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Livet är en skönhet, begrunda det.
Livet är en lycka, njut det.

Livet är en dröm, låt den bli verklighet.
Livet är en utmaning, anta den.

Livet är en lek, lek den.
Livet är en rikedom, bevara den.

Livet är kärlek, ge dig hän åt den.
Livet är en hemlighet, upptäck den.

Livet är ett löfte, låt den gå i uppfyllelse.
Livet är en sång, sjung den. 

Text: Moder Theresa

Kolla in 

vår nya 

hemsida!

Vi har 
träffat 
Anna på 
Hyddans 
skola
Se sid 3

www.tabergsmissionskyrka.se      Följ oss på Facebook



När jag säger att jag jobbar på Hyddans skola i Taberg, 
vet de flesta inte ens var det ligger och ännu färre vet 
att det är en särskola. Det är en fantastisk skolmiljö och 
Anna Höglund, biträdande rektor, kan berätta mer.

Allt startade 2010, då det fanns ett ungdomsboende för 
barn med särskilda behov, i Taberg. Barnen kördes till 
skolor runt om i Jönköping och personalen upplevde 
att det var tufft för barnen med resvägen. Men också 
att storlek på skola, klasserna och alla intryck påverkade 
barnen negativt. För att möta dessa behov beslöt  
Bergshyddan, som drev boendet, att starta upp  
Hyddans skola hösten 2010. Vid starten hade skolan  
5 elever. Idag har skolan växt till tre byggnader (två på 
Bergslagsvägen och en på Centrumstråket i Taberg)  
och det finns just nu 14 elever på skolan samt ca 20  
personal. Av dessa elever, bor hälften på ungdoms- 
boenden i Taberg eftersom de kommer från olika delar 
av Sverige. Skolan omfattar träningsskola, grundsär och 
gymnasiesär för barn mellan 7 och 21 år. De flesta av 
skolans elever har autism i kombination med intellektuell 
funktionsnedsättning. För några år sedan tog Solhaga-
gruppen över skolan och i höstas var det dags för nästa 
ägarbyte och nu är det Nytida som basar över skolan. 

Skolmjljön skiljer sig ganska mycket från en vanlig  
kommunal skola, bl.a. genom att varje elev har ett eget 
klassrum för att kunna vara ensamma när det behövs. 
Miljön är också individanpassad för att passa varje 
enskild elev. Det är minst en personal per elev, vilket 

gör att varje dag kan anpassas utifrån elevens mående, 
behov och dagsform. 

Hyddan jobbar med tydliggörande pedagogik och 
kommunicerar genom ex bilder, tecken och scheman. 
Undervisningen bygger mycket på elevens intressen och 
styrkor för att motivera till lärande. Personalen jobbar 
utifrån ett lågaffektivt bemötande, d.v.s. de skapar en 
trygg skoldag som gör eleven lugn. 

En stor del av undervisningen läggs på social träning 
tillsammans med 
andra elever och 
ute i samhället. 
Det kan ex. vara 
att åka buss, 
handla eller leka 
på skolgården. 

I samtalet med 
Anna, berättar 
hon också varför 
hon sökte sig 
till skolan. Våren 
2011 började 
hon som lärare 
på skolan och 
trivdes gott.  
Efter något år 
kombinerade 
hon lärarjobbet 
med att jobba 
administrativt  
på skolan och  
nu är hon alltså biträdande rektor. Det hon anser vara 
något av det bästa med jobbet är att hon aldrig blir 
fullärd. Varje ny elev är en ny värld att lära känna. Alla 
elever är olika och genom det, utmanas och utvecklas 
hon hela tiden som lärare. Det är framförallt detta som 
gör att hon ser fram emot att gå till jobbet varje dag och 
jag kan inte annat än att hålla med!

               Text och foto: Linda Skogberth

I december 1968 fick jag se Afrikas sol 
och röda jord för första gången i 
staden Bulawayo när jag föddes i 
landet Rhodesia, Lisbeth och Thage 
Drewitz hade fått sin andra son.

