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Jag, Filip Jakobsson, och jag, Linnea 
Ramsö arbetar i team tillsammans med 
5 andra personer uppe i Örebro genom 
organisationen Teen Challenge. För ca 
ett år sedan skrev jag, Filip, en text till 
utsikten om det arbete vi gjorde då.  
Nu är det Filips andra team-år här och 
Linneas första, nya team-kamrater och en 
hel del ändringar i hur arbetet ser ut. Vi 
håller fortfarande på med evangelisation 
i olika former, engagerar oss i bibelsko-
lan, jobbar socialt mot utsatta i Örebro 
city och möter församlingar. Skillnaderna 
är de att sedan Corona presenterade sig 
har vi fått tänka om mycket, gått över 
till digitala plattformer och anpassa oss 
efter restriktionernas gränser. Man skulle 
kunna tänka sig att ett arbete där männ-
iskor är i fokus inte är möjligt i dessa 
tider, men vi har fått erfara att det går att 
ställa om, tänka nytt, vara flexibla, istället 
för att ställa in. Vi tjänar trots allt en Gud 
som inte ställer in, Han verkar fortsatt. I 
början av hösten kunde arbetet genom-
föras mer eller mindre som vanligt då vi 
höll oss till 50-gränsen. Vi reste till kyrkor, 
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Missionskyrkans expedition är ofta 
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InsiktenInsikten

UtsiktenUtsikten

Vinter till vår

När jag skriver dessa rader är det vin-
ter, 5 minusgrader och det är ett fint 
vinterlandskap. När jag tittar ut från 
mitt fönster ifrån Missionskyrkans ex-
pedition ser jag berget i vinterskrud. 
När snön ligger på marken och träden 
är utan löv ser det ut som att det sak-
nas liv i naturen. Men vi vet att under 
snön nere i marken väntar och vilar 
växtligheten tills solens strålar tinar 
upp marken och väcker den till liv 
igen. Idag när vi inte kan träffas som 
vi vill på grund av pandemin kan vissa 
dagar upplevas som att man bara vän-
tar på att pandemin ska gå över och 
vi ska börja leva igen precis som om vi 
låg i ide i väntan på våren. Med glädje 
ser jag att vaccinationerna är på gång 
och när denna tidning har kommit i 
din hand har förhoppningsvis de äldre 
som inte har underliggande sjukdo-
mar börjat vaccinerats. Vilket är en 
början på slutet av vårt begränsade liv 
vi nu lever. Som församling har vi varit 
restriktiva till att bjuda in till offentliga 
samlingar på grund av pandemin. 

Men vår önskan är att du där du är i 
ditt hem ska kunna ta del av allt vi 
erbjuder digitalt. Våra gudstjänster 
kan du ta del av på vår Youtube-kanal. 
På www.tabergsmissionskyrka.se finns 
en länk till den. Där kan du även ta del 
av vår fastekalender som pågår fram 
till påsk där olika personer i försam-
lingen ger ett ord eller en ton av upp-
muntran varje dag fram till påsk. Varje 
fredag kl. 09.00 finns det möjlighet 
att delta i gemensam bön digitalt via 
verktyget Microsoft Teams. En länk till 
dessa samlingar finns på vår hemsida i 
kalendern. Efter varje gudstjänst finns 
det även möjlighet att vara med på 
digitalt elvafika via Microsoft Teams. 
Även den länken finns på vår hemsida 
i kalendern. 
Att träffas digitalt och samtala med 
varandra med hjälp av datorn är inte 
optimalt men det är bättre än att inte 
träffas alls.
Om du skulle ha behov av att sam-
tala med någon så finns jag och min 
kollega Eva Joelsson i Missionskyrkan 
till för dig. Ring så träffas vi på det 
avstånd som fungerar just då.

Daniel Lundstedt, Pastor

En glimt från Teen Challenge

hade Englahaket i Örebro öppet, 
engagerade oss i en ungdomsgrupp, 
mötte många människor. Senare på 
hösten ändrades läget och vi har 
arbetat digitalt för att nå de samman-
hang utåt vi annars rest till. Det sociala 
arbetet har dock kunnat fortsätta, efter-
som det inte är lika restriktivt inom det 
området. Tyvärr är Englahaket stängt 
för stunden.  
 
