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“Nu gör jag något nytt.” 
Jesaja 43:19a

Välkommen 

till kyrkan!



Tabergs 
Missionsförsamling
 
Expedition
Tabergs Missionskyrka
Centrumplan 5, 562 42 Taberg
Tel. 036-36 71 50
info@tabergsmissionskyrka.se
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 (tom 27/1):
Daniel Lundstedt. Tel. 072-341 28 14 
pastor@tabergsmissionskyrka.se

Pastor för barn och unga:
Ulrika Johansson. Tel. 070-119 26 35
ulrika.johansson@tabergsmissionskyrka.se

Ungdomsledare
Karl Leander. Tel. 070-119 26 34 
ungdomsledare@tabergsmissionskyrka.se

Ordförande
Eva Berntsson. Tel. 073-031 73 07
eva.berntsson@tabergsmissionskyrka.se

Vice ordförande  
Henrik Karlstedt. Tel. 070-285 01 07

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
Swish till församlingen: 123 363 41 36
Bankgiro till TMU: 873-2448
Swish till TMU: 123 437 86 00

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  
våra pastorer som har tystnadsplikt.

Redaktionskommitté  
för Missionsbladet:
David Erixon, Bodil Crona,  
Ewa Altgärde samt de anställda.  
Layout: David Öhgren 
Illustration sid 1: Staffan Nylander 
Ansvarig utgivare: Eva Berntsson
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Insikten

Utsikten

Gud gör något nytt

Slutet av år 2022 närmar sig och vi 
går in mot ett nytt år, år 2023. Vi kan 
ha en tanke om vad som kommer 
ske nästa år, men helt säkra kan vi 
inte vara. Men när Gud gör något 
nytt har Gud bättre kontroll på vad 
som kommer ske.

   När Gud sände sin son Jesus till 
världen, det som vi firar i juletiden, 
var det något helt nytt som skedde. 
Något liknande hade aldrig hänt 
förut. Men det var inte en slump. 
Detta var en del av Guds rädd-
ningsplan för världen sedan länge. 
I Bibeln finns det många förutsä-
gelser om detta från flera hundra år 
innan det skedde. En av dessa finns 
hos Jesaja »Då skall Herren själv ge 
er ett tecken: Den unga kvinnan är 
havande och skall föda en son, och 

hon skall ge honom namnet Immanu 
El, ’Gud med oss’.» (Jes 7:14)
   Men innan Jesus föddes hade 
det varit tyst från profeterna i 400 
år. Även om det judiska folket hade 
väntat länge på en Messias, så var 
de nog inte helt beredda när han 
kom. De hade nog heller inte tänkt 
att Messias skulle födas som ett litet 
gossebarn under enkla förhållanden. 
Men när Gud gör något nytt blir det 
inte alltid som vi människor tänkt 
oss. Men det blir ofta väldigt bra 
ändå. 
   När julen kommer kan vi ha en 
tanke om hur vi vill att julen ska bli. 
Vi längtar och förväntar oss olika sa-
ker. Om det inte blir som vi har tänkt 
oss, kan Gud kanske överraska även 
oss och göra något nytt och bra av 
det som sker.
    Ulrika Johansson, pastor

En tjänande kyrka

Ungefär en kilometer från vårt hus i 
Montecristi ligger husen där kyrkan 
startade en mekanisk verkstad i 
början av 1970-talet, för snart 50 år 
sedan. Svenska Missionsförbundets 
Ungdom var drivande i starten av 
arbetet och många kritiska frågor 
ställdes; Varför ska vi som kyrka 
göra detta? Vad är syftet? 
   Men projektet blev av och under 
nästan 30 års tid så utbildades ung-
domar till kompetenta mekaniker. 
Idag är flera gamla elever företags-
ledare och egenföretagare i en del 
av Ecuador som trots ekonomiska 
kriser är växande. Flera är också 
ledare inom kyrkan. Verkstaden 
finns inte kvar idag, men Pactokyr-
kan bär i sitt DNA viljan att tjäna 
och förändra. Det mest konkreta 
uttrycket nu är nog projektet Vingar 
till Frihet, som arbetar förebyggan-
de mot våld i nära relationer. An-
drea finns med i arbetet på heltid, 
jag kombinerar min tid med andra 
projekt men har också förmånen att 
få finnas med i detta arbetet. Det 
är en förmån att få vara med, att 
se hur arbetet går framåt, hur nya 
dörrar öppnas och strategiska 