Mina föräldrar åkte ut 1966 för att 
arbeta med församlingsplantering 
för Svenska Allians Missionen. Förra 
året 2016, var det 50 år sedan mina 
föräldrar gifte sig och åkte ut till Afrika 
första gången... det var också 30 år 
sedan som jag landade i Sverige som 
17 åring. Jag kom till det som kall-
lades “hemma”(?!). 1986 föddes en 
dröm i mitt hjärta... att om jag någon 
gång skulle få en egen familj så skulle 
jag vilja ta med dem till mitt älskade 
Afrika. 

I december 2016 fick vi vara med om 
att 20 års sparande omvandlades till 
en resa! Äntligen skulle vi som familj 
få möta Afrikas varma leende ansikten, 
känna smaken av solmogen mango, 
uppleva känslan av att få vandra  
barfota i en solsprucken törstande 
flodbädd. Höra syrsornas gälla ljud 

blandat med lovsången av den  
afrikanska kyrkan. Mitt Afrika. Jag fick 
nypa mig i armen... är det sant?  
Det var sant!

Min familj kom till landet som nu hette 
Zimbabwe. Ett land som under 50 år 
sargats av inbördeskrig och interna 
konflikter och dessutom styrts en av  
en korrumperad diktator i mer än tre 
decennier.  
Landets ekonomi är i djup kris, de 
stora industrier som var igång under 
min barndom stod som tomma skelett 
med ihåliga ögon. Arbetslösheten är 
mycket hög. Vi fick leta efter asfalten 
på många av min barndoms ”asfalte-
rade” vägar. De var nu gropiga grusvä-
gar p.g.a. bristande underhåll. Men 
de leende ansiktena fanns kvar, vän-
ligheten och kärleken... språket Shona 
som jag lärde mig som barn fanns kvar 
i mitt minne! Vi fick njuta av Afrikas 
sol och röda jord. Jag fick predika 4 
gånger i min barndoms Afrikanska 
församlingar.  Vi är så tacksamma att 
vi som familj fick möjlighet att göra 
denna resa. Att vi fick dela glädjen och 

Hyddans skola

Från ungdomsledarens 
horisont

Efter en lång tid av mörker kommer 
nu våren med ljuset. Naturen börjar 
vakna till liv igen. Då är vi nog många 
som längtar efter att ta en paus 
från vardagen och ge oss ut i skog 
och mark. I naturen är det så lätt att 
koppla bort alla måsten, andas ut all 
stress och fylla på med ny energi. Ef-
ter en sådan paus slås man lätt av hur 
viktigt det är att någon gång ibland 
kunna unna sig att bara få vara sig 
själv ett tag.

För många av de ungdomar som jag 
möter är fredagskvällarna på tonår i 
Missionskyrkan just en sådan plats. 
Det är en oas i livet där de får vila  
och fylla på med ny energi. Där kan 
de släppa all stress med läxor, 
inlämningar, träningar med mera, 
som annars är en så stor del av deras 

vardag och istället spendera en kväll 
med kompisarna. Delta i en vild  
aktivitet eller i ett lugnt samtal.

Vissa ungdomar har haft en jobbig 
vecka, andra en helt okej men oavsett 
vilket humör de är på så är stämning-
en på tonår alltid varm och hjärtlig. 
Alla är välkomna och får känna sig 
delaktiga. Om man bara tittar på ytan 
ser man många skämt och skratt men 
tittar man lite djupare så ser man 
också stor sammanhållning och hur 
mycket ungdomarna stöttar varandra. 

När tonåringarna berättar om hur 
tacksamma de är för att ha något att 
göra på fredagskvällarna, hur tack-
samma de är att få ha så fantastiska 
vänner och att få hitta på så mycket 
kul, då inser man hur viktiga dessa 
kvällar faktiskt är. 

Petra Jarlemark, ungdomsledare 
Tabergs Missionskyrka

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.berntsson@tabergsmissionskyrka.se

Jan Timarson Tel. 036-36 35 05
jan.timarson@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

hoppet i tron att vara älskad av Himmelens Gud med de 
Kristna i Zimbabwe. “Gläd er i Herren - alltid!” Fil 4:4 

Det finns nu över 100 församlingar i Zimbabwes  
Allianskyrka och deras missionsfält i Malawi som  
samarbetar för att göra Jesus känd, tillsammans med 
många, många andra kristna församlingar i landet.  
Vi möttes av ett starkt hopp och en djup glädje bland 
Zimbabwes kristna! Guds församling i Zimbabwe har 
inte bara överlevt utan växt genom mycket svåra  
förhållanden!