Vi har verkligen upplevt att behoven 
snarare ökat än minskat under dessa 
svåra tider, människor längtar efter  
gemenskap, efter sammanhang och 
mening. Därför gör vi allt vi kan för att 
möta och nå människor på olika sätt. 
Gud har visat sig på många sätt. Vi har 
fått se helanden, människor har mött 
Guds ande, bidragit till församlingar, 
vi har vuxit, arbetet har verkligen gått 
framåt och det är Herrens nåd och 
förtjänst. 
Guds rika välsignelse från Filip, 
Linnea, teamet och Teen Challenge 
Örebro. 3

Den rådande pandemin har på många sätt omdanat vårt 
samhälle. Utöver de negativa effekterna som sjukdomen ger 
de direkt drabbade så har vi alla på ett eller annat sätt tving-
ats förändra våra liv, både på gott och ont. 

Verksamheten i Tabergs Missionskyrka har precis som sam-
hället i övrigt fått anpassa sig efter rådande omständigheter. 
Vi kan till exempel inte träffas fysiskt för att fira gudstjänst  
eller anordna andra samlingar. Men istället erbjuds det en 
rad olika digitala alternativ för den som vill fira gudstjänst 
eller på annat sätt delta i någon aktivitet.

Söndagar kl 10.00 livesänder vi en gudstjänst från vår kyrka 
på vår Youtube-kanal. Efter gudstjänsten kan den som önskar 
delta på ett digitalt kyrkfika via Microsoft Teams.

På fredagar anordnas en digital fredagsbön och en gång i 
månaden bjuder vi in till bön för Tabergsådalen, även dessa 
sammankomster sker via Teams.

Vill du ta del av någon av samlingarna hittar du länkar till 
dem i kalendern på församlingens hemsida.

Vill du läsa en längre artikel om vårt digitala arbete kan du 
göra även det på hemsidan.

Min väg till tro

En digital kyrka

”Jag mottager och bekänner Jesus Kristus som min 
personlige frälsare: Johannes Fält, 1996-12-30.”Så 
står det ifyllt på insidan av pärmen på det Nya Tes-
tamente som jag fick på söndagsskolan i Ölsremma 
Missionskyrka tidigare det året. Men så enkelt som 
att säga att det var då som jag fick min tro är det 
nog inte.

Som för många andra som vuxit upp 
i en kristen familj har tron alltid 
varit en del i mitt liv. Ateistiska 
debattörer påpekar ibland att 
de flesta kristna har ”ärvt” sin 
tro från sina föräldrar. Slutsats: 
vi har inte tagit ställning själva. 
Jag anser att den slutsatsen är 
felaktig. Barn med en gudstro 
får den ständigt ifrågasatt av 
samhället, lärare, kompisar. Jag 
kan räkna de kristna klasskam-
rater jag har haft i grundskolan 
och gymnasiet på min vänstra hands 
stortå – inga. Få får ta ställning till sin 
världsbild så ofta som ett kristet barn. För många 
innebär det tyvärr att man lämnar tron.

Jag tror det är tre saker som har varit särskilt bety-
delsefulla för att jag har kvar min tro idag.

För det första var församlingen en naturlig del 
av uppväxten. Familjen flyttade 1994 från Taberg 
till Ljungsarp, och redan från början var det den 
lilla missionskyrkan där (eller grannförsamlingen i 
Ölsremma) som jag gick till på söndagsskola, scout, 

tonår, ungdomskör och gudstjänst. Inte alltid med 
glädje kanske, men alltid frivilligt.

För det andra var tre somrar på tonårsbibelskolan 
Flahult utanför Hillerstorp en fantastisk möjlighet 
att mogna i tron och få jämnåriga kristna kompisar. 
Där döptes jag också långt, långt ute i den grunda 

Flaten.

För det tredje hamnade jag i bra sam-
manhang under tiden som Lunda-

student. Steget ut i vuxenvärlden är 
kanske den mest kritiska tiden för 
tron – steget från barnatro till en tro 
som bär genom livet. Både mina 
hyresvärdar och de andra hyres-
gästerna i huset var aktiva i en liten 

hemförsamling som blev en trygg 
plats, och i Lund fanns en livaktig kris-

ten studentförening.

