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När detta missionsblad går i tryck är det 
fortfarande sommar och verksamheten 
för hösten har inte hunnit starta. Men nu 
längtar vi efter att få göra en nystart!
I församlingen finns ett nära samarbete 
med hjälporganisationen Sam-Hjälp. 
Under många år har vi i Taberg bland 
annat gett gåvor som blir matpaket till en 
fattig familj i Östeuropa inför julen. Detta 
görs i samarbete med Sam-Hjälp som 
kontinuerligt ger humanitärt bistånd till 
ett flertal länder. I planeringen av höstens 
engagemang dyker angelägna frågor 
upp. Hur är situationen i år? Behövs 
hjälpen? Syns det någon förändring? 
I den här berättelsen anar vi svaren.
”Nico är 72 år och bor med sin familj i 
Rumänien. Hela livet har han haft hårt 
kroppsarbete. Lönen har varit dålig, 
vilket gjort att Nico alltid försökt få något 
extra jobb på kvällar och helger för att 
få pengarna att räcka till sin stora familj. 
Som pensionär är den ekonomiska situa-
tionen en katastrof. Pengarna räcker inte. 
Genom att ta dagsverken har Nico lyck-
ats få ihop lite nödvändiga extra pengar. 
Dagsverkena får han oftast genom att 
finnas tillhands just när ett behov av 
hjälp uppstår. Det innebär att han i tidiga 
morgontimmar vandrar i industri- och 
lager-områden i utkanten av staden. 

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

Ungdomsledare
Karl Leander, Tel. 070-119 26 34 
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Ordförande
Eva Berntsson Tel. 0393-140 75
eva.berntsson@tabergsmissionskyrka.se

Jan Timarson Tel. 070-716 19 41
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Kassör
Sievert Bringevik Tel. 070-744 80 81
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Emma Widehäll Tel. 076-307 37 99 
tmu@tabergsmissionskyrka.se

Plusgiro till församlingen: 
10 93 88-9
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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.
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David Erixon, Bodil Crona, 
Lars Sjöstrand, Ewa Altgärde
samt de anställda.  
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InsiktenInsikten

UtsiktenUtsikten

Då, nu och i framtiden
För trettio år sedan var platsen där 
Missionskyrkan ligger en arbetsplats. 
Församlingen byggde nya lokaler där 
vi skulle kunna växa både andligt och 
numerärt. Att ha bra lokaler underlättar 
när man vill ge möjlighet till olika typer 
av möten mellan människor och med 
Gud. Vår önskan idag är liknande som 
för trettio år sedan. Vi vill presentera 
vår bekännelse på Jesus Kristus. Ja, vår 
vision är att vi vill vara en öppen och 
växande kyrka för alla, DÄR JESUS 
KRISTUS ÄR CENTRUM.
Utan Jesus Kristus ingen församling, 
utan Jesus Kristus ingen växt, utan 
Jesus Kristus blir församlingen enbart 
en klubb med goda värderingar. 
Det är vid Jesu Kristi kors församlingen 
får sitt värde. Som församling och 
enskilda behöver vi låta Jesu död och 
uppståndelse förvandla vårt inre. Ja det 
är som det står i Rom 12:22 ”Därför ber 
jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, 
att frambära er själva som ett levande 
och heligt offer som behagar Gud. Det 
skall vara er andliga gudstjänst.   

Anpassa er inte efter denna världen, 
utan låt er förvandlas genom förnyel-
sen av era tankar, så att ni kan avgöra 
vad som är Guds vilja: det som är gott, 
behagar honom och är fullkomligt.”
Där börjar förvandlingen hos Gud och 
det är i Guds närhet vi måste vara i allt 
vi gör framöver. I din enskilda bön och 
samtal med Gud. I din bön och ditt 
samtal i familjen, i din bön och samtal i 
församlingen. Där börjar livet i försam-
lingen. Med Jesus som centrum i våra 
egna liv så kan vi tillsammans fullfölja 
att vara en öppen och växande kyrka  
för alla. För det är i mötet med Jesus 
Kristus som vi förvandlas till Kristus-
likhet och klarar av att vara öppna för 
alla. För så älskade Gud världen att han 
gav den sin ende son, för att de som 
tror på honom inte skall gå under utan 
ha evigt liv.
Detta liv i Kristus blir ett smittande kär-
leksfullt liv när Jesus får vara centrum. 
Så låt oss i allt vi gör alltid ha Jesus som 
centrum och fortsätta bygga församling 
i Taberg för framtiden.

