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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

Pastor för barn och unga: (från 1/8 2022)
Ulrika Johansson. Tel. 070-119 26 35
familjepastor@tabergsmissionskyrka.se

Ungdomsledare
Karl Leander. Tel. 070-119 26 34 
ungdomsledare@tabergsmissionskyrka.se

Ordförande
Eva Berntsson. Tel. 073-0317307
eva.berntsson@tabergsmissionskyrka.se

Vice ordförande  
Henrik Karlstedt. Tel. 0702-850107

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.
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Ewa Altgärde samt de anställda.  
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Insikten

Utsikten

Lärjungaskap

Jag har ofta funderat över vad 
det innebär att vara en lärjunge 
till Jesus Kristus. Som jag förstår 
ordet lärjunge så innebär det att 
efterlikna den man är lärjunge till 
på livets olika områden. Att vara 
en lärjunge är med andra ord nå-
got praktiskt och inte enbart något 
teoretiskt. Allt börjar med en rela-
tion till Jesus Kristus. Grunden för 
lärjungaskapet kan vi hitta i Matt 
22:36-38 ”Mästare, vilket är det 
största budet i lagen?« Han svara-
de honom: »Du skall älska Herren, 
din Gud, med hela ditt hjärta och 
med hela din själ och med hela 
ditt förstånd. Detta är det största 
och första budet. Sedan kommer 
ett av samma slag: Du skall älska 
din nästa som dig själv.” 
Relationen till Jesus Kristus har 
gjort att människor genom histori-

en har spridit budskapet om Jesus 
Kristus över hela världen på olika 
sätt. Lisbeth Fritzell som är Mis-
sionskyrkans missionär på Papua 
Nya Guinea tog sig till andra sidan 
jorden och skapade nya språk. 
Sam-Hjälp som det står om längre 
fram i tidningen berättar om ett 
annat sätt att vara lärjunge till 
Jesus. Nämligen att ge humanitär 
hjälp till de som behöver i Östeu-
ropa. 
Vi människor är olika men som 
lärjungar till Jesus Kristus förenas 
vi i ett mål vilket är att lära känna 
Jesus Kristus och låta den relatio-
nen påverka våra handlingar så vi 
både i ord och handling berättar 
de goda nyheterna om Jesus Kris-
tus. Där kan både du och jag vara 
med och delta. Tillsammans kan vi 
göra vår värld bättre. 

Daniel Lundstedt, pastor

Här kommer en hälsning från 
Lisbeth Fritzell, Tabergs Mis-
sionskyrkans missionär på Papua 
Nya Guinea.

Jag kom hem till Sverige från Papua 
Nya Guinea i maj 2021. Då hade jag 
varit i PNG under mer än ett år med 
covid-restriktioner.  Flera gånger 
stängdes samhället ner och sko-
lorna stängdes. Så det var ganska 
skönt att komma till Sverige igen, 
även om det fanns restriktioner där 
med. Jag fick vänta några månader 
innan jag fick ett nytt visum, men i 
januari i år kunde jag återvända. 
Jag har fått flytta till en annan 
stad. Huset där jag bodde tidigare 
hade flera allvarliga inbrott, så de 
har bett mig att bo i ett annat hus 
som också tillhör missionen, men 
i en annan stad. Den här staden 
är mindre, så jag får vänja mig vid 
att det inte finns lika mycket varor 
i affärerna. Det har inte funnits ost 
på flera månader och havregryn är 
något man måste köpa snabbt om 
man ser det. Men det finns annat, 

så man behöver inte svälta, bara 
vara lite påhittig. Visste ni att man 
kan vispa kokosgrädde om det 
inte finns vispgrädde? Det finns en 
grönsaksmarknad här också. Jag 
älskar de lokala bananerna och ana-
nas. Så gott! De säljer också färsk 
fisk och krabbor där.
Nya Testamentet på Fanamaket-
språket kom från tryckeriet i april 
2020, under pandemin, så då kunde 
vi inte skicka dem ut till byarna. 
De fick vänta till november förra 
året då de äntligen kunde ha en 
invigningshögtid. Jag har jobbat i 
12 år med att översätta Bibeln till 
Fanamaket, men jag kunde inte 
återvända från Sverige i tid för att 
vara med på invigningen. Det var 
tråkigt att inte kunna vara med och 
fira att böckerna äntligen var klara 
och tryckta. 
Så vad ska jag göra nu när översätt-
ningen är klar? Det finns en hel del 
att göra. En viktig sak är att träna 
upp lokala förmågor som kan ta 
över arbetet. En av männen som 
arbetat med fanamaket-översätt-
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ningen är nu i ett träningsprogram. Meningen är att 
han ska kunna göra en del av mina uppgifter, t ex att 
kunna hjälpa andra språk med deras översättningar.
Jag planerar också att hjälpa ett språk. De har ca 50% 
av Nya Testamentet översatt, men den missionär som 
arbetade med dem kan inte längre fortsätta, så jag 
tänker ta över, åtminstone ett tag, och kanske också 
kunna träna upp någon att fortsätta. Språket heter 
Siar-Lak.

