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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
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 vår 
pastor som 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

Går vi mot ljusare tider?

Vi har under två års tid levt med 
pandemin covid-19. Vi har under 
dessa två år successivt vant oss 
vid att hålla avstånd till varandra, 
lyssna på folkhälsomyndigheten, 
ställa in samlingar, förändra sam-
lingar och blivit mer digitala. Vi har 
lärt oss att leva med restriktioner 
av olika slag och vi har blivit upp-
manade att vaccinera oss flertalet 
gånger. Samt att olika samlingar 
enbart har varit öppna för de som 
kan visa upp vaccinationsbevis. 
Går vi mot ljusare tider? Jag 
hoppas det. Restriktionerna har 
släppts men vad gör vi då?
Jag skulle önska att vi kunde 
bygga våra liv kring andens frukter 
som det står om i Galaterbrevet 
5:22. De tre första är Kärlek, glädje 
och frid. 
Kärlek: Sprid kärlek runtomkring 
dig öppna ditt hem och bjud in 
människor. Besök de du har saknat 
och krama dina vänner.
Glädje: Sprid glädje omkring dig 
genom att varje dag ha som mål 
att åtminstone glädje någon. 

Det kan vara att ringa till en vän. 
Stanna till och lyssna på kollegans 
bekymmer, köp lite extra fikabröd 
till någon annan på jobbet. An-
vänd fantasin för att sprida glädje.

Frid: Försök vara den som mäklar 
fred i stället för att skapa splittring. 
Men också tillönska de du möter 
Guds frid. När jag var barn fanns 
det en dam i den kyrka jag gick 
till som alltid handhälsade och sa 
ordet frid. Då förstod jag inte vad 
det betydde. Det enda jag visste 
var att varken hennes eller mitt 
namn var frid. Nu förstår jag mer. 
Att tillönska en annan människa
Guds frid handlar om att du vill 
att personen du möter ska få en 
fridfull dag med Gud men också 
att personen ska fyllas inombords 
med Guds frid. Vi tillsammans kan 
med lite kärlek, glädje och frid 
vara med och skapa ett gott sam-
hälle. Så låt oss göra det. Guds frid 
som är mera värd än allt vi tänker, 
skall ge era hjärtan och era tankar 
skydd i Kristus Jesus. Amen

Daniel Lundstedt, pastor

Hur använder man 200 kr 
på bästa sätt?

Kanske är du en av dem som 
köpte ett gåvobevis för ett matpa-
ket till Östeuropa utanför någon 
av våra mataffärer här i Taberg en 
gång i november. Då ska du abso-
lut läsa detta!
 I Taberg såldes 360 gåvobevis 
vilket innebär att vi härifrån var 
med och gjorde julen bättre för 
360 familjer i Östeuropa. Det är 
helt otroligt bra - för dina 200 kr 
blev det ett fullpackat paket med 
17 kg mat- och hygienartiklar.  
Detta tack vare otroligt förmånliga 
inköpspriser. Här nedan kan du 
läsa delar av ett brev från en av 
Sam-Hjälps samarbetspartner.
”… Från Sam-Hjälp fick vi också i 

år ta emot mat- och hygienpaket 
för utdelning här i vårt område. 
Genom skolprojekten får vi god 
inblick i familjernas sociala situa-
tion och vi vet vilka som är i stort 
behov av hjälp och stöttning.
Vi körde ut på landet, lämnade 
gatorna bakom oss och körde på 
en dålig lerig väg som var svår att 
ta sig fram på. Familjen vi besökte 
består av en ensam pappa med 
tre flickor. I det lilla huset bor för-
utom familjen även pappans två 
syskon. I två rum och en hall får 
alla plats.
Pappan kom ut och mötte oss. 
Han visste inte att vi skulle 
komma. Det var vid 10-tiden en 
söndagsmorgon, barnen satt vid 
matbordet. En moster stod vid 
spisen och kokade vita bönor. Det 
hördes glada skratt från barnen 
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Min tro har  varit med mig sedan jag var 
barn. Min barnatro är en naturlig del av 
mitt liv. I Värnamo där jag växte upp var 
Missionskyrkan en viktig plats. Jag gick i 
söndagsskolan och jag kan fortfarande se 
bilden av farbror Kalle som står längst fram 
i kyrkan med ett stort leende på sina läppar.

När jag var sju år började jag i VF, Våra 
Flickor, som sedan blev SMU-scout. Scout 
har betytt mycket för mig och hur min tro 
har kunnat växa. Först som scout i patrullen 
Vitsippan och sedan som ledarscout och 
ledare. Scoutkårer har sedan funnits på 
olika platser där jag bott och då har 
det varit naturligt att gå in som ledare.           

Det har också gett mig många nya vänner 
och många upplevelser som stärkt mig i 
min tro.

