
I denna ljuva sommartid

Gå ut, min själ, och gläd dig vid

Den store Gudens gåvor.

Se, hur i prydning jorden står,

Se, hur för dig och mig hon får

Så underbara håvor.

 

Psalm 200
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Den första maj tillträdde Daniel Lundstedt tjänsten 
som pastor och församlingsföreståndare i Tabergs 
missionskyrka. För att få veta lite mer om Daniel 
bestämde jag träff för en intervju.

Daniel är född och uppvuxen i Stockholm. Vid 18 års 
ålder reser han 5 veckor i Europa med OM, operation 
mission, för att pröva sin tro.  Det blev en betydelsefull 
resa och han börjar därefter jobba som ungdomsledare 
i Elimkyrkan där han då är engagerad. Han trivs väldigt 
bra i den rollen och bestämmer sig för att läsa till 
pastor i Örebro. Direkt efter genomförd utbildning 
börjar Daniel arbeta som pastor och gör det i 7 år, 
först i Ekeby och sedan i Mariestad.

-Jag känner sedan att jag vill testa hur det är att jobba 
utanför kyrkans väggar och jag söker en tjänst på en 
nyöppnad anstalt i Mariestad, säger Daniel. 

Till en början jobbar Daniel som kriminalvårdare men 
övergår snart till att jobba som så kallad programledare. 
Förenklat kan man säga att du då jobbar som en 
samtalspartner som genom behandlingsprogram ska 
möjliggöra ett fungerande liv den dag straffet är 
avtjänat.

Efter ett par år i Mariestad går flyttlasset till Jönköping 
där hustrun Helena hittat ett nytt jobb. Daniel hittar en 
tjänst som programledare inom frivården.

-Att hjälpa människor tillbaka till ett fungerande liv har 
varit väldigt givande. Men jag har känt mer och mer hur 

jag saknat den andliga biten, att få tala med människor 
om Jesus. Jag ville jobba som pastor igen och såg till 
min glädje att denna tjänsten var ledig.

Vad ser du mest fram emot med jobbet i Taberg?
-Möta människor. - Predika. - Tillsammans med 
församlingen utveckla arbetet med att nå utanför 
kyrkans väggar. 

Till sist Daniel, vad gör du helst en ledig dag fri från 
måsten?
Läser en bok eller mekar med min farbrors gamla 
moppe, en NSU quickley.

Text och foto: David Erixon

Vid piren i Jönköping ligger numer 
missionsbåten Christina förtöjd.  
Hon byggdes 1986 på Trellevarvet, 
Kållandsö som missionsbåt med 
tanke på Vänern och Dalslands kanal. 
Idag är det en ideell allkristen  
förening, som bildades i mars 2007, 
som står bakom satsningen med 
Christina. Verksamheten bärs upp  
helt genom enskilda människors  
frivilliga insatser och gåvor. 
Syftet är att presentera den kristna 
tron och att göra evangeliet om Jesus 
Kristus känt. Båten Christina är vårt 
redskap i uppgiften. Missionsbåten 
Christina är Vänern, Vätterns och 
kanalernas egna missionsbåt och 
trafikera dess vatten för att presentera 
budskapet om Jesus Kristus. Exempel 
på vår verksamhet är bryggmöten,  
konfirmandläger och olika dagsturer. 
Vi säger att vi seglar med dyrbar last. 
Med det menar vi att det budskap 
som finns ombord är något för alla 
människor och något som kan 
förvandla liv och situationer.  

Vi har själva upplevt detta, och kan 
därför inte vara tysta. I seglet och på 
båten står det Joh 3:16 ”Så älskade 
Gud världen att han gav den sin ende 
son, för att de som tror på honom 
inte skall gå under utan ha evigt liv.” 
Det betyder att Gud har öppnat 
vägen till himlen för alla människor 
som väljer att tro på Jesus.  När vi  
tror på honom får vi evigt liv.  
Tänk att pärleporten är öppen för  
alla som tror, vilken oerhörd positiv  
nyhet! Det är dessa glada nyheter  
vi vill sprida: Jesus älskar dig och har 
en plan för ditt liv!