Jag har också en annan uppgift som ledare för över-
sättningsteamen i regionen. Vi är ca 25 team som 
arbetar utspridda på öarna i norra delen av Papua 
Nya Guinea. Arbetet som ledare sköter jag mest via 
e-post. Men under mars månad var vi alla samlade på 
missionens största centra, för en konferens. Vi brukar 
träffas vartannat år, men pga covid var det tre år sen 
sist. Så det var extra roligt att träffa gamla vänner och 
lära känna nya. 
   Många hälsningar, Lisbeth

Vi har glädjen att berätta att Ulrika Johansson ska 
arbeta i församlingen i höst. Här kommer en liten 
hälsning från henne där hon kort får berätta vem 
hon är...

Jag heter Ulrika, kallas av de flesta för Ullis och är 
47 år gammal. Jag arbetar som pastor sedan något 
år i Equmeniakyrkan Vänersborg. Men nu har jag 
glädjen att från 1 augusti börja som 
pastor med ansvar för barn och 
unga i Tabergs Missionskyr-
ka. Innan jag studerade 
för att skola om mig till 
pastor var jag miljö-
vetare och arbetade 
som miljöskyddsin-
spektör i min hem-
makommun Motala i 
många år. 

Jag älskar att möta 
barn och unga och pra-
ta med dem bland annat 
om Jesus, tro och liv samt 
att få vara med och utrusta 
dem för något som förhoppnings-
vis kan bli ett livslångt lärjungaskap och 
en relation med Jesus som håller. Att få berätta de 
berättelser som finns i Bibeln och vad de kan be-
tyda för oss idag är en rolig uppgift som pastor. Jag 
vill också vara med och ge unga människor redskap 
för att kunna hantera både det goa vi möter i livet, 
men även det svåra, tvivel, oro mm.

Jag hoppas att jag med min stora passion för det 
glada budskapet kan få vara med att sprida lite av 
Jesu kärlek vidare till andra, genom ord och hand-

lingar. Jag längtar efter att få lära känna människor-
na som finns i och kring församlingen och barn- och 
ungdomsverksamheten och se vad alla ni brinner 
för och längtar efter. Jag vill finnas där för att stötta, 
uppmuntra och utmana er.

Jag vill också finnas till för den tabergsbo som ännu 
inte känner Jesus. Finnas där för dig som ännu inte 
vet att det du innerst inne längtar efter inte kan fyl-
las på något annat sätt än genom en relation med 
Jesus. Hur och i vilka sammanhang som du och jag 

ska kunna mötas vet jag inte ännu. Men ser du 
mig ute och går, handlar eller på gymmet 

eller vart vi kan stöta på varandra - våga 
gärna börja prata med mig. För jag vill 

gärna lära känna just dig. Inte för att 
jag ska kunna pracka på dig en tro 
på Jesus, utan för att jag är nyfiken 
på dig och hur ditt liv ser ut och 
vad du längtar efter.

Att vara pastor är mer ett sätt att 
leva än bara ett arbete. Men ibland 

behöver även en pastor koppla av 
med andra saker. Jag ser då gärna 

på filmer och serier på olika streaming-
tjänster. Jag gillar att promenera för att 

rensa skallen och fylla på med ny kraft och 
lyssnar då ofta på musik eller någon podd. Jag 

hoppas även att jag hittar nya trevliga bekantskaper 
i Taberg att gå ut och gå med och dela livet med 
under tiden. Jag går också gärna ut i terrängen 
för att plocka bär och svamp. Så nu får jag ge mig 
ut och åter igen leta efter nya ställen. Mina forna 
biologikunskaper och förmågan att känna igen olika 
naturtyper på lite avstånd kan vara en fördel här. 
Men vill någon tipsa mig om bra skogsområden för 
detta ändamål så tackar jag inte nej till sådana tips 
när vi möts i slutet av sommaren.