Samuel Drewitz, pastor
Familjen Jakob, Sara, Anne, Marie och Samuel 
Drewitz med Indiska Oceanen som bakgrund

Tillbaka till barndomens Afrika

Fortsätter på nästa sida...



Jag vill väl inte uppmuntra hyss av musikanterna, 
men det händer. T.ex vi hade radiosport-låten 
på gång vid en konsert och musikanterna oplan-
erat från min sida, byter om bakom min rygg till 
sportklädsel.

7. Hur tänker du kring jubileet 90 år 
– Jag är tacksam över att jag fått vara en kugge 
i Musikkårens tillvaro som utan uppehåll har  
funnits sedan 1927. Jag hoppas vi kan förmedla 
tacksamhet och glädje över vad musikkåren 
har fått betyda för många musikanters uppväxt 
genom åren. Flera i dagens orkester har varit 
med sedan tonåren och spelar fortfarande. 

8. Något speciellt framträdande som du 
gärna skulle vilja att kåren medverkar i  
–Det hade ju varit trevligt att få delta i 
Equmeniakyrkans Generalkonferens i Stockholm 
någon gång. Men vi spelar lika gärna i en kyrka 
på närmare håll. 

9. Hur ser rekryteringen ut 
för framtiden  
– Man kanske ska ställa frågan 
om det finns någon ny ledare, 
som kan sammanföra en grupp 
musikanter. För spelintresset 
kommer att finnas kvar, bara 
det finns en ledare som kan 
fiska upp ungdomar och  
sammanföra alla till en orkester.  
Ungdomar idag vill gärna prova 
på att spela instrument, men 
tålamodet att öva de första 
åren tills man kan ordentligt, 
finns inte alltid.

10. Någon hälsning till läsarna av 
Missionsbladet
– Välkomna alla till en konsert med en härlig 
blandning av musik. Inbjudan har gått ut till  
nästan 200 musikanter som har varit med i 
Tabergs Musikkår genom åren. Och du som kan 
spela, varför inte vara med i gänget och upplev 
musikalisk gemenskap. Du kommer att bli väl 
omhändertagen.  Text: Eva Joelsson
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Tabergs Musikkår 90 år 

90-åringen med bleck och träblås är 
”still going strong”
Lördagen den 25 mars firar Tabergs musikkår 90 
år. Hur kommer det att märkas, och hur gick det 
till när kåren bildades. Vi tar hjälp av historie-
skrivningen och dess nuvarande ledare Thomas 
Zätterman.

1. Vilken roll spelar musiken i ditt privata liv? 
-  Musiken har funnits nära mig sedan barnsben. 
Flera goda vänner har påverkat mitt yrkesval och 
tack vare en bra chef, så har jag kunnat bibe-
hålla intresset för musik genom åren. Visst blir 
man trött av allt ljud och musik. Så vi spelar inte 
så mycket musik hemma på kvällarna. Men pga 
att jag kan läsa noter och vet hur det låter det 
jag ser, så har det blivit mitt jobb att lära andra 
läsa notskrift och tillsammans skapa en musikalisk 
upplevelse som är så viktig för vår hjärna.

2. Hur länge har du varit ledare för musikkå-
ren?  
– 20 år. Började dirigera Tabergs Musikkår efter 
70-årsjubileet.

3. Hur kom det sig att du började? 
– (Lite känslig fråga) Vid första förfrågan, så 
kunde jag inte för jag sjöng i Jönköpings 
Kammarkör på torsdagar. Då tog Lennart 
Halvardsson över som ledare på nytt, ett par år. 
När Kammarkören bytte övningskväll, så insåg jag 
att jag inte kunde tacka nej igen, till ledarskapet. 
Det är kul att leda en orkester. God kamratskap 
som ger en kick för hela arbetsveckan.

4. Vad är din drivkraft som ledare  
– Att jag blir omvald år efter år. (Skämt)
Jag har väl en musikalisk kunskap som jag  
försöker förmedla till musikanterna. Och när  
man sen får höra resultatet och allt faller på plats, 
så är det en stor förmån att få vara  
ledare för en orkester.

