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Vad är Alpha
Som församling tycker vi att alla människor ska ha chansen att 
utforska den kristna tron, ställa frågor och dela sina tankar och 
perspektiv. På sina villkor.

Alphakursen är öppen för alla intresserade i att upptäcka vad 
kristendomen handlar om. Det är en plats där människor kan 
komma och koppla av, äta god mat, dela tankar och utforska 
meningen med livet. Kursen börjar i januari och består av 
10 kurstillfällen förlagda till onsdagkvällar 19.00 - 21.30 samt 
en lördag. Är du intresserad? Kontakta någon av församlingens 
pastorer.

Vill du som församlingsmedlem vara med och hjälpa till i detta spännande arbete och 
vill veta mer så kom med på informationskvällen om Alpha den 20 september kl 18-20 
i Tabergs Missionskyrka.

Min väg till tro
Min väg till tro stakades ut tidigt utav glada, goa ungdomsledare i Huskvarna Missionskyrka 
som fick mig att känna mig omtyckt och som sade att det var viktigt att just jag kom på VF-
samlingar (flickscout). Jag älskade att vara i kyrkan, det kändes så gott där. Hösten 1947, när jag 
skulle fylla 10 år, läste jag på en anslagstavla att det skulle vara väckelsemöten i Missionskyrkan. 
Jag var nyfiken på vad det var och jag fick lov att vara med. Jag satte mig på läktaren för att se 
bra. Strängmusik-sångarna sjöng och riksevangelist Bertil Pålsson predikade. Jag kommer inte 
ihåg något av vad som sades men dock mina starka känslor under de kommande kvällarna. 
Man gick runt i bänkarna och frågade personligt om man ville bli ett ”Guds barn”, men ingen 
kom till en liten 10-åring och frågade. Det ville jag ju så gärna! Jag åkte hem och grät mig till 
sömns, för ingen anade väl att lilla jag satt med en så stor längtan. 

Jag bar med mig denna längtan tills jag blev tonåring och åkte på läger. Där inbjöds alla som 
ville överlämna sina liv åt Jesus att komma fram och ledarna bad för var och en av oss. Vilken 
glädje jag kände! Men också bävan. Ingen i familjen- mor, far och fyra bröder - var medlem-
mar i kyrkan. Jag berättade för mamma och så skötte hon resten. Vissheten och glädjen över 
att jag är ett Guds barn och älskad av Honom har aldrig försvunnit! Han har burit mig i glädjen 
och över de allra mörkaste djupen. Nu är jag trygg i att veta att Han som begynte ett gott verk 
i mig som barn, Han skall fullborda det.

Gull-Britt Eskilsson

När Gunnel, min fru och jag, arbetade 
i Kongo gick våra tre barn i svenska 
skolan i Pointe- Noire som är Kongos 
hamnstad. Nu efter många år ville 
barnen att vi skulle göra en resa till 
Kongo så att deras barn skulle få upp-
leva något av allt det vi berättat om, 
landet, folket och missionen. Tack vare 
personliga kontakter i landet kunde 
vi planera resan. Pass, visum, biljetter 
och vaccinationer fixades för två-
veckors resa. Den 4/2 -17 flög vi från 
Arlanda till Pointe-Noire. Vi bodde på 
Sueco som är den gamla svenska 
skolan. Den fungerar nu som en 
folkhögskola med god tillströmning 
av elever. Några uttalade önskemål 
var: Bada i Atlanten, besöka ett 
sjukhus med BB, besöka ett barnhem, 
lyssna till kongolesisk sång och Gothia 
Cup. Detta kunde vi uppfylla till full 

belåtenhet. Vi fick också möjlighet att 
besöka gamla vänner som med sina 
berättelser imponerade på barnen.
Konstnären Hengo berättade om 
kriget och hans brinnande hus. 
Visade en bok om Korintierbreven. 
Alla bladen brända utanför texten. 
”Inte ett ord borta. Gud skyddar sitt 
ord” sa han. Vi var också i Brazzaville 
(huvudstaden) där Gothia Cup projek-
tet impade stort på barnen. Kyrkans 
ledare Edvard Moukala berättade 
om missionen för våra barnbarn. Han 
var imponerad av att vi, en hel familj, 
kunde göra en sådan resa. ”Va nyttigt 
för era barnbarn att få se det arbete 
ni varit med i” sa han till oss. Barn-
barnen sa: denna resa är oförglömlig. 
Det bästa vi gjort.

