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Tabergs Missionsförsamling stöttar mis-
sionärer i olika delar av världen. En av 
dessa missionärer arbetar med språkut-
veckling och bibelöversättning. Det finns 
7361 kända språk inklusive teckenspråk 
i världen idag. Åtminstone 1,5 miljarder 
människor saknar hela Bibeln på sitt för-
staspråk. Det pågår idag aktiva översätt-
ningsarbeten och/eller språkutveckling 
i 2584 språk, i över 170 länder. Lisbeth 
Fritzell som Tabergs missionsförsamling 
är med och stöttar ekonomiskt arbetar 
med språkutveckling och bibelöversätt-
ning på Papua Nya Guinea sedan 1986. 
Hon har sedan starten fått vara med att 
utveckla och översätta Nya Testamen-
tet till två språk på Papua Nya Guinea, 
Ramoaaina-språket och Fanamaket-
språket. Hon har dessutom hjälpt till 
med många andra språk.

Efter invigningen av Uraspråkets nya 
testamente sändes kartonger med Biblar 
till varje by, så att de i sin tur kunde ha 
en egen invigning. Lisbeth skriver: En av 
översättarna, Boas, fick en inbjudan att
predika under en av invigningarna. “Du 
måste predika på vårt språk”, sa de. 
Boas berättade för oss att han aldrig 
hade predikat på sitt eget språk förut. 
“Vi läser Bibeln på pidginengelska, så 
det har alltid varit naturligt att fortsätta 
att prata på pidgin”, sa han. Sen fortsat-
te han att berätta vad som hänt: “Alla var 
så tysta och lyssnade noga. Efter guds-
tjänsten kom en ung man till mig och sa 
att han aldrig förstått evangelium förut, 
och nu ville han bli en kristen.” Boas 
hade tårar i ögonen när han berättade. 
Nu hade han sett frukt av de 30 åren han 
arbetat med översättningen. Att arbeta 
som missionär har även sina svårigheter. 

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
Cristine Salomonsson, 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 
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 
Ansvarig utgivare: Eva Berntsson
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InsiktenInsikten

UtsiktenUtsikten

Allt har sin tid
En grupp människor från olika delar 
av världen var ute på en vandring. 
Bland de första i ledet var några väs-
terlänningar som gick med stora kliv 
framåt, beslutsamma, målmedvetna. 
En bit längre bak gick en grupp från 
södra delen av jordklotet. De småpra-
tade med varandra under sin vand-
ring. Efter ett tag brast tålamodet för 
de som gick i första ledet, de klagade 
över att de andra gick för sakta. Att 
de hela tiden tvingades vänta in de 
övriga. När de som gick längre bak 
hörde klagomålen svarade de en-

hälligt ”Ja, men själen måste också 
hinna med.” Kanske är det så ibland, 
kroppen är på ett ställe, men är själen 
med? Jag tillhör dem som gillar att 
saker, processer går fort, men jag 
tror att jag själv har mycket att lära 
av berättelsen. I Predikaren i Gamla 
testamentet står orden, ”Allt har sin 
tid”.  Min bön är att kunna se tiden 
från Guds perspektiv, att se skeenden, 
händelser med Guds glasögon och 
då förstå att allt har sin tid. Det är min 
bön, vilken är din? 

Eva Joelsson, Familjepastor

”När jag är svag, då är jag stark”
Antalet fall av covid ökar, och myndig-
heterna manar till större försiktighet. 
Även i deras provins och runt stan 
där Lisbeth bor finns nu många fall. 
Man behöver speciellt tillstånd för att 
resa mellan provinser, och ett negativt 
covid-test. Tidig söndagsmorgon 28 
mars, hade de inbrott på sitt center. 
Ett gäng klippte sönder staketet, och 
smög sig på deras säkerhetsvakt, slog 
honom och band honom. De stal också 
både hans radio och hans telefon. 
Sen bröt de sig in på kontoret, och 
angränsande rum. De bröt upp flera 
dörrar, och vände upp och ner på allt. 
De tog alla kontanter, och en hel del 
annat av värde. De fick också med sig 
hela kassaskåpet. Det var ju väldigt 
tungt, men det måste ju ha varit ett 
större gäng så de kunde väl hjälpas åt. 
I skåpet fanns pengar, några nycklar, 
och Lisbeths pass. Senare under dagen 
hittade de kassaskåpet i ett buskage 
några hundra meter därifrån, uppbrutet 
och tomt. Den här tiden har fått Lisbeth 
att inse hur mycket hon behöver hämta 
styrka i tron på Gud. Hon är i en situa-
tion där hon inte har någon annanstans 
att vända sig. Hon skriver: Jesus har 
lovat att vara med mig varje dag, och 
jag har många löften i Bibeln att luta 
mig mot. När Paulus ber Gud att bli fri 
från det som var jobbigt, så säger Her-
ren: “Min nåd är allt du behöver.” Och 
Paulus kommenterar med: “Därför vill 
jag helst skryta med min svaghet, så att 
Kristi kraft kan omsluta mig.” Och lite 
senare säger han: “När jag är svag, då 
är jag stark.” (2 Kor 12: 9–10).
Var med och be för Lisbeth Fritzell i 
hennes arbete på Papua Nya Guinea. 