Daniel Lundstedt, Pastor

Nystart
När pandemin var ett faktum i Rumä-
nien lamslogs all verksamhet. Industrier 
stängdes, transporterna stod still, lan-
det utfärdade utegångsförbud. Nicos 
möjligheter att få dagsverken gjorde 
en tvärnit, alla dörrar stängdes. Året 
som ligger bakom har varit ett riktigt 
tufft år för Nico. Han liksom många av 
hans grannar och vänner har förgäves 
bett om hjälp. Ingen hjälp har funnits 
att tillgå. Nu när det har öppnats upp 
försöker Nico att kämpa vidare. Nu är 
han ett år äldre, hans kropp är bruten 
av hårt slit, räkningarna ligger på hög 
och plånboken är tom.”
Det är helt klart att Östeuropa är 
mycket hårt drabbat av pandemin. 
Det kommer att ta flera år innan man 
är tillbaka på utgångsläget. 
Vad kan vi i Taberg, du och jag göra 
mer än att satsa på matpaket inför 
julen? I höst kommer vi att anordna en 
klädinsamling i Tabergs Missionskyrka. 
Samtidigt som vi säljer gåvobevis kom-
mer vi också att kunna ta emot kläder, 
skor, sängkläder med mera för att på så 
sätt vara med och lindra nöden. Börja 
redan nu att rensa i garderoben! Mer 
information kommer under hösten.

Marianne Sandqvist
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Här i Missionsbladet skriver vi återkommande 
om människors väg till tro. Denna gång är det 
Erik Altgärde som svarat på våra frågor.

Vilken var din första kontakt med den 
kristna tron?

Jag är uppvuxen i en kristen fa-
milj så tron var ju ett naturligt 
inslag redan från barnsben. 
Jag levde mina första två år 
i Taberg och sedan flytta-
de familjen till Linköping. 
Det är från den tiden jag 
har mina första minnen 
från kyrklig verksamhet, i 
form av kyrkans barntim-
ma. I 5-årsåldern flyttade 
vi till Månsarp och det blev 
så småningom söndags-
skola, scouter, konfirmation 
och tonår.

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

Jag skulle nog säga att det var ett flertal mindre 
beslut som undan för undan förde mig från att 

vara en passiv del av ett sammanhang till att 
bli en aktiv del av detsamma. Jag har vid några 
olika tillfällen svarat ja på frågan om jag vill vara 
en kristen. Minns inte exakt när det första tillfäl-
let var men jag minns att det var på ett scoutlä-

ger och jag minns hur tältet såg ut. Jag ser 
det lite som att vid varje ålder får man ta 

ny ställning till om man vill följa Jesus.

Vad betyder din tro för dig 
idag?

Min tro är något som jag tror 
är sant och som jag inte kan 
bortse ifrån. Det är en slags 
relation som jag vill leva i. Jag 
vill bygga mitt liv på tron och 

jag vill att tron ska påverka mina 
livsval att bli mer Jesuslika.

Tron är för mig två delar. Den ena 
är själva sanningen som jag alltid 

har trott på men sedan kan jag från en 
tid till en annan uppleva att jag har haft 

längre eller kortare avstånd i själva relatio-
nen till Jesus.

   Text: David Erixon

Min väg till tro

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 att 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.
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Bland de mest påtagliga förändringarna är vad som 
hänt i geografin. Just nu byggs det bostäder rejält 
på två större områden vid Åsa och vid Tahe. En bra 
bit över 300 bostäder ska det bli. Men det har byggts 
både bostäder och verksamhetsområden på flera 
platser under vägen från tidigt 90-tal fram till nu. Ett 
sätt att få en bild av det är att titta på en karta (häm-
tad från Lantmäteriets öppna arkiv). På denna karta är 
ett antal områden markerade med skuggade former. 
De enskilda villor som också byggts upp på enstaka 
tomter är inte med. Och allt är markerat med reserva-
tion för att jag kan ha glömt eller missat något, eller 
gjort något misstag i markeringarna.