Möt vår nya pastor.



Sam-Hjälp är en hjälporganisation vars fokus och 
mål är att ge humanitär hjälp på kristen värdegrund 
till Östeuropa. Basen finns i Jönköping och det var 
också här som det hela startade år 1990.  
Sam-Hjälps grundregel är att i första hand sam-
arbeta med en kristen organisation eller en lokal 
församling i respektive land. Genom årens lopp har 
detta koncept visat sig effektivt där Sam-Hjälp kan 
bistå med materiella och ekonomiska resurser och 
den lokala organisationen får redskap för att kunna 
lindra nöden och ge diakonalt stöd.

Under ett år skickar Sam-Hjälp ca 30 långtradare 
fullastade med användbart material för familjer och 
institutioner. Materialet består av skänkta gåvor som 
kläder, skor, sängkläder, möbler, hjälpmedel och 
mycket annat.

När kriget i Ukraina inleddes i februari kunde Sam-
Hjälp få iväg en hjälpsändning dit bara en dag efter 
krigsutbrottet. Mottagaren i Ukraina var en kristen 
hjälporganisation som länge varit Sam-Hjälps part-
ner i landet. Tack vare gåvor i form av pengar och 
material har det sedan dess gått iväg en eller två 
långtradare /vecka till hjälp för Ukrainas folk.

Sam-Hjälp understödjer ett stort antal projekt med 
månatligt och en del tillfälligt, ekonomiskt stöd. 
Sam-hjälp har ett antal olika projektområden som 
beskrivs nedan. 

Familjehem
Det är nu länge sedan som Sam-Hjälp gick i brä-
schen för familjehemssplaceringar i Rumänien. Trots 
lyckade satsningar är det tyvärr tydligt att barnhem-
men behövs tills landets ekonomi och sociala priori-
teringar har förbättrats och stabiliserats.
Bergsgårdens förskola har genom årens lopp en-
gagerat sig för barnen på barnhem i Rumänien. De 
har samlat in pengar och begagnade kläder och 
skor som skickats till barnen. 

Skolprojekt
Sam-Hjälp stödjer utbildningsprojekt på många 
platser och av flera olika slag. Målsättningen är dels 
att motivera barnen och hjälpa dem att gå kvar i 
skolan och fullfölja sin skolplikt. Dels att stimulera 
och stödja till vidare studier, där det är möjligt. 

Sociala projekt
Här är några exempel på Sam-Hjälps sociala pro-
jekt. Sedan många år tillbaka stöder Sam-Hjälp ett 
rehabiliteringsarbete för alkohol- och drogmissbru-
kare i staden Daugavpils i Lettland.
I staden Bistrita i Rumänien har Sam-Hjälp ett gott 
och nära samarbete med Reformerta Kyrkan. De 
bedriver ett omfattande socialt arbete bland ung-
domar, familjer, funktionsnedsatta och äldre. Kyrkan 
erbjuder också hemtjänst. Det har stor betydelse att 
få den praktiska hjälpen, medicinskt kunnig rådgiv-
ning och inte minst gemenskap.

Hjälp som når fram!
Många av oss känner säkert till Sam-Hjälp 
översiktligt men hur arbetar de egentligen? 
Var finns organisationen? Hur kan du själv 
bidra? Detta och mycket mer får du veta här. 
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I norra delen av Moldavien i området runt staden 
Drochia drivs projekt med inriktning på funktions-
nedsatta och pensionärer.

I de samhällena i Moldavien där Sam-Hjälp har 
hjälpinsatser är det många familjer som har tillgång 
till mark. Många har trots det svårt att odla pga. att 
utsäde och sättpotatis är dyrt att köpa. Sam-Hjälp 
har på vårarna gett ett antal behövande familjer en 
säck med sättpotatis som brukar ge god skörd!