Curt Olofson

En vandrares väg!

Livet kan liknas vid en vandring med 
en tydlig början och ett tydligt slut. 
Livet är det som sker mellan dessa 
två punkter. En persons livsväg kan 
vara rak, krokig, smal eller bred. 
Den kan gå uppåt och nedåt. Men 
den går hela tiden framåt. En del 
avsnitt är lätta att gå medan andra är 
svårare. Hur vi klarar av vandringen 
beror ofta på hur förberedda vi är 
på de problem som möter oss samt 
hur vi ser på problemen. Ser jag 
problemen som ett hot eller är de en 
möjlighet för mig att lära mig något 
nytt. På vår väg kan vi välja att vandra 
själva eller tillsammans med andra, 
för många blir vandringen lättare och 
roligare när man kan dela det som 
sker med andra. Samtidigt som de 
besvikelser vi möter under vår livsväg 
ofta har sitt ursprung i mötet med 
andra människa, vilket kan upplevas 
som en paradox.    

Då behöver vi ha det gamla 
talesättet älska, glömma och 
förlåta nära till hands. 

En person som alltid vill vara vid vår 
sida under vår livsvandring är Jesus 
Kristus, han vill vandra tillsammans 
med oss och vara vårt stöd under 
färden. Jag tror även om vi skulle 
våga lämna över ledningen av vårt liv 
till Jesus kommer vi få ett spännande 
liv framför oss. 

Vad skulle ske i ditt liv om du 
prövade att leva det tillsammans 
med Jesus Kristus varje dag? Skulle 
det gå att göra det och ifall det går 
skulle det göra någon skillnad? 
Om du skulle vilja ha stöd och hjälp i 
din livsvandring finns jag till ditt 
förfogande i Tabergs missionskyrka 
för samtal och andlig vägledning.

Daniel Lundstedt, Pastor
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

Ungdomsledare
Daniel Arkbro, 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
En annorlunda familjeresa.
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Jag sätter den ena foten framför den andra. 
Solen värmer och en stilla sommarbris får 
blommorna att vaja i sin prakt. Det är hög-
sommar och en semesterlunk har infunnit sig 
över landet. Det dricks kaffe i skuggan av 
lummiga träd och sjöarna fylls av badande 
barn. Det råder klassisk svensk sommaridyll 
och jag får uppleva den till fots på pilgrims-
vandring genom Taberg med omnejd.

Pilgrimsleden som går genom Taberg heter 
Franciskusleden och den sträcker sig mellan 
Byarum och Alvastra. På de orterna ansluter den 
sedan till andra pilgrimsleder som sträcker sig 
ut i världen och kan ta dig till stora pilgrimsmål 
såsom Nidarosdomen i Trondheim eller Santiago 
de Compostela  i Spanien.

Denna dag startar jag i Sandseryd och jag  
vandrar tillsammans med min familj. Vi följer 
stora vägen till Månstorp där vi viker av mot  
Åsa by. Den sträckningen som vi går idag  
rustades upp 2013. Den är tydligt markerad 
med stolpar som är målade med rött och vitt 
och stolparna bär dessutom en speciell symbol 
som används när man märker ut pilgrimsleder. 
Vi lämnar Månstorps öppna fält och går ner i 
en skogsklädd dal där vi korsar den porlande 
Kallebäcken. På andra sidan dalen kommer vi 
upp på böljande ängar som påminner om  
Irlands kulliga landskap. 

Under en stor björk strax efter Åsa by tar vi  
vår första fikapaus. Det är skönt att sitta ner en 
stund i gröngräset, vila fötterna och känna hur 
vinden svalkar. Det finns något som kallas för  
pilgrimens sju nyckelord och många av dem 
ligger väldigt nära till hands sådana här 
stunder. Orden är Frihet, Enkelhet, Tystnad, 
Bekymmerslöshet, Långsamhet, Andlighet  
och Delande.

När vi passerar Åsasjöarna är det som att  
vandra i en reklamkatalog för Småland. Molnen 
avspeglas i den spegelblanka svarta sjöytan på 
vilken näckrosbladen ligger utspridda. Runtom 
sjön skymtas det röda stugor med vita knutar 
och i horisonten reser sig Taberg. 

