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Det övas blåsmusik i kyrksalen. 
Sittande inne på expeditionen får 
vi del av övningarna i stämmor. 
En melodislinga som spelas flera 
gånger. Musik till arbetet - tänker 
jag tyst för mig själv. Det är Tablås 
som är på plats. En grupp härliga 
barn som en stund innan kommit 
med sina instrumentlådor. En timme 
senare fylls kyrkans foajé av scouter 
som ska öva samarbetsövningar 
med dubbelskidor. Ett, två, ett, två…
allt för att rörelserna ska bli i takt. 

En stund senare är det ledarsamling 
då det planeras, fikas och man ber 
för verksamheten. Själv har jag haft 
en förberedande historielektion 
om Rumäniens historia. En grupp 
ungdomar är på väg till Rumänien. 

Det slår mig, vad härligt att finnas 
med i ett sammanhang som finns 
lokalt och som verkar globalt. För 
att Guds kärlek ska bli synlig både i 
Taberg och runt om i vår värld!
Eva Joelsson, Familjepastor 

Lördagen den 21 september utlovades 
en färgsprakande kväll i Missionskyrkan, 
Taberg, och det var det! Vi välkomnades 
på utsidan där vi började kvällen med 
att mingla och lära känna nya och gamla 
vänner.  Kvällen hölls ihop av Ewa, Ann-
Sofie, Eva och Nabi tillsammans med 
flera härliga grabbar som både fixade 
mat, musik och framförallt god gemen-
skap. Vi bjöds på Kabuli som bl.a. innehål-
ler ris med russin och morötter,  lammkött 

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. 072-341 28 14 
pastor@tabergsmissionskyrka.se

Familjepastor: 
Eva Joelsson
Tel. 070-119 26 35 
familjepastor@tabergsmissionskyrka.se

Ungdomsledare
Daniel Arkbro, Tel. 070-119 26 34 
ungdomsledare@tabergsmissionskyrka.se

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 
Ansvarig utgivare: Eva Berntsson
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Insikten

Utsikten

Min väg till troTillbaka till framtiden
Jag har den senaste tiden läst 
”Tillbaka till framtiden – vad vi 
påstår, tror och vet om tidens slut” 
av Mikael Tellbe. Eftersom den 
handlar om tidens slut så hamnar 
den ofrånkomligt i Uppenbarelse-
boken som är den sista boken i Nya 
testamentet. Det finns många som 
har försökt att tolka när tidens slut är 
utifrån Uppenbarelseboken. Men jag 
tror att vi ska läsa boken av en annan 
anledning.

De flesta unga är oroliga för fram-
tiden och för klimatet. Begreppet 
klimatångest har inte kommit bara 
för att. Också den psykiska ohälsan 
har ökat i Sverige. Inför dessa enorma 
utmaningar kan det lätt bli att man 
tappar modet. Och där tror jag att 
läsandet av Uppenbarelseboken kan 
ge mod till den modlöse. 

Johannes skrev Uppenbarelseboken 
runt år 90 e.Kr till en församling som 
var förföljt i Romarriket. Boken inne-
håller många bilder, symboler, syner 
och tal som är vanligt i en sådan 
apokalyptisk text. Bland alla bilder får 

ondskan bilden av en drake (Satan) 
och Jesus blir Lammet som kommer 
att segra över ondskan. 

Och det är därför jag tror att vi har 
så svårt att läsa den i Sverige. När vi 
saknar någon konkret övre makt blir 
det lätt att vi övertolkar och fokuserar 
på vad den säger om tidens slut, att vi 
missar vad poängen är i boken. Det är 
inte ondskan, utan Jesus som har sista 
ordet. För Uppenbarelseboken är en 
bok för framtiden, men samtidigt en 
bok som speglade den tidens ondska.

Där hämtade de kristna runt år 100 
mod och det kan vi göra idag också. 
Mod att ta oss an de problem som 
finns i vårt samhälle och värld. 
Klimatet, ensamheten, utanförska-
pet och den psykiska ohälsan. Vi kan 
hämta mod i att Jesus står över det 
onda. 

”Gud själv skall vara hos dem och 
han ska torka alla tårar från deras 
ögon. Döden skall inte finna mer, 
och ingen sorg och ingen klagan 
och ingen smärta. Ty det som en 
gång var är borta” Upp 21:3b–4 
Bibel 2000.

