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Välkommen 

till kyrkan!



Pandemin drabbar världen med kraft 
och så mycket som vi tog för givet 
förändras. Att träffa vänner, att krama 
ett barnbarn, att samlas till gudstjänst. 
Vi drabbas alla på ett eller annat sätt. 
Samtidigt förstår vi att för de flesta av 
oss här i Sverige är påverkan i våra liv 
inte så omfattande. 

Ecuador nämndes i början av pan-
demin som ett av de värst drabbade 
länderna, när sjukvårdssystemet inte 
räckte till och de döda kropparna blev 
liggande på gator. Förutom smittan 
och dödstalen så drabbades landet 
ekonomiskt. Vänner berättar om hur 
så gott som all inkomst helt plöts-
ligt försvann. Pastorer berättar om 
maktlösheten inför att se församlings-
medlemmar som under veckor bara 
kunnat äta ris, utan något till, och hur 
församlingens ekonomi inte tillåtit att 
man kunnat hjälpa. 

Utdelning av matkassar i Ecuador 
 
När världen skakar så blir kyrkans 
gränsöverskridande identitet än mer 
viktig. Vi är en kyrka och vi hör ihop. 
Vi hjälper de syskon som just nu be-
höver hjälp. Vi är kyrka genom vår  
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InsiktenInsikten

Fortsätter på nästa sida...

Mission i en skakande värld
UtsiktenUtsikten

Vilket utgångsläge har du?

När är det höst? Många är det som 
anser att hösten har kommit när bar-
nen börjat skolan efter sommarlovet. 
Enligt kalendern är september vår 
första höstmånad. Då ska lågtrycken 
sätta full fart in över landet och bjuda 
på både regn och blåst, riktigt höst-
rusk, men så behöver det inte vara 
varje år. Den meteorologiska definitio-
nen av höst är att dygnsmedeltempe-
raturen ska vara sjunkande och lägre 
än 10,0 plusgrader men högre än 0,0°.

Här har vi nu tre definitioner på när 
det är höst. Vilken definition som är 
mest sann beror på vem man frågar. 
Vetenskapsmannen skulle troligen 
hävda att den meteorologiska defini-
tionen är mest sann då den är mätbar. 
Den som har barn upplever att hösten 
har kommit när barnens hösttermin 
har startat och den som tycker om  
kalenderns fasta ramar säger att det 
är höst mellan september och novem-
ber oberoende av om barnen går i 
skolan eller vilken temperatur det är ute.

Vi har med andra ord olika sätt att se 
på verkligheten beroende på vilket 
utgångsläge vi har. Så gäller det med 
mycket i livet. 
Jag försöker ha ett utgångsläge för 
mig i livet som är grundad i min Bibel-
läsning och det är att Gud är god och 
att han älskar mig. Det gör att jag kan 
utan rädsla luta mig mot Gud i livets 
alla skeden. Han finns där i glädjen 
och i sorgen. I psalm 34:5–9 står det: 
Jag sökte mig till Herren och han 
svarade mig, han befriade mig från all 
fruktan. Se mot honom och stråla av 
glädje, sänk inte blicken i skam. Jag 
eländige ropade, Herren hörde, han 
räddade mig ur all min nöd. Herrens 
ängel håller vakt kring hans trogna 
och räddar dem. Se och smaka Her-
rens godhet, lycklig den som flyr till 
honom! 

Jag vill inbjuda dig att pröva ifall det 
utgångsläget kan hålla för dig. Se och 
smaka Herrens godhet. Välkomna 
till samlingar och poddsändningar i 
Tabergs Missionskyrka i höst.
     
Daniel Lundstedt, Pastor

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. 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: Ewa Altgärde 
Ansvarig utgivare: Eva Berntsson

tillhörighet till varandra, om vi sänker blicken och väljer 
bort de stora utmaningar som det innebär så tappar vi nå-
got och missar i trohet till den kallelse som Jesus gett oss. 