Livet blir inte alltid som man tänkt sig och 
att vara kristen betyder inte att allt bara är 
bra och bekymmerslöst.
Sjukdom, sorg och motgångar är en del 
av livet. Min tro gör att jag inte är ensam. 
Jesus går bredvid och när jag inte orkar så 
bär Jesus genom svårigheterna.
Min tro gör mig trygg och tacksam över att 
få vila i Guds famn.

Text: Christina Sundkvist

Min väg till tro

och de hade rena kläder men var barfota och 
det kalla golvet var bara jord. 
Flickornas mamma lämnade familjen och gifte 
om sig när barnen var små. Därför är det nu en 
moster som sköter hushållet. Flickorna är 7, 5, 
och 3 år. Ibland kommer farfar och hälsar på.  
Oftast är han alkoholpåverkad. Då bråkar han, 
skrämmer barnen och slår sönder saker. Pappan 
har inget fast arbete, han letar efter dagsverken 
som kan ge en lön av 100 kr/dag. Alldeles för 
lite för att klara av familjens behov. De kämpar 
tillsammans.
Vi kom dit med ett matpaket och vi hade också 
en låda med kläder och skor till flickorna. De 
blev överväldigade av tacksamhet, de hade 
svårt att beskriva sin glädje. Matpaketen kom i 
tid – de hade bara vita bönor kvar. När vi tittade 
på barnen hur de skuttade runt bland lådorna 
och dansade när de fick se godis och choklad-
kex, då kunde vi inte hejda tårarna. Familjen 
tog emot oss och gav oss så mycket glädje och 
vi fick många kramar av barnen.
Tack, tack än en gång för all hjälp. Tack för era 
gåvor till dessa utsatta människor. Tack för allt 
ert engagemang! Vilken glädje ni sprider! Tack 
för att ni hjälper oss så vi kan hjälpa andra!
Guds välsignelse!”

Tabergs Missionsförsamling och Sam-Hjälp
genom Marianne Sandqvist
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Patrik Hagman har sina rötter i Österbotten 
som ligger i västra Finland men han 
bor sedan ett halvår tillbaka i Vadstena. 
Österbotten är precis som våra trakter kända 
för att vara ett bibelbälte så Patrik tycker det 
känns som att vara på hemmaplan när han 
kommer in och möter åhörarna. 

Patrik är teolog och författare som har givit 
ut ett flertal böcker. En bok som fått stort 
genomslag är Sorgens gåva är en vidgad 
blick, utgiven 2017. I denna bok skriver Patrik 
om vad som händer när sorgen påtagligt kli-
ver in i en människas liv. Det gör han utifrån 
att själv ha upplevt stora förluster av perso-
ner i sin närhet. Patriks senaste bok heter 
Skapad skapare, essäer om att vara människa 
och den gavs ut förra året. Det är från den 

boken han hämtar mycket av innehållet till 
denna föreläsning.

Patrik inleder sin föreläsning med den stora 
frågan ”Vad är en människa?” Han berättar 
först att vi i bibeln kan läsa att ”Människan är 
stoft men med gudomlig ande”. Han tar oss 
sedan med på en resa genom historien och 
berättar hur man genom olika tider haft olika 
syn på vad en människa är. Att man ibland 
varit upptagna av tanken att människan har 
ett givet öde som man inte kan undvika. 
Andra gånger har man tänkt att det allena 
avgörande är vårt biologiska arv, våra gener. 
För att sedan luta helt åt att det samman-
hang vi växer upp i är det som till fullo defi-
nierar oss. Och så har pendeln svängt fram 
och tillbaka. 

I slutet av den ekumeniska böne-
veckan var teologen Patrik Hagman 
på besök i Tabergs missionskyrka 
och höll en föreläsning kring temat 
”Om att vara människa”. Besöket 
ägde rum den 15 januari och det 
kom åhörare från hela dalen. 

”Om att vara 
människa”
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Patrik lyfter fram en företeelse som idag 
påverkar oss, ibland mer än vi tror. Nämligen 
det som kallas för ”Big data”. Dvs all den 
fakta som samlas om oss när vi använder inter-
net. Utifrån vilka sidor vi besöker, vad vi tittar 
extra länge på när vi scrollar ett flöde och så 
vidare så kan man skapa en bild av vilka vi är. 
Utifrån denna information får vi sedan i våra 
flöden se ännu mer av de saker som man 
redan vet intresserar oss. Vi styr alltså inte 
själva vad vi får ta del av utan våra flöden och 
intryck blir till viss del begränsade. Dessutom 
kan information om oss sedan säljas till den 
som exempelvis vill göra riktad reklam för att 
sälja något till oss eller kanske till den som vill 
få oss att tycka något särskilt. 