Den tro som mitt nioåriga jag skriftligt 
bekände i saccosäcken på sovrummet ser inte 

likadan ut idag. Den har mognat, falnat och blossat 
upp, monterats ned och byggts upp igen i en annan 
skepnad. Min tro bygger nog mer på logisk analys 
än på starka gudsupplevelser. Så är det kanske för 
en ingenjör. Men jag har själv tagit ställning, inte 
mina föräldrar eller någon annan. Och ändå – vad 
förenar mina tre punkter ovan? Jo, betydelsen av 
församlingen och gemenskap med andra troende.

Text: Johannes Ekstener Fält

Text och foto: David Erixon



För en del av oss är samma saker något vi bara hör om 
eftersom vi flyttade hit efteråt. Kanske strax efteråt, när 
minnena var nära för de inblandade som kunde prata om 
det med varandra med färska minnen, medan vi som inte 
var med får små pusselbitar av något som varit men som 
vi inte varit med om. Eller så har vi kommit senare, till 
och med nyligen, och vet kanske inte mycket eller ingen-
ting (ännu) om vad det här samhället och dess människor 
varit med om genom åren.
Här är ett försök till en berättelse om en satsning som 
satte avtryck i samhället under en följd av år från 60-ta-
lets slut och en bit in på 80-talet – sportloven på Ung-
domsborgen.

Halvvägs upp på berget

De ligger där, längs vägen upp till bergets topp, un-
gefär halvvägs. Byggnaden som under lång tid gick 
under namnet Ungdomsborgen och som byggts redan 
1936/1937 i Tabergs Kristliga Musikkårs (TKM) regi. 
Backen där många åkt utför på ostadiga eller stadiga 
ben. Under flera decennier hade det åkts skidor nerför 
berget, men i slutet av 60-talet kopplade TMU (Tabergs 
Missionsförsamlings Ungdom) ihop backens möjligheter 
med Ungdomsborgens resurser. Redan under tidigt 60-
tal hade en friluftskommitté bildats och man anordnade 
bland annat ”Skidsöndagar på Borgen” efter gudstjäns-
ten i kyrkan. Ur detta föds tanken att ”vi kan göra något 
mer”. 

För att få en bild av det som sedan utvecklades är det 
med Thomas Laago och Kjell Simonsson jag pratar. Via 
telefon bidrar de med minnesbilder, reflektioner och 
uppgifter. Långt ifrån allt som hände på Ungdomsbor-
gen under sportlovsveckorna under en lång följd av år 
är med. Det finns ju alltid så mycket mer. Och ännu fler 
människors röster skulle ha bidragit och fogat många 
ytterligare aspekter och upplevelser till den stora bilden. 
Men här är det ändå begränsat till två av centralfigurer-
nas berättelser och i viss mån, ska vi säga urklipp ur en 
mycket större helhet. Och om det visar sig att någon 
som läser detta upptäcker att något jag skrivit inte stäm-
mer med verkligheten eller de egna minnena så får jag 
med gott mod lämna det till fortsatt samtal för justering. 
Eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ligger 
helt på mig.

Ungdomsborgen finns – vad kan vi göra?

Ungdomsborgen finns och vi kan göra något mer, var 
alltså tanken som växte fram. Det skulle bli ett sätt att 
göra något roligt, att samla människor – främst barn och 
unga – och bidra med något meningsfullt under lovti-
den. Den tidigaste annonsen om sportlovsaktiviteter på 
Ungdomsborgen som Thomas grävt fram ur annalerna är 
från 1969, men om det är första året är osäkert. Någon-
stans runt 1970 finns ”Sportlovsaktiviteter på Ungdoms-
borgen” med i kommunens allmänna erbjudande om 
sportlovsaktiviteter. Och från annons i Missionsbladet 
1970 lyser rubriken öppet och inbjudande: ”Ungdoms-
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borgen till Tabergsungdomens förfogande”. Det här var 
inte till för en begränsad, kyrklig grupp – det var till för 
alla! Det är verkligen att göra något mer. Och ”alla” kom. 
Kjell Simonsson, mångårig gympalärare på Tabergskolan 
berättar att tävlingarna som anordnades i backen – sla-
lom, storslalom, störtlopp – fick anpassas under vägens 
gång. Från att ha omfattat ca 35-40 åkande till att stegvis 
nå en kulmen på ca 65-70 gjorde att åken fick spridas ut 
från en dag till två och att antalet åk inte blev lika många i 
alla discipliner. För att nå så stor rättvisa i tävlingarna som 
möjligt så delades barnen och ungdomarna upp efter 
lågstadie, mellanstadie och högstadie. Och mellan flickor 
och pojkar. Mycket att hålla reda på för dem som höll 
ihop det. 
Och inte var det så konstigt att intresset ökade. Sten-
mark-febern steg under hela 70-talet och utförsåkning 
blev allt populärare. Men märk då att den första skotern 
köptes in först 1979… 
Det betyder att ”pistning” av backen, och även spårpre-
parering för längdskidåkning innan dess utfördes manu-
ellt! Fem personer i kolonn spårade upp längdspåren. 
För att få backen i ordning trampades det uppför backen 
tills det var någorlunda tillplattat och fast! Tänker någon 
ens på att göra det så idag? Eller att det har gått till så…? 