Daniel Lundstedt, pastor 3

Konfirmationen 2021-2022 är församlings- och praktikbaserad. Vi vill erbjuda dig ett spännande år med läger, 
gemenskap och framförallt undervisning om den kristna tron. Tillsammans med engagerade ledare tror vi att 
du kommer få ett konfirmationsår värt att minnas. Vare sig du väljer att tro eller inte så är det viktigt att ta reda 
på och fundera kring vad som ingår i den kristna tron. Då vet man vad man säger ja till, eller säger nej till.

Konfirmera betyder ”bekräfta” och vi bekräftar att du genom undervisningen fått en inblick i den kristna trons 
grunder. Det ges alltid tid till samtal och diskussion om de frågor som tas upp och som berör dig.

Terminsstart onsdag 15 sept 16.30-18.30 i Tabergs Missionskyrka. 
För mer info www.tabergsmissionskyrka.se.

Min väg till tro
Såsom så många andra föddes jag in i ett 
tryggt, troende hem, och som så många an-
dra var jag trygg i att det inte endast var mina 
föräldrar som beskyddade mig, utan det 
fanns också Gud. Enkelt, rent och 
säkert. Såsom så många andra 
växte jag upp och började i 
scouterna, gick i söndags-
skola och konfirmerade mig. 
Något som dock har gnagt 
i mig i många år, är de 
många frågor som finns 
mellan raderna i allt det 
jag hade fått med mig. 
Logiska luckor, motsä-
gelser och ibland bibel-
ord som blir, rent utsagt, 
märkliga ur sin kontext. Jag 
köpte inte att det skulle vara 
så. Ingen text kan överleva 
i två millennier utan att ha en 
bättre förklaring, så jag vände mig 
till någon som skulle kunna veta mer. 

Jag började på Bibellinjen på Södra 
Vätterbygdens Folkhögskola. Idag arbetar jag 
inom det akademiska och tvingas ständigt att 

resonera och kritiskt granska olika vetenskapliga 
och andra akademiskt publicerade texter. Jag 
tvingas att tänka kring, resonera och förstå inne-
börden av dessa texter, men också att bilda 

mig en uppfattning om vad dessa texter 
kommer leda till i framtiden. Utan det 

året som jag tillbringade på SvF tror 
jag inte att jag hade kunnat vara 

lika djupt rotad i min tro som jag 
är idag. Jag fick bland annat svar 
på mina frågor, men framför allt 
ett tankemönster för att själv 
kunna resonera kring min tros-
uppfattning, själv kunna förstå 
sambandet mellan bibeltexter, 
kontexten i vilken miljö en bibel-

berättelse finns, att kunna se vad 
en viss text vill förmedla och inse 

att samma bibelord kan ha flera 
bottnar.

Mitt råd till dig som överväger att inves-
tera ett år av ditt liv med att läsa ett bibelår 

på en folkhögskola, gör det. Jag kan garantera 
att du kommer tacka dig själv i framtiden.

   Text: Erik Ljungdahl



Pilgrimsvandra
Att pilgrimsvandra är ju inte direkt något nytt påfund 
utan något som pågått i hundratals år. Man snörar 
på sig skorna, kanske kastar skorna? Och så traskar 
man i väg längs sedan länge vandrade leder. Nå-
gon vill bara vara frånkopplad, en annan avkopplad 
och en tredje uppkopplad. Uppkopplad lite extra 
bra mot vår skapare. Oavsett vilket bjuds pilgrimen 
på upplevelser. På hemsidan pilgrimisverige.se kan 
du läsa om pilgrimsvandring i Sverige och få tips 
på olika leder. Den som passerar allra närmst oss 
är Franciskusleden som sträcker sig mellan Byarum 
och Alvastra. Den passerar Månsarps kyrka och följer 
tabergsån fram till Taberg där den viker av mot Åsa-
sjön och sedan vidare genom skogen till Sandseryd.