Hjälpsändningar
Under ett år skickar Sam-Hjälp ca 30 långtradare  
fullastade med skänkta gåvor från privatpersoner 
och företag. Detta ges till mycket utsatta familjer, 
äldre, funktionsnedsatta, skolor, sjukhus, försam-
lingar m.fl. Materialet består av kläder, skor, textilier, 
möbler, skolbänkar, sjukhussängar, hjälpmedel och 
mycket annat. Man har genom åren även skickat 
många ambulanser och även brandbilar.
Många är de Tabergsbor som på olika sätt bidragit 
med att skänka kläder och annat. Tabergs missions-
församling tar alltid emot kläder som ska skänkas till 
Sam-Hjälp. Under detta år kommer det bli betydligt 
fler transporter än vanligt eftersom det redan gått 
iväg ett stort antal långtradare med katastrofhjälp till 
Ukraina.

Romer
I Sam-Hjälps olika projekt för barn och familjer i 
både Rumänien och Bulgarien är andelen romer 
väldigt stor. Det är också många romska familjer som 
får kontinuerligt stöd pga. svårigheter med försörj-
ning. De romska familjerna har ofta många barn, 
vilket ökar utsattheten och fattigdomen. Sam-Hjälp 
arbetar långsiktigt där skolgång, yrkesutbildning och 
påverkansarbete är viktiga insatser. 

Församlingar
Sam-Hjälp har genom årens lopp försökt att i alla 
länder och på alla platser hitta samarbetspartner i 
kristna församlingar. I alla sammanhang är det av 
avgörande betydelse att ha pålitliga samarbetspart-
ners som arbetar transparent och energiskt. I alla 
projekt är det av vikt att allt sköts korrekt och för att 
samarbetet ska vara gott måste allt redovisas ärligt 
och öppet.
I länder där möjlighet till socialhjälp för behövande 
är liten eller obefintlig blir kyrkans roll betydande. 

Vill du ge en gåva? Läs mer om hur du kan bidra på www.samhjalp.se

Välkommen till församlingsdag 
på Mullsjö folkhögskola 
27 augusti mellan 09.30 - 16.30

Vår färdväg!
Vart är vi som församling på väg 
och hur vill vi resa vidare tillsammans?

G ä s t e r
daniel Åkerblad Församlingsutvecklare i  equmeniakyrkan region öst
marie-louise alsäter Barnkonsulent sAU 
tar huvudansvar för barnens aktiviteter

Kostnad: Barn 0-15 år gratis, 16 år och uppåt 350 kr.

Anmälan till pastor@tabergsmissionskyrka.se 
eller på lista i foajen. 

Mer information se församlingens hemsida:
tabergsmissionskyrka.se
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Juni
2 To 14.30 Stick-kontakten
3 F 09.00 Bön
5 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan Stig-Arne Tengmer. Sång 
av Sofia Carlstedt 
6 M 17.00 Nationaldagsbön på 
Tabergstopp
8 O 18.00 Informationsträff för 
blivande konfirmander och föräld-
rar i Slättenkyrkan
10 Fr 09.00 Bön
11 L 14/15/16 Andakter på våra 
äldreboenden i Norrahammar
12 S 10.00 Ekumenisk frilufts-
gudstjänst i Kåperyd. Predikan  
Marcus Johansson. Sång och 
musik av TabergsBröderna och 
Musikkåren. Medtag egen fikakorg.
17 Fr 09.00 Bön
19 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Lars-Anders Kjellberg. Sång av 
Lina Tovhult.
23 To 14.30 Andakt på Fridhäll
26 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Daniel Lundstedt

Juli
3 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt
3 S 18.00 Solgårdskväll med sång 
och musik av Gubbröra.
10 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Stig-Arne Tengmer.
17 S 10.00 Ekumenisk gudstjänst 
i Missionskyrkan Taberg. Predikan 
Peter Jansson.
24 S 10.30 Ekumenisk gudstjänst 
i Månsarps Missionshus. Predikan 
och sång Mats Gunnarsson.
24 S 18.00 Solgårdskväll med 
sång och musik av Linda Sandgren 
& Anna Lennartsson.
31 S 10.00 Ekumenisk gudstjänst 
i Pingstkyrkan Taberg. Predikan 
Gunnar Dahl. Musik Rosita Lind-
blom.