Följ gärna med oss ut i sommar! 
Häng med en tid i besättningen och 
ta del i evangelisationen runt om i 
Vänern, Vättern och kanalerna genom 
bryggmöten, personliga samtal, att 
bjuda på fika osv. Alla behövs  
ombord så känn att din insats  
gör skillnad. www.batenchristina.se 
Mattias Eskilsson, Skeppare på  
missionsbåten M/S Christina

Möt vår nya pastor.
Allt har sin tid

Allt har sin tid. Så står det i predikaren 
i Gamla testamentet. Så sant. Men 
ibland är det svårt att förlika sig med 
det. Som när bredbandet är segt. Det 
är långt till lördag eller när en leverens 
är försenad. Genom läsning i Bibeln 
får vi redskap att se vår tid, vårt liv ur 
ett längre perspektiv. Ja rent av ett 
evighetsperspektiv. Att tiden inte 
tillhör oss, utan Gud. Att vi får en tid 
på jorden i gemenskap med Honom 
som ville våra liv. 

” Herre, tack för tiden du ger mig. 
Hjälp mig att använda tiden på bästa 
sätt. Så att den tid jag fått får bli till 
något gott och vackert för dig och 
medmänniskor. Amen”

Eva Joelsson, familjepastor 
Tabergs missionskyrka

Tabergs Missionsförsamling
 
Expedition
Tabergs Missionskyrka
Centrumplan 5, 562 42 Taberg
Tel. 036-36 71 50
www.tabergsmissionskyrka.se

Missionskyrkans expedition är som 
regel bemannad tisdag-fredag 
under förmiddagstid.

Pastor och föreståndare:
Daniel Lundstedt
Tel. 036-36 71 51, 072-341 28 14 
pastor@tabergsmissionskyrka.se

Familjepastor: 
Eva Joelsson
Tel. 036-36 71 52, 070-119 26 35 
familjepastor@tabergsmissionskyrka.se

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. 070-716 19 41
jan.timarson@tabergsmissionskyrka.se

Kassör
Sievert Bringevik Tel. 036-657 43

Ordförande TMU
Åsa Timarson Tel. 076-941 35 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
Illustration sid 1: Staffan Nylander 
Ansvarig utgivare: Eva Berntsson
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Insikten

Utsikten

Snabba fakta
 
Namn: Daniel Lundstedt, ny pastor och föreståndare

Ålder: 45 år

Familj: Hustrun Helena och barnen Ida 20 år, 

Tim 18 år och Isak 16 år

Yrken: Pastor, Kriminalvårdare, Friskvårdsinspektör

Fritidsintresse: Resa

Drömresa: Transsibiriska järnvägen

Missionsbåten Christina
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Smultronställen i Taberg

Tahebadet – En oas i skogen!  
Här finns brygga att hoppa ifrån, sandstrand som  
inbjuder till sandslottsbygge, stor gräsmatta att  
sola på, ombytesbås, toalett, samt långgrunt och  
barnvänligt bad.

Tabergs bibliotek - Öppet 
hela sommaren! 
I år kommer Tabergs bibliotek för första gången 
vara öppet hela sommaren! Ordinarie öppettider är:
Måndagar och onsdagar 10-13, 14-19 samt fredagar 
10-14. Under vecka 28-30 (10/7 - 30/7) är det dock 
avvikande öppettider och då gäller:Måndagar 10-13, 
onsdagar 14-19 och fredagar 10-14  

Rosettens konditori och bageri 
- Fika mitt i byn! 
Här kan du njuta av bland annat smörkavlade wiener-
bröd, bakelser, mumsiga smörrebröd samt deras egen 
stolthet; stenugnsbakade surdegsbröd!
Öppet alla dagar i veckan. 