Patrik utvecklar sitt resonemang kring 
begränsningar och utmanar oss i hur man kan 
se på gränser. Han berättar hur Gud i inled-
ningen av Bibeln skapar ordning i kaos. Hur 
Gud ordnar genom att göra uppdelningar 
mellan exempelvis natt och dag, hav och land, 
man och kvinna och så vidare. Han resone-
rar sedan kring hur Gud i bibeln gång efter 
annan överskrider dessa gränser. Inte minst 
när han själv går från skapare till att ta plats i 
skapelsen när han sänder sin egen son Jesus 
till oss. Jesus själv går sedan över gränsen från 
död till levande och möjliggör frälsningen. 
Därefter bryts gränsen mellan judar och hed-
ningar när det kristna budskapet förs vidare. 

Patrik förklarar sedan att de tidiga kristna för-
samlingarna välkomnade alla såväl jude som 
grek, fattig som rik, slav som fri. Och att det 
väckte stort anstöt i det romerska samhället 
och var en stor anledning till förföljelsen av de 
tidiga kristna församlingarna. Patrik tar sedan 
resonemanget vidare till idag och belyser en 
grupp i dagens samhälle som far väldigt illa 
och ofta lider av stor psykisk ohälsa, nämligen 
de transsexuella. Patrik är medveten att detta 
är en känslig fråga, inte minst för att gruppen 
den berör är särskilt utsatt. Men han menar 
att mot bakgrund av sitt tidigare resonemang 
kring skapelsens gränser som i bibeln ofta 
överskridits så bör vi kanske inte vara så rädda 
för att gränsen mellan man och kvinna också 
kan överskridas. Han menar att Gud är större 
än någon som bara skapar tydliga gränser och 
kategorier.

Avslutningsvis i sin föreläsning återknyter 
Patrik till citatet ”Människan är stoft men med 
gudomlig ande”. Han uppmanar oss att inte 
bara vara stoft och fastna i våra småbubblor 
där tillvaron styrs av algoritmer utan utmanar 
oss att sträcka oss bortom oss själva, utanför 
våra gränser för att nå vår frihet. För när Gud 
andas in sin ande i Adam är det inte männis-
kan som gör något, det är bara att vara öppen 
för Guds andedräkt.

Text och foto: David Erixon
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Mars

1 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
3 To 15.00 Dagledigträff i Pingst-
kyrkan. 
4 F 09.00 Bön
5 L 14/15/16 Andakt på våra  
äldreboenden i Norrahammar.
6 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt.  
Insamling till Hela människan.  
Lovsångsteamet.
6 S 17.00 Ekumenisk bön för 
Tabergsådalen i Equmeniakyrkan, 
Hovslätt.
8 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
10 To 14.30 Stick-kontakten
10 to 14.30 Andakt på Fridhäll
11 Fr 09.00 Bön
13 S 10.00 Tillsammansgudstjänst 
Scouterna medverkar.
15 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
18 Fr 09.00 Bön
20 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Daniel Lundstedt
20 S 18.00 Söndagsträff i  
Missionskyrkan med Reine  
Johansson, Nässjö.
22 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
24 To 14.30 Stick-kontakten
25 F 09.00 Bön
27 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Daniel Lundstedt. Musikkåren. 
Församlingens vårofferdag med 
stort kaktaberas!
29 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap

April

1 Fr 09.00 Bön
3 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt.  
Lovsångsteamet.
3 S 17.00 Ekumenisk bön för  
Tabergsådalen på Tabergs topp.
5 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
7 To 14.30 Andakt på Fridhäll
7 To 15.00 Dagledigträff i  
Månsarps Missionshus ”Toner av 
trygghet och förtröstan” med  
Lars Andersson och Lisen Åberg.
8 Fr 09.00 Bön
10 S 10.00 Tillsammansgudstjänst 
Predikan Per-Gunnar Enocsson. 
Sång och musik Frida Öhgren och 
Christina Enocsson. Insamling till 
Sam-Hjälp.
12 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
14 To 18.00 Getsemanestund 
med nattvard. 
15 Fr 10.00 Långfredagsgudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt.
17 S 10.00 Uppståndelsegud-
stjänst Predikan Daniel Lundstedt. 
Närradiosändning.
Vårstädning 20-27 april 
20 O 17.30 till 20.00 Kvällsmat 
med föredrag Att ta hand om 
skapelsen= lärjungaskap.  
Föreläsare Jacob Ämterlind. 
Se notis.
21 To 14.30 Stick-kontakten
22 F 09.00 Bön
23 L 08.00 Utejobbardag
24 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Daniel Lundstedt. Lovsångs-
teamet.
24 S 18.00 Söndagsträff i  
Missionskyrkan med Åke  
Nordqvist och Hans Carlén.
30 L 19.30 Valborgsmässofirande 
på Berget
30 L 20.00 Vårfirande i Storstu-
gan med räkmacka och vårsånger. 
Insamling till Diakonia.