Vi lämnar Åsasjön bakom oss och går via  
hembygdsparken till Bergtemplet. Jag var inte 
med när bergstempelmötena samlade tusentals 
besökare men förstår att det måste varit en  
mäktig upplevelse. Idag är det bara vi här när 
vi tar en paus i denna naturliga pelarsal där de 
stora tallarna utgör stommen.

Att pilgrimsvandra är inte direkt en ny  
företeelse. Det ägnade man sig åt redan i 
fornkyrkan, men under medeltiden växte det i 
omfattning och längs de vanligaste färdvägarna 
etablerades härbärgen för pilgrimerna. 

Du fick ett slags pass från din lokala präst som 
intygade att du var en äkta pilgrim och det gav 
dig möjligheten att söka skydd på härbärgen.  
I Sverige förbjöds dock pilgrimsresor av Gustav 
Vasa 1545. Han ville att folket skulle arbeta  
istället för att vandra. De sista årtiondena  
har dock många medeltida pilgrimsleder  
återetablerats och pilgrimsvandringen har  
fått ett uppsving här i landet. 

Solen värmde rejält när vi gick på asfalten 
genom Taberg och det känns härligt svalkande 
att nu gå längs med Tabergsån där trädens  
lövverk ger skugga. Benen börjar nu bli lite 

möra och en skön känsla infinner sig när vi får 
syn på klocktornet på Månsarps kyrka. Väl där har 
vi vandrat cirka elva kilometer och det är lagom 
för denna gång. Men samtidigt så lockas jag av 
tanken att efter en natts vila åter fortsätta dag 
efter dag, kanske en hel sommar för att se vart 
lederna skulle föra mig. Vart jag skulle hamna 
är dock inte så viktigt utan snarare upplevelsen 
i att få leva på färd med pilgrimens nyckelord i 
fokus. Hursomhelst kan jag varmt rekommendera 
sträckningen genom Tabergsbygden.

För mer info se: franciskusleden.se
Text: David Erixon  
Foto: David och Johanna Erixon

På pilgrimsvandring genom Taberg



September
1 F 09.00 Bön
1 F 19.00 Tonår
2 L 10.00-15.00 Bergets dag. Kläd- 
insamling till SAM-hjälp 10-13. Servering 
hänvisas till Församlingens tält.
3 S 10.00 Nattvardsgudstjänst  
Kollekt till kyrkbyggnadskassan  
Predikan Daniel Lundstedt. 
Tema: För det vidare, från Eli till Samuel. 
Inskrivning av årets konfirmander. 
Söndax. Sång och musik av Isac Wendel, 
Jonatan Hallström m.fl.
3 S 18-20 Körövning
5 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
7 T 15.00 Trivselträff med Anders  
Bergström, Missionskyrkan. 
8 F 9.00 Bön
8 F 19.00 Tonår
10 S 10.00 Gudstjänst Bernt Antonson. 
Kören sjunger. Söndax.
12 T 12.00 Sopplunchgemenskap
12 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
14 T 14:30 Symöte
14 T 16:30 Konfirmationsläsning  
i Tabergs Missionskyrka
15 F 9.00 Bön med nattvardsfirande
15 F 19.00 Tonår
17 S 10.00 Gudstjänst med pastors- 
installation. Daniel Lundstedt, Peter 
Bernhardsson, m.fl.  Sång av Lars  
Sjöstrand och Söndax. Mötesledare 
Eva Joelsson och Carl-Johan Elg. 
Välkomnande av ungdomsledare Daniel 
Arkbro. Efter gudstjänsten fortsätter 
församlingsdagen. Se annons!
19 T 12.00 Sopplunchgemenskap
19 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout 
20 O 14.30  Andakt på Fridhäll
20 O 18.00 – 20.00 Information om  
Alpha. Det bjuds på kvällsmat vid 18.
22 F 9.00 Bön
22 F 19.00 Tonår
24 S 10.00 Predikstolsbyte Mötesledare 
Daniel Lundstedt. Predikant från  
Hovslätts pingstförsamling. Söndax. 
Sång av Anna Carlsson.
24 S 18.00 RPG Söndagsträff med 
Norra Mo Mandolingrupp
26 T 12.00 Sopplunchgemenskap
26 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
28 T 14:30 Symöte
28 T 16.30 Konfirmationsläsning i  
Tabergs Missionskyrka
29 F 9.00 Bön
29 F 19.00 Tonår