Equmeniakyrkan har skickat stöd till systerkyrkor runt om 
i världen, i Ecuador har det inneburit matpaket och visst 
ekonomiskt stöd till pastorer som blivit av med sin lön. 
Tacksamheten är stor, behoven är ännu större. 

För vår del, som familj, innebär situationen att vi ännu inte 
vet när vi kan åka tillbaka hem till Ecuador. Vi väntar och 
ber. Arbetet handlar för vår del om att finnas med via dis-
tans i projekt och själavård. Mentorsteamet vi har arbetat 
med de senaste åren har lyckat börja samla pastorer via  

videokonferens och lyft frågor om ångest, rädsla och  
tvivel. Ingen vet vad som kommer hända och hur illa  
det kan bli, men i gemenskap och öppenhet kan vi  
växa tillsammans. 

Mission är att gestalta tillhörigheten till varandra, i alla  
de stormar som kommer över oss. Det har vi upplevt  
under det senaste decenniets arbete i Ecuador, med  
kriser på olika plan, jordbävningar och sjukdomar. Och 
mitt i stormen får vi fördjupas i vår tillhörighet till Jesus 
Kristus, den fasta punkt som genom årtusendens stormar 
står fast. Mission är att våga vila i Honom och visa vägen 
mot den enda som håller. 

Familjen Hermansson, missionärer för Equmeniakyrkan

Vilken var din första kontakt med den kristna tron?

Jag är uppvuxen i ett kristet hem i orten Grebo som 
ligger mellan Åtvidaberg och Linköping. Där fick jag 
min allra första kontakt med tron. Församlingen jag 
gick till var liten och hade kanske ett  40-tal medlem-
mar och den var ansluten till Helgelseförbundet, 
det som idag är EFK. Det fanns en barnverksamhet 
där som hette UK, unga kamrater.  Det var lite som 
scouterna, vi träffades en gång i veckan och där fick 
min tro växa. Inte minst under de läger som man fick 
börja åka på i nioårsåldern.

Var det vid något speciellt tillfälle du började 
kalla dig för kristen?

Det var en gång när jag var cirka 8-9 år. Jag hade 
bestämt att jag ville bli frälst och en kväll när jag lagt 
mig i sängen så berättade jag det för mamma. Så 
hon böjde knä vid sängen och bad frälsningsbönen 
tillsammans med mig. Men sedan trodde jag inte att 

det var på riktigt eftersom det var mamma som bett 
med mig så för säkerhets skull gick jag fram vid en 
samling på ett läger när de frågade om någon ville 
bli frälst. I efterhand så förstod jag att bönen med 
min mamma så klart var fullt tillräcklig.

Vad betyder din tro för dig idag?

Tron skänker mig en väldig trygghet. Inte minst  
bönen ser jag som väldigt viktig. När jag tittar i 
backspegeln på de stunder i livet som varit jobbiga 
så ser jag hur jag blivit buren. De gånger jag inte  
själv orkat att be så är det andras böner som burit 
och det känns väldigt tryggt. Det står för övrigt i  
bibeln att Jesus ber för oss och det känns bra att 
veta om man någon gång inte själv orkar att be. 
Utöver tryggheten i bönen så bjuder tron på en 
väldigt stor gemenskap.

Text: David Erixon

Min väg till tro
Här i missionsbladet skriver vi återkommande om människors 
väg till tro. Denna gång är det Margareta Hammarlund som 
svarat på våra frågor.

”Att ge tron vidare”
   HUR DELAR VI TRO I VÅR TID?
Onsdagar 19.00 – 20:30. Start 30 september (sedan 14/10, 28/10, 11/11 & 25/11)
Under fyra kvällar möts vi till undervisning och samtal om att ge tron vidare. Vid varje tillfälle ingår 
en inledande övning, tre filmer med tillhörande frågor och en avslutning. Kursen genomförs tillsam-
mans med Bilda och samtalsledare är Eva Joelsson och Daniel Lundstedt. Anmäl dig till studiecirkeln 
genom att skicka ett mail till info@tabergsmissionskyrka.se.