5. Vad ger det dig personligen  
– Jag blir mest glad över att musiken kan påverka 
våra lyssnare som den gör. Många blir glada av 
en marsch, andra blir påverkade av gudstjänst-
musiken, vilket kan få mig själv att rysa av 
välbehag.  

6. Något roligt minne från kåren 
– Resan till Lettland för snart 6 år sedan var en 
härlig upplevelse tillsammans med Lidköping-
Kållands Musikkår.

Fakta: Tabergs musikkår
Bildades: Februari 1927 med tio musikanter, TKH Tabergs Kristliga Hornmusikkår. 
Initiativtagare fabrikör Emanuel Lagerstedt

Musikföreningen bildas: 10 sept 1927 med Elias Svensson som kårledare

Kuriosa från starten: 1927 fraktades ett lager begagnade blåsinstrument med båt från 
Visingsö, via tåg från Jönköping och till Taberg. Väl framme stod en grupp unga män  
och väntade på lasten. Ett citat från historien ”Musikfanjunkare Edvin Ericsson från det 
dåvarande regementet 12 i staden stod tillsammans med pojkarna. Efter en stunds  
spelande och en första bekantskap med hornblåseriets oanade besvärligheter.  
Vad som menas med svullna och såriga läppar lärde de sig efter ett antal dagar”.

Första offentliga framträdandet: Efter sju veckor, på söndagsskolmöte 

Består idag av: 20 tal medlemmar

Instrument: Bleck, träblås

Åldersspann på medlemmarna: Mellan 10-80 år



2 mars Trivselträff Pingstkyrkan. 
Samuel Drewitz talar och sjunger. 

12 mars Söndagsträff Missions-
kyrkan. Norges fjordar, forsar och fjäll, 
bildspel. M o L Erlandsson

6 april Trivselträff Månsarps 
Missionshus. Andra världskriget och 
min familj. Alfred Staiger berättar. 
TabergsBröderna.

23 april Söndagsträff Missions-
kyrkan. Bilder från gamla Taberg. 
Kjell Simonsson o B-O Joakimsson. 

4 maj Trivselträff Församlingsgården. 

Tis 23 maj Bussresa mot väster: 
Ljurhalla, Horla, Rydals museum i 
Kinna. 

Albin laddade för skidglädje 
i snösäkra Vemdalen
Snösäkra vintrar, moderna liftar och allsidig skidåkning 
gör att gästerna återvänder år efter år. I Vemdalens tre 
skidområden finns utförsåkning med rejäla fallhöjder 
och varierande nedfarter. Här kan alla som gillar skid-
åkning känna sig hemma. Så står det i reklamen för 
Vemdalen. En tabergare som var på väg dit i februari  
var tonåringen och konfirmanden Albin Henrysson.

Under perioden 12-18 februari åkte ett 35 tal tonåringar 
från Taberg, Norrahammar och Månsarp på läger i 
Vemdalen, drygt 60 mil norr om Taberg. Med följde 
också en stab vuxna på 12 personer som ansvarade för 
kök, undervisning, lovsång och samordning. Lägerchef 
var ungdomsledaren i Tabergs missionsförsamling Petra 
Jarlemark. 

Vemdalen är en tätort i Vemdalens distrikt i Härjedalens 
kommun och kyrkbyn i Vemdalens socken. Det finns två 
populära skidorter i närheten av Vemdalens ort;  
Vemdalsskalet och Björnrike. Inom Vemdalsområdet 
finns fyra områden med varierad lutning på backarna 
från barn och familjeanpassad lutning till svart pist. 
Det är i år femton år sedan som det första skidlägret 
till Vemdalen arrangerades från Tabergs missions-
församling. Målet då liksom nu var att erbjuda unga 
människor bra kristen undervisning, schysst skidåkning  
och tillfällen för ungdomar att lära känna Gud och få 
nya vänner. 

Bussen rullade iväg från Taberg på söndagsmorgon 
och kom tillbaka till Taberg på lördagskvällen. Dags-
programmet bestod av frukost, avfärd till skidbacken, 
matsäck i värmestuga, middag, undervisning, lovsång 
och spex. Uppskattningsvis har över 400 ungdomar från 
Tabergstrakten varit med på skidlägren sedan starten.

