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God jul 

från oss!

“Och ljuset lyser i mörkret, och 
mörkret har inte övervunnit det” 

Joh 1:5



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 anställda kan dock nås 
på sina mobiltelefoner.

Pastor och föreståndare:
Daniel Lundstedt
Tel. 072-341 28 14 
pastor@tabergsmissionskyrka.se

Ungdomsledare
Karl Leander, 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. 070-744 80 81

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 vår 
pastor som har tystnadsplikt.
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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

“Och ljuset lyser i mörkret, 
och mörkret har inte över-
vunnit det” Joh 1:5

Julen har en så speciell inramning i 
Sverige, där årstidens mörker bryts 
av julens alla ljus som liksom förstär-
ker budskapet, att ljuset har brutit in 
i världen och övervunnit all ondska, 
allt mörkt och allt elände. Och samti-
digt är det en pågående process att 
övervinna mörkret, en process där vi 
får finnas med. 
Där vi bor, på Ecuadors stillahavskust, 
strax söder om ekvatorn, lyser solen 
på samma sätt året runt men visst 
finns det mörker också här. Kyrkans 2

InsiktenInsikten

UtsiktenUtsikten

Losing Touch with the
Living God
Att få höra att Gud älskar mig 
har både varit fantastiskt för mig 
att höra men det har tyvärr också 
flyttat mig längre från Gud till viss 
del. En mening med en så under-
bar och otrolig betydelse har bara 
blivit tomma ord i mitt huvud. 
Jag läser nu en bok som heter 
“Losing Touch with the Living 
God” skriven av John Benton där 
han förklarar profeten Malaki’s 
budskap och hur den verkligen 
kan vara relevant i kyrkan idag. 
I Israels fall blev de bekväma i den 
tid de levde i och började skjuta 
undan Gud mot sidan. Han blev 
inte lika viktig och man kände 
att man klarade sig rätt bra utan 
honom. Och det är nog lätt hänt 
idag. I alla fall blev det så för mig. 
Jag har aldrig haft några jättesvåra 
stunder i mitt liv som har fått mig 
att falla isär, vilket i sin tur har gjort 
mig väldigt bekväm och känt att 
Gud inte varit så väsentlig för mig. 
Bönen var heller aldrig superviktig 
för mig förrän nu. Det förekom 
väl någon form av bön men det 
var aldrig så att jag hade någon 
tid där jag var ensam tillsammans 
med Gud. När vi kollar på Jesus 
(som är Guds son och Gud själv) 

ser vi att han gick iväg för att be 
och spendera tid ensam med 
sin Fader. Det kunde vara tidiga 
morgnar som han gav sig iväg till 
en enslig plats eller någon gång 
under dagen när mycket pågick. 
(Mark 1:35, Luk 5:16) Och det var 
nog inte bara korta stunder hel-
ler utan det är inte otroligt att han 
var borta ett bra tag för att be. I 
Getsemane ser vi att Jesus bad i 
alla fall i en timme. Förmodligen 
mer. För att verkligen urskilja vad 
Gud ville att han skulle göra. (Matt 
26:36-46). Så om bön var så viktigt 
för Guds son, hur viktigt är det inte 
för oss människor att spendera 
ensam tid med Gud?

Att spendera ensam tid inför Gud 
gör skillnad i ens liv och man kom-
mer närmre honom. Men Gud 
förtjänar faktiskt också att vi söker 
honom och inser det goda som 
han gjort i våra liv och att vi verkli-
gen tackar honom för det. För han 
har gjort så mycket mer gott i våra 
liv än vad vi kanske tror.

“Ni ska söka mig, och ni ska också 
finna mig om ni söker mig av hela 
ert hjärta.” Jer 29:13

Karl Leander, ungdomsledare

utmaning är påtaglig i ett samhälle 
som inte når alla, på det sätt vi är 
vana av från Sverige. Pandemin har 
skapat mycket lidande, återigen ser 
vi barn som tigger, något Ecuador 
varit förskonat från det senaste 
decenniet. 

Vi är engagerade i projektet Alas 
de Libertad, Vingar av frihet, som 
handlar om att jobba mot våld i 
nära relationer. Det finns statistik 
som talar om att åtta av tio kvinnor 
utsatts för våld inom hemmets väg-
gar. Behoven är alltså enorma men 
det lilla som kan göras ger ringar på 
vattnet. Ibland samarbetar vi med 
lokala politiker som kallas samman 



Storledarsamling för TMU

Boka in 12 januari klockan 19.00. 
Storledarsamling för TMU:s olika 
barn-ungdomsgrupper. Samtal, 
gemenskap och planering för 
terminen.

Välkommen med!

