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Du vet väl om att du är värdefull.  
Att du är viktig här och nu

Att du är älskad för din egen skull.  
För ingen annan är som du.

 
Psalm 791 

Text och musik: Ingemar Olsson
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Denna sommar har jag haft möjlig-
het att tillsammans med ett 40-tal 
medresenärer få delta i en böneresa 
genom vårt land ända upp till Treriks-
röset.  Totalt reste vi under en veckas 
tid närmare 400 mil med buss genom 
Sverige. Väl uppe i norra Lappland, 
hade vi vårt ”basläger” i Övre 
Soppero, en av Sveriges nordligaste 
byar. På denna plats finns idag en 
”pionjärförsamling”, som bildades 
för drygt 30 år sedan.  Församlingen 
är idag Sveriges nordligaste frikyrka 
och dess namn är Den Gode Her-
dens Kyrka. Kyrkan i Övre Soppero är 
mycket smakfullt inredd utifrån samisk 
natur och kultur. I utsmyckningen av 
Härberget kan man känna igen många 
välkända bibliska motiv och namn, 
bl.a. heter en av korridorerna ”Raka 
gatan” och ett av husen ”Krukmaka-
rens hus”. Totalt i denna kyrka och i 
denna konferensanläggning finns idag 
en hotelldel, ett vandrarhem samt en 
restaurang med plats för 100 perso-
ner. Denna anläggning är unik i sitt 
slag i Sverige och är bara i sig värt ett 
besök.

Eftersom detta var en böneresa hade 
vi en speciell uppgift att fylla under 
våra dagar tillsammans. När vi reste 
genom vårt vackra land, bad vi sam-
tidigt för våra olika landskap, för 
städer och orter vi passerade. Den 
första dagen var vi inbjudna att delta 
i en förbönsgudstjänst i Sundsvalls-
området och under den andra dagen 
gjorde vi ett stopp i Överkalix och där 
medverkade vi i en förbönsgudstjänst 
för hela Norrbotten och för den lokala 
församlingen på orten. En av höjd-
punkterna på resan var den dagen då 
vi från vårt ”basläger” i Övre Soppero 
kunde ge oss iväg de cirka 17 milen 
norr ut, upp till Treriksröset. Den sista 
biten upp till Treriksröset innebar en 
sju kilometer lång båtresa plus de tre 
sista kilometrarna till fots. Vid detta 
röse, som markerar skärningspunkten 
mellan Sverige, Norge och Finland, 
fick vi sträcka oss ut och be för de tre 
skandinaviska länderna plus Sapmi, 
(Sameland).  En stark andlig upp-
levelse var att även få fira nattvard 
och sjunga lovsånger tillsammans på 
dessa nordliga breddgrader.

Vi välkomnar våra nya medarbetare!

Familjepastor. Det är rubriken och 
kallelsen som väckte min nyfikenhet 
och som sedan ledde till att jag sökte 
och så småningom kallades. Vad 
innebär det att vara familjepastor? 
Vilka är behoven och förväntning-
arna? Den främsta förebilden för mig 
då det gäller attityder till barn är 
Jesus. När han skulle visa på vem 
som var störst i himmelriket sade 
han att vi måste bli som barn för att 
komma in i Guds rike. Ärliga, nyfikna, 
lekfulla och utan dubbla agendor. 
För mig känns det därför väldigt 
spännande att gå in i uppgiften som 
familjepastor i Tabergs missionskyrka. 
All heder att församlingen satsar och 
ser behovet. Att få möta barnen i 
söndagsklubben, träffa ledarna, 
lyssna till deras drömmar och 
förväntningar, det är sådant som 
jag verkligen ser fram emot. Möta 
personalen på förskolan och för-
hoppningsvis möta familjer i deras 