kontakter knyts. Vingar till frihet har 
fungerat i tre års tid, men har redan 
skapat en stabil plattform i rela-
tion till flera kommunstyrelser och 
många andra organisationer. Det 
lokala UNICEF-kontoret upplåter 
plats åt vår psykolog och en enorm 
tonfisk-fabrik, med tusentals anställ-
da, är med och finansierar arbetet. 
   Den nystartade ungdomsavdel-
ningen av Vingar till Frihet besöker 
regelbundet en av staden Mantas 
största gymnasieskolor för work-
shops med ungdomarna. Samti-
digt fortsätter också arbetet med 
de små byarna som myndigheter 
verkar ha glömt bort, där kvinnor 
ibland levt hela livet i relationer av 
misshandel och utnyttjande utan 
att veta hur man ska bryta mot det 
onda, där också det fruktansvärda 
blivit vardag. Genom de kontakter 
som vi har kan Vingar till Frihet 
agera genom att erbjuda stöd av 
advokater och helande processer 
med psykologer.  
  Om ytterligare 50 år så kommer 
någon kanske minnas att kyrkan 
fanns med och förändrade liv, att 
tron på Jesus fick praktiska konse-
kvenser.         Petter Hermansson
         Montecristi, Ecuador
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Mats Pettersson
Mats Petterson är en tabergsprofil som för 
många är känd som Mats på Äng-
anäs. Han har många järn i elden 
och är bland annat ordförande 
i Tabergs hembygdsförening, 
scoutledare i Missionskyrkan 
och saxofonist i musikkåren.

Du är ett välbekant 
ansikte för många taber-
gare, många känner dig 
som Mats på Änganäs. 
Vad kommer det namnet 
ifrån? 
Änganäs är namnet på gården 
där jag bor, den ligger strax 
efter sågenområdet på höger sida. 
Min morfar köpte Änganäs runt 1918 
och min mor är uppvuxen på gården, men 
flyttade till ett hus på Hamiltonvägen när hon gifte 
sig och där växte jag upp. Men 1975 gjorde jag en 
totalrenovering utav huvudbyggnaden så att jag och 
min fru kunde flytta dit efter att som nygifta först ha 
bott i Jönköping några år.

Nu är du pensionär, men vad jobbade du med 
innan dess?
Jag tillhör faktiskt den skaran som bara har haft ett 
enda arbete under hela mitt liv. Jag gick praktiska 
realskolan och tänkte att jag skulle bli bankman. 
Så blev det inte utan jag ryckte in på A6 när jag var 
17 år. Efter muck började jag jobba på ett företag i 
Jönköping som hette Ivar Eriksson och de tillverkade 
beslag åt möbelindustrin. Där sysslade jag genom 
åren med alla olika slags arbetsuppgifter. Så smånin-
gom blev vi uppköpta i ett par olika steg och sedan 
1999 var det Bufab i Värnamo som var ägare och jag 
var kvar till pensionen.

Du är ordförande i Hembygdsföreningen. Kan du 
berätta lite om dess historia?
Jag har varit medlem i hembygdsföreningen i väldigt 
många år och ordförande har jag varit i cirka 4–5 år. 
Föreningen har funnits sedan 1928 och vi har lite  
över 300 medlemmar i vår förening och vi i vår tur 
tillhör den rikstäckande organisationen Sveriges 
hembygdsförbund.
Marken där hembygdsgården ligger fick föreningen 
köpa för en symbolisk summa av Spånbergarna som 
ägde Norrahammars bruk. Från början var det bara 
skog där så alla de hus som står där har flyttats dit 
under årens lopp.

Vad gör man i Hembygdsföreningen?
Vi håller diverse träffar under året där vi berättar 
om olika saker. Nu senaste handlade det om de  
olika kraftstationerna som legat utmed ån.  

Men den största årliga aktiviteten vi håller i  
är Nationaldagsfirandet i hembygds-

parken den 6:e juni då vi samtidigt 
har hembygdsfest.

Därtill brukar vi anordna lite resor 
och ibland har vi torpvandringar. 
Dessutom så ger vi ut en ny 
hembygdsbok cirka vart fjärde 
år, så det är lite av varje.