Besök en nationalpark 
I vårt avlånga land finns det inte mindre än 30 natio-
nalparker. 1909 bildades Sveriges nio första national-
parker och det senaste tillskottet är Åsnens national-
park i Kronoberg som invigdes 2018. Då som nu var 
tanken att orörd natur ska bevaras för kommande 
generationer. Kika in på nationalparker.se så kan du 
läsa mer om de olika parkerna och se vilka som finns 
i din närhet. Bor du i Taberg så är det Store mosse 
nationalpark som ligger närmst. Där finns det ett fler-
tal olika vandrigsleder med varierande längd som tar 
dig ut i Sydsveriges största myrområde. Dessutom 
finns det ett trevligt naturrum där, väl värt ett besök.

                   Text och foto: David Erixon 
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Hemester i år igen
Skulle du trots allt fint att se här hemma vilja åka lite längre och så tipsar vi gärna om våra egna kustnära 
gårdar som alla är väl värda ett besök i sommar! Alla tre ligger vackert belägna precis vid havet. Läs mer om 
gårdarna nedan och på respektive hemsida. 

Ännu en sommar med semester på hemmaplan står 
för dörren, så kallad hemester. Kan hända väljer du 
att hålla dig i din absoluta närhet? Kanske siktar du in 
dig på andra platser i vårt avlånga land? Vi tänkte här 
bjuda på några av redaktionens tips.

4
Text: Bodil Crona

Strandgården
Strandgården är en familjecamping som ligger ett stenkast från 
havet utanför Vilshärad i Halland. På anläggningen finns också 
ett vandrarhem. 

Strandgården drivs av Stiftelsen Fritidsgårdar i samverkan med 
Equmenia och Equmeniakyrkans församlingar i Region Öst där 
det kristna budskapet ska stå i fokus. 

Under sommaren har Strandgården ett varierande sommar-
program för alla åldrar med gudstjänster, andakter, konserter, 
utställningar, barnaktiviteter m.m. Strandgården tar emot konfe-
renser och i viss mån läger året om. 

www.strandgarden.org

Bödagården
Bödagårdens Camping är en fyrstjärnig familjecamping som drivs i  
kristen regi av Svenska Alliansmissionen.

Bödagården är en plats för både avkoppling och aktiviteter på norra 
Öland. Närheten till den långa sandstranden gör att man gärna tar 
sig dit för att sola, spela volleyboll, bada i havet eller bara njuta och 
koppla av. I anslutning till campingen finns flera vandrings- och cykel-
leder. 

Bödagården erbjuder också kristen gemenskap och tillfällen till 
Gudsmöten genom många olika samlingar. Här finns allt från konser-
ter, barnaktiviteter och familjekvällar till gudstjänster, bibelstudier och 
kvällsandakter. 

www.bodagarden.nu

Gullbrannagården
Gullbrannagården är en fyrstjärnig camping, konferens- och lägergård 
belägen strax söder om Halmstad. Gården ligger i ett naturskönt om-
råde med promenadavstånd till havet. Anläggningen har 300 bäddar 
fördelade i stugor, lägenheter och rum i vandrarhem. Platsen är handi-
kappvänlig med asfalterade gångar och det finns handikappanpassade 
boende i rum eller stuga. Verksamhet bedrivs året om, även läger och 
konferenser.

Gullbrannagården ägs av Svenska Alliansmissionen, SAM och Svenska 
Alliansmissionens Ungdom, SAU. Svenska Alliansmissionen är ett fritt, 
kristet, evangeliskt trossamfund med ca 13 500 medlemmar i 162 
svenska församlingar. 

www.gullbrannagarden.se



Juni
4 F 09.00 Fredagsbön
5 L 10.00 Församlingens 
årsmöte
6 S 10.00 Gudstjänst Daniel 
Lundstedt. Sång Frida Öhgren.
6 S 17.00 Nationaldagsbön på 
Tabergstopp.
9 O 18.00 Andakt och nattvard 
I kyrksalen.
11 F 09.00 Fredagsbön
13 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Eva Joelsson. Avtackning för 
Eva och Cristine.
16 O 18.00 Tipspromenad, 
Start vid kyrkan. Medtag egen 
fikakorg.
18 F 09.00 Fredagsbön
20 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Daniel Lundstedt. Sång Sofia 
Carlstedt.
23 O 18.00 Pilgrimsvandring 
Medtag egen fikakorg.
27 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Daniel Lundstedt.
30 O 18.00 Andakt och bön i 
kyrksalen. Medtag egen fika-
korg