Kombinera avslappnande musik och mjuka 
kroppsrörelser godkända av sjukgymnaster;  
då har du avslappningsformen Tikva.
Tikva är ett hebreiskt ord som betyder hopp  
och tro.
 
Tikva vill ge redskap för dig som vill leva ett liv 
i balans och tillit med fokus på hela människan 
till ande, kropp och själ. Genom enkla kropps-
övningar bygger vi upp kroppens styrka och  
smidighet. Under passet talas ord som bygger 

upp och uppmuntrar din självkänsla och ditt män-
niskovärde. Övningarna hjälper dig att förändra 
negativa tankar och förmedlar hopp till din själ.   
 
Deltagarna är med efter egen förmåga vilket gör 
att alla kan delta oavsett tidigare förutsättningar. 
De som kan är delaktiga i alla kroppsövningar, en 
del lyssnar sig bara igenom passet. Målet är att 
du som deltar ska förstå att du är en del av något 
större. Innanför, inte utanför. Du är beroende, 
men också utan att göra något mer än att finnas 
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till bidrar du med mycket. Tikva bygger på den 
kristna värdegrunden: ”Att behandla alla lika och 
med respekt”
 
Historik
Tikva kom till efter att grundaren, Mimmi Edin 
drabbades av en whiplash-skada efter en tra-
fikolycka. Långvarig smärta ledde till behov av 
anpassad sjukgymnastik. Efter att ha blivit rekom-
menderad olika träningsmetoder, valde hon att 
dels tillsammans med sin sjukgymnast och dels 
den kristne musikern Fredrik Larsson utforma 
en avslappningsform som vilar på kristen grund. 
Resultatet blev Tikva. Idag tillämpas Tikva bland 
annat av Kungsportens församling där ett omfat-
tade friskvårdsarbete bedrivs, med bland andra 
kommunen som samarbetspart. 2017 bildades 
Tikva som nationell förening.

Tabergs missionskyrka har en vision med mål att 
vara en öppen kyrka och växande kyrka för alla, 
där Jesus Kristus är centrum. En plats där olika 
människor med olika förutsättningar under olika 
faser av livet kan mötas, lära känna varandra. En 
plats där både ande, kropp och själ får plats. Här 
stämmer Tikva in med en inkluderande hållning 
där alla kan vara med utifrån sina förutsättningar.

Under hösten 2020 kommer Tabergs Missionskyrka 
erbjuda en kurs på tio tillfällen på måndagarna 
med gratis ”prova på gång” måndagen den 
7 september klockan 19.00. Medtag bekväma 
kläder och liggunderlag. Passet pågår i cirka 45 
minuter. Kostnaden för hela kursen är 700 kronor. 

Text: Eva Joelsson

Avslappningsformen

Tikva
Måndagen den 7 september klockan 19.00 blir det 
en ”prova på gång” med avslappningsformen Tikva 
i Tabergs Missionskyrka. Alla är välkomna oavsett 
ålder och bakgrund och man är med utifrån sina 
förutsättningar. Passen leds av Anna Granat som är 
certifierad instruktör och verksam som instruktör i 
Kungsportens församling.

”Prova på gång” 
Måndag 7 sept 19.00-19.45

Utrustning: Bekväma kläder och liggunderlag
Tider: 10 måndagar from 7 september
Kostnad: 700 kronor för alla gångerna.

Mikaela Simonsson
Fredag 13 november kl.18.00 Tabergs Missionskyrka

Mikaela Simonsson är tjejen från Ölmstad som med musiken vill beröra,  
påverka och uppmuntra. Hon har gett ut två skivor, Evighetsperspektiv 
2013 och i befintligt skick 2015. Hennes musik präglas av värme och  
ärlighet. Hon sätter ord på det man känner men har svårt att uttrycka.  