hemmiljö. Jag tror att allt börjar med 
möten. Möten mellan människor och 
framförallt möten mellan människa 
och Jesus. Ett annat spännande 
område tycker jag är relationer. 
För flera år sedan skrev jag och min 
man ett häfte med intervjuer med par 
som levt tillsammans och som varit 
gifta i mer än 15 år. Vi mötte par med 
olika etnisk, kulturell bakgrund för att 
ta del av deras erfarenheter av två-
samhet. Deras kamp men också 
deras tacksamhet, om hur de till-
sammans tagit sig igenom kriser av 
olika slag. Resultatet av intervjuerna 
blev ett häfte med samtal och råd 
som paren valde att dela. Jag hoppas 
att vi ska få dela många goda 
möten, med Jesus och varandra. 
Både i undervisning, samtal och 
själavård. Guds rika välsignelse och 
väl mött! 

Eva Joelsson, ny familjepastor

Tabergs 
Missionsförsamling
 
Expedition
Tabergs Missionskyrka
Centrumplan 5, 562 42 Taberg
Tel. 036-36 71 51
www.tabergsmissionskyrka.se

Missionskyrkans expedition är som 
regel bemannad tisdag-fredag 
under förmiddagstid.

Pastor
Vakanspastor: Göran Undevall
Tel. 036-36 71 51, 073-034 47 47 
pastor@tabergsmissionskyrka.se
Familjepastor: Eva Joelsson 
familjepastor@tabergsmissionskyrka.se
Tel. 036-36 71 52, 070-119 26 35 
Diakon: Rolf Gabrielson
070-843 12 24

Ungdomsledare
Petra Jarlemark, Tel. 070-119 26 34 
ungdomsledaren@tabergsmissions-
kyrka.se

Bergsgården
Köket: Tel. 036-36 71 54

Ordförande
Eva Berntsson Tel. 0393-140 75
eva@tabergsmissionskyrka.se

Jan Timarson Tel. 036-36 35 05
jan@tabergsmissionskyrka.se

Kassör
Sievert Bringevik Tel. 036-657 43

Ordförande TMU
Henrik Karlstedt Tel. 036-12 02 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. Försam-
lingen 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: Ewa Altgärde
Illustration sid 1: Staffan Nylander 
Ansvarig utgivare: Eva Berntsson
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Insikten

Utsikten Lite om mig... 
Namn: Eva Joelsson, ny familjepastor

Ålder: 46 år

Ursprung: Gulleråsen, en by norr om Rättvik i Dalarna

Civilstånd: Gift med Gustaf

Tidigare sysslor: Textilindustrin, turistvärdinna, journalist, 
volontär i Thailand och pastor sedan 10 år

Ogillar: Sarkasm, hårda attityder och kycklinglever

Gillar: Varma människor och församlingar, Jesus och min 
Gustaf förstås…

Hobby: Umgås med vänner. Resa och fixa i stugan.

Lite om mig...
 
Namn: Petra Jarlemark, ny ungdomsledare

Ålder: 20 år

Ursprung: Hjo

Familj: Mamma, pappa, syster, bror och två systerdöttrar

Har gjort tidigare: Gick natur på gymnasiet och efter det 
gick jag bibelåret på SVF.

Gillar: Mycket! Familjen, vänner god mat m.m.

Hobby: Hästar, scout och handarbete. Spelar även saxofon.

På hemvägen under vår sista dag i Lappland hade vi 
också möjlighet att stanna till i Malmbergets Missions-
kyrka, vars arbete stöds av Tabergs Missionsförsamling. 
Där möttes vi av den lokala församlingen och av våra 
kära vänner ”pensionärsvolontärerna” Börje och  
Hillevi Gustavsson från Taberg, som tog emot oss 