Maj

1 S 08.30 Vårfirande på Sol-
gården Vårtal. Sång och musik av 
Tabergs musikkår och Månsarps
kyrko- och Hembygdskör.
1 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
1 S 17.00 Ekumenisk bön för  
Tabergsådalen på Tabergs topp.
3 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
5 To 15.00 Dagledigträff i  
Månsarps Församlingsgård.
6 Fr 09.00 Bön
7 L 09.00 Frukost för alla med 
Maria Alriksson tema Psykisk 
hälsa/ohälsa. Se notis.
8 S 10.00 Tillsammansgudstjänst 
Karl Leander med flera. 
Musikkåren. 
10 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap 
Sista för våren.
12 To 14.30 Stick-kontakten
14 L 10.30-12.00 Födelsedags-
festen
13 Fr 09.00 Bön
15 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Daniel Lundstedt. Församlings-
möte efter gudstjänsten.
17 Ti Rpgs vårresa
19 To 14.30 Stick-kontakten
20 F 09.00 Bön
22 S 10.00 Gudstjänst  
Predikan Daniel Lundstedt.  
Lovsångsteamet.
26 To 10.00 Kristihimmelfärdsdag 
Pilgrimsvandring.
29 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Daniel Lundstedt.

    Det händer i Tabergs Missionskyrka 
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Ledigheter:
Karl Leander: 
5-7/3, 2-4/4, 23-25/4, 26-30/5
Daniel Lundstedt: 
7-13/3, 9-11/4, 7-9/5
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Frukost för alla - Ditt ord i mitt hjärta 7 maj kl.09.00
”Det är bara det som gått oss ur händerna - som gått 
förlorat - som kan återfinnas. Det är bara det trasiga som 
kan läkas och tråcklas ihop på nytt.”

Välkommen på frukost där Maria Ahlriksson, pastor, 
samtalsterapeut och lärare i själavård delar med sig av 
erfarenheter utifrån sin egen livsberättelse samtidigt 
som hon reflekterar och funderar kring församlingens 
betydelse och möjliggörande när vardagslivet utmanar. 
Berättelsen ramas in av tankar och beskrivningar kring 
ordens betydelse för vår hälsa och ohälsa. Vilket också är 
ett återkommande tema i hennes själavårdande andakts-
bok, Ditt ord i mitt hjärta, som hoppfullt vill förmedla att 
det finns en väg vidare, igenom allt och trots allt.

Kvällsmat med föredrag - Vårda den jord Gud älskar! 
20 april kl.17.30-20.00
Världen befinner sig i en ekologisk kris och de dystra 
rapporterna avlöser varandra. Vad innebär det att vara 
troende i en sådan tid? Att bekänna sig till den Gud vi 
också kallar skapare? Har kyrkan något att komma med 
och framför allt, finns det något hopp?
En kväll om ekoteologi och lärjungaskap i klimathotets 
tid med Jakob Ämterlind. Generalsekreterare för SAU

NotiserNotiser

VAD HÄNDER I TMU I VÅR?

SÖNDAX  
Söndagar kl.10.00. Från 4 år. Terminsstart: 20 feb.
Terminsavslutning: 22 maj. Söndax är barnens 
eget möte och vi träffas under gudstjänsttid på 
söndagar i tre åldersindelade grupper. Vi samtalar 
om Jesus och Bibeln, sjunger, leker och pysslar.  
Ej vid Tillsammansgudstjänst. Vid frågor, kontakta:  
Åse-Marie Josefsson, 073-675 38 01.

MINISCOUT  
För förskoleklass och årskurs 1. 
Träffas tisdagar kl. 17-18. 
Vid frågor, kontakta:
Anna Carlsson 073-461 19 55

FISHERMAN´S 
FRIENDS (TONÅR)
En plats för lek, skoj, andakt och gött häng. 
Från årskurs 6 och uppåt. Träffas fredagar 
19.00 - ca 24.00. Vid frågor, kontakta: 
Ungdomsledare Karl Leander 070-119 26 34.

SCOUT
Spårarscout för årskurs 2-3.
Upptäckarscout för årskurs 4-6.
Äventyrsscout från årskurs 7.
Scouterna träffas tisdagar 
kl. 18-19.30. Vid frågor, kontakta:
Linda Andersson, 070-579 83 61.
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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

Bilhuset i TabergBilhuset i Taberg
Stort utbud av körkortsfria promenadscootrar 

Östra Järnvägsgatan 7 • www.bilhusetitaberg.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

0732-401 816

036-71 00 15

073-508 70 85

0734-106 812


