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God jul 

från oss!

”...min frid ger jag er. Jag ger er inte 
det som världen ger. Känn ingen oro 

och tappa inte modet.”
Joh.14:27



December
4 F 09.00 Bön
6 S 10.00 Gudstjänst Predikan Eva  
Joelsson. Lovsångsteamet.
6 S 17.00 Ekumenisk bön för  
Tabergsådalen i Pingstkyrkan Taberg.
11 F 09.00 Bön
13 S 10.00 Gudstjänst  
Ev Barnens avslutning. 
18 F 09.00 Bön
20 S 10.00 Gudstjänst Predikan Daniel 
Lundstedt. Sång Anna Carlsson och 
Christian Gerhardson.
24 To 10.00 Samling vid krubban med 
Eva Joelsson. Sång Sofia Carlstedt.
27 S 10.00 Gudstjänst. Predikan Eva 
Joelsson. Sång Rolf och Ingrid Gabrielson.
Januari
3 S 10.00 Gudstjänst. Predikan Daniel 
Lundstedt. 
3 S 17.00 Ekumenisk bön för  
Tabergsådalen i Slättenkyrkan.
8 F 09.00 Bön
10 S 10.00 Gudstjänst. Predikan Daniel 
Lundstedt. Lovsångsteamet.
13 On 19.00 Storledarsamling
15 F 09.00 Bön
16 L 09.00 Frukost med 
friskvårdstema. Se bild.
17 S 10.00 Gudstjänst. 
Predikan Eva Joelsson.

Ekumeniska böneveckan v.3

19 Ti 15–19 Öppen kyrka för bön,  
bönesamling 19.00 i Månsarps Kyrka, 
fika
20 On 15-19 Öppen kyrka för bön, 
bönesamling 19.00 i Månsarps 
missionshus
21 To 15-19 Öppen kyrka för bön, 
bönesamling 19.00 i Tabergs Pingst-
kyrka
22 Fr 15-19 Öppen kyrka för bön,  
bönesamling 19.00 i Tabergs Missionskyrka
23 Lö 16-18 Undervisning med Björn 
Gusmark med paus för fika i Månsarps 
Missionshus
Avslutande andakt/bön
23 Lö Barnkördag i Equmeniakyrkan 
Hovslätt (mer info kommer)
24 Sö 10.00 Ekumenisk gudstjänst i 
Tabergs Missionskyrka: Predikan Björn 
Gusmark

29 F 09.00 Bön
31 S 10.00 Gudstjänst Predikan Daniel 
Lundstedt. Närradiosändning. Musikkåren.

Februari
5 F 09.00 Bön
5 F 18.00 After work med med Daniel 
och Therese Belge.
7 S 10.00 Tillsammansgudstjänst 
Predikan Eva Joelsson.
7 S 17.00 Ekumenisk bön för Tabergs-
ådalen i Equmeniakyrkan Hovslätt.
12 F 09.00 Bön
14 S 10.00 Gudstjänst. 
Predikan Daniel Lundstedt. Insamling till 
Hela människan. Lovsångsteamet.
19 F 09.00 Bön
21 S 10.00 Gudstjänst. Vi ber och ger 
till SAM. Besök. Sång Öhgren och  
Holmberg.
26 F 09.00 Bön
26 F 18.00 TMUs årsmöte
28 S 09.00 Frukost. Sedan församling-
ens årsmötesförhandlingar. Ca 13.00 
lunch. 14.00 Sändningsgudstjänst. 15.00 
avslutning.

Den sista helgen i september  
använde Missionsförsamlingen sin 
Missionskyrka i Malmberget för sista 
gången. Det var då 58 år sedan 
denna senaste kyrkolokal togs i bruk. 
Men på grund av samhällsomvand-
lingen, då hela Malmberget kommer 
att nedmonteras, måste också  
församlingen nu lämna kyrkan.
 
