
Herre till dig får jag komma, 
Komma precis som jag är

Inför dig kan jag ingenting dölja
Du vet varje tanke jag bär
Text: Christer Hultgren
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”Jag har fått med mig deras glädje 
hem till Sverige”. Så beskriver Kurt 
Adolfsson sina känslor efter att två 
gånger kört lastbil full med mat, 
kläder och möbler till Rumänien och 
Bulgarien. Kurt Adolfsson är Tabergs-
bo och lastbilschaufför med många 
mil bakom ratten. 

Men det var för två år sedan som  
han på en lastbilsmässa i Jönköping 
mötte David Öhgren och Jörgen 
Ruther som är engagerade på  
Sam-Hjälp i Jönköping. Frågan  
ställdes då till Kurt ifall han var  
intresserad av att köra en hjälp- 
sändning. Nu i mars 2020 har det 
hunnit bli två resor. ”Det är så upp- 
lyftande, fast resorna är långa, runt 
200 mil, hinner man inte bli trött.  
Dels sitter man och pratar med sin 

medförare och sedan är det sådan 
glädje då man möter befolkningen”.

Kurt delar två minnesbilder, dels från 
Rumänien då han fick se den lokale 
pastorn tillsammans med engagerade 
ungdomar hjälpa till att förmedla mat 
till befolkningen. Den andra min-
nesbilden är från den andra resan till 
Rumänien då mottagandet av hjälpen 
inföll i samband med Internationella 
kvinnodagen. Vid en av kyrkorna 
kunde församlingen vara med och  
förutom blommor dela ut svenskt 
knäckebröd till kvinnorna. De här  
resorna är något jag varmt kan  
rekommendera andra att göra.  
Det är så upplyftande, säger Kurt 
Adolfsson. 

Eva Joelsson, Familjepastor

 

I skrivande stund påverkas alla i vårt samhälle stort av 
coronaviruset. En som verkligen lever med detta i sin 
vardag är infektionsläkare Jakob Altgärde som jobbar 
på länssjukhuset Ryhov.

Vad är en infektionsläkares normala 
arbetsuppgifter?
En dag består av akut och planerad mottag-
ning, handläggning av inneliggande patienter 
men också av att som konsultläkare bistå med 
infektionskompetens till andra kliniker där pa-
tienter med infektioner också vårdas. Infektions-
sjukdomar är ett brett fält som fokuserar på svåra 
och livshotande infektioner hos patienter i olika 
åldrar men har även andra fokusområden som exem-
pelvis tropikmedicin. Fältet är dynamiskt genom att det 
präglas av infektionssjukdomars förändrade utbredning i 
Sverige och i omvärlden. 

Hur påverkas ditt dagliga arbete av coronaviruset?
Verksamheten har genomgått och fortsätter genomgå 
snabba förändringar för att möta behovet hos patienter 
med Covid-19. För egen del möter jag dessa patienter 
dagligen och jag finns vissa veckor med i en ny natt-
jourslinje som ansvarar för Covidavdelningen på Ryhov. 

Du har ju i några olika omgångar jobbat på ett 
missionssjukhus i Nepal. Har du någon nytta av de 
erfarenheterna i denna situation? Hur ser situationen 
ut där nu?
Sjukvården i Sverige har oerhörda resurser i jämförelse 
med låginkomstländer som Nepal. Erfarenheterna 
därifrån breddar mitt perspektiv på vad en stor del av 

jordens befolkning står inför när pan-
demin drabbar. Jag har kontakt 

med kollegor på plats och 
försöker bistå med kliniska 

erfarenheter härifrån.
Nepal är i skrivande stund 
i början av pandemin. 
Man har valt att stänga ner 
stora delar av landet för 
att bromsa smittan. En-

dast ett 50-tal personer har 
bekräftats vara smittade men 

provtagningsmöjligheterna är 
förstås begränsade. Indirekt på-

verkar nedstängningen väldigt många 
människor som inte får arbeta som vanligt och samtidigt 
står utan socialt skyddsnät.