Oktober
1 S 10.00 Nattvardsgudstjänst Kollekt  
till kyrkbyggnadskassan Predikan Eva 
Joelsson. Tema: För det vidare, från 
Noomi till Rut. Söndax. Sång av Lotta 
Bjerde.
3 T 12.00 Sopplunchgemenskap
3 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
4 O 19.00 Tid för tankar i Norraham-
mars församling med Carl-Magnus 
Adrian tema Luther: om kamp och frihet
5 T 15.00 Trivselträff med Marianne 
Enell, Pingstkyrkan.
6 F 9.00 Bön
6 F 19.00 Tonår
7 L 10.30 Födelsedagsfesten 
8 S 10.00 Gudstjänst Predikan Daniel 
Lundstedt. Tema: För det vidare, från 
Paulus till Timotheos. Söndax. Sång 
Thilde och Sofia Carlstedt
10 T 12.00 Sopplunchgemenskap
10 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout 
11 O 18.30 Träff med BAS-gruppsledare 
både serverings- och omsorgsledarna
12 T 14:30 Symöte
12 T 16.30 Konfirmationsläsning i  
Tabergs Missionskyrka
13 F 9.00 Bön med nattvardsfirande
13 F 19.00 Tonår
15 S 10.00 Gudstjänst Mission i fokus 
Daniel Lundstedt och Lisbeth Fritzell, 
Söndax. Sång av Peter Jansson m.fl.
15 S 18.00 RPG Söndagsträff med 
Harald Fält
17 T 12.00 Sopplunchgemenskap
17 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
18 O 14.30 Andakt på Fridhäll 
Höststädning 18-28/10
20 F 9.00 Bön
20 F 17.30 After Work med käk!  
Våga drömma – var du än är i livet!
21 L 13-16.00 Körövning 
21 L Utejobbardag
22 S 10.00 Gudstjänst för alla  
Eva Joelsson leder. Kören + sång av 
barn. Basgruppsfika.
24 T 12.00 Sopplunchgemenskap
24 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
26 T 14:30 Symöte
26 T 16.30 Konfirmationsläsning i  
Månsarps Missionshus
27 F 9.00 Bön
27 F 19.00 Tonår
28 L 9- 16,30 I trygga händer.  
Utbildning för barn och ungdomsledare. 
Anmälan görs till SAU

29 S 10.00 Gudstjänst och församling-
ens Höstofferdag predikan Eva  
Joelsson. Tema: För det vidare, från  
dig till ? Musikkåren spelar. Söndax
31 T 12.00 Sopplunchgemenskap
31 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
November 
2 T 15.00 Trivselträff med Irene och 
Robert Johansson, Månsarps  
Missionshus
3 F 9.00 Bön
3 F 19.00 Tonår
4 L 10.00 Gudstjänst Alla Helgons dag 
predikan Daniel Lundstedt. Sång av  
dubbelkvartett
5 S 10.00 Nattvardsgudstjänst Kollekt 
till kyrkbyggnadskassan. Predikan Daniel 
Lundstedt. Söndax. Sång av Tabergs-
bröderna.
7 T 12.00 Sopplunchgemenskap
7 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
9 T 14:30 Symöte
9 T 16.30 Konfirmationsläsning i  
Månsarps Missionshus
10 F 9.00 Bön
10 F 19.00 Tonår
12 S 10.00 Gudstjänst predikan Daniel 
Lundstedt. Musikkåren. Söndax
12 S 18.00 RPG Söndagsträff med 
Ragnhild och Berne Lorefors 
14 T 12.00 Sopplunchgemenskap
14 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
17 F 9.00 Bön med nattvardsfirande
17 F 19.00 Tonår
18 L 19.00 Inför Guds ansikte, en kväll 
av tillbedjan 
19 S 10.00 Gudstjänst för alla  
Eva Joelsson mötesledare. Sång av 
lovsångsgrupp.
19 S 18-20.00 Körövning
21 T 12.00 Sopplunchgemenskap
21 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout
22 O 14.30 Andakt på Fridhäll
23 T 14:30 Symöte
23 T 16.30 Konfirmationsläsning i  
Månsarps Missionshus
24 F 9.00 Bön
24 F 19.00 Tonår
25 13-16.00 Körövning
26 S 10.00 Gudstjänst predikan Eva 
Joelsson. Söndax. Sång av Hemgruppen 
Holmberg, m.fl.
28 T 12.00 Sopplunchgemenskap
28 T 17.00 Miniscout 18.00 Scout