Sågenområdet upp emot Åsa-hållet är ett område 
som byggdes klart under 90-talet. Sedan har områ-
det längs vägen ut mot Porteshult kommit till, liksom 
området vid det som kallas Folkparken. De senaste 
tillkomna bostadsområdena är Tahe-området vid ron-
dellen vid infarten mot Taberg från Torsvikshållet – där 
det för övrigt byggs vidare just nu – och nu senast det 
tredje lägenhetshuset i centrum. De två första bygg-
des för drygt tiotalet år sedan (ungefärligt höftat).
Vad gäller verksamhetsområden så kom för några år 
sedan området på vägen mellan Taberg och Månsarp 
upp. Och alldeles nyligen blev den nya Tahe-skolan 
klar i Intersports före detta lokaler ut mot Torsvik. 
Och på tal om Torsvik – om vi räknar in det området 
så har det hänt oerhört mycket med etableringar av 
logistikfirmor och industrier. För att inte tala om kraft-
värmeverket. Torsvik är ett hela tiden expanderande 
område som idag sysselsätter flera tusen personer. 
Och Taberg är ett samhälle som stegvis utökat och, 
som sagt, inom några år väntar påtaglig utökning av 
bostäder och därmed fler Tabergsbor att välkomna.

Detta är relativt enkelt att beskriva när man tänker på 
vad som hänt och förändrats. Det är konkret och syn-
ligt. Men hur är det med det mer abstrakta? Sådana 
förändringar som sker som långsamma, och ibland 
snabbare, processer som påverkar oss människor och 
vårt sätt att leva? Här blir det genast svårare att vara 
säker, och risken för subjektivt tyckande och generali-
seringar lurar om hörnet. Men kan vi inte ändå pröva 
tankarna lite och se vad som eventuellt kan spanas? 

För ser man tillbaka trettio år så är det en hel del som 
hänt i samhället. Och med samhälle menar jag nu 
inte bara det lokala samhället Taberg utan också det 
svenska samhället, och kanske till och med det glo-
bala. För vi är inte på något sätt en isolerad ö, utan vi 
är mer än någonsin en del av och invävda i de stora 
globala skeendena. Men om vi ändå startar lokalt i 
Taberg så är en faktor att inflyttningen av nya Tabergs-
bor pågår och ökat under senare årtionden. Dels till 
nya bostadsområden, dels även genom generations-
skiften i befintliga bostäder. Vi är alltmer en mångfal-
dig befolkning av olika bakgrunder, rötter och för-
ankringar. Vi kommer från olika geografiska och även 
kulturella håll och bosätter oss här. Så vi i Taberg (och 
i många andra orter), som blir alltmer heterogena, 
får fortsatt göra vad vi kan för att vara goda grannar 
och samhällsbor som kan ta emot varandra så att nya 
– och långvariga – Tabergsbor kan känna sig hemma 
och hitta förankring i olika gemenskaper. För en del 
kan kanske föreningar, kyrkor och församlingar vara 
plattformar för hemmakänsla och förankring? Om man 
vill. Om man upplever att det finns goda relationer att 
bygga. 

Sedan är det samtidigt så att allas vår syn på världen 
och livet har förändrats på flera sätt under de senaste 
decennierna. VI har internet med ständig tillgång till 
allting, hela tiden, överallt. I alla fall i teorin – vi kan 
vara tillgängliga ständigt och vi har tillgång till all 
slags information. Nyhetsmedia och sociala medier. 
Vi har möjlighet till ökad information och kunskap 
samtidigt som vi kan bli begränsade i filterbubblor där 
informationen blir ensidig och styrd. Om detta kan 
tänkas, tyckas och skrivas hur mycket som helst. Det 
är bara här att konstatera att internet har förändrat 
samhället, världen – och på många sätt vårt beteende 
som människor. 
Vi är ekonomiskt och handelsmässigt, liksom bland 
annat resemässigt, invanda med att vi kan handla och 
röra oss över i princip hela världen. För de som har 
pengar, eller lånar pengar, blir resorna både fler och 
längre – både vad gäller oss människor och varor vi 
köper. 
Samtidigt har så många människor, i världen och även 
i vårt land, begränsade eller inga möjligheter att följa 

dessa ”trender”. Och miljontals människor har tving-
ats fly sina hemländer, skrapat ihop och lånat pengar 
för att komma undan krig, förföljelse, hunger och kli-
matförändringarnas påverkan. Människor söker bättre 
villkor, bättre liv – liksom vi skulle göra om vi hamnar i 
samma situationer. Och så förstås – covid-pandemins 
konsekvenser och förändrade mönster för liv och 
beteenden. Därtill de alltmer påtagliga följderna av 
de klimatförändringar som vi som mänsklighet åstad-
kommit.