Tabergs gruva - Spänning och historia i ett! 

Under en timme blir ni guidade både utanför och inne i gruvan. 
Där får ni höra berättelser om vad som hänt med berget genom 
århundradena och lyssna på vilken unik sammansättning av malm  
som berget är sammansatt av. Vem vet, ni kanske till och med får 
höra Bergsfrun som bott i berget sedan 1400-talet när man började 
bryta malm i berget?! I sommar gäller följande tider för allmänna  
guidningar: Veckorna 27 – 31 är det guidningar tisdag t o m söndag  
kl 13.00 och 15.00. (Alltså sex dagar/vecka!) Veckorna 24, 25, 26, 32,  
33, 34 är det guidningar endast lördagar och söndagar kl 14.00.Tabergstoppen – En utsikts-

plats som slår det mesta! 
Till toppen kan du åka bil, cykla eller vandra på 
någon av de fina leder som finns runt berget.  
Pausa och kolla på utsikten i alla väderstreck, besök 
restaurangen för mat eller fika och spela äventyrs-
golf innan du drar hemåt.Restaurangen är öppen 
hela sommaren kl 10-21 och här finns allt från glass 
till förbeställd bröllopsmiddag. 

Åsabadet – En aktiv plats 
med goda bussförbindelser!  
Här finns brygga med hopptorn, sandstrand, stora 
grönytor att sola på, utegym, volleybollplan, strand-
fotbollsplan, toaletter, grillplats samt glasskiosk. 
Kiosken är öppen då skolan har sommarlov.  
Om detta inte räcker, finns här utmärkta vandrings-
leder som inbjuder till långpromenader. 

Mormor Magdas - glass i 
stora lass!
Passa på att äta glass från glasstillverkaren med 
lokalt producerade och äkta råvaror!  En glass som 
är helt fri från konserveringsmedel och tillsatser. 
Butik och glasscafé är öppet hela sommaren, 
måndag, fredag, lördag kl.11.30-16.30.
tisdag, onsdag, torsdag kl.11.30-18.00

Gruvteater - för fjärde året i rad!  
I år ges 4 föreställningar inne i Gruvan den 29 och 30 juli samt 
5 och 6 augusti. Samtliga kl 18.00.  Manus/regi av Emy Stahl 
och med skådespelare från teatergruppen Teaterstickorna. 

Laudons kök – Frukost, lunch 
eller fest, det är bara att välja! 
Här kan vi köpa baguetter med hemmagjorda  
och goda fyllningar, sallader av olika slag samt  
förbeställda buffeér och smörgåstårtor. I sommar  
(v. 25 – v. 33) är öppettiderna, vardagar kl 8-14,  
helger är det stängt. 

Vi har längtat efter sommaren och äntligen är den här! I Taberg och dess närhet finns mycket 
att njuta av denna årstid. Vi har gjort några nedslag på smultronställen som kan få förgylla både 
varma och kalla sommardagar.

Vi reserverar oss på ändringar av öppettider. Bakgrundsbild: Google Maps.
Text och foto: Lena Ljungdahl och Linda Skogberth



  Juni

2 F 09.00 Bön med nattvardsfirande

4 S 10.00 Pingstdagen Nattvards-
gudstjänst med predikan av 
Daniel Lundstedt. Sång Frida 
Öhgren. Närradiogudstjänst. 

9 F 09.00 Bön

11 S  10.00 Kåperydsmötet 
Daniel Lundstedt, Musikkåren 
och TabergsBröderna

16 F 09.00 Bön

18 S 10.00 Gudstjänst. Predikan  
Petra Jarlemark. Offerdag för 
SAM och Equmeniakyrkans 
Mission i Sverige.  Sång av 
Nellie Jakobsson och  
Madeleine Karlsson.  
Avtackning av Petra vid  
kyrkkaffet