Har du några goda råd du vill skicka med till våra 
läsare?
Mycket är förstås redan sagt. Skydda de äldre. Hålla 
kontakt med de som blir isolerade. Tvätta händerna. 
Den som ber för de som drabbas av pandemin får gärna 
även vara med och be för Nepal.           Text: David Erixon
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InsiktenInsikten

Med glädje i retur till Sverige
UtsiktenUtsikten

Ruth Georgsson är Tabergsbo sedan 1968 och 
tron på Kristus har varit hennes följeslagare hela 
livet. Ruth såg dagens ljus 1946 i Kina.

”- Jag är missionärsbarn, mina föräldrar var mis-
sionärer, men på grund av oroligheter tvingades 
vi lämna Kina och återvända hem till Sverige.”

Hemkomsten ägde rum när Ruth var ett år 
gammal och då gick flyttlasset till Värnamo.
Ruth är varm, lågmäld och en människa som 
inger stort förtroende och vi möts ute på 
altanen en dag i maj hemma i Taberg. Hennes 
yrkesliv har hon ägnat åt vården som underskö-
terska och att se människor är ett kännetecken för 
henne i en familj med öppna dörrar. 

”-Tron har alltid varit en trygghet för mig. 
Jag har alltid vetat vart jag kan vända mig.”

Tio är gammal bekände hon sin kristna tro och 
det hände i samband med en mötesserie hemma i 
Hillerstorp där familjen då bodde.  Det skedde då 
en grupp evangelister var på besök och från den 
stunden har tron på Jesus varit hennes egen.

”- Den har varit extra viktig då det varit mörka 
perioder i livet. Då har tron varit en stor hjälp.”

Till Tabergsborna har Ruth en hälsning; Försam-
lingen är en god social mötesplats och genom 
stick-kontakten, RPG- och dagträffar behöver 
man inte vara ensam. 

Text: Eva Joelsson

Min väg till troAllt har sin tid

Allt har sin tid. Det finns en tid för 
allt som sker under himlen. En tid att 
gråta, en tid att le. En tid att sörja, en 
tid dansa. En tid att ta i famn, en tid 
att avstå från famntag. 

Så skrev författaren till boken Predika-
ren under gamla testamentets tid.  
Det här är ord som jag alltid fascine-
rats över och som känns synnerligen 
aktuella idag. “I dessa speciella tider” 
är ett uttryck som man ofta hör nu. 
Faktum är att allt inte är normalt och 
vi upplever och påverkas på olika sätt. 

Jag hade funderat på den här rubri-
ken redan innan Covid-19 spred sig 
till Sverige. Anledningen var att jag 
kommer avsluta min ungdomsledar-
tjänst i församlingen till sommaren 
och flytta tillbaka till Karlstad. Nu blir 
inte avslutet riktigt som jag hade tänkt 
mig med minskad arbetstid i ung-
domsgrupperna och inställda guds-
tjänster som följd av coronaviruset. 

Predikarens ord handlar om tidens 
förmåga att växla. Just nu får vi inte 
ge varandra en tröstande kram eller 
bara en kompiskram men förhopp-
ningsvis kommer vi njuta desto mer 
när restriktionerna lättar. Just nu är 
vårt mål att tillsammans hindra smitt-
spridningen och därför avstår vi från 
vissa samlingar i kyrkan. 

Vi gör det för att vi vet att det kom-
mer en tid efteråt, då vi kanske  
med ännu större glädje tillsammans 
får fira gudstjänst i kyrkan och ha 
andra värdefulla samlingar. I corona-
tider märker vi redan att budskapet 
om Jesus når ut till nya människor via 
sociala medier, tv-gudstjänster och 
andra plattformar. Ska vi se något  
positivt av denna kris så kan detta 
vara en. Vi som kyrka lär oss att  
använda dessa plattformar vilket  
gör att vi kanske ännu mer når  
utanför vår egen gemenskap.

Allt gott, virtuell kram

Daniel Arkbro, Ungdomsledare

Intervju med infektionsläkare 

Jakob Altgärde

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 pastorer kan dock nås 
på sina mobiltelefoner.

Pastor och föreståndare:
Daniel Lundstedt
Tel. 072-341 28 14 
pastor@tabergsmissionskyrka.se

Familjepastor: 
Eva Joelsson
Tel. 070-119 26 35 
familjepastor@tabergsmissionskyrka.se

Ungdomsledare
Daniel Arkbro, 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. 036-657 43

Ordförande TMU 
Emma Widehäll Tel. 076-307 37 99 
tmu@tabergsmissionskyrka.se

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. 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 
någon av våra pastorer. 
De har tystnadsplikt.