med en öppen famn. Där berättade Börje och Hillevi 
och församlingens diakon Helena Apelqvist om arbetet i 
Malmberget, bl.a. om församlingens stora scoutkår med 
sammanlagt idag ett 50-tal scouter och ledare. Man 
informerade oss också om den expanderande gruvan 
som på sikt hotar Missionskyrkan som församlingslokal. 
I framtiden räknar man därför med att bli tvungna att 
flytta till nya församlingslokaler i Gällivare. Vår gudstjänst 
i Missionskyrkan i Malmberget avslutades med bön för 
församlingens framtid.
Med på årets resa var också ett antal hantverkare som till 
uppgift hade att byta panel på en av Sopperogårdens 
gavlar, som var i stort behov av en uppfräschning. Denna 
böneresa arrangerades av det s.k. ”Bönetåget”, som nu 
under ett drygt tiotal år, sett som sin uppgift att med tåg 
och buss resa på böneresor genom vårt land.  Förra året 
arrangerades bl.a. en böneresa på Inlandsbanan.   
Detta skapade ett mycket stort intresse, så redan nästa 
sommar kommer därför en ny böneresa att arrangeras 
på Inlandsbanan. Välkomna med då!
     Göran Undevall

Nattvardsfirande vid Treriksröset

På böneresa till Treriksröset

Fortsätter på nästa sida...
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Arvet från Kåperyd. 
Minnesstenen 

som restes i Kåperyd 

vid 100-årsjubileet har 

renoverats och markerar 

en viktig historisk plats 

för vår bygd.
Varje samhälle har sin historia. Sverige har 
utvecklats från att vara ett av Europas fattigaste 
länder, ett land som människor emigrerade 
ifrån, till att bli ett av världens ledande väl-
färdsländer. Det har inte blivit så av en tillfällig-
het. Det finns en historia om hur det gick till. 
Vägen dit vi är idag sträcker sig bakåt i tiden 
med berättelser som inte får glömmas bort.

För 175 år sedan bildades en Missionsförening 
i det som då var Månsarps socken. Man möttes 
hos skomakaren Anders Svensson i Kåperyds 
by. Missionsföreningen kom så småningom att 
utvecklas till det som idag är Tabergs och 
Månsarps Missionsförsamlingar.

Missionsföreningen som bildades var inte unik. 
Man gjorde så runt om i landet. Tillsammans 
utvecklades dessa till en av de viktiga folk-
rörelserna, Väckelserörelsen. Människor kom 
till en personlig tro och övertygelse. Man kom 
att kallas ”läsare” för man läste och bildade sig 
en egen uppfattning. Man planerade verksam-
het och utvecklade en föreningsdemokrati. 
Andra människors villkor blev en angelägenhet 
och man samlade in pengar både till människor 
i andra länder och de behövande i den egna 
socknen. Efter några decennier byggde man 
Missionshusen.

Så småningom tillkom andra folkrörelser som Nykterhets-
rörelsen och Arbetarrörelsen. Det går inte att bortse från 
den betydelse dessa folkrörelser haft för utvecklingen av 
vårt samhälle.

Söndagen den 12 juni firade Tabergs och Månsarps Missions-
församlingar en välbesökt gudstjänst i Kåperyds by. I guds-
tjänsten medverkade missionsföreståndare Kjell Larsson med 
predikan. Tabergs Musikkår och Tabergsbröderna svarade för 
sång och musik. Madeleine Karlsson och Rebecka Lindbom 
berättade om de volontärprojekt de deltagit i, i Afrika.

Text: Stig-Arne Tengmer Foto: Ewa Altgärde

Skomakaren och gesällenMinnesstenen som restes i Kåperyd vid 100-årsjubileet



SCOUT
Scout träffas på tisdagar 
kl.18.00–19.30 med start 30 aug
Spårarscout årskurs 1 – 3
Upptäckarscout årskurs 4 – 6
Äventyrsscout årskurs 7 och 
uppåt
Som scout får du tillsammans med 
dina patrullkompisar lära känna 
naturen, dig själv och Gud. Vi upp-
täcker djur och natur, bygger, lagar 
mat över öppen eld, skapar, lär oss 
samarbete med mera. Någon gång 
åker vi på hajk, och på sommaren 
blir det läger. Välkommen med!
Vid frågor, kontakta någon av våra 
kårchefer: 
Linda Andersson 070-579 83 61
Maria Karlstedt 073-680 95 51