21 O 14.30 Andakt på Fridhäll 
 Daniel Lundstedt

25 S 10.00 Gudstjänst. Predikan 
Daniel Lundstedt. Sång av  
Peter Jansson mfl. 

Juli

2 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
 Daniel Lundstedt och  
Eva Joelsson

   S 18.00 Solgårdskväll med  
    Gubbröra

9 S 10. 00 Gudstjänst Predikan och 
sång Eva Joelsson.

16 S 10.00 Gemensam gudstjänst i 
Pingstkyrkan

      18.00 Solgårdskväll med Jan  
och Ingrid Gunnargård,  
Christer Ramefelt

19 O 14.30 Andakt på Fridhäll 
 Eva Joelsson

23 S 10.00 Gemensam gudstjänst 
Tabergs Missionskyrka  
Predikan Eva Joelsson 
Sång Christer Ramefelt

30 S 10.30 Gemensam gudstjänst 
Månsarps Missionshus  
Bernth Antonsson 
Sång och musik av Ingrid och 
Rolf Gabrielson

      S 18.00 Solgårdskväll med    
TabergsBröderna

Augusti

4 F 09.00 Bön med nattvardsfirande

6 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Daniel Lundstedt. Sång Sanna 
Boij, m.fl. Hälsning av nya 
medlemmar

11 F 09.00 Bön

12 L 18.00 Helgmålsbön i 
Hembygdsparken 
Tabergs Missionsförsamling

13 S 10.00 Gudstjänst   
Daniel Lundstedt.  
Sång Johannes Ekstener Fält

16 O 14.30 Andakt på Fridhäll 
 Daniel Lundstedt

18 F 09.00 Bön

19 L 14.00 Lilla Hammarrundan

 L 18.00 Helgmålsbön i 
Hembygdsparken 
Månsarps församling

20 S  10.00 Gudstjänst   
Carl-Johan Elg, Jan-Olof   
och Matilda Elg

25 F  09.00 Bön

25-26 Övningshelg för Immanuel 
Brass

27 S 10.00 Gudstjänst med Immanuel 
Brass och Daniel Lundstedt.

Tisdagen den 25 april samlades ca 80 scouter, föräldrar, syskon och församlingsmedlemmar för 
att fira gudstjänst tillsammans i Tabergs missionskyrka. Under våren har temat för våra scout- 
samlingar varit ”Bergamärket” vilket också speglade av sig i gudstjänsten. De olika patrullerna 
hade fått ansvar för olika delar av gudstjänsten. Några av scouterna redogjorde för hur man  
använder våra redskap kniv, yxa och såg på ett säkert sätt, några andra läste upp scoutlagen,  
en del ansvarade för fanvakten och några ledde alla i scoutbönen. Vi fick också lyssna till ett  
vittnesbörd kring bön. Scouterna hade även övat in några sånger som de uppträdde med och 
sedan fick alla åhörarna att vara delaktiga i.

Text: Linda Andersson  Foto: Thomas Laago
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Det händer i Tabergs Missionskyrka Det händer 
i TMU…

Välkommen 

till kyrkan!

Ledigheter:  
Eva Joelsson 23-25/6, 14-16/7, 
hela augusti 
Daniel Lundstedt 17-18/6, 
3-31/7, 19-20/8

FÖRSAMLINGSDAG 
17 SEPTEMBER!

* Gudstjänst med installation av  
församlingsföreståndare Daniel Lundstedt

 * Välkomstsamkväm
 * Samlingsdag inför höstterminen
 

* Barnaktiviteter med ”Klurige Göran”
 

* Gemenskap för alla åldrar
 

Medverkande: Daniel Lundstedt,  
Peter Bernhardsson, Eva Joelsson,  

Klurige Göran med team, Barn,  
m.fl.

En viktig dag för Församling och TMU

Tisdagsgudstjänst med scouterna!