På söndagen 27/9 var det avslut-
ningsgudstjänst under medverkan av 
bl. a. vår regionale kyrkoledare André 
Jakobsson och Equmeniakyrkans 
chef för nationella enheten Pär  
Alfredsson. Att lämna vår älskade  
kyrka kändes verkligen mer än bara 
som ett stänk av vemod, men vi 
kände också en förtröstan på Guds 
omsorg om församlingen även för 
kommande dagar. Det är svårt att 
uppleva detta uppbrott som en 
katastrof då tiden som ligger fram-
för oss är fylld av både möjligheter 
och utmaningar att fortsätta. Evang-
eliet måste även i fortsättningen 
presenteras och predikas. I slutet 
av gudstjänsten lyftes korset ner av 
undertecknade och tillsammans med 

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
Cristine Salomonsson, 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:
David Erixon, Bodil Crona, 
Lars Sjöstrand, Ewa Altgärde
samt de anställda.  
Layout: David Öhgren 
Illustration sid 1: Staffan Nylander 
Ansvarig utgivare: Eva Berntsson
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InsiktenInsikten

UtsiktenUtsikten

Värme i ett möte

För ett tag sedan, då jag lämnat 
bilen på verkstad i Jönköping, 
mötte jag människor. Ja, det kan 
tyckas knäppt, det är klart man 
möter människor i stan. Men vad 
jag menar är möte med stort M. 

Då jag var osäker på vägen, valde 
jag att fråga ett antal personer  
efterhand. Mammor med barn-
vagn, daglediga, studenter och 
några äldre. Somliga gick med 
headset, andra ivrigt pratande 
med varandra. 

När jag förklarade mitt ärende, så 
började de vänligt förklara vägen. 
Våra blickar möttes. Det fanns 

värme i mötet, viljan att jag skulle 
hitta fram och flera gånger avsluta-
des samtalet med orden lycka till. 

Det kändes gott i hjärteroten, att 
se varandra, att bli sedd, vänligt, 
varmt och fyllt av omtanke. Jag 
tror vi alla behöver bli sedda, på 
riktigt, trots plexiglas och avstånd. 

Den som alltid ser oss ger oss  
välsignelse, önskar oss välgång. 
Han som vänder sitt ansikte till oss. 
Du och jag är sedda och älskade. 
Herren låter sitt ansikte lysa mot 
oss och visar oss nåd.
Herren vänder sitt ansikte till oss 
och ger oss frid.

Eva Joelsson, familjepastor

    Det händer i Tabergs Missionskyrka 

Ett nytt kapitel

Söndax startar upp 17 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 26 januari kl 17.00 rullar terminen  
igång för miniscouterna. För barn mellan 6-7 år.  
Kontakt: Helena Petersson tel 0706-518682. 

Scout. En timme senare den 26 januari kl 18.00 drar scouterna 
igång för Spårare/Upptäckare/Äventyrare.  
Kontakt: Linda Andersson tel 0705-798361. 

Tonår. Fredagen den 22 januari 19.00 startar Tonår för dig  
från 13 år och uppåt. Lekar, andakt, häng, fika och go gemenskap.  
Kontakt: Cristine Salomonsson, tel 070-1192634

Tablås startar upp 26 januari kl.17.00. För unga blåsmusiker som  
kan spela en skala c till c. Kontakt: Magnus Rydberg 0702-2304631.

Bibeln och ljusstakarna bars det ut 
under det att psalm nr 89 sjöngs  
och samtliga gudstjänstdeltagare 
följde med, ut ur kyrkan. Sedan 
låstes kyrkdörren. Denna del i guds-
tjänsten var så mäktig att tårarna 
stockade igen halsen, men vi upple-
ver också stor tacksamhet för vad 
kyrkan har fått betyda.

LKAB har nu satt upp stängsel runt 
kyrkobyggnaden för arbete med 
sanering och kommande rivning.  
Församlingen hyr nu en lokal i 
Gällivare centrum för ungdoms-
verksamheten där vi även kan fira 
gudstjänst. Men det är också både 
intressant och inspirerande att 
några gånger i veckan kunna sitta 
på ett kafé i Gällivare centrum, där 
det också blir tillfälle att få vittna om 
Jesus; församlingen är ju där vi är. 
1:a Krönikeboken 16:23-24. Sjung 
till Herrens ära, ropa ut hans seger 
dag efter dag! Förkunna hans ära 
bland folken, bland alla människor 
hans under. 
 Helena Apelqvist 
Börje Gustavsson

JULMARKNAD
Årets julmarknad ersätts av en julhandel som startar  
söndagen den 6/12 direkt efter gudstjänsten. Välkommen 
att köpa bröd, godis, sill, ostkaka, marmelad, senap, kak-
burkar, blommor mm. För dig som behöver finns möjlighet 
till beställning och hemleverans. Ring i så fall Linda Andersson 
på telefon 070 579 83 61 dagen före, dvs lördagen den 5/12. 
Julhandeln kommer att ske under förutsättning att vi åter 
igen får samlas till fysiska samlingar.