Vi tar pulsen på en av 
dem som åkte med, 
Albin Henrysson, 
tonåring och konfirmand 
bosatt i Taberg. Han är 
en av dem som åkt med 
på tidigare läger. Innan 
en konfalektion fick vi 
tillfälle att ställa några 
frågor.

Vilka förväntningar hade du Albin? 
-Jag hoppades på kvällsåkning svarade han snabbt och 
att vi skulle få pizza till middag någon kväll. Av konfirma-
derna som möttes den här kvällen var det förutom Albin 
även Hannes Holm, Jakob Drevitz, Erik Sifridsson och 
Edvin Jannesson som åkte med. För Hannes Holm var 
det första gången att åka med på skidlägret. 

Någon större skidträning blev det inte inför den här 
resan, då det varit lite snö. Trots det visste Albin i vilken 
backe han ville åka;

- Jag ville åka i Björnrike, där är backarna häftigast.

    Text: Eva Joelsson

Mars
2 To 15.00 RPG trivselträff  Se RPG-ruta.
3 F 9.00  Bön 
    17.30 After work med gruppen  
American Hymns och tacobuffé
Gärna anmälan till familjepastor@ 
tabergsmissionskyrka.se eller Lotta  
Wendel  070-852 58 88 senast 27/2.
5 S 10.00 Gudstjänst med nattvards-
firande Göran Undevall. Närradioguds-
tjänst. Kollekt till kyrkbyggnadskassan. 
Söndax. Sång Lotta Bjerde m.fl.
18.00 Körövning
7 Ti 12.00 Sopplunchgemenskapen 
INSTÄLLD 
9 To 14.30 Symöte
10 F 9.00 Bön
11 L 8.30 Loppmarknad och Auktion
12 S 10.00 Gudstjänst Predikan Eva 
Joelsson Sång av barn och ledare från 
Bergsgårdens förskola
18.00 RPG söndagsträff Se RPG-ruta.
14 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap 
15 O 14.30 Andakt på Fridhäll Göran 
Undevall
17 F 9.00 Bön
19.00 Missionsbåten M/S Christinas 
besättning besöker Tonår
18 L 9.00 Musikkårens övningslördag
18 L 10.30 Födelsedagsfesten 
19 Sö 10.00 Gudstjänst med  
Missionsbåten M/S Christinas  
besättning. Söndax
18.00 Körövning  
21 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
23 To 14.30 Symöte 
24 F 9.00 Bön med nattvardsfirande
25 L 18.00 Musikkåren 90-årsjubileum. 
Konsert med Allis Brorsson Stihl.  
Andakt Göran Undevall. Samkväm
26 S 10.00 Gudstjänst och 
församlingens vårofferdag 
Predikan Lars Sjöstrand. 
Tabergs musikkår. Söndax
28 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
30 To 14.30 Symöte

April
2 S 10.00 Gudstjänst med nattvards-
firande och medlemsintagning.  
Eva Joelsson Sång Erika Laago m.fl. 
Söndax. Kollekt till kyrkbyggnadskassan
18.00 Körövning
4 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
6 To 14.30 Symöte
15.00 RPG Trivselträff Se RPG-ruta
7 F 9.00 Bön med nattvardsfirande
8 L 17.00 Bibelstudier med 
Leif Carlsson ”Friheten i Kristus”
19.00 Gudstjänst med bibelstudium 
med Leif Carlsson. Lovsång med Frida 
Öhgren. Mötesledare Göran Undevall
9 S 10.00 Gudstjänst med Leif 
Carlsson, Göran Undevall. Sång Frida 
Öhgren. Söndax. Utgångskollekt till 
SAM:s mission på Papau Nya Guinea,  
Lisbeth Fritzell
11 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
13 To 19.00 Getsemanestund 
Nattvardsfirande. Eva Joelsson
14 F 10.00 Långfredagsgudstjänst  
Göran Undevall. Sång och musik av  
Ingrid och Rolf Gabrielson. 
16 S 10.00 Påskdagsgudstjänst   
Eva Joelsson, Kören 
18 Ti 12.00 Sopplunchgemenskapen 
INSTÄLLD
19 – 29 Vårstädning i kyrkan
20 To 14.30 Symöte
21 F 9.00 Bön
22 L Utejobbardag
23 S 10.00 Gudstjänst.  
Predikan Stig-Arne Tengmer. Sång Isak 
Wendel och Jonatan Hallström m.fl. 
Söndax. Kyrkkaffe i basgrupperna. 
Utgångskollekt till Malmberget
18.00 RPG söndagsträff Se RPG-ruta
25 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
         18.00 Scoutgudstjänst
26 O 14.30 Andakt på Fridhäll
28 F 9.00 Bön
28 F 19.00 Tonår får besök av Emanuel 
Bratt (Apg 29)
30 S 10.00 Gudstjänst Emanuel Bratt 
(Apg 29) Tonår medverkar  