Juli
4 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan Eva Joelsson. Sång 
Rolf och Ingrid Gabrielson.
4 S 17.00 Ekumenisk bön för 
Tabergsådalen på Tabergs topp.
7 O 18.00 Tipspromenad Start 
vid kyrkan. Medtag egen fika-
korg.
11 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Eva Joelsson. Sång Holmbergs.
14 O 18.00 Pilgrimsvandring 
Medtag egen fikakorg. 
18 S 10.00 Ekumeniskguds-
tjänst i Månsarps missionshus.
21 O 18.00 Andakt och bön 
I kyrksalen. Medtag egen fika-
korg.
25 S 10.00 Ekumeniskguds-
tjänst Tabergs pingstkyrka.
28 O 18.00 Tipspromenad, 
Start vid kyrkan. Medtag egen 
fikakorg.

Augusti
1 S 10.00 Ekumeniskgudstjänst 
Tabergs Missionskyrka.  
Predikan Eva Joelsson. 
1 S 17.00 Ekumenisk bön för 
Tabergsådalen på Tabergs topp.
4 O 18.00 Pilgrimsvandring 
Medtag egen fikakorg.
6 F 09.00 Fredagsbön
8 S 10.00 Nattvardsgudstjänst. 
Predikan Daniel Lundstedt. 
10-17 augusti Bön i kyrkan - 
Åtta till åtta.
13 F 09.00 Fredagsbön
15 S 10.00 Bönegudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt.
18 O 19.00 Storledarsamling
20 F 09.00 Fredagsbön
22 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Daniel Lundstedt.
27 F 09.00 Fredagsbön
29 S 10.00 Gudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt.  
Lovsångsteamet.

Ledigheter
Daniel Lundstedt 11-13/6, v28-1/8. 
Eva Joelsson 25-27/6, 2-31/8.
Cristine Salomonsson 25/6-30/7.

    Det händer i Tabergs Missionskyrka 

Åtta till åtta-bön
Låt oss tillsammans söka Gud av hela vårt hjärta för samhällets, för församlingens och för vår egen skull. 
Mellan den 10 och 17 augusti är det bön i Tabergs Missionskyrka. Från kl 8 på morgonen till 8 på kvällen. 
Arken kommer att vara inrett som bönerum och det finns möjlighet att skriva upp sig på olika tider under 
veckan, så vi fyller hela veckan med bön. Du kan skriva upp dig på anslag i kyrkan eller maila in till 
pastor@tabergsmissionskyrka.se. Du kan självklart sitta hemma och be också. 

Sommaronsdagar i Tabergs Missionskyrka
Under nio onsdagskvällar i sommar inbjuds allmänheten till olika coronaanpassade program indelade i 
smågrupper. Varje kväll avrundas med att vi fikar ur egen fikakorg. Startskottet av serien sker onsdagen 
den 9 juni klockan 18.00. Välkomna!

NotiserNotiser
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VAD HÄNDER I TMU I HÖST?

SÖNDAX  
Uppstart hösten 22/8 kl.10.00.
Från 4 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.

MINISCOUT  
Uppstart hösten 31/8.
För förskoleklass och årskurs 1. 
Träffas tisdagar kl. 17-18. 
Vid frågor, kontakta:
Anna Carlsson 073-461 19 55

TABLÅS
Uppstart hösten 31/8. 
Barn som spelar blåsinstrument
eller slagverk, och som behärskar 
att spela en skala ”c-c” är
välkomna! Vi träffas tisdagar
kl.17-18. Vid frågor, kontakta
Magnus Rydberg, 070-230 46 31

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

9 juni Andakt med coronaanpassat nattvards-
firande i kyrksalen, medtag eget fika.
16 juni Tipspromenad, medtag eget fika.
23 juni Pilgrimsvandring, medtag eget fika.
30 juni Andakt, medtag eget fika.

7 juli Tipspromenad, medtag eget fika.
14 juli Pilgrimsvandring, medtag eget fika.
21 juli Andakt, medtag eget fika.
28 juli Tipspromenad, medtag eget fika.
4 aug Pilgrimsvandring, medtag eget fika.

TONÅR
Uppstart hösten 3/9.
En plats för lek, skoj, andakt och 
gött häng. Från årskurs 6 och uppåt. 
Träffas fredagar 19.00-24.00.
Vid frågor, kontakta:  
Fredrik Widehäll 070-229 46 94

SCOUT
Uppstart hösten 31/8.
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.
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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
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

0732-401816

036-71 00 15

073-508 70 85

0734-106 812