Söndax startar upp 23 januari kl.10.00. (Ej vid tillsammansgudstjänst) 
För barn från 4 år. Barnens egen samling med bibelberättelser, pys-
sel, bön och lekar. Kontakt: Åse-Marie Josefsson tel 073- 6753801. 

Miniscout Tisdagen den 25 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 25 januari kl 18.00 drar scouterna 
igång för Spårare/Upptäckare/Äventyrare.  
Kontakt: Linda Andersson tel 0705-798361. 

Tonår (FF). Fredagen den 21 januari 19.00 startar Tonår för dig  
från 13 år och uppåt. Lekar, andakt, häng, fika och go gemenskap.  
Kontakt: Karl Leander, tel 070-1192634 3

Jag är uppvuxen i Taberg och många av 
mina barndomsminnen är förknippade 
med aktiviteter i “gamla” Missionskyrkan 
i backen, där jag var med i Sön-
dagsskolan, Unga röster och 
musikkåren. Senare började 
jag på Tonår och blev 
den första årskullen som 
konfirmerades i den 
“nya” Missionskyrkan. 
Jag minns att det var 
under  en andakt på 
en tonårskväll som 
frågan ställdes om jag 
ville vara en kristen och 
det kändes naturligt att 
svara ja på den frågan. 

Det kristna grundfundamentet 
har funnits med sedan jag var liten 

och det är den grunden som fortfarande 
finns kvar i min tro. Sedan har den tron med 
åren även fått utvecklas till en relation med 

Jesus. Jag upplever att jag flera gånger 
under livet återkommit till mitt be-

slut och fått göra nya avstamp i 
min tro och mitt beslut, utifrån 

den situation som jag just då 
befunnit mig i. Tittar jag i 
backspegeln kan jag se att 
min tro alltid funnits där och 
även relationen med Jesus.  
Även om den inte alltid 
upplevts lika påtaglig, så 

kan jag se att den har präg-
lat olika beslut jag tagit, stora 

som små och även fått vara en 
vägvisare vid olika vägval. För mig 

är tron en grundtrygghet i min vardag. 

        Linda Andersson

Min väg till tro

av ledare från olika byar för att ta emot undervisning om 
våldets orsaker och lösningar, samt rent konkret hur 
man gör en anmälan och hur livet kan fortsätta efter en 
destruktiv relation. Var och en får uppdraget att dela 
vidare det som de lär sig. Vi litar på att Jesus använder 
detta för att förvandla världen. 

Våld är ofta ett uttryck på att man saknar metoder för 
att hantera sin frustration och ilska. Orden fattas. Men 
Jesus, Guds ord, vill finnas där, mitt i livet och vara 
grunden för ett liv som är gott. För oss i Ecuador, för dig 
i Taberg eller var du än befinner dig.

Guds välsignelse

Familjen Hermansson i Ecuador



December
2 To 15.00 Dagledigträff i Månsarps 
Församlingsgård.
3 F 09.00 Bön
5 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt. Lovsångs-
teamet.
5 S 17.00 Ekumeniskbön för Tabergs-
ådalen i Pingstkyrkan, Taberg. 
7 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
9 To 14.30 Stick-kontakten
10 F 09.00 Bön
11 L 15.00 Julmarknad, se notis.
12 S 10.00 Barnens julfest Barnen i 
Söndax medverkar med julspel och 
sång. Musikkåren spelar.
14 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap 
Avslutning
17 F 09.00 Bön
18 L 14/15/16 Andakter på våra äldre-
boenden i Norrahammar.
19 S 10.00 Gudstjänst Predikan Daniel 
Lundstedt, Närradiosändning.
19 S 17.00 och 19.00 Julkonsert 
Advent till jul i Månsarps kyrka  
(gemensam kör och musikkår)
24 F 10.00 Samling vid krubban
Predikan Daniel Lundstedt. Sång och 
musik Sofia och Thilde Carlstedt.
26 S 10.00 Gudstjänst Predikan Daniel 
Lundstedt

Januari
2 S 10.00 Nattvardsgudstjänst Predikan 
Daniel Lundstedt.
2 S 17.00 Ekumenisk bön för Tabergså-
dalen i Månsarps kyrka. 
7 F 09.00 Bön
9 S 10.00 Gudstjänst Predikan Daniel 
Åkerblad, församlingsutvecklare,  
Equmeniakyrkan region öst. Sång och  
musik Rolf och Ingrid Gabrielson.  
Insamling till Equmeniakyrkan.