Skidåkning i fina spår skapades för alla intresserade, och 
där kunde man en tid som skolungdom ta så kallade snö-
stjärnemärken. Det utvecklades, som Kjell säger, ”nästan 
till ett skidparadis” under ett antal år. 
Skotern var en milstolpe som gjorde det lättare att förbe-
reda och hålla verksamheten igång. En annan och tidi-
gare sådan stolpe var när den första liften kom. Vintern 
1971/1972 var denna replift på plats, vilket både gjorde 
uppfarten smidigare och tog hand om många lovikka-
vantar som fastnade i repet. Nu kunde åken bli rätt 
många under en dag, och inte var det så dyrt heller. I en 
annons i Jönköpings-Posten från 1972 står det att priset 
på ett 10-kort kostade 3:-.
Som lite kuriosa nämner Thomas att om man hade en bra 
dag under alla år innan liften fanns, och då man tram-
pade backen upp för att kunna åka, så kunde man kanske 
hinna med 8 åk nerför.
En startramp byggdes någon gång i början av satsning-
en. Lite mer utgångsfart önskades, och så blev det. 1977 
införskaffades riktiga slalomkäppar, men bara röda, så 
tills dess man även hade blå några år senare så var det 
lite svårt att avläsa banorna bara med hjälp av käpparna. 
För att lägga banor för storslalom och störtlopp, där det 
behövdes synligare dubbla käppar, ordnades det genom 
att Kjells mamma sydde tygstycken att trä på.

Även om skidåkning var den stora ”grejen” så fanns det 
också mycket annat som erbjöds som aktiviteter på Bor-
gen under sportloven. Nya idéer föddes och nya önske-
mål från ungdomarna dök upp. Inte så sällan önskemål 
om olika tävlingar. Inne i Borgen kunde därför tävlingar i 
hockeyspel pågå, liksom pingis. Och någon gång tillkom 
innebandy som fick genomföras i Tabergskolans gympa-
sal. Utöver detta fanns bland annat filmstunder, tipspro-
menader, ungdomskvällar, öppet hus. I tidigt 70-tal kunde 
annonser och information berätta att det även fanns 
skivspelare så att musik på äkta vinyl kunde avnjutas! 
Ännu ett i efterhand lite dråpligt tecken på att tiderna 
och tekniken förändras. Och så var det servering förstås. 
En slags fritidsgård på berget där det också erbjöds möj-
lighet att vara med i scout, tonår och andra ungdomsin-
riktade samlingar. Att det var intensivt och många männ-
iskor i rörelse verkar helt klart även för oss som inte var 
med när det begav sig. Borgen var öppen kl 8-20 (sagt 
med viss tveksamhet av Kjell – det kanske var 10-20…) 
under dessa sportlovsveckor – det krävde sin insats från 
engagerade vuxna ledare. Flera av dem arbetade i skolan 
och lade sportlovstiden där. Andra tog semester och gick 
med liv och lust in i att göra det så roligt och bra som 
möjligt för många, många barn och ungdomar i Taberg. 

Ett positivt perspektiv i allt detta är att verksamheten 
genomfördes i olika samarbeten. Med kommunen, med 
skolan och de sista åren med Tabergs Alpin, som när 
säsongen 1981/1982 var slut övertog backverksamheten.