INFORMATION OM FÖRSAMLINGENS GUDSTJÄNSTLIV & ÖVRIG VERKSAMHET
Vi i Tabergs Missionskyrka följer noggrant utvecklingen av Covid-19 och riktlinjer och rekommendationer 
från Folkhälsomyndigheten. Detta kan förändras fort. För uppdaterad information kring Covid-19 och 
våra samlingar hänvisar vi därför till vår hemsida; www.tabergsmissionskyrka.se. (Där finns all praktisk 
information kring våra samlingar. Följ oss även gärna på sociala medier.) Vi hoppas och ber att läget 
med Covid-19 ska förbättras.

Ledigheter:
Daniel: 4-6/12, 24-27/12, 15-17/1, 19-21/2
Eva: 1-4/1, 29-31/1, 26-28/2
Cristine: 22-29/12, 29/1-1/2

Frukost  Frukost  
16/116/1
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En kväll i början av oktober fick jag möjlighet 
att samtala med Therese och Daniel Belge - 
paret som i somras besteg Kebnekajse trots 
att Daniel är blind sedan barndomen och 
Therese har nervsjukdomen MS sedan 11 år 
tillbaka. 
- Vi har alltid varit äventyrliga och velat upp-
leva mycket på olika sätt, förklarar Daniel. Han 
och Therese har varit ett par i 19 år. De har 
alltid tränat och gjort nästan allt tillsammans. 
Therese säger att de därför är väl samspelta 
och får styrka av varandra. 

Tanken på Kebnekaise kom under förra hösten, 
före Coronautbrottet, och blev förverkligat under 
sommaren i år. Daniel hade aldrig sett eller upp-
levt ett berg. 
- Jag tänkte, varför inte? säger han själv på frågan 
om varför. 

Att bestiga Kebnekaise är en stor utmaning för alla 
men för paret Belge än större. Therese berättar att 
hon oroade sig för att vandringen skulle pågå i så 
många timmar och att tröttheten som sjukdomen 

för med sig då skulle kunna bli svår att hantera. 
För Daniel blev en skadad fotled det mest krä-
vande och inte det faktum att han inte har någon 
syn. Varje steg blev kämpigt och smärtsamt. Paret 
valde den östra leden som betraktas som den 
svåraste då den innehåller en del ren klättring och 
alltid görs tillsammans med guide. Men Therese 
berättar att delarna som innehöll klättring ändå 
gav en adrenalinkick och gjorde vandringen roligare! 
- Det blev ett avbrott i själva vandringen, säger 
hon.  

Daniel berättar med entusiasm hur han fick energi 
av Therese som hela tiden var pigg och glad. Hon 
å sin sida gick en bit bakom Daniel och guiden 
och då de tog god tid på sig medförde det att 
Therese hann njuta ännu mer av upplevelsen och 
utsikten. Samtidigt såg hon hur Daniel tvingades 
kämpa för varje steg men hela tiden outtröttligt 
kämpade vidare. 

De beskriver båda att känslan när de stod på top-
pen var obeskrivlig men att det ändå tog några 
dagar innan upplevelsen sjönk in. Efter noggranna 

Paret Belge 
-Jag tänkte, varför inte?
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efterforskningar kan paret också konstatera att 
Daniel är den enda blinda person som tagit den 
Östra leden till toppen. 

När vi pratar om vilka erfarenheter de skaffat sig 
och vilka råd de skulle ge till andra så är de båda 
eniga i att den mentala inställningen är viktig. Det 
är viktigt att känna sig själv och som Daniel säger;
- Det är att ta sig vatten över huvudet men vara 
medveten om att man gör det!

För Therese del har det känts viktigt att vara väl 
förberedd och läsa in sig ordentligt. Det har de 
haft stor nytta av båda två samtidigt som det 
också blir en del av själva äventyret. De tycker 
också det är viktigt att också planera in realistiskt 
med tid så man hinner njuta.