Ekumeniska böneveckan 11-16 Januari

11 Ti 19.00 Gemensam bön i Månsarps 
Missionshus
12 O 19.00 Gemensam bön i Månsarps 
kyrka
12 O 19.00 Storledarsamling, se notis
13 To 19.00 Gemensam bön i Pingst-
kyrkan, Taberg
14 Fr 09.00 Bön
14 Fr 19.00 Gemensam bön i Missions-
kyrkan, Taberg
15 L 16.00 Föreläsning av Patrik 
Hagman 2*45 min med fika i mitten i 
Missionskyrkan, Taberg
16 S 11.00 Ekumenisk mässa i Månsarps 
kyrka. Predikan Patrik Hagman.

20 To 14.30 RPG:s årsmöte i Pingstkyrkan
21 F 09.00 Bön
23 S 10.00 Gudstjänst Predikan Daniel 
Lundstedt. Musikkåren.
25 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap

27 To 14.30 Stick-kontakten
28 F 09.00 Bön
29 L 18.00 American Supper, se notis.
30 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt. Lovsångs-
teamet.

Februari
1 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
3 To 15.00 Dagledigträff med Börje 
Erdtman och TabergsBröderna.
4 F 09.00 Bön
6 S 10.00 Tillsammansgudstjänst 
Konsert med Elisabeth Andersson mfl
6 S 17.00 Ekumenisk bön för Tabergs-
ådalen i Missionskyrkan, Taberg
8 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
11 Fr 09.00 Bön
13 S 10.00 Gudstjänst Predikan Stefan 
Elg, styrelseordförande för SAM. Vi ber 
och ger för SAM. Sång Frida Öhgren.
15 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
18 Fr 09.00 Bön
20 S 10.00 Gudstjänst Predikan Daniel 
Lundstedt. Lovsångsteamet.
20 S 18.00 Söndagsträff med Irene och 
Roberth Johansson samt Margareta 
Wittgård.
22 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
25 F 09.00 Bön
25 F 19.30 TMUs årsmöte, se notis
26 L 09.00 Frukost med årsmötesför-
handlingar, se notis
27 S 10.00 Årshögtid Predikan Daniel 
Lundstedt. Musikkåren.
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Välkommen på American Supper

American Supper innebär att man bjuder på en maträtt samt att 
man får gå hem till någon man kanske annars inte brukar umgås 
med och äta enkel god mat och umgås. 

Vi träffas i Tabergs Missionskyrka lördagen den 29/1 kl 17.30. 
Där får ni reda på var ni ska äta förrätt. Var varmrätten ska ätas 
avslöjas senare. Efter avslutad varmrätt samlas vi i Tabergs 
Missionskyrka igen runt kl 20.15 för att äta efterrätt tillsammans. 
Så kom till kyrkan den 29/1 kl 17.30 så ordnar sig resten!

Anmäl dig via mail ewa@altgarde.se tel 0727-278818 eller på en 
anmälningslista i Tabergs Missionskyrka. Sista anmälningsdag den 
16/1.

Ni/du får också fylla i vilken rätt ni/du kan tänka er bidra med och 
om ni/du har någon allergi. Bjuder ni/du på förrätten så får ni/du 
gå till någon och äta varmrätt osv. 

Väl mött till en trevlig kväll tillsammans!

/Jansson, Ericsson, Hammarlund, Isaksson, Altgärde

Konsert 6 februari kl 10.00

Sångerna i nya albumet ”Tillsammans” påminner 
oss om vikten av hur vi är mot varandra. Värdegrun-
den och den gyllene regeln går hand i hand. Detta 
genomlyser alla sångerna i vår konsert. Vi behöver 
ständigt påminnas om detta viktiga budskap både 
barn och äldre. Vi som medverkar är därför i åldrar-
na 7- 60 + och vi hoppas att få sjunga för alla åldrar!  

Jag som skrivit sångerna heter Elisabeth Andersson 
och har vuxit upp i Tabergs Missionsförsamling. Vi 
som medverkar kommer från Jönköping. Välkomna, 
hoppas vi ses. /Elisabeth Andersson

    Det händer i Tabergs Missionskyrka 

NotiserNotiser

Det händer i TMU
Tisdagar 17:00 Miniscout
Tisdagar 18:00 Scout
Fredagar 19:00 FF Tonår
Söndagar 10:00 Söndax 
(ej vid Tillsammansgudstjänst)



Nu har Tabergsborna Jakob och Therese 
Altgärde åter rest till Nepal med sina barn för 
att under ett år bo och arbeta på en plats som 
heter Tansen. De reste från Sverige i början 
av september och efter en inledande tid med 
språk- och kulturstudier i Kathmandu anlände 
de i mitten av oktober i Tansen. 

Kan ni berätta lite kort om landet Nepal och 
vad som är syftet med er resa? 