Reflektion i februari 2021

När detta skrivs är det alldeles perfekt vinter. Början av 
februari och snön ligger vackert över allting. Alldeles 
lagom kallt och röken från braskaminer och öppna spisar 
stiger ur skorstenar här och där. Väderprognoserna säger 
att kylan och vintern ser ut att hålla i sig, till och med 
över sportlovet. Det hade varit ultimata förhållanden för 
sportlovsaktiviteter på Ungdomsborgen. Men tiderna för-
ändras och TMU:s sportlovsaktiviteter på Borgen finns nu 
endast i minnen och olika arkiv. Sportlovssatsningen hade 
sin tid och gav många barn och ungdomar upplevelser, 
glädje, rörelse och gemenskap. För TMU gav det kontak-
ter, engagemang och i viss mån ett ekonomiskt stöd för 
att kunna bedriva en meningsfull verksamhet under en 
lång följd av år. Inte bara under sportlovet – men det är 
annan historia.

Text: Lars Sjöstrand

Sportlov på 
Ungdomsborgen
Ett samhälle förändras genom åren. Taberg är ett samhälle som 
sett stora förändringar genom ny bebyggelse och nya människor som 
flyttar in – och härifrån. Vi har kommit vid olika tider, men alla blir vi en 
del av samhället på något sätt. För en del av oss alla som bor här nu är 
vissa begrepp väl kända, byggnader är inklädda i historia och händelser är 
självupplevda. Egenupplevda minnen lever i tanken (och ibland i kroppen); 
man har vuxit upp här, man har varit med om det.
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Foto: Gösta Karlström.

Foto: Fotograf okänd. Hämtade ur Tabergs Missionsförsamlings arkiv.

Foto: Gösta Karlström.



DIGITAL VÅRBASAR DIGITAL VÅRBASAR 
MED AUKTIONMED AUKTION  
Lördag 20/3 kl.18.00-19.00Lördag 20/3 kl.18.00-19.00

VAD HÄNDER I TMU I VÅR?

Hembakat bröd, maträtter, smarrigt fikabröd. Lotterier
Sång med ungdomsledaren Cristine Salomonsson

Vill du skänka varor går det bra med inlämning i kyrkan fre 19 mars 16.00-18.00
Hämtning av vinster och varor lördag 20 mars 20.00-21.00 alt sön 21 mars 14.00-16.00

För mer info kontakta Rolf Gabrielson tel 070-843 12 24, rolf.gabrielson@gmail.com
Intäkterna tillfaller det gemensamma arbetet i Tabergs Missionskyrka

Mars

Mellan den 17 februari och 
3 april pågår fastan. Få in-
spiration genom att följa vår 
fastekalender på Youtube.

5 F 09.00 Fredagsbön digitalt
7 S 10.00 Webbgudstjänst
Predikan Eva Joelsson. Musik-
kåren.
7 S 11.00 Elvafika digitalt
7 S 17.00 Ekumenisk bön för 
Tabergsådalen. Digitalt.
10 O 19.00 Djupare Bibelstu-
dium utifrån ämnen som möter 
oss i vardagen. Daniel Lund-
stedt.
12 F 09.00 Fredagsbön digitalt
14 S 10.00 Tillsammansguds-
tjänst på webben med Eva Jo-
elsson och Cristine Salomonsson
14 S 11.00 Elvafika digitalt
19 F 09.00 Fredagsbön, digitalt
20 L 18.00 Digital vårbasar 
happening
21 S 10.00 Webbgudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt. 
Sång. Församlingens vår-
insamling.
21 S 11.00 Elvafika digitalt
26 F 09.00 Fredagsbön digitalt
28 S 10.00 Webbgudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt. Lov-
sångsteamet. Mission i fokus.
28 S 11.00 Elvafika digitalt

April

1 To 18.00 Getsemanestund, 
digitalt. Predikan Daniel Lund-
stedt
2 F 10.00 Långfredagsguds-
tjänst på webben. Predikan Eva 
Joelsson. Sång Rolf och Ingrid 
Gabrielson.
4 S 10.00 Påskdagsgudstjänst 
på webben. Predikan Daniel 
Lundstedt. Sång av kvartett.
4 S 11.00 Elvafika digitalt
4 S 17.00 Ekumenisk bön för 
Tabergsådalen på Tabergs topp.
7 O 19.00 Djupare Bibelstudium 
utifrån ämnen som möter oss i 
vardagen. Daniel Lundstedt.
9 F 09.00 Fredagsbön digitalt
11 S 10.00 Tillsammansguds-
tjänst på webben med Eva  
Joelsson och Cristine  
Salomonson.
11 S 11.00 Elvafika digitalt
16 F 09.00 Fredagsbön digitalt
17-24 Storstädning
18 S 10.00 Webbgudstjänst 
med Teen Challenge
18 S 11.00 Elvafika digitalt
23 F 09.00 Fredagsbön digitalt
24 L 08.00 Utejobbardag
25 S 10.00 Webbgudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt.  
Musikkåren.