Redaktionskommitté  
för Missionsbladet:
David Erixon, Bodil Crona, 
Lars Sjöstrand, Ewa Altgärde
samt de anställda.  
Layout: David Öhgren 
Illustration sid 1: Staffan Nylander 
Foto sid 1: Sara Erixon 
Ansvarig utgivare: Eva Berntsson
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Resan var totalt på 5 veckor men man kunde 
ansluta och åka hem när det passade för ens 
egen del. Vilket medförde att gruppens sam-
mansättning och antal varierade lite under 
resans gång. 

Att få åka iväg till bygget första dagen var 
väldigt spännande. Sofie har varit i Colombia 
en gång tidigare och byggt skola tillsammans 
med Ankarstiftelsen och visste lite vad som 
väntade. Men vi andra två var nyfikna på hur 
det skulle gå till att 9 personer skulle bygga 
en skola med 3 salar och en skola med en sal 
på två veckor, det kändes ganska omöjligt. 
Speciellt då det inte är så att vi har någon 
byggkunskap med oss i bagaget.

Ankarstiftelsen har en bra teknik för hur man 
snabbt och smidigt kan bygga upp en skola. 

Man kan säga att man använder sig av en 
byggsats. Byggsatsen består av betongplan-
kor och betongpelare. Först ställs pelarna på 
plats och sedan muras väggarna upp av de 
gjutna betongplankorna som är 2 m långa, 
23 cm höga och 4 cm tjocka och väger 40 kg 
styck. På några av väggarna har man även 
fönster som består av galler i smide. Eftersom 
det är varmt året runt så behöver man ingen 
isolering och innerväggar, utan när allt är fär-
digmurat är det bara att börja måla.

Det som fanns när vi kom var två gjutna bot-
tenplattor. Som tur var fick vi hjälp av några 
colombianer att resa upp alla pelarna. Det var 
ett ganska tungt jobb och det krävdes att de 
gjöts fast med precision så att väggarna blev 
raka. 

Sedan var det bara till att börja mura. Det var 
309 stycken betongplankor som skulle på plats 
så det blev några lyft innan alla väggar var klara. 
Arbetet och resan leddes av de eminenta bygg- 
och reseledarna Bengt och 
Anita Albertsson från Växjö. De 
tog väl hand om oss och såg 
till att vi hade det bra. Varje 
halvtimme ringde Bengts mat- 
och vattenklocka för att vi inte 
skulle glömma bort att dricka 
och fylla på energi i värmen. 
Det var strålande sol och ca 
30 grader varje dag, så för att 
orka bygga var man tvungen 
att dricka mycket. När vi åkte 
hem efter en hel dag med  
byggande så var vi ganska 
trötta av sol, värme och många 
lyft. Då kändes det lyxigt att vi 
bara bodde några minuter från 
det Karibiska havet så vi kunde 
gå och ta ett dopp efter arbetsdagen.

Själva byggandet var klart efter ca 4 arbetsdagar 
så sedan kunde vi börja den andra veckan med 
att måla. Hela skolan var städad och klar efter ca 
1,5 vecka. Taket lades av några colombianer som 
var anställda av Ankarstiftelsen. 

Under de två första veckorna hann vi förutom 
bygget med att göra utflykter till bl.a. en natio-
nalpark, besöka skolor som byggts tidigare och 

åka upp i bergen till en indianby. Sista dagen 
kom den stora höjdpunkten; att få vara med 
på invigningen och träffa lärare och elever som 
jobbar på skolan och går i skolan och se deras 

glädje över att få nya lokaler och 
att ge fler barn i området möjlig-
het att kunna gå i skola och få en 
utbildning. 