Daniel Arkbro, Ungdomsledare

December 2019
1 S 10.00 Adventsgudstjänst  
Predikan Daniel Lundstedt. Insamling 
till kyrkbyggnadskassan. Kören. 
Musikkåren.
1 S 17.00 Bön för Tabergsådalen i 
Månsarps missionshus
4 O 14.30 Andakt på Fridhäll
5 To 15.00 Dagledigträff i Månsarps 
Församlingsgård
7 Lö 15.00 Julmarknad
8 S 10.00 Nattvardsgudstjänst  
Predikan Eva Joelsson, tema: Guds rike 
är nära. Sång & musik Elias med vänner. 
Söndax.
10 Ti 12.00 Sopplunchens julfest
12 To 10.30 Luciafirande med  
Bergsgårdens Lucia och MIX-kören.
15 S 10.00 Barnens julfest Barnen i 
Söndax medverkar med julspel och 
sång. Musikkåren.
21 Lö 15.30-19.00 Tomteland vid 
gruvan
22 S 10.00 Gudstjänst Predikan Daniel 
Lundstedt Närradiosändning
22 S 18.00 Advent till jul i Månsarps 
kyrka. (gemensam kör och musikkår)
24 Julafton 10.00 Gudstjänst Predikan 
Daniel Lundstedt. Tema Ett barn är oss 
fött. 
29 S 10.00 Gudstjänst Predikan Eva 
Joelsson Tema: Stå kvar. Sång & musik 
Ingrid och Rolf Gabrielson

Januari 2020
4 L 16.00 Församlingens julfest med 
besök av fam Linevåg
5 S 10.00 Missions- och nattvards-
gudstjänst Daniel Arkbro predikar. 
Besök av fam Linevåg
5 S 17.00 Bön för Tabergsådalen i 
missionskyrkan
8 O 19.00 Storledarsamling
10 F 09.00 Bön
11 L 09.00 Frukost för Söndagsskole-
ledare, arrangör SAU
12 S 10.00 Tillsammansgudstjänst med 
Eva Joelsson och Daniel Lundstedt. 
Tema” Vet Jesus hur det är att vara 
barn?” Kollekt till kyrkbyggnadskassan. 

Ekumeniska böneveckan
14 Ti 17-21 Öppen kyrka för bön i  
Missionshuset i Månsarp, 19.00 samling
15 O 17-21 Öppen kyrka för bön i 
Månsarps kyrka, 18.00 Mässa i Taizé anda
16 To 17-21 Öppen kyrka för bön i 
Missionskyrkan Taberg, 19.00 samling
17 F 17-21 Öppen kyrka för bön i 
Pingstkyrkan Taberg, 19.00 samling
18 L Barnkördag i Månsarps kyrka för 
barn mellan 7-13 år. Start 10.00. Lunch 
serveras. Konsert med barnkören 15.00. 
Ledare: Samuel Johansson. Mer info 
kommer inkl affisch. 
19 S 11.00 Ekumenisk mässa i 
Månsarps kyrka.

21 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
21 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
22 O 19.00 Start av Alpha
23 To 14.30 RPGs årsmöte Ruth och 
Gösta Lundstedt deltar med sång och 
musik
24 F 09.00 Bön
24 F 19.00 Tonår
26 S 10.00 Gudstjänst Daniel Lund-
stedt predikar. Söndax. Musikkåren.
28 T 12.00 Sopplunchgemenskap
28 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
29 O 14.30 Andakt på Fridhäll
29 O 18.00 Alpha
29 O 20.00 Andrum med nattvard
30 To 14.30 Stick-kontakten
31 F 09.00 Bön
31 F 19.00 Tonår

Februari 2020
2 S 10.00 Tillsammansgudstjänst med 
Eva Joelsson och Daniel Arkbro Tema” 
Blev Jesus rädd?”. Lovsångsteamet.
2 S 17.00 Bön för Tabergsådalen i 
Slättenkyrkan, Norrahammar
4 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
4 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
5 O 18.00 Alpha
6 To 15.00 Dagledigträff med Nisse 
Norén i Tabergs missionskyrka
7 F 09.00 Bön 