Maj 

2 S 10.00 Webbgudstjänst  
Predikan Daniel Lundstedt.  
Lovsångsteamet.
2 S 11.00 Elvafika digitalt
2 S 17.00 Ekumenisk bön för 
Tabergsådalen på Tabergs topp.
7 F 09.00 Fredagsbön digitalt
9 S 10.00 Webbgudstjänst  
Predikan Daniel Lundstedt. 
Sång Frida Öhgren.
13 To Kristi Himmelfärdsdag 
10.00 Pilgrimsvandring, med-
tag egen matsäck
16 S 10.00 Webbgudstjänst 
Predikan Eva Joelsson
19 O 19.00 Djupare Bibelstu-
dium utifrån ämnen som möter 
oss i vardagen. Daniel Lund-
stedt.
21 F 09.00 Fredagsbön digitalt
23 S 10.00 Tillsammansguds-
tjänst på webben med Cristine 
Salomonsson och Eva Joelsson. 
Musikkåren.
28 F 09.00 Fredagsbön digitalt
30 S 10.00 Webbgudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt.  
Lovsångsteamet.
30 S 11.00 Elvafika digitalt

Ledigheter
Daniel Lundstedt 13-15/3, 10-12/4. 14-17/5
Eva Joelsson 26-28/3, 23-25/4, 28-30/5
Cristine Salomonsson 5-7/3, 1-4/4, 7-9/5

    Det händer i Tabergs Missionskyrka 

Våra digitala gudstjänster och samlingar
Alla våra samlingar och gudstjänster går att ta del av digitalt.
Vi sänder gudstjänster och en del andra samlingar på vår Youtube-kanal.
Andra samlingar sker via Microsoft Teams. Önskar du delta i någon av våra samlingar kan du nå dem 
via vår hemsida www.tabergsmissionskyrka.se. 
I kalendern längre ner på vänster sida klickar du på den samling du vill vara med på och använder 
sedan länken som dyker upp. Välkommen!

Djupare
Tre bibelstudier under våren som tar oss djupare in i Bibeln för att ge oss vägledning i ämnen som 
möter oss i vardagen. Samlingen är digital.

NotiserNotiser

FF 
Sker tills vidare digitalt på Discord fredagar 
19-24, kontakta ungdomsledaren för att vara 
med! 

Scout 
Drar igång 23 februari 18.00 och är utomhus! 

Miniscout 
Startar 9 mars 17.00 och är utomhus tills 
vidare!  

Söndax 
Träffas digitalt via Teams, till och börja med 
söndagarna 28 februari och 21 mars, i två 
åldersanpassade grupper. Mejla ungdoms-
ledaren för anmälan. När vädret tillåter 
flyttar Söndax ut! Mer information kommer 
längre fram via mejl.

Tablås 
Hoppas kunna dra igång när läget tillåter, 
håll utkik på hemsidan för mer information!
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Konditori RosettenKonditori Rosetten
Öppet alla dagar!

TamabTamab
TABERGS MATTSERVICE AB

www.tamab.se

Nytida Bergshyddan Nytida Bergshyddan 
LSS-boende för vuxna och barn/ungdomar samt daglig verksamhet. 

Fristående grundsärskola och gymnasiesärskola • www.nytida.se

Vätterbygden/Ankarbergs  Vätterbygden/Ankarbergs  
BegravningstjänstBegravningstjänst

www.begravningstjanst.com

Einarssons bilEinarssons bil
Hos Einarssons bil hittar du alltid ett 45-tal begagnade bilar

www.einarssonsbil.se

Rundquist & ZälleRundquist & Zälle
HERRMODE

Barnarpsgatan 7, Jönköping | www.rundquist-zalle.com

SamekoSameko
Din elinstallatör
www.sameko.se

Bergsgårdens FörskolaBergsgårdens Förskola
Vi är ett föräldrakooperativ i Taberg med kristen profil

www.bergsgardensforskola.se

036-647 01

036-640 79

036-71 02 50

036-63005
070-572 31 00

036-71 00 15

073-508 70 85

0734-106 812