Många barn här på samhället 
känner dig nog främst 

som scoutledare. Har du 
alltid sysslat med scouting?

Det har varit lite till och från under 
olika perioder i livet. Efter att själv ha varit 

scout under uppväxten blev jag först ledar-
scout och sedan ledare och körde på med det fram 
till 40-årsåldern. Men för fem år sedan hoppade jag 
på det igen och är nu ledare för något vi kallar för 
miniscout som vänder sig till de som är 6–7 år.

Vad är det bästa med scout?
Det är att få umgås över generationsgränserna, man 
känner sig sällan så ung som när man hänger med 
ett gäng spontana 6-7-åringar. Dessutom är det en 
väldigt fin gemenskap mellan alla ledarna, så de 
återkommande ledarsamlingarna är verkligen en 
höjdpunkt.

Text och foto: David Erixon

Möte med en tabergare
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December
1 To 15.00 Dagledigträff i Månsarps 
Församlingsgård
1 To 14.30 Andakt på Fridhäll
2 F 09.00 Bön
3 L 15.00 Julmarknad se lösblad.
4 S 10.00 Barnens julfest Barnen i 
Söndax medverkar med julspel och 
sång. Musikkåren. Insamling till TMU.
4 S 17.00 Ekumenisk bön för 
Tabergsådalen i Månsarps kyrka
6 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap 
med julbord Anmälan!
8 To 14.30 Stick-kontakten
9 F 09.00 Bön
10 L 19.30 Connect se lösblad.
11 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt. Sång Rolf 
och Ingrid Gabrielson. Dop. Medlems-
intagning.
13 Ti 10.00 Dagledigträff i Tabergs 
Missionskyrka. Luciatåg med Bergs- 
gårdens Förskola.
14 O 18.30 Bibelgrupp
16 F 09.00 Bön
18 S 10.00 Gudstjänst Predikan Ulrika 
Johansson. Anna Carlsson, sång. 
Christian Gerhardsson, piano.
18 S 18.00 Advent till jul i Månsarps 
kyrka. Gemensam kör och musikkår.
24 Julafton 10.00 Samling vid krubban 
Predikan Daniel Lundstedt. Sång Tilde 
och Sofia Carlstedt.
25 S 10.00 Juldagsgudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt
29 To 14.30 Andakt på Fridhäll

Januari
1 S 16.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan Ulrika Johansson. Tema ”Lär 
oss att be”
7 L 16.00 Församlingens julfest
8 S 10.00 Missionsgudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt. Tema ”Be, 
ge, gå”

8 S 17.00 Ekumenisk bön för 
Tabergsådalen i Pingstkyrkan Taberg.
11 O 19.00 Storledarsamling
13 F 09.00 Bön
15 S 10.00 Gudstjänst Predikan Daniel 
Lundstedt. Tema ”Bön för sjuka”. Sång 
av Lovsångsteamet.

Ekumeniska böneveckan
För mer information, se vår hemsida.

17 Ti 19.00 Ekumenisk bönesamling 
i Pingstkyrkan Taberg
18 O 19.00 Ekumenisk bönesamling 
i Månsarps kyrka
19 To 14.30 Stick-kontakten
19 To 19.00 Ekumenisk bönesamling 
i Månsarps Missionshus
20 F 09.00 Bön
20 F 19.00 Ekumenisk bönesamling 
i Tabergs Missionskyrka.
21 L 10.30 Samling med föredrag 
och fika i Månsarps Missionshus. Talare 
Jacob Schönning. Tema ”God jord och 
ett hållbart liv.”
21 L 17.00 Bönevandring med tre 
startplatser: Tabergsskolan, Ullstigens
förskola, Lekplatsen Traversvägen. 
Vi avslutar med samling i Prästgården, 
Bruksvägen 2, kl.18.00.
22 S 10.00 Ekumenisk gudstjänst i 
Tabergs Missionskyrka. Predikan Jacob 
Schönning. Tema ”Gör det goda, sträva 
efter rättvisa” Musikkåren.
24 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
24 Ti 15.00 Årsmöte för RPG
25 O 18.30 Bibelgrupp
26 To 14.30 Andakt på Fridhäll
27 F 09.00 Bön
28 L American supper se lösblad
29 S 10.00 Tillsammansgudstjänst  
Predikan Ulrika Johansson. Tema ”Be så ska 
du få”.
31 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap

Februari
2 To 15.00 Dagledigträff i Tabergs 
Missionskyrka.
3 F 09.00 Bön
5 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Lars-Gunnar Jonsson, Nationell missions-
ledare i Svenska Alliansmissionen. Sång 
av Rolf och Ingrid Gabrielson. Vi ber och 
ger för SAM.
5 S 17.00 Ekumenisk bön för 
Tabergsådalen i Equmeniakyrkan Hovslätt.
7 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
8 O 18.30 Bibelgrupp
9 To 14.30 Stick-kontakten
10 F 09.00 Bön
12 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt. Tema ”Bön i 
vardagen”. Sång av Lovsångsteamet. 
12 S - 18 L Vemdalslägret
14 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
17 F 09.00 Bön
19 S 10.00 Gudstjänst Predikan Daniel 
Lundstedt. Tema ”Bön – Hur gjorde 
Jesus”. Sång av TabergsBröderna.
19 S 18.00 Söndagsträff
21 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
22 O 18.30 Bibelgrupp
23 To 14.30 Andakt på Fridhäll
23 To 14.30 Stick-kontakten
24 F 09.00 Bön
24 F 19.00 TMU-kväll med årsmöte 
Årsmötesförhandlingar startar ca 20.00. 
Se lösblad.
25 L 08.45 Församlingens årsmöte 
med frukost Årsmötesförhandlingar 
startar kl 09.30. Se lösblad.
26 S 10.00 Församlingens årshögtid 
Predikan Ulrika Johansson. Tema 
”Bergsflyttarbranschen”. Musikkåren. 
Närradiosändning.
28 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap

TIKVA
Måndagar från den 23/1 kl 18.30 i Missionskyrkan
Anmälan till Lotta Wendel på sms 070-652 58 88 
eller på e-post famwendel@telia.com.
Kostnad 300 kr/termin. För mer info ring Lotta.

Lär oss att be
Under perioden januari till mars kommer vi ha ett 
tema på gudstjänsterna som handlar om bön. 
Pastorerna kommer predika om olika frågor vi kan 
ha om bön, om hur, när, var och varför, om vad som 
händer när vi ber och hur vi ska tänka när det vi vill 
ska hända inte händer.

Ett stort TACK
Redaktionen önskar alla läsare och annonsörer 
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Tack för ditt bidrag till mat-/hygienpaket
Försäljningen i år gav oss igen möjlighet att kunna hjälpa 
invånarna i olika hjälpprojekt som Sam-Hjälp har. 
Tack för att du ville vara med och hjälpa!

    Det händer i Tabergs Missionskyrka 

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

Notiser
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Lotta berättar inlevelsefullt och engagerat om Tikva. 
Tikva grundades av Mimmi Edin vid Kungsportskyrkan i 
Jönköping i början av 2000- talet. Mimmi hade själv en 
ryggskada och behövde rehabiliteras. Tikva har sedan 
dess spridit sig över landet och numera hålls även kurser 
utomlands. 

Tikva är hebreiska och betyder hopp. Lotta säger att det 
är friskvård för ande, kropp och själ. Med tanke på det 
samhälle och den världsbild vi har omkring oss idag är 
det viktigare än någonsin, menar Lotta.

- För mig är Tikva bön i rörelse, som når själen, säger 
Lotta eftertänksamt, när jag ber henne sammanfatta. 

Tikva är framtaget i samarbete med fysioterapeuter och 
är en träningsform och avslappningsmetod med fokus 
på balans och inre tillit. 

Hur kan då ett Tikva-pass gå till? Lotta förklarar att 
passen är utformade på ett speciellt sätt som hon som 
ledare håller sig till. 

- Tikva är för alla, säger Lotta spontant. Allt utförs på din 
egen nivå, även barn kan delta. Det handlar inte om någon 
prestation utan allt utgår utifrån din egen förmåga.

Kroppsrörelsen är en av delarna i Tikva. Det handlar om 
klassisk stretching och avslappning. Allt vilar på kristen 
grund. Ibland dras paralleller med yoga, men den avgö-
rande skillnaden är att yoga vilar på österländsk filosofi 
medan Tikva vilar på en kristen grund. Tikva innefattar 
hela personen. Rörelserna är enkla och effektiva kropps-
övningar för ökad smidighet, förbättrad andning samt 
ökad blodcirkulation som främjar rörlighet och stabilitet. 