19.30 Valborgsmässofirande på Berget 
20.00 Vårfirande i Storstugan.  
Eva Joelsson, m.fl. Kollekt till Diakonia 
 
Maj
1 M 8.30 Vårfirande på Solgården.  
Eva Joelsson, Tabergs Musikkår och 
Månsarps Kyrko- och Hembygdskör
2 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
4 To 15.00 RPG trivselträff Se RPG-ruta
7 S 10.00 Gudstjänst med nattvard 
Sång  Nellie Jakobsson, m.fl.  Söndax
Kollekt till kyrkbyggnadskassan.  
Utgångskollekt till Hela Människan
9 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
14 S 10.00 Gudstjänst. Konfirmandernas 
avslutning i Slättenkyrkan.
        18.00 Gudstjänst  
14 S 19.30 Körövning
16 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
17 O 14.30 Andakt på Fridhäll 
TabergsBröderna
21 S 11.00 Barnens sommarfest med 
besök från Svallidens Mfs. och Magnus 
Spång, Musikkåren spelar från 10.30.  
Söndax sjunger, Scouterna ordnar 
gemensam lunch. Offerdag SAU och 
Equmenia
23 Ti RPG-resa
28 S 10.00 Gudstjänst. Blåsargrupp 
medverkar. 
28 S 18.00 Körövning

6 7

Mat/Hygienpaket
I 23 år har vi sålt gåvobevis i Taberg. I år fick vi in över 
70.000 kr, vilket resulterade i att fler än 350 familjer i 
Rumänien fått ett paket. Det är helt fantastiskt!

Notis

Det händer i Tabergs Missionskyrka Det händer 
i TMU…

Välkommen 

till kyrkan!

Ledigheter: Eva Joelsson 3-6/3, 
24-27/3, 21-24/4, 25-29/5

SERVERING
Vi tar tacksamt emot saker som Ni inte längre behöver

och som vi kan sälja på vår loppmarknad/auktion.

8.00 - 13.00 Loppmarknaden öppen 
8.00 - 13.00 Stort konstgalleri i kyrkans sporthall
11.00 Auktion med Rolf Gabrielson, Taberg

 Visning auktionsdagen från kl 8.00    

Lördagen den 14 mars kl 8.00 i Tabergs Missionskyrka

OBS!  Undvik att parkera på butikernas P-platser. OBS!

&AUKTION
Lördag 11 mars kl 8.30

08.30 - 13.00 Loppmarknaden öppen
10.30 - 13.00 Auktion med 
 Rolf Gabrielson

Visning auktionsdagen från kl 8.30

SERVERING
Undvik butikernas P-platser

SÖNDAX  
Fr. 4 år. Barnen träffas söndagar 
kl.10.00. Vi går från gudstjänsten 
och samlas sedan gruppvis i Pärlan 
4-5 år, Diamanten 6-7 år, Kristallen 
8-12 år för att samtala om Jesus 
och Bibeln, sjunga leka och pyssla. 
Vid frågor, kontakta Åse-Marie 
Josefsson 036-13 30 83

SCOUT
Spårarscout för årskurs 1-3. 
Upptäckarscout för årskurs 4-6.
Scouterna träffas på tisdagar 
mellan kl. 18.00 – 19.30. Vid 
frågor, kontakta kårcheferna 
Linda Andersson 070-579 83 61 
eller Maria Karlstedt 073-680 95 51
 

TONÅR
Från årskurs 7
Tonåringarna träffas på fredagar 
mellan kl.19.00 - ca 23.00. 
Vid frågor, kontakta 
ungdomsledare Petra Jarlemark 
070-119 26 34

Vad händer?
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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