Vemdalen läger 9-15 feb

9 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt, Kollekt till 
kyrkbyggnadskassan. Sång & musik 
Isak Wendel. Lovsång: Frida Öhgren 
och Lotta Wendel. Söndax.
11 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
12 O 20.00 Andrum med nattvard
13 To 14.30 Stick-kontakten
14 F 09.00 Bön
16 S 10.00 Gudstjänst Predikan av 
Daniel Lundstedt. Insamling till Hela 
människan. Söndax. Sång och musik av 
TabergsBröderna
16 S 18.00 RPG Söndagsträff med 
Marianne Sandqvist och David Öhgren 
som berättar om Sam-Hjälp. Sång och 
musik av Frida och David Öhgren. 
18 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
18 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
19 O 18.00 Alpha
21 F 09.00 Bön
21 F 19.00 Tonår
22 L 16.00 TMUs årsmöte. Tacos, 
glassbuffé och barnaktiviteter.
23 S 10.00 Församlingens årshögtid 
och årsmöte Daniel Lundstedt predikar. 
Musikkåren. Söndax.
25 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
25 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
26 O 18.00 Alpha
26 O 20.00 Andrum med nattvard
27 To 14.30 Stick-kontakten
28 F 09.00 Bön
28 F 19.00 Tonår

Mars 2020
1 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Ulf Häggqvist Predikar. Vi ber och 
ger för SAM. Söndax.
1 S 17.00 Bön för Tabergsådalen i 
Equmeniakyrkan Hovslätt

    Det händer i Tabergs Missionskyrka 

Lokalt och globalt

Internationell fest för alla Storledarsamling för TMU 
Boka in 8 januari klockan 19.00. Storledarsamling för 
TMU:s olika barn-ungdomsgrupper. Samtal, gemenskap 
och planering för terminen. Välkommen med! 

Söndax startar upp 26 januari kl.10.00. För barn från 4 år. 
Barnens egen samling med bibelberättelser, pyssel, bön 
och lekar. Kontakt Åse-Marie Josefsson tel 073- 6753801. 

Miniscout Tisdagen den 21 januari kl 17.00 rullar ter-
minen igång för miniscouterna. För barn mellan 6-7 år. 
Ledarkontakt Helena Petersson tel 0706-518682 

Scout. En timme senare kl 18.00 drar scouterna igång 
för Spårar/Upptäckare/Äventyrare. För mer info kontakta 
Linda Andersson tel 0705-798361 

Tonår. Fredagen den 24 januari 19.00 startar Tonår för 
dig från 13 år och uppåt. Lekar, andakt, häng, fika och 
go gemenskap. Kontakt: Daniel Arkbro, tel 070-1192634 

Årsmöte för TMU lördagen den 22 februari kl.16.00. 
Årsmötet inleds med gemensam mat följt av förhandlingar 
och aktiviteter för barnen. Välkomna med!

samt auberginegratäng. Som bonus 
denna kväll, hade vi möjlighet att lära 
oss och testa armbrytning eller se på när 
andra försökte. Ewa pratade om att livet 
skiftar för oss alla och ibland kan jag be-
höva hjälp med något, en annan gång 
kan jag få hjälpa någon annan. Därför 
fick vi chansen att skriva upp oss på en 
lista på vad vi kan hjälpa till med samt 
vad vi eventuellt vill ha hjälp med. Ett 
oerhört bra initiativ. Hela kvällen värmde 
och gav god eftervärme!
Linda Skogberth



4

I ett av skjulen bor Margit, en ensamstående 
31-årig romsk kvinna med sina fem barn. 
Skjulet består av 2 små rum, utan fönster. 
Margit bär ett av barnen i famnen, i hennes 
mun finns några tänder och hon tittar på oss 
med blanka ögon.

Vår guide i lägret, socialarbetaren Terez  
berättar att Margit har en viktig roll i det 
sociala hjälparbetet i byn. Hon förmedlar 
information till de övriga boende i närområdet 
när det är samhällsinformation som ska för-
medlas. Lägret är en boplats för cirka 2000 
personer varav ungefär 800 är barn. En stor 
del av marken tillhör staten. Men Sam-Hjälp 
har bidragit till att en yta på cirka fyra villa-
tomter har kunnat köpas ut. En stund tidigare 
var kön lång till matutdelningen, 80 barn fick 
då dagens varma mål mat, mat som idag 

bestod av kåldolmar. Det är Mucei Jozsef som i 
femton år ansvarat för matutdelningen. 