AFTER WORK

Fredagen den 13 november klockan 18.00 hoppas vi på en härlig After work i Tabergs Missionskyrka. 
Mer info, utifrån läget, kommer längre fram.
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Välkommen till studiecirkeln  
”Generationernas församling”
Måndagar 19:30 - 21:00
Start 7 september (sedan 14, 21 och ev 28)
Under tre kvällar samtalar vi om olika generationer  
i församlingen, vad som kännetecknar dessa och  
hur vi kan mötas över generationsgränserna.  
Varje kurskväll tittar vi på en föreläsning med Josefin 
Arrenius och sedan samtalar vi (under tiden som vi 
äter en kvällsmacka) utifrån hennes föreläsning och 
egna reflexioner. Kursen genomförs tillsammans med 
Bilda och samtalsledare är Magnus Rydberg. Anmäl 
dig till studiecirkeln genom att skicka ett mail till  
info@tabergsmissionskyrka.se.

Mat- och hygienpaket
Sam-Hjälp gör ett fantastiskt arbete med att hjälpa 
behövande människor i forna Östeuropa. Under flera 
år har vi sålt gåvobevis till förmån för deras arbete 
bland barn i Rumänien, vilket vi gör även i år. Gåvo-
bevis som kostar 200 kr kommer att säljas utanför Ica 
och Coop i Taberg den 6-7 nov. Paketen packas och 
transporteras av Sam-Hjälp.

Sopplunchgemenskap
På grund av coronavirus pausar vi soppluncherna tills 
situationen har förändrats till det bättre.

Stick-kontakten
På grund av coronavirus pausar vi Stick-kontakten tills 
situationen har förändrats till det bättre.
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September
4 F 09.00 Bön
6 S 10.00 & 11.30 Gudstjänst. Predikan Daniel 
Lundstedt. Lovsångsteamet.
6 S 17.00 Ekumenisk bön för Tabergsådalen på 
Tabergs topp.
7 M 19.00 Tikva, avslappning, se artikel.
7 M 19.30 Studiecirkeln ”Generationernas  
församling” se notis för anmälan.
11 F 09.00 Bön
13 S 10.00 & 11.30 Tillsammansgudstjänst.  
Predikan Eva Joelsson. Utgångskollekt till Hela 
människan. Sång Holmbergs och Öhgrens.
14 M 19.00 Tikva, avslappning.
18 F 09.00 Bön
20 S 10.00 & 11.30 Gudstjänst. Predikan Daniel  
Lundstedt. Lovsångsteamet.
21 M 19.00 Tikva, avslappning.
25 F 09.00 Bön
27 S 10.00 & 11.30 Friluftsgudstjänst. Predikan 
Eva Joelsson. Musikkåren.
28 M 19.00 Tikva, avslappning.
30 O 19.00 Studiecirkeln ”Att ge tron vidare.  
Hur delar vi tron i vår tid?” se notis för anmälan.

Oktober

2 F 09.00 Bön
3 L 10.30-12.00 Födelsedagsfesten
4 S 10.00 & 11.30 Gudstjänst. Predikan Daniel 
Lundstedt. Församlingens höstofferdag.  
Lovsångsteamet.
4 S 17.00 Ekumenisk bön för Tabergsådalen på 
Tabergs topp.
5-10 Höststädning 
5 M 19.00 Tikva, avslappning.
9 F 09.00 Bön
10 L 08.00 Utejobbardag
11 S 10.00 & 11.30 Tillsammansgudstjänst.  
Predikan Eva Joelsson.
12 M 19.00 Tikva, avslappning.
16 F 09.00 Bön
17 L Bergsgården 30 år.
18 S 10.00 & 11.30 Gudstjänst. Predikan Eva  
Joelsson. Svfs musik- och bibellinje medverkar.
19 M 19.00 Tikva, avslappning.
23 F 09.00 Bön
25 S 10.00 & 11.30 Gudstjänst. Predikan Daniel 
Lundstedt. Musikkåren.

26 M 19.00 Tikva, avslappning.
30 F 09.00 Bön
31 L 10.00 & 11.30 Gudstjänst. Alla helgons dag. 
Predikan Daniel Lundstedt.