I höst kommer Daniel som SVF-praktikant 
till oss, det ser både han och vi fram emot. 
Här kommer lite kort om Daniel…
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Det händer 
i TMU…

Ledigheter:  
Eva Joelsson
8-11/9, 6-9/10, 
3-6/11
Daniel Lundstedt 
8-11/9, 29/9-2/10, 
27-30/10, 24-27/11

Bergets dag 
Den 2 september kl 10-15
Det finns möjlighet att lämna 
kläder till SAM-hjälp vid Tabergs 
Missionskyrka, kl 10-13. Servering  
hänvisas till kyrkans tält. För vidare 
information om Bergets dag  
www.taberg.info/bergetsdag
 
Höstofferdag/Skördefest
Söndagen den 29 oktober är 
det församlingens Höstofferdag.

Under kyrkkaffet, efter gudstjänsten, 
kommer vi att ha skördefest. För att 
det ska bli en riktig fest denna dag 
behöver vi Din hjälp. Ta med det Du 
har skördat eller bakat; frukt, bär, sylt, 
marmelad, kakor och bröd m.m. Allt 
blir till vinster på ett lotteri eller säljs 
på auktionen. 

Gåvobevis Samhjälp
Även i år vill vi hjälpa till med Mat- 
och hygienpaket till det arbete som 

SAM-hjälp gör i Rumänien. Du kan 
köpa ett Gåvobevis som kostar 200 kr. 
Dessa säljs vid ICA och Coop i Taberg, 
10-11 November. Paketen packas och 
transporteras av SAM-hjälp.  

    Det händer i Tabergs Missionskyrka Välkommen 

till kyrkan!

SÖNDAX  
Fr. 4 år. Barnen träffas söndagar  
kl.10. Vi går från gudstjänsten  
och samlas sedan gruppvis i  
Pärlan 4-6 år, Diamanten 7-8 år, 
Kristallen 9-12 år, för att samtala 
om Jesus och Bibeln, sjunga, leka 
och pyssla. Uppstart hösten: 20/8 
Vid frågor, kontakta:
Åse-Marie Josefsson  
073-6753801

SCOUT
NYHET I HÖST! 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. 
Uppstart hösten: 5/9
Vid frågor, kontakta 
Linda Andersson 070-579 83 61

TONÅR
Från årskurs 7. Tonåringarna 
träffas fredagar kl 19- ca 23. 
Uppstart hösten: 1/9
Vid frågor, kontakta
ungdomsledare Daniel Arkbro 
070-119 26 34 

Vad händer?

KONFIRMATION 
För årkurs 8. Tillsammans med Slättenkyrkan 
Norrahammar, Pingstkyrkan Taberg och  
Månsarps Missionshus. Vi träffas varannan  
torsdag kl.16.30-18.30. Uppstart hösten: 31/8
Vid frågor, kontakta: 
Familjepastor Eva Joelsson 070-119 26 35

Notiser

5 snabba!
 
Sommar/Vinter

Ute/Inne

Cola/Fanta

Ishockey/Fotboll

Städa/Diska

Namn: Daniel Arkbro

Ålder: 20 år

Ursprung: Karlstad

Intressen: Musik, bollsport 
och löpning

NYHET I HÖST! 
Miniscout för 6-7-åringar. Vi träffas tisdagar 

kl. 17-18 för att vara ute och leka under  
scoutliknande former. Kanske tänds elden  

och vi äter något gott tillsammans.  
Välkommen!

FÖRSAMLINGSDAG 17/9!
* Gudstjänst med installation av  

församlingsföreståndare Daniel Lundstedt
 * Välkomstsamkväm

* Samlingsdag inför höstterminen
* Välkomnande av ny ungdomsledare 

* Barnaktiviteter med ”Klurige Göran”
 * Gemenskap för alla åldrar

Medverkande: Daniel Lundstedt,  
Peter Bernhardsson, Eva Joelsson,  

Klurige Göran med team, Barn, m.fl. 
Mer info på:  

www.tabergsmissionskyrka.se
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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