Augusti
5 F 09.00 Bön
7 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan Ulrika Johansson.
12 F 09.00 Bön
13 L 18.00 Helgmålsbön i Hem-
bygdsparken, Svenska kyrkan 
ansvarar.
14 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
och sång av Åke Nordqvist.
18 To 14.30 Andakt på Fridhäll
19 F 09.00 Bön
20 L 18.00 Helgmålsbön i Hem-
bygdsparken, Missionskyrkan, 
Taberg ansvarar.
21 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Daniel Lundstedt.
26 F 09.00 Bön
27 L 09.30 – 16.30 Församlings-
dag på Mullsjöfolkhögskola
28 S 10.00 Gudstjänst med pas-
torsinstallation. Predikan Ulrika 
Johansson.
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Ledigheter:
Karl Leander: 24-26/6, 28/6-25/7, 19-21/8
Daniel Lundstedt: 3-5/6, 18-20/6, 5/7-13/8
Ulrika Johansson: 19-21/8

Här i missionsbladet skriver vi återkommande om 
människors väg till tro. Denna gång är det försam-
lingens ungdomsledare Karl Leander som svarat på 
våra frågor. 

Vilken var din första kontakt 
med den kristna tron?
Jag är uppvuxen i Tranås 
och mina föräldrar är 
kristna så tron har ju 
funnits där under hela 
uppväxten. Därtill så var 
pappa pastor så det är 
klart att vi var ju mycket 
i kyrkan under min 
uppväxt och tron har alltid 
funnits där som en naturlig 
del av livet.

Var det vid något speciellt tillfälle du började 
kalla dig för kristen?
Jag har nog alltid kallat mig för kristen men det var 
under våren innan studenten som jag började att 

ta det mer seriöst. Jag hade ju hört ”allt” i kyrkan 
men det var mest en massa ord som i sig själva inte 
betydde någonting. Men vad innebär det att Jesus  
faktiskt dog för mig, vad var det han gjorde där på 
korset? Den typen av frågor kände jag att jag vill få 
svar på. Varför är jag en kristen? Jag hade ju hört 
många predikningar men vad var det som faktiskt 
stod i bibeln. Jag ville veta och fick en längtan att 
börja läsa den, det hade jag inte gjort så mycket 

innan. Så den hösten blev det bibelskola på SVF 
(Södra Vätterbygdens Folkhögskola). Jag gick 

en inriktning som hette Bibel Puls där det 
utöver bibelstudier även är fokus på idrotts-
aktiviteter, det var ett väldigt roligt och ut-
vecklande år på så många sätt. Efter det så 
sökte jag till ungdomsledaråret på SVF och 

då varvar man praktik i en församling med 
fördjupande studier.

Vad betyder din tro för dig i vardagen?
För mig är det viktigt att tro inte bara är något man 
gör i kyrkan utan jag vill att tron ska få genomsyra 
hela mitt liv. Jag vill leva ut min tro så bra det bara 
går och genom mitt sätt att vara försöka att peka på 
Jesus.    
    Text: David Erixon

Min väg till tro
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Trädgårds-Yatzy med RPG
Ett lagspel för alla daglediga
Torsdagen den 2 juni kl. 15.00
Torsdagen den 16 juni kl. 15.00
Torsdagen den 4 augusti kl. 15.00
Torsdagen den 18 augusti kl. 15.00
Vi träffas vid Missionskyrkan, spelar yatzy, umgås och 
fikar tillsammans. Medtag eget fika

RPG Månsarp-Taberg inbjuder till
”SOLGÅRDSKRYSSET”dit alla är välkomna!
-Fika vid borden med egen fikakorg.
-Tipspromenad på kyrktomten
med kluriga frågor.
-Allsång med härliga sommarsånger.
-Gemenskap i massor med social distans
Plats: Solgården, Missionskyrkan 
Dag: Fyra torsdagar i juli v. 27-30
Tid: 15.00. VÄLKOMMEN!

Notiser

VAD HÄNDER I TMU I HÖST?

SÖNDAX  
Uppstart hösten 21/8 kl.10.00.
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  
Uppstart hösten 30/8.
För förskoleklass och årskurs 1. 
Träffas tisdagar kl. 17-18. 
Vid frågor, kontakta: 
Anna Carlsson 073-461 19 55

Storledarsamling 17/8 kl.19.00

FISHERMAN´S 
FRIENDS (TONÅR)
Uppstart hösten 26/8.
En plats för lek, skoj, andakt och gött häng. Från årskurs 7 
och uppåt. Träffas fredagar 19.00 - ca 24.00. Vid frågor, 
kontakta: Ungdomsledare Karl Leander 070-119 26 34.

SCOUT
Uppstart hösten 30/8.
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
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