SÖNDAX
Vi träffas söndagar kl.10.00, 4-12 år
Barnen är med i början av guds-
tjänsten, för att sedan gå iväg och 
ha egna träffar i åldersanpassade 
grupper. Det blir roliga äventyr, 

samtal om Jesus och Bibeln, 
sånger, lekar och pyssel. Vi 
avslutar med en andakt då 
vi ber tillsammans. Kontakt-
person: Åse-Marie Josefsson  

            073-675 38 01

TONÅR
Från årskurs 7, fredagar  
kl.19.00–24.00 med start 26 aug
På Tonår finns mycket tid att umgås 
med sina polare. Dessutom har vi 
alltid någon aktivitet på ca 1½ 
timme. Det kan vara tårttävling, 
innebandyturnering eller något 
annat. Fika är gott, och det fixar 
underbara församlingsmedlemmar 
till oss. Det ger tid att få sitta ner 
och snacka med varandra. 
Andakt och lovsång är ett suveränt 
tillfälle att få stanna upp och umgås 
med Jesus och tänka på vad Han 
gjort för oss i våra liv!
Under sportlovet drar vi iväg på 
skidresa till Vemdalen och i augusti 
månad är det Bödaläger på Öland. 
Det är häftiga upplevelser!
Kontaktperson: Ungdomsledare 
Petra Jarlemark 070-119 26 34

KONFIRMATION
Årskurs 8, varannan torsdag 
kl.16.30–18.30 med start 1 sept.
Är du nyfiken på att lära dig mer om 
kristen tro, dig själv och livet? 
Funderar du på hur de tre sakerna 
kan hänga ihop? 
I så fall är konfirmation något för 
dig! Du får undervisning, chans att 
diskutera och ställa frågor i olika 
ämnen, samt träffa andra ungdomar. 
Vi träffas varannan torsdag och 
börjar med fika. 
Därefter har vi lektion och samlas 
i smågrupper för att prata om vad 
vi lärt oss. Vi åker på hajk och läger 
och avslutar året med konfirmations-
högtid i maj. Detta håller Tabergs 
Missionsförsamling i, tillsammans 
med Slättenkyrkan, Norrahammar, 
Månsarps Missionsförsamling och 
Pingstkyrkan i Taberg. 
Kontaktperson: 
Vakanspastor Göran Undevall  
036-36 71 51
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Sopplunchgemenskap startar den 
13 september.

Bergets dag 3 september 
Du har även i år möjlighet att lämna 
kläder till SAM-hjälp vid Tabergs 
Missionskyrka, kl 10-13.

Skördefest
Söndagen den 30 oktober är det 
församlingens Höstofferdag. Under 
kyrkkaffet efter Gudstjänsten 
kommer vi att ha Skördefest. För 
att det ska bli just 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 vinster på ett lotteri 
eller säljs på auktion. 

Även i år vill vi hjälpa till med Mat- 
och hygienpaket till det arbete som 
SAM-hjälp gör i Rumänien. Du kan 
köpa ett Gåvobevis som kostar 200 
kr. Dessa säljs vid ICA och Konsum, 
Taberg, 11-12 november. Paketen 
packas och transporteras av SAM-
hjälp.

Bönegrupper
Tabergs Missionsförsamling och 
TMU har flera bönegrupper som 
möts till regelbundna träffar, de 
flesta i hemmen. Du som längtar 
efter denna fina form av försam-
lingsgemenskap, är välkommen att 
höra av Dig till församlingens pastor 
på tel. 036-36 71 51 eller på mail:  
pastor@tabergsmissionskyrka.se, 
som lotsar dig vidare till den böne-
grupp där vi tror att Du skall känna 
Dig hemma. 