November

1 S 10.00 & 11.30 Gudstjänst. Predikan Daniel 
Lundstedt 
1 S 17.00 Ekumenisk bön för Tabergsådalen på 
Tabergs topp.
2 M 19.00 Tikva, avslappning
6 F 09.00 Bön
8 S 10.00 & 11.30 Tillsammansgudstjänst.  
Predikstolsbyte. Samuel Drewitz predikar.  
Lovsångsteamet.
9 M 19.00 Tikva, avslappning
13 F 09.00 Bön
15 S 10.00 & 11.30 Gudstjänst. Predikan Eva  
Joelsson. Musikkåren.
16 M 19.00 Tikva, avslappning.
20 F 09.00 Bön
22 S 10.00 & 11.30 Gudstjänst. Predikan Daniel  
Lundstedt. Sång Rolf och Ingrid Gabrielson.
27 F 09.00 Bön
29 S 10.00 & 11.30 Adventsgudstjänst. Predikan 
Daniel Lundstedt. Närradiosändning. Musikkåren. 
Kören.

Det händer i TMU
Tisdagar 17:00 Tablås och Miniscout
Tisdagar 18:00 Scout
Onsdagar 17:00 Barnkören (endast udda veckor)
Fredagar 19:00 Tonår
Söndagar 10:00 Söndax (ej vid Tillsammansgudstjänst)

Ledigheter:
Cristine Salomonsson:  
4-6/9, 2-4/10, 30/10-1/11.
Eva Joelsson: 
18-20/9, 2-4/10, 30/10-1/11, 27-29/11
Daniel Lundstedt:  
11-13/9, 9-11/10, 6-8/11

På grund av 50-gränsen för offentliga  
tillställningar erbjuder vi två gudstjänster 
på söndagar. Kl.10.00 samt 11.30.  
Medtag eget fika.

    Det händer i Tabergs Missionskyrka 

NotiserNotiser

Möt vår nya ungdomsledare
Mitt i sommaren fick jag möjlighet att ställa några korta 
frågor till höstens SVF-praktikant Cristine Salomonsson. 

Hur gammal är du? Var kommer du ifrån?
Jag är 20 år och kommer från en liten ort som heter Fagerås som 
ligger 3 mil nordväst om Karlstad i Värmland.

Berätta lite om din bakgrund!
Jag är uppväxt i Equmeniakyrkan och Equmenia med söndagsskola, 
scouting, tonår och gospelkör. Jag har precis avslutat ett år på SVFs 
bibellinje efter tre år på Sundsta-Älvkullegymnasiets musiklinje i Karl-
stad. Under somrarna har jag jobbat på ett litet Coop här i Värmland 
där jag fått lära mig allt från att ta ansvar till att dricka kaffe! 

Vad gillar du att göra på din fritid?
Jag har under hela min uppväxt tyckt om musik och skönlitteratur 
men har nyligen också fått upp ögonen för vegetarisk kost, syslöjd 
och potatisodling!

Vad tror du/hoppas du kunna bidra med i Tabergs missionsförsamling?
Jag vill vara en tillgång och en säker plats för ungdomarna i kyrkan.

Vad vill du främst med tiden i Tabergs missionsförsamling?
Jag hoppas att jag får möjlighet att bygga många relationer med unga som gamla.   Text: Bodil Crona

RPG Månsarp Taberg Följande tider och platser är planerade för hösten. 

3 september kl. 15.00 Dagledigträff i Missionskyrkan
20 september kl. 18.00 Söndagsträff i Missionskyrkan
1 oktober kl. 15.00 Dagledigträff i Pingstkyrkan
18 oktober kl. 18.00 Söndagsträff i Missionskyrkan
5 november kl. 15.00 dagledigträff i Månsarps Missionshus
15 november kl. 18.00 Söndagsträff i Missionskyrkan

Då det fortfarande är oklart med möjligheten 
att samlas hänvisas till respektive kyrkas 
annonsering med information om 
medverkande, ev. maxantal deltagare, m.m..
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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

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

036-71 00 15

073-508 70 85

0734-106 812