Vi är mitt i flera förändringar och kommer så att vara 
framöver. Hur vi förhåller oss till dessa är en avgöran-
de fråga för världen – men lika viktigt är hur vi förhål-
ler oss till förändringar och varandra här hemma, i 
Taberg. Det är upp till oss som samhällsbor att inte 
sluta oss inom vårt eget utan hjälpa varandra att våga 
vara öppna och mottagande. Att i alla de samman-
hang som vi finns i, formar och skapar, vara inbju-
dande och lyhörda för varandra. Pandemin påverkar 

oss fortfarande och gör att vi ännu är begränsade i 
hur former för möten kan se ut, men vi har hittat nya 
vägar och vi kommer att komma ut på andra sidan. 
Vi människor längtar efter att kunna mötas fritt igen, 
hemma hos varandra. Bjuda till fika, middagar, fester 
och annat vi är i stort behov av. Många föreningar, 
kyrkor och andra former för mänskliga möten väntar 
på att få skapa öppna rum och platser för alla som vill 
och söker kontakter. 

Missionskyrkan som nu i trettio år funnits i Tabergs 
centrum är ett av dessa rum, en av dessa platser som 
i sitt väsen vill vara inbjudande, välkomnande. Ett 
sammanhang som också får tänka vidare och nytt på 
hur detta får ta gestalt i förändringarnas och pande-
mins tid.

Text: Lars Sjöstrand 

Trettio år
Trettio år är både en lång tid och en inte så lång tid. Allt beroende på vilka perspektiv man har och hur lång 
tid ens minnen sträcker sig över. Under ett sådant tidsspann har en hel del hänt i ett samhälle som Taberg. 
För trettio år sedan stod den nya Missionskyrkan vid Bergsgården i centrum klar. Det är en sak som hänt 
och där kan man lämpligen i denna tidskrift ta en utgångspunkt och fundera över vad som från det räknat 
har ägt rum och även förändrats i övrigt. Först och främst får blicken fokusera på det lokala här i samhället, 
men det är nog ofrånkomligt att också väga in sådant som skett och sker i den större världen.

Bild: Lantmäteriet



September

3 F 15.00 Dagledigträff  
i Missionskyrkan med Tore Karlsson, 
f.d. kyrkoherde som berättar om 
”sina fantastiska år i Tabergsdalen”.
3 F 09.00 Bön
5 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
med närradiosändning, Predikan 
Daniel Lundstedt. Välkomnande 
av ny ungdomsledare. 
Församlingsmöte.
5 S 17.00 Ekumenisk bön för 
Tabergsådalen på Tabergs topp.
9 To 14.30 Stick-kontakten
10 F 09.00 Bön
12 S 10.00 Tillsammansgudstjänst 
med Samuel och Marie Drewitz. 
Musikkåren.
17 F 09.00 Bön
18 L 12-16 Workshop med lunch 
Hur höjer vi taket i kyrkan?  
Anmälan.
19 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Peter Åhl från Hela Människan. 
Insamling till Hela Människan. 
Lovsångsteamet.
19 S 18.00 Söndagsträff 
i Missionskyrkan med Karin  
Zätterman. ”Stroke med Afasi –  
hinder eller möjlighet”. Sång av 
Hanna Zätterman.
23 To 14.30 Stick-kontakten
24 F 09.00 Bön
26 S 10.00 Gudstjänst med  
välkomnande av nya konfirmander. 
Predikan Daniel Lundstedt. Sång 
Johanna och Erik Holmberg.

Oktober

1 F 09.00 Bön
2 L 14/15/16 Andakter på våra
äldreboenden i Norrahammar.
3 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt. Sång 
och musik familjen Josefsson.
3 S 17.00 Ekumenisk bön för 
Tabergsådalen på Tabergs topp.
7 To 15.00 Dagledigträff i Pingst-
kyrkan med Ted Sandstedt.
8 F 09.00 Bön
10 S 10.00 Tillsammansgudstjänst 
med tonår. Predikan Daniel Lund-
stedt.
12 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
14 To 14.30 Stick-kontakten
15 F 09.00 Bön
17 S 10.00 Gudstjänst 
Predikan Eivor Blomkvist.
Lovsångsteamet.
17 S 18.00 Söndagsträff  
i Missionskyrkan med Staffan 
Magnusson. ”Biodling till nytta 
och nöje”.
19 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
21-30 okt Höststädning
22 F 09.00 Bön
23 L 08.00 Utejobbardag
24 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Daniel Lundstedt. Musikkåren.
26 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
28 To 14.30 Stick-kontakten
29 F 09.00 Bön
31 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Daniel Lundstedt. Sång Anna 
Carlsson och Christian Gerhardson.