175-årsjubileum
Tabergs Missionsförsamling och 
Månsarps Missionsförsamling fyllde 
175 år den 14 februari och är ju en 
av de äldsta frikyrkoförsamlingarna i 
vårt land. Detta uppmärksammades 
i vår församlings gudstjänst den 14 
februari och vid Kåperydsmötet den 
12 juni. Vid båda dessa tillfällen fick 
grundaren Anders Svensson vara 
med i dramatiseringar. 
Nu inbjuder våra båda försam-
lingar till en jubileumshelg i 
Missionskyrkan den 30 september 

till 2 oktober, där vi får blicka 
tillbaka, minnas och glädjas över allt 
som hänt under åren genom drama, 
utställning, bildspel, m.m. Men, vi 
stannar inte här, utan vill gemensamt 
se framåt och tänka till på vad som 
är församlingens uppgift idag och 
hur ser vår mission ut idag? Därför 
har en arbetsgrupp med repre-
sentanter från båda församlingarna 
valt att arbeta under temat: ”Dags 
att damma av missionen”! Vi får 
medverkan av Carina Hjelmstam-
Winberg, Gerd Pettersson, Emy 
Stahl, Harald Fält, ungdoms-
volontärer och församlingarnas 
pastorer och sångare och Musik-
kåren, m.fl. Välkommen till en 
spännande helg där själva 
programmet presenteras på 
annan plats i bladet, via 
flygblad och annonser.

    Det händer i Tabergs Missionskyrka 

Notiser

Det händer 
i TMU…

Välkommen 

till kyrkan!

1 sept kl.15.00 Trivselträff.  
Från södra masungen till Munksjön.
Leif Henriksson berättar om tabergs-
åleden och ett inventeringsprojekt.

18 sept kl.18.00 Söndagsträff.  
Silvertoner från Fjällstugan sjunger

6 okt kl.15.00 Trivselträff. Conny  
Walfridsson sjunger (Pingstkyrkan)

16 okt kl.18.00 Söndagsträff.  
Följ en följeslagare - Marianne Claesson  
berättar om att vara följeslagare  
i Palestina/Israel

3 nov kl.15.00 Trivselträff. Om vad jag 
gjort med livet – och om vad livet gjort 
med mig. Bernt Antonsson (Månsarps 
missionshus)

13 nov kl.18.00 Söndagsträff.  
Pearly Gate Jazz band. 
Jan Eirestål med vänner

1 dec kl.15.00 Trivselträff.  
Församlingsgården

September 
1 To 15.00 Trivselträff, Missionskyrkan. 
Se RPG annons nedan.
2 F 09.00 Bön

3 L 10.00 Bergets dag. Servering i  
kyrkan och klädinsamling till SAM-hjälp.
4 S 10.00 Gudstjänst med nattvard. 
Predikan Bernt Antonsson.    
Sång och musik av Nellie Jacobsson 
och Madeleine Karlsson. Kollekt till  
Kyrkbyggnadskassan

9 F 09.00 Bön med nattvard 
11 S 10.00 Gudstjänst. David Hjelm-
qvist.  Sång av Anna Karlsson
13 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap

15 To 14.30 Symöte

16 F 09.00 Bön

17 L 11.00 Ledarsamling i Månsarps 
Missionshus med Berit Simonsson, 
OAS-inspiratör 
18 S 10.00 Gudstjänst. Eva Joelsson.   
Sång Sofia Carlstedt. Medverkan av 
barn.
18 S 18.00 RPG söndagsträff. Se RPG 
annons nedan.
20 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap

21 O 16.00 Andakt på Fridhäll. Göran 
Undevall och Eva Joelsson, m.fl
23 F 09.00 Bön

25 S 10.00 Gudstjänst. Göran Undevall, 
Tabergs Musikkår
27 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap

29 To 14.30 Symöte

30 F 09.00 Bön

Oktober
30 september till 2 oktober en 
jubileumshelg med tema ”Dags att 
damma av missionen” En helg då vi 
uppmärksammar de 175 åren men 
framför allt att vi ser framåt. 
30 F 19.00 Ungdom och Mission 
En kväll i jubileumshelgen då missions-
arbetet präglar samlingen. 