Nepal är beläget på Himalayas sydsluttning, inkilat 
mellan Indien och Kina. Nepal är ett av Asiens fat-
tigaste länder, men också förmodligen ett av värl-
dens vackraste länder - åtta av världens tio högsta 
bergstoppar är belägna här. Landet har tre gånger 
så stor befolkning som Sverige på motsvarande en 
tredjedel av Sveriges yta.  
Den kristna missionsorganisationen United Mission 
to Nepal (UMN) har under närmare 70 år funnits 
här och gett ett avsevärt bidrag till landets utveck-
ling inom flera samhällssektorer, bl.a. sjukvården. 
UMN fokuserar på att tjäna de allra fattigaste 
i befolkningen. Vi kommer bo i staden Tansen 
som är belägen 30 mil väster om huvudstaden 
Kathmandu. Jakob ska arbeta som läkare på 
UMN:s missionssjukhus här och Therese kommer 
vara lärare i skolan som finns i anslutning till sjuk-
huset.  

Detta är inte er första resa dit, vad är det som 
får er att återvända? 

Vår första resa till Nepal 2009 gjorde stora intryck 
på oss – mötet med det nepalesiska folket och 
den kristna kyrkan, skönheten i naturen, fattigdo-
men och missionärernas arbete på sjukhuset – var 
alltsammans saker som gjorde att vi hoppades 
återvända. Vi har besökt olika sjukhus i Nepal 
några gånger sedan dess men som längst upp till 
tre månader. Nu när Jakob i somras blev färdig 
specialistläkare kom möjligheten att få arbetsvi-
sum i Nepal och stanna en lite längre period. 

Denna gång ska ni vara i Nepal nästan ett år, 
hur känns det? 

Det känns som en fantastisk möjlighet. Vi är också 
tacksamma att få åka tillsammans med två andra 
svenska familjer, vilka båda har erfarenhet av mis-
sionsuppdrag i Nepal sedan tidigare. Vi är vänner 
sedan flera år och har barn i ungefär samma åldrar. 
Vi kommer att sakna familj och vänner hemma i 
Sverige men vi får samtidigt chansen till ett djupa-
re möte med Nepal och dess befolkning och för-
hoppningsvis möjlighet att bidra på plats i Tansen. 
När familjen Altgärde sommaren 2022 har återvänt 
från Nepal ser vi fram emot att få ta del av hur vis-
telsen där har varit. 

Text: David Erixon Foto: Familjen Altgärde

På missionsresa i Nepal
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Måndag–fredag  7–21
Lördag 8–20
Söndag 8–20

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



Bergslagsvägen 33, Taberg
www.tabergsskonhetsstudio.se

GOD JUL
&

GOTT NYTT ÅR 

ÖNSKAR VI ER 
ALLA!

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!

Gunborg 
Bringevik

073-937 25 88
Jordshult 1

555 93 JÖNKÖPING

WWW.LILLASTUGANSLAMMSKINN.SE

ÖPPET
enligt överenskommelse - ring

LILLASTUGANS 
LAMMSKINN

Gunborg 
Bringevik

073-937 25 88
Jordshult 1

555 93 JÖNKÖPING

WWW.LILLASTUGANSLAMMSKINN.SE

ÖPPET
enligt överenskommelse - ring

LILLASTUGANS 
LAMMSKINN

Gunborg 
Bringevik

073-937 25 88
Jordshult 1

555 93 JÖNKÖPING

WWW.LILLASTUGANSLAMMSKINN.SE

ÖPPET
enligt överenskommelse - ring

LILLASTUGANS 
LAMMSKINN

Gunborg 
Bringevik

073-937 25 88
Jordshult 1

555 93 JÖNKÖPING

WWW.LILLASTUGANSLAMMSKINN.SE

ÖPPET
enligt överenskommelse - ring

LILLASTUGANS 
LAMMSKINN

www.dalens-bilverkstad.se
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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.  
Har du programtips så hör gärna av dig till Carl-Johan!

Lyssna på Radio Vättervåg FM 98,5 MHz

Välkommen till RPG – en ideell och 
partipolitiskt obunden pensionärs-
organisation. Med kristna värderingar 
som grund arbetar vi för en trygg 
framtid som äldre och som anhörig.
  RPG är öppen för alla och 
har ca 15 000 medlemmar och 
besökare i 170 föreningar.

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

• Omsorg

• Programverksamhet

• Senior-Posten

• Medlemsförsäkring

• Gemenskap

• Resor

• Smart Senior

RPG Månsarp-Taberg är en ekumenisk 
gemenskap som leds av en styrelse 
från kyrkor/församlingar i 
Månsarp/Taberg.

www.rpg.org.se

POSTTIDNING. TABERGS MISSIONSBLAD DECEMBER 2021  – FEBRUARI 2022

God jul & Gott 
nytt år önskar vi 

er alla!
Tabergs Bergslags Hembygdsförening

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.