Framtidsplaner då?... Jodå, just nu håller Daniel 
på att förbereda sig för ett triathlon! Det innebär 
att man vid ett och samma tillfälle simmar 3,8 km, 
cyklar 18 mil och avslutningsvis springer ett mara-
ton! Återigen en enorm utmaning för alla men än 
större för Daniel. För tillfället tränar han mycket 
löpning och simning. Therese å sin sida tränar i 
grupp och på gym. De uttrycker unisont att det 

känns ovant att träna var och en för sig då de är 
vana att alltid träna gemensamt. Men gemensamt 
projekt saknas såklart inte heller – de läser just 
nu på inför att eventuellt bestiga Galdhöpiggen 
i Norge som är norra Europas (!) högsta berg 
med sina 2 469 meter över havet. Det här med att 
bestiga höga berg och övervinna hinder är något 
det här paret behärskar nämligen!

I februari får du möjlighet att lyssna på Therese 
och Daniel på en after work i Missionskyrkan. De 
kommer då berätta mer om sin resa och vilka erfa-
renheter de fått med sig samt planerna framöver. 
Missa inte det tillfället! Jag tackar för samtalet och 
önskar paret Belge lycka till så länge och ser fram 
emot att få hälsa dem välkomna till AW i vinter så 
vi får höra mer!

FAKTA KEBNEKAISE (Wikipedia):
Län: Norrbottens län
Landskap: Lappland
Kommun: Kiruna Kommun 
Bergskedja: Skanderna
Höjdläge: 2097 m.ö.h.
Bestegs först av Charles Rabot, Pehr 
Abrahamsson och Hans Monsen.

En alphakurs är en slags grundkurs i kristen 
tro. För att få svar på frågan hur det är att gå 
en sådan kurs kontaktar jag Ulrika Elw som 
gick en alphakurs i Tabergs Missionskyrka för 
några år sedan.

Vad gör man på en alphakurs?

Man träffas ett antal kvällar för att lära 
sig mer om grunderna i den kristna 
tron. Det är inte så att man behöver 
ha gått till kyrkan hela livet för att vara 
med utan alla var välkomna och flera 
deltagarna var människor som till var-
dags inte deltar i församlingens verk-
samhet. Det var fint tycker jag. 

Varje kväll inleddes med att vi åt mat tillsammans. 
Därefter så pratade någon av församlingens två 
pastorer kring det som var kvällens tema. De 
pratade ofta utifrån sina egna erfarenheter vilket 

Hur är det att gå Alphakurs?

gjorde att det kändes väldigt personligt. Efter 
det så delade vi upp oss i mindre grupper 
där vi fick möjlighet att stöta och blöta våra 
egna funderingar kring dagens ämne. Kvällen 

avslutades i större grupp över en 
kopp kaffe.

Är det något speciellt du minns 
som givande?

Samtalen i mindre grupper blev 
ofta personliga och man kom 
nära varandra vilket ledde till en 
mycket fin gemenskap. Något 
som jag än idag delar med de 
andra som var med i gruppen. 

Vi kom liksom nära varandra. Inte 
minst den gången under kursen då vi hade en 
heldag tillsammans och gjorde en utflykt, det 
minns jag som särskilt givande.

Text: Eva Joelsson

Foto: Anton Wiklund/Sveriges Radio, Belges

Text: David Erixon



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 12-18
Lördag 10-14
036-632 76

Vi har öppet för dig!
Måndag–fredag 7–21
Lördag–söndag 9–21
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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.

Pensionärsgemenskap i 
Månsarp–Taberg på kristen grund

God jul & 
Gott nytt år 
önskar vi er 

alla!

Tabergs Bergslags 
Hembygdsförening

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!

Jönköpings Närradioförening – Radio Vättervåg – sänder genom lokala föreningar program 
under ca 32 timmar varje vecka. Sändningarna fyller ett stort behov bland en trogen lyssnar-
skara, samtidigt som de utgör ett levande inslag i bygdens kulturliv.

Tabergs Missionsförsamling är med i en av dessa närradioföreningar – Samradio 98,5. Gå in på 
Radio Vättervågs hemsida och läs mer. Där hittar du också programtablåerna och genom Program-
biblioteket går det att lyssna på en del program i efterhand. Programtablå finns också i Jönköpings 
Posten på tisdagar.

Carl-Johan Elg ansvarar för en del Fredagskvällar med Tabergsanknytning. Ibland är han ensam i  
studion och ibland har han gäster med.  Några program finns nu i Programbiblioteket. Bl a ett  
aktuellt – Tankar och berättelser i Coronatid. Har du programtips så hör gärna av dig till Carl-Johan!

Lyssna på Radio Vättervåg FM 98,5 MHz