November

2 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
4 To 15.00 Dagledigträff 
i Månsarps Missionshus med 
sångaren Dan Eklund och Börje 
Erdtman från Ankarstiftelsen. 
5 F 09.00 Bön
6 L 10.00 Gudstjänst Alla helgons 
dag. Predikan Daniel Lundstedt. 
Sång Ingrid och Rolf Gabrielson.
7 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt. Sång 
Frida Öhgren. Info om Sam-Hjälp.
7 S 17.00 Ekumenisk bön för 
Tabergsådalen 
9 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
11 To 14.30 Stick-kontakten
12 F 09.00 Bön
14 S 10.00 Scoutgudstjänst 
Musikkåren spelar. Insamling till 
TMU. Församlingsmöte.
16 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
19 F 09.00 Bön
21 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Daniel Lundstedt. Lovsångsteamet.
21 S 18.00 Söndagsträff  
i Missionskyrkan. Hemlandssånger 
med TabergsBröderna.
23 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
25 To 14.30 Stick-kontakten
26 F 09.00 Bön
27 L 18.00 Församlingsfest
28 S 10.00 Adventsgudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt. 
Adventskör. Musikkåren.

Ledigheter
Daniel Lundstedt: 5–10/9 retreat, 
11–19/9 semester, 15–17/10, 
12–14/11, 10–12/12

    Det händer i Tabergs Missionskyrka 
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Sopplunchgemenskap
På tisdagar kl 12.00 med start 12 oktober serveras det 
soppa med bröd samt kaffe/the med kaka till efterrätt 
i en härlig gemenskap i Missionskyrkans storstuga. 
Välkommen med och träffa nya och gamla vänner. 
Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Stick-kontakten
Med start den 9 september kl 14:30 börjar vi igen, 
med bra avstånd till varandra, utifrån Folkhälsomyn-
dighetens rekommendationer.

RPG Månsarp-Taberg
I vanliga fall är både vår- och höstterminer fyllda 
med aktiviteter och samlingar med RPG Månsarp-
Taberg. Så har det inte varit på grund av pandemin. 
Nu till hösten har vi ett planerat program som finns 
med i detta missionsblad och vi hoppas verkligen att 
vi skall kunna genomföra dessa – men det kan, 
beroende på hälsoläget, bli en del förändringar.
Vi möts, välkommen! /Rolf Gabrielson, ordf.

Välkommen till Workshop 18 september kl.12-16
Hur höjer vi taket i kyrkan?
En församling består av människor som tillsammans 
vill lära känna Jesus bättre och växa i sitt lärjungaskap. 
Eftersom en församling består av människor behöver 
vi hantera mer eller mindre svåra frågor som uppstår 
när vi vill ha gemenskap tillsammans. 
Tillsammans med Kristna Fredsrörelsen erbjuder 
Equmeniakyrkan därför en workshop i preventiv 
konflikthantering. Det är en halvdags workshop där vi 
får lära oss hur vi använder de svåra samtalen för att 
komma närmare varandra och hur energin i en konflikt 
kan användas konstruktivt. Under workshopen får vi 
en högre förståelse för vad en konflikt är och hur den 
fungerar, hur vi gör den konstruktiv och hur ett svårt 
samtal blir så lätt som möjligt. Vi startar med lunch. 
Anmälan till pastor@tabergsmissionskyrka.se

NotiserNotiser

Möt vår nya ungdomsledare
Vad heter du? Hur gammal är du? Var kommer du ifrån?
Jag heter Karl Leander, är 20 år gammal och kommer från Tranås.

Berätta lite om din bakgrund!
Jag är uppvuxen i en kristen familj med 6 yngre syskon. 
Vi har bott i Tranås hela mitt liv men har också varit över 
en sväng till USA i ett år. Ända sen jag var liten har jag 
varit superintresserad av sport, musik och flygplan.  
I mina senare tonår fanns jag med som hjälpledare 
på tonår i min hemförsamling. Min tro på Jesus har 
varit med mig hela mitt liv men det var under våren 
2020 som jag började ta den seriöst och gick sen 
bibelskola från hösten till nu i våras. 

Vad gillar du att göra på din fritid?
På fritiden hänger jag gärna med vänner och är helst 
ute och gör grejