande åren.

En annan intressant uppgift om oss är att av innevå-
narna i den arbetsföra åldern, 20 – 64 år, är det 89 % 
som förvärvsarbetar.

Taberg/Månsarp är således en kommundel som 
växer. Befolkningen är ung, barnen är många och 
människor är i mycket stor utsträckning i arbete.

Detta betyder att projekteringen av fler platser inom 
förskolan och grundskolan är av mycket stor bety-
delse.

• En helt ny förskola kommer att byggas vid Åsasjön 
med 6 avdelningar. I planeringen ingår att samtidigt 
flytta nuvarande Åsa förskola dit.

• Förskolan som idag är inrymd i Månsarpsskolan 
kommer att flytta till nya lokaler som byggs i anslut-
ning till skolan. Förskolan kommer att ha 8 avdel-
ningar. Skolan kommer då att kunna använda hela 
skolbyggnaden.

• Utökningen av skollokaler innebär att Tabergsskolan, 
Taheskolan och Månsarpsskolan kommer att vardera 
ha ca 200 – 225 barn i klasserna F-6. När lokalerna är 
åtgärdade kommer således eleverna att gå kvar i sin 
skola till och med årskurs 6. Flahultsskolan kommer 
då att ha tillräckliga utrymmen för att klara ett ökat 
antal elever i högstadiet.

 Andra områden i samhällsplaneringen som blir av 
betydelse när samhället växer är till exempel:

• En ny cykelväg mot Torsvik, som är separerad från 
biltrafiken.

• Kommunikationer med kollektivtrafiken. Fler borde 
åka buss eller tåg. Jönköpings city kommer inte att 
klara av att ta emot en ökad bilism.

• Vi måste bevaka viktiga naturintressen.

• Föreningslivet är av central betydelse för en god 
samhällsutveckling.

• Biblioteket, som är en omistlig del.

Text:  Stig-Arne Tengmer
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September
1 L Bergets dag 10-15
2 S 10.00 Nattvardsgudstjänst. 
Daniel Lundstedt predikar. Tema 
apostlagärningarna. Sång av Nellie 
Jakobsson och Madeleine Karlsson. 
Insamling till kyrkbyggnadskassan. 
Söndax
2 S 17.00 Bön på Tabergstopp för 
Tabergsådalen
4 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
6 To 15.00 Dagledigträff med 
Torgny Wirén
7 F 09.00 Bön
7 F 19.00 Tonår
9 S 10.00 Gudstjänst. Daniel 
Lundstedt predikar. Tema apostla-
gärningarna. Kören sjunger. Söndax 
Missionsresa till Malmberget 10-17 
september
11 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
12 O 18.30 Start för Äktenskaps-
kursen
12 O 18.00 Ledarinspiration ”Att 
dela tro med barn och ungdomar” 
Marie-Louise Alsäter, barnkonsulent 
SAU
13 To 14.30 Stick-kontakten
14 F 09.00 Bön
14 F 18.00 Bibel och samtalsgrupp 
för dig i gymnasieåldern
14 F 19.00 Tonår
16 S 10.00 Tillsammansgudstjänst 
med Eva Joelsson och Söndax
16 S 18.00 Söndagsträff med 
 Arvidsson Vocal Band
18 T 12.00 Sopplunchgemenskap
18 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
21 F 09.00 Bön med nattvardsfirande
21 F 19.00 Tonår
22 L 14/15/16  Andakter på våra 
äldreboenden i Norrahammar.
23 S 10.00 Gudstjänst. Daniel Lund-
stedt predikar. Tema apostlagärning-
arna. Musikkåren spelar. Insamling till 
Malmberget. Söndax
25 T 12.00 Sopplunchgemenskap
25 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
26 O 14.30 Andakt på Fridhäll 
27 To 14.30 Stick-kontakten
28 F 09.00 Bön
28 F 18.00 After Work med Magnus 
Carlsson HV71.
30 S 10.00 Gudstjänst. Eva Joelsson 
predikar. Tema apostlagärningarna. 
Lovsångsteamet spelar. Insamling till 
hela människan. Söndax

Oktober
2 T 12.00 Sopplunchgemenskap
2 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
4 To 15.00 Dagledigträff i Pingst-
kyrkan med Yvonne Teiffel
5 F 09.00 Bön
5 F 19.00 Tonår
7 S 10.00 Nattvardsgudstjänst. 
Daniel Lundstedt predikar. Lov-
sångsteamet spelar. Insamling till 
kyrkbyggnadskassan, basgrupps-
fika. Söndax
7 S 17.00 Bön på Tabergstopp för 
Tabergsådalen
9 T 12.00 Sopplunchgemenskap
9 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
11 To 14.30 Stick-kontakten
12 F 09.00 Bön
12 F 18.00 Bibel och samtalsgrupp 
för dig i gymnasieåldern
12 F 19.00 Tonår
13 L 10.30 - 12.00 Födelsedags-
festen
14 S 10.00 Tillsammansgudstjänst 
med scoutinvigning. Eva Joelsson 
och  scouterna medverkar. Musik-
kåren spelar
14 S 18.00 Söndagsträff med Corgi 
JazzBand
16 T 12.00 Sopplunchgemenskap
16 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
17-27 Storstädning
19 F 09.00 Bön med nattvards-
firande
19 F 19.00 Tonår
20 L 09.00 Frukost för alla. Karin 
Ahlnervik
21 S 10.00 Gudstjänst. Kören 
sjunger, Närradiosändning, pastor-
bytardag. Andreas Gunnmo pre-
dikar. Norrahammars församling. 
Söndax
23 T 12.00 Sopplunchgemenskap
23 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
25 To 14.30 Stick-kontakten
26 F 09.00 Bön
26 F 19.00 Tonår
27 L 08.00 Utejobbardag
28 S 10.00 Gudstjänst. Daniel 
 Arkbro predikar. Tema apostlagär-
ningarna. TabergsBröderna. Höst-
offerdag. Söndax
30 T 12.00 Sopplunchgemenskap

November
1 To 15.00 Dagledigträff i Månsarps 
missionshus med Eva Johansson
2 F 09.00 Bön
3 L 10.00 Gudstjänst. Alla helgons-
dag. Daniel Lundstedt predikar
4 S 10.00 Nattvardsgudstjänst. 
Daniel Lundstedt predikar. Tema 
apostlagärningarna. Insamling till 
kyrkbyggnadskassan. Utgångskollekt 
till SAM-hjälp. Söndax
4 S 17.00 Bön på Tabergstopp för 
Tabergsådalen
6 T 12.00 Sopplunchgemenskap
6 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
7 O 14.30 Andakt på Fridhäll
8 To 14.30 Stick-kontakten
9 F 09.00 Bön
9 F 19.00 Tillbedjan Taberg, John 
Ahlström predikar
11 S 10.00 Tillsammansgudstjänst. 
Eva Joelsson och tonår medverkar. 
Musikkåren spelar
13 T 12.00 Sopplunchgemenskap
13 T 18.00 Scoutgudstjänst
16 F 09.00 Bön med nattvardsfirande
16 F 18.00 Bibel och samtalsgrupp 
för dig i gymnasieåldern
16 F 19.00 Tonår
18 S 10.00 Gudstjänst. Daniel 
Lundstedt predikar. Tema apostla-
gärningarna. Lovsångsteamet spelar. 
Söndax. Församlingsmöte 11.30
18 S 18.00 Söndagsträff. Hemlands-
sånger med TabergsBröderna och 
Stig-Arne Tengmer
20 T 12.00 Sopplunchgemenskap
20 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
22 To 14.30 Stick-kontakten
23 F 09.00 Bön
23 F 19.00 Tonår
24 L 14/15/16 Andakter på våra 
äldreboenden i Norrahammar.
25 S 10.00 Gudstjänst. Tema apostla-
gärningarna. Söndax 
27 T 12.00 Sopplunchgemenskap
27 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
30 F 09.00 Bön med nattvardsfirande
30 F 19.00 Tonår

    Det händer i Tabergs Missionskyrka Välkommen 

till kyrkan!
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VAD HÄNDER  I TMU I HÖST?
SÖNDAX  
Från 4 år. Söndax träffas söndagar 
under gudstjänsttid i tre ålders-
indelade 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 ungdomsle-
dare Daniel Arkbro 070-119 26 34
 

Tisdagen 26 juni var det 13 förvän-
tansfulla scouter, med ledare som 
begav sig iväg till Norra Vi för att 
delta på scoutläger tillsammans 
med ca 300 UV-scouter från bland 
annat Svenarum, Nässjö, Mari-
annelund och Vetlanda. I vanlig 
ordning inleddes lägret med en 
byggdag där vi med gemensam-
ma krafter hjälptes åt att bygga 
vårt lägerkök, som till slut blev ett 
rätt så stadigt bygge…
Temat Träsmak präglade lägret 
och de olika byarna hade namn 
efter olika trädslag. Tillsammans 
med Svenarum och Nässjö bil-
dade vi byn Linden. Vi hade också 

olika projekt där vi på olika sätt 
använde oss av trä. Bland annat 
gjorde vi miniatyrbyggen av trä, 
papper och spelade brännboll. De 
dagliga bibelstudierna hade temat 
”Tvärtom” och vi blev på olika sätt 
utmanande att bry oss om varan-
dra på samma tvärtomsätt som 
Jesus bryr sig om oss.
På fredagsmorgonen, lagom till 
spårningen anslöt 10 av våra spå-
rarscouter för att vara med reste-
rande del av lägret. Det blev härlig 
spårningsdag där alla hjälptes åt 
i olika uppgifter som paddling, 
sopsortering, kompassanvändning, 
bibelkunskap mm. 

På lördagen var det marknads-
dag där man kunde åka linbana, 
bowla, köpa bananglass, kasta 
vattenballongen mm. Alla intäk-

ter gick till insamlingen som i år 
gick till ett skolprojekt i Mocam-
bique. Kvällen avslutades med 
Talangjakt där Taberg deltog med 
olika dans och minnestalanger. Det 
blev många härliga uppträdanden 
under kvällen.
Efter söndagens avslutningsguds-
tjänst var det dags att plocka ihop 
det sista av lägret och det var 
både trötta och glada scouter och 
ledare som begav sig av hemåt 
med många härliga lägerminnen.

Text: Linda Andersson

Scoutläger träsmak 

För dig i tonårsåldern i Tabergs 
Missionskyrka

Under fyra fredagar i höst ges 
chans att prata, läsa och diskutera 
en bibeltext.  
Fredag 14 sept, 12 okt, 16 nov 

och 7 dec. Klockan 18.00-19.00.
Vid frågor, kontakta ungdomsle-
dare Daniel Arkbro 070-119 26 34

BIBELSAMTAL:
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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
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