Från kriminell till hjälparbetare
Jozsefs livsbana har varit krokig. Han är rom, 
46 år, make, pappa och morfar. Hans föräldrar 
gjorde affärer då Jozsef var liten och redan som 
10 åring började Jozsef att köpa och sälja gre-
jer. Hans inkomster växte och för 15 år sedan 
kunde han köpa en fin bil och åkte till andra 
länder för söka sponsorer, för att laga och sälja 
mat i lägret. Hans enda mål då, var bara att 
tjäna egna pengar. På den tiden hände det att 
råvarorna från maten som lagades var stulna. 
Jozsef och hans partner hade rymliga samve-
ten. Några år senare började Gud bearbeta 
Jozsefs hjärta. Han började lida av dåligt sam-
vete och fick så småningom kontakt med en 
pastor, Andrew, som han kände förtroende för.

Valea Rece
Matrester, plast och krossat glas ligger längs den slingriga 
stigen upp till den romska byn Valea Rece, som ligger i 
utkanten av Tirgu Mures i Rumänien. Efter att ha gått 
ett antal hundra meter når vi lägrets topp där vi 
möts av ett hundratal skjul, som är byggda 
av lösa plåtar, slitna mattor, masonitbitar 
och gamla madrasser. Hästar, höns, 
lösspringande hundar trängs mel-
lan herrelösa katter. En större 
grupp barn trängs och vill 
med smutsiga händer 
hälsa på besökarna 
från Sverige. 
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-  Jag är så tacksam till Gud. Han hjälper mig 
att förvandlas från dag till dag. Idag är mitt 
största intresse att hjälpa människor. När han 
säger detta sitter vi i hans garage vid hans 
fastighet som ligger 
intill lägret. Dagtid kör 
han ut bilen och gara-
get används som plats 
för läxläsning för 30-40 
tal barn, gruppsamtal 
för lärljungaträning. På 
kvällen körs bilen in och 
fungerar som bilgarage 
fram till nästa morgon. 

Barnen som deltar i läx-
läsningen erbjuds kläder och får också skjuts 
till kyrkan på söndagarna där man erbjuder 
söndagsskola, som bedrivs i kyrkans källare i 
två små rum.

-  Jozsef berättar att en av hans drömmar är 
att det i lägret ska kunna byggas hus med 
riktiga tak, med en vedspis så att familjerna 
ska kunna laga sin egen mat. I ett närliggande 
förråd hemma hos Jozsef får vi se kartonger 
från Sam-Hjälp stå staplade.  

Kartonger med pasta, tvål och konserver. 
Lådor som den lokala församlingen kommer 
att dela ut till jul. Det är också till de insatserna 
som gåvobevisen säljs till jul. Presentkort som 

omvandlas till mat till 
de romska barnen i 
dalen.

Det är dags att lämna 
lägret. Vi är stumma 
av intryck, vi ber för 
Jozsef och ber om 
Guds välsignelse över 
arbetet bland romerna 
i Valea Rece.

Här i missionsbladet skriver vi återkommande 
om människors väg till tro. Denna gång 
är det Rakel Erixon som svarat 
på våra frågor.

Vilken var din första kontakt med 
den kristna tron?
Jag är uppvuxen på en gård som heter 
Rödjorna och ligger utanför Bottnaryd. 
Mina föräldrar var troende och aktiva i 
missionshuset i Beth så det föll sig väl-
digt naturligt för mig att följa med dit. 
Det var söndagsskola där varje sön-
dag, vill jag minnas, och förmiddags-
gudstjänst var fjärde söndag. Därtill 
lite övriga samlingar nu och då. Beths 
missionshus ingick tillsammans med några andra 
missionshus i något som kallades Bottnarydskretsen 
och man turades om att anordna gudstjänst. 

Min väg till tro Var det vid något speciellt tillfälle du började 
kalla dig för kristen?
Varje höst hade vi under fyra onsdagskvällar i följd en 
mötesserie i Beth. Jag tror att jag var i tioårsåldern 

när jag en onsdag berättade för 
min pappa att ikväll ska jag bli frälst. 
Han tyckte att vi kunde be på direk-
ten men jag ville bestämt vänta till 
kvällens möte och så blev det. Efter 
mötet så bad den gästande pastorn 
för mig och på den vägen är det.

Vad betyder din tro för dig idag?
En väldigt viktig bit för mig är den 
fina gemenskapen jag får ta del av 
i församlingen. Såväl under sönda-
gens gudstjänt som under veckans 
övriga aktiviteter. Men inte minst så 
ger tron mig en trygghet, en glädje 

och ett stort hopp. Ett hopp om att det finns en him-
mel som väntar den dag vår vandring här är över.