Vi har fått frågan några gånger var-
för vi väljer att tillbringa vår semes-
ter med att åka iväg och jobba 
och dessutom betala för det. För 
vår del kan vi säga att vi tycker 
om att resa och att få upptäcka 
nya platser. Kan man få göra det 
och samtidigt kunna hjälpa någon 
annan så ger det så mycket mer. Vi 
får miljöombyte och semester från 
våra vanliga jobb och får samtidigt 
uppleva ett nytt land och komma 
till ställen och få göra och se saker 

som vi aldrig skulle fått som vanliga turister. Vi 
får lära känna nya människor och samtidigt få 
känna att vi lämnar efter oss något som betyder 
något för någon annan. Att få träffa lärarna och 
eleverna och se glädjen över att ha fått nya sko-
lor; det gör att man får med sig så mycket värme 
i hjärtat. Vi fick alla mersmak av resan och skulle 
kunna tänka oss att åka dit igen.

Text: Sofie Rundqvist, Linda Andersson 
och Sara Erixon

Byggprojekt

Colombia
I januari begav vi, Sofie, Linda och Sara, oss iväg 
mot Colombia tillsammans med Ankarstiftelsen. 
Ankarstiftelsen har jobbat med hjälparbete i 
framförallt Colombia i 22 år. De driver många 
olika projekt såsom fadderbarnsverksamhet, 
fotbollsprojekt, fängelsemission, mikrolån mm. 
Samt att bygga skolor, vilket var det projekt  
som vi åkte dit för att hjälpa till med. 



Praktik- och församlingsbaserad konfirmation
Gruppövningar, hajk, studiebesök och påskmusikal m.m
Föräldraträff 9 sept 18.00. Konfastart 30 sept 17.30-19.00.
Info och anmälan Eva Joelsson tel. 070-119 26 35. 7

FÖRSAMLINGSDAG FÖRSAMLINGSDAG 
 30/8 kl.10.00-15.00 30/8 kl.10.00-15.00
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Juni
2 Ti 10-14 Kyrkan öppen för 
bön och ljuständning
3 On 18-20 Kyrkan öppen 
för bön och ljuständning
6 L 10.00 Nationaldagsbön 
på Tabergstopp
7 S 10.00 Inspelad guds-
tjänst Predikan Daniel  
Arkbro. Musikkåren.
9 Ti 10-14 Kyrkan öppen för 
bön och ljuständning
10 On 18-20 Kyrkan öppen 
för bön och ljuständning
14 S 10.00 Inspelad guds-
tjänst Predikan Daniel Lund-
stedt. Lovsångsteamet.
14 S 10-12 Pilgrimsvandring 
med start vid missionskyrkan. 
Medtag egen fikakorg
16 Ti 10-14 Kyrkan öppen 
för bön och ljuständning
17 On 18-20 Kyrkan öppen 
för bön och ljuständning
21 S 10.00 Inspelad guds-
tjänst Predikan Eva Joelsson. 
Sång och musik av Ingrid och 
Rolf Gabrielson.
23 Ti 10-14 Kyrkan öppen 
för bön och ljuständning
28 S 10.00 Inspelad guds-
tjänst Predikan Daniel  
Lundstedt. Sång Holmberg 
och Öhgren.
28 S 18.00 Solgårdskväll 
Sång Anna Carlsson och 
musik Christian Gerhardsson. 
Medtag egen fikakorg.  
Maxantal deltagare 40 st.
30 Ti 10-14 Kyrkan öppen 
för bön och ljuständning

Juli
 
Om folkhälsomyndigheten 
tillåter erbjuder vi guds-
tjänster i missionskyrkan, 
om det inte är möjligt kom-
mer gudstjänster fortsätta 
spelas in och distribueras på 
vår podd. TMK podcast.

5 S 10.00 Gudstjänst  
Predikan Daniel Lundstedt, 
insamling till kyrkbyggnads-
kassan. Sång & musik Sanna 
Boij och Sofia Carlstedt.
5 S 17.00 Ekumenisk bön för 
Tabergsådalen på Tabergs-
topp 
7 Ti 10-14 Kyrkan öppen för 
bön och ljuständning
12 S 10.00 Ekumenisk guds-
tjänst Pingstkyrkan Taberg
12 S 18.00 Solgårdskväll 
Sydstatsgospel med Bernt 
Svensson. Medtag egen  
fikakorg. Maxantal deltagare 
40 st.
14 Ti 10-14 Kyrkan öppen 
för bön och ljuständning
19 S 10.00 Ekumenisk guds-
tjänst Predikan Eva Joelsson
26 S 10.00 Ekumenisk guds-
tjänst Månsarps Missionshus

Augusti
Om folkhälsomyndigheten 
tillåter erbjuder vi guds-
tjänster i missionskyrkan, 
om det inte är möjligt kom-
mer gudstjänster fortsätta 
spelas in och distribueras på 
vår podd. TMK podcast.

2 S 10.00 Gudstjänst  
Predikan Stig-Arne Tengmer
2 S 17.00 Ekumenisk bön för 
Tabergsådalen
9 S 10.00 Gudstjänst 
Predikan Peter Jansson
15 L 18.00 Helgmålsbön 
Hembygdsparken, Svenska 
kyrkan ansvariga
16 S 10.00 Gudstjänst  
Predikan Carl-Johan Elg. 
Sång Frida Öhgren.
18 Ti 10-14 Kyrkan öppen 
för bön och ljuständning
19 On 18-20 Kyrkan öppen 
för bön och ljuständning
19 O 19.00 Storledarsamling
22 L 18.00 Helgmålsbön 
Hembygdsparken, Missions-
kyrkan Taberg ansvariga
23 S 10.00 Gudstjänst  
Predikan Daniel Lundstedt, 
Barnvälsignelse. Sång Sanna 
Boij och Noomi Altgärde.
25 Ti 10-14 Kyrkan öppen 
för bön och ljuständning
26 On 18-20 Kyrkan öppen 
för bön och ljuständning
30 S 10.00 FörsamlingsdagLedigheter:

Daniel Arkbro: 19/6-31/7
Eva Joelsson: 20/7-17/8
Daniel Lundstedt: 13/7-17/8

    Det händer i Tabergs Missionskyrka 
VAD HÄNDER I TMU I HÖST?

SÖNDAX  
Uppstart hösten 23/8 kl.10.00.
Från 4 till ca 12 år. 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. 
Vid frågor, kontakta:  Åse-Marie 
Josefsson, 073-675 38 01.

SCOUT
Uppstart hösten 1/9. Tider nedan.

Miniscout för 6-7-åringar. 
Miniscouterna träffas kl. 17-18.
Spårarscout för årskurs 2-3.
Upptäckarscout för årskurs 4-6.
Äventyrsscout från årskurs 7.
Scouterna träffas kl. 18-19.30. 
Vid frågor, kontakta 
Linda Andersson, 070-579 83 61.

TONÅR
Uppstart hösten 21/8 kl.19.00
Från årskurs 7. Aktivitet, fika, 
andakt och häng. Tonåringarna 
träffas fredagar kl 19-ca 24. 
Vid frågor, kontakta ungdoms- 
ledare: Daniel Arkbro,  
070-119 26 34.

TABLÅS
Uppstart i slutet av augusti. 
 
Barn som spelar blåsinstrument 
eller slagverk, och som behärs-
kar att spela en skala ”c-c” är 
välkomna! Vi träffas tisdagar 
kl.17-18. Vid frågor, kontakta 
Magnus Rydberg, 070-230 46 31.

BARNKÖREN
Uppstart hösten 26/8 kl.17.00. 

Från 6 år. Övning varannan 
onsdag kl.17-17.45, med vissa 
undantag inför medverkan på 
gudstjänst eller annat roligt!  
Vid frågor, kontakta  
Ida Samuelsson, 070-222 28 02.

NotisNotis

Storledarsamling 
för TMU är planerat 19 augusti 
kl 19:00. 

Startdatumen gäller för grupperna med reservation 
för att läget kan förändras.

Välkommen till en församlingsdag Välkommen till en församlingsdag 
där vi får ha gemenskap med Gud där vi får ha gemenskap med Gud 
och varandra, under förutsättning  och varandra, under förutsättning  
att vi får träffas.att vi får träffas.
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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

Tabergs Entreprenad ABTabergs Entreprenad AB
Vi arbetar med bl.a avlopp, dränering, markarbeten, anläggning och 

husgrunder i Jönköping med omnejd. www.tabergsentreprenad.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

0702 - 61 35 17 

036-71 00 15

073-508 70 85

036-860 86 10