Medv: Carina Hjelmstam-Winberg, Eva 
Joelsson, David Skoglar och ungdomar/
volontärer
1 L 15.00 Seminarium med Carina 
Hjelmstam-Winberg, Harald Fält, Göran 
Undevall 
18.00 Festkväll Medverkande: 
Carina Hjelmstam-Winberg, Emy Stahl, 
Församlingarnas  pastorer och sångare, 
Musikkåren, volontärer, m.fl.
2 S 10.00 Sändningsgudstjänst med 
nattvard. Gerd Pettersson, 
församlingarnas pastorer och sångare  
4 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap

6 To 15.00 Dagledigträff Pingstkyrkan. 
Se RPG annons nedan.
7 F 9.00 Bön med nattvard

8 Lö 10.30 Födelsedagsfesten  
Diakonirådet och Göran Undevall
9 S 10.00 Gudstjänst. Stig-Arne 
Tengmer och TabergsBröderna. Kollekt 
till kyrkbyggnadskassan

11Ti 12.00 Sopplunchgemenskap

13 To 14.30 Symöte

14 F 09.00 Bön

14-23 Bibelskola i Tabergsdalen  
(Se folder i Missionskyrkan)
15 L 14.30 Lilla Hammarrundan  
Göran Undevall 
16 S 10.00 Gudstjänst. Göran Undevall. 
Sång Frida Öhgren. Scoutinvigning.
16 S 18.00 RPG Söndagsträff. Se RPG 
annons nedan.
18 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap

19 O 16.00 Andakt på Fridhäll 
Göran Undevall m.fl.
21 F 09.00 Bön

23 S 10.00 Gudstjänst Bönegruppen 
Josefsson, Skogberth, Widehäll och 
Timarson ansvarar. Fika i Basgrupperna.
25 Ti  12.00 Sopplunchgemenskap

27 To 14.30 Symöte

28 F 9.00 Bön

30 Sö 10.00 Gudstjänst. Göran  
Undevall och kören. Höstofferdag för 
församlingens arbete. 

22-29 oktober Städvecka / Utejobbar-
dag 22 oktober

November
1 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap

3 To 15.00 Trivselträff i Månsarps 
missionshus. Se RPG annons nedan.
4 F 9.00 Bön med nattvard

5 L 10.00 Gudstjänst Alla helgons dag 
Göran Undevall. Dubbelkvartett
6 S 10.00 Gudstjänst med nattvard. 
Eva Joelsson, m.fl.  Kollekt till Kyrk-
byggnadskassan

8 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap

10 To 14.30 Symöte

11 F 09.00 Bön

12 L 19.00 Gospelkväll med On Trad. 
Servering
11-12 Försäljning av matpaket

13 S 10.00 Gudstjänst Bönegruppen 
Altgärde, Ericson, Hammarlund,  
Isaksson och Jansson ansvarar.
13 S 18.00 RPG Söndagsträff i Missions-
kyrkan. Se RPG annons nedan.
15 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap

18 F 09.00 Bön

20 S 10.00 Gudstjänst. Carl-Johan 
Elg. Sång av Anna Jakobsson och 
Linda Skogberth. Offerdag för ALT-
utbildningen(SAM) och THS (Equmenia-
kyrkan)

22 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap

23 O 16.00 Andakt på Fridhäll
24 T 14.30 Symöte

25 F 09.00 Bön

27 S 10.00 Gudstjänst 1 advent. Göran 
Undevall. Kören och Tabergs Musikkår

Ledigheter:
Göran Undevall 17-18/9, 22-23/10 och 19-20/11
Eva Joelsson 2-5/9, 8-10/10 och 28-31/10
Rolf Gabrielson semester 5-19/9 och 10-14/10
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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

Sedan 1 april 2016 
är Solhagagruppen 
en del av Nytida.    

036-71 02 50

036-18 12 00

036-658 44

036-71 00 15

036-642 78

036-860 86 10