Text och foto: Eva Joelsson

Text och foto: David Erixon



Klipp ut och ta med denna 
 annons till salongen så får du 

10% rabatt på en valfri be-
handling eller produkt. 
(Gäller t.o.m 28/2-19)

Bergslagsvägen 33, Taberg
www.tabergsskonhetsstudio.se

GOD JUL
&

GOTT NYTT ÅR 
ÖNSKAR VI ER 

ALLA!

Gunborg 
Bringevik

073-937 25 88
Jordshult 1

555 93 JÖNKÖPING

WWW.LILLASTUGANSLAMMSKINN.SE

ÖPPET
enligt överenskommelse - ring

LILLASTUGANS 
LAMMSKINN

Mitt i centrum av Taberg
Telefon: 036–32 78 90  |  Bergslagsvägen 29, Taberg

Öppet: Dygnet runt
Bemanning: mån – tors 16.00 – 20.00

www.trimfriskvard.se

Välkommen till oss på TRIM 

SOLA och TRÄNA 

ALLTID ÖPPET

Barnarpsgatan 7 Jönköping
www.rundquist-zalle.com

Välkommen!

Din butik i city!

036 12 70 70

Prova vår 
automatiska

biltvätt!

Bergslagsvägen 7, 562 42 Taberg
Mobil 073 070 70 70 • 070 732 39 28
www.dalens-bilverkstad.se
e-post: dalens@adbilverkstad.se

- Ett finansiellt varuhus med allt under ett tak

• Vi har något för var och en. - Våra erbjudanden utgår  
 från dina behov och din servicegrad. Vad passar dig?
• Kontantsmarta lösningar - vinn tid, känn dig trygg  
 och värna om miljön 
• Juristbyrån - juridiken i vardagen, vad gäller i livets  
 alla skeden
• Fastighetsbyrån - den som säljer mest har bäst koll på  
 marknaden
• Företagsförmedling - för dig som vill sälja ditt företag
 eller din kommersiella fastighet
Välkommen in till vårt kontor i Jönköping - Kom in till oss 
så berättar vi gärna mer

Måndag–fredag  8–21
Lördag 8–19
Söndag 9–19

Ansök om ICA Kundkort!
Nu ännu förmånligare och
massor av erbjudande!

Vi önskar alla kunder en god 
advent och en trevlig helg!

Elisabet • Carina
Bergslagsvägen 26, Taberg

Tel 64 556

Vi fixar  frisyren!

Trevlig 
helg
önskar

Tyghuset
Öppettider:

Måndag-Fredag 10-18
Lördag 10-14
036-632 76

Vi har öppet för dig!
       Måndag – fredag 8 – 21
       Lördag                 9 – 21
       Söndag                9 – 21

TABERG
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Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för 
hela livets behov inom funktionsnedsättning 
och psykosocial problematik.
Nytida Bergshyddan AB har LSS-boende för vuxna och barn/ 
ungdomar samt daglig verksamhet. Fristående grundsärskola 
och gymnasiesärskola.

www.nytida.se

Hos oss börjar den 
nya tiden.

Missionskyrkan Taberg
Torsdag 12/12 kl 10.30

LJUS- och 
LUCIAFEST
Luciafirande med barn 

från Bergsgårdens förskola. 
Sång och musik av MIX-kören.

Servering

Varmt välkommen!

Pensionärsgemenskap i 
Månsarp–Taberg på kristen grund

Tabergs bergslag XXV

Utgiven av

Tabergs bergslags HeMbYgDsFÖreNINg

Jönköpings län

2018

Kan köpas på Tabergs Bibliotek 

Tabergs Bergslags Hembygdsförening

Hembygdsboken

Jul i Taberg!
Lördag 21 december
Kl.15.30-19.00 vandrar vi till Tomteland.

Följ ljusslingan vid hotellet. Lys på 

tomtarna vid bergets fot. Alla barn 

som lämnar sin önskelista får en 

överraskning av tomtemor. 

OBS! Glöm ej ficklampa.

KOM OCH LYSSNA
TILL TOMTENS 

HISTORIA I BERGET!
Tabergs Köpmannaförening

Vårt riksförbund är representerat i regeringens samrådsgrupp i pensionärsfrågor 
med kraftfullt engagemang för religiösa och etiska frågor samt pensionsfrågor. 
Som grupp är vi engagerade i församlingarnas ekumeniska träffar för daglediga 
och pensionärer. Vi är representerade i styrelsen RPG inom Jönköpings kommun. 
Har du frågor – kontakta Rolf Gabrielson tel 070-843 12 24.
 
Välkommen med i gemenskapen!