Till Tikva-passen finns utvald musik och under passet för-
medlar ledaren stärkande citat, grundade i Bibeln. Både 
rörelser och bibelord följer en kursplan och en mall. Det 
är inget instruktören själv bestämmer. 

- Det handlar om att du ska få ett sammanhang, känna 
att det finns ett hopp, säger Lotta. 

Lotta fortsätter med att konstatera att t.o.m. WHO 
(World Health Organisation) har gått ut med att existen-
tiell hälsa är allas rätt. De menar att dagens ohälsa ses 

främst i uppgivenhetssyndrom bland ungdomar, utmatt-
ningssyndrom hos vuxna, alkohol och drogmissbruk samt 
psykisk sjukdom. Tikva kan vara ett sätt, ett verktyg, för 
att förebygga existentiell ohälsa.

- Du är perfekt operfekt, säger Lotta. Ett talesätt hon fått 
till sig av sin egna Tikva-instruktör och tanken är att du 
ska bli uppbyggd och avslappnad i ande, kropp och själ. 

För hennes egen del berättar Lotta att Tikva aktualise-
rades under 2020. Hon sökte ett forum för stillhet och 
enkelhet i församlingen, där sammanhangen annars ofta 
är stora. Lotta hade redan tidigare kommit i kontakt med 
Tikva och kom nu att tänka på det igen. En utbildad 
instruktör kontaktades och under en tid fanns Tikva i för-
samlingen. Numera är Lotta själv snart utbildad instruk-
tör och deltar dessutom gärna själv i Tikva-pass på nätet. 

Den 26 november kl. 09.00 hålls en frukost i Missions-
kyrkan där Lotta berättar om Tikva och håller i ett intro-
duktionspass för den som vill prova på. Därefter börjar 
vårterminen den 23 januari 2023. Tikva-pass ska hållas en 
gång i veckan, måndagar kl. 18.30. Varje pass är 40 minu-
ter långt och kostnaden är 300 kr per termin. Du behöver 
ingen utrustning men ta gärna på dig mjuka kläder och 
tag med något underlag (ex träningsmatta, liggunder-
lag, filt), eventuellt också en mjuk filt och kudde som kan 
vara skönt att ha under avslappningen.

- Kom som du är, både andligt, kroppsligt och själsligt, 
utbrister Lotta spontant! 

Avslutningsvis frågar jag vad som är viktigast och enligt 
henne, mest positivt med Tikva. 

- Det är att förmedla hopp, svarar Lotta omedelbart! Alla 
skulle må bra av Tikva!

Så var det då dags att ge sig ut i hösten igen och våra 
vägar skiljs åt men jag tänker att vi kommer ses på 
frukosten den 26 november. Nu vet jag att Tikva är 
något vi alla kan må bra av – välkommen du också!

Mer info finns på vår hemsida.  

Tikva = Hopp
Lotta Wendel och jag har stämt möte på Konditori 
Rosetten en tisdagseftermiddag i oktober. Höstky-
lan börjar göra sig påmind och en värmande kopp 
te känns välbehövlig. Lotta hälsar med ett varmt 
leende och berättar att hon alltid har varit en 
driven person med många järn i elden. Till viss del 
stämmer detta fortfarande, men för åtta år sedan 
tog livet en ny vändning när Lotta drabbades av 
en hjärnhinneinflammation som hon fortfarande på 
olika sätt försöker hantera. Tikva har blivit ett av 
verktygen att hantera kropp och själ. Lotta är gift 
och har både barn och barnbarn och arbetar som 
föräldrastödjare inom socialtjänsten. Den fysiska 
träningen har funnits i hennes liv sedan lång tid 
tillbaka. Det har känts naturligt att röra på sig.

Text: Bodil Crona



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!

God jul 
önskar 
vi på 

tamab
Öppettider:

Vardagar 15-18
Lördag 10-13
036-64701

0708-36 47 01

God jul & 
Gott nytt år

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

Kök och vitvaror för det Goda livet!

Öppettider: Vardagar 10.00-18.00. Lördagar 10.00-13.00

Tel: 036-657 00
taberg@elon.se



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
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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.  Programmen går i efterhand att lyssna på via Samradions 
hemsida. 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 2022  – FEBRUARI 2023

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.