Tack Göran och Petra!
Vi vill tacka vakanspastor Göran 
Undevall för den tid och det 
engagemang du lagt ner i tjänst 
i vår församling. Vi riktar även ett  
tack till vår ungdomsledare Petra 
som också slutar sin tjänst i  
församlingen. Petra, tack för din 
omsorg och värme, framförallt för 
tonåringarna i Tabergsdalen. Vi 
önskar er båda Guds välsignelse i 
fortsättningen och allt gott i det 
som väntar. 

Kåperydsmötet
Traditionen med ”Kåperydsmötet” 
fortsätter. Förra året var vi samlade 
för jubileumsmöte, med nyrenoverad 
minnessten, som en del av Månsarps- 
och Tabergs Missionsförsamlingar 
175-årsjubileum. Det blev en solig 

och fin dag med många deltagare. 
Nu fortsätter vi och den 11 juni 
hälsar oss värdfamiljerna Svensson 
och Dahlström oss välkomna till ett 
nytt möte i anrika Kåperyd. 
Vi hoppas på gott väder så att vi 
kan vara utomhus, annars får vi 
säkert tillgång till Dahlströms 
loge. Medverkar gör Tabergs 
Missionsförsamlings nytillträdda 
pastor Daniel Lundstedt och för 
sång och musik svarar Tabergs 
Musikkår och TabergsBröderna. 
Medtag kaffekorg och något att 
sitta på! 

Solgårdskvällar
Även i år har vi planerat för 
”solgårdskvällar” under juli månad. 
Vi hoppas naturligtvis på att det 
skall bli soliga och varma kvällar så 

att vi kan avnjuta programmet 
utomhus på själva ”Solgården”.
Den första solgårdskvällen blir 
den 2 juli och då får vi besök av 
”Gubbröra” från Angerdshestra. 
Förhoppningsvis kan det bjudas på 
jordgubbar med vispgrädde och 
glass den kvällen. Den andra kvällen 
möter vi Jan och Ingrid Gunnargård 
som tillsammans med Christer 
Ramefelt svarar för ett sång- och 
musikprogram. Den tredje och sista 
solgårdskvällen står TabergsBröderna 
för innehållet med gamla och goda 
läsarsånger på programmet.
Välkomna till våra ”solgårdskvällar” 
med ett varierande program, god 
fika och glad gemenskap!

Notiser

Vi firar gudstjänst tillsammans i sommar
Under juli månad firar vi gudstjänst tillsammans med  
Månsarps Missionsförsamling och Pingstkyrkan.  
Den 16 juli kl. 10.00 möts vi till gudstjänst i Pingstkyrkan, 
den 23 juli hälsar vi välkommen till Missionskyrkan kl.10.00 
och den 30 juli möts vi till gudstjänst i Månsarps Missions-
hus kl. 10.30. Vi ser fram emot goda möten med Gud och 
med varandra!

Storledarsamling TMU
Alla barn- och ungdomsledare hälsas välkomna till en  
planeringssamling för hösten. Vi träffas onsdagen den  
23 augusti kl. 19.00.

Sommaruppehåll TMU
Barn- och ungdomsgrupperna har nu sommaruppehåll 
och startar igen i augusti/september. Start för Söndax  
blir den 20/8, Tonår 1/9 och Scout 5/9.  

Till hösten kommer vi att starta en scoutverksamhet  
även för de som går i förskoleklass. Håll utkik efter mer 
information när terminsstarten närmar sig.
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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

036-71 02 50

036-18 12 00

036-658 44

036-71 00 15

036-642 78

036-860 86 10

Glöm inte att rensa 

spargrisar och andra ställen som 

innehåller de sedlar och mynt som blir 

ogiltiga! Lämna gärna dessa, Dina gamla 

100 och 500 kronorsedlar samt 1-, 2- och 

5-kronor som blir ogiltiga till kyrkan, 

i samband med kollekt/kyrkkaffe eller i 

särskild ”sparbössa” på kyrktorget, 

senast den 30 juni!

Tack för Din gåva!

OBS!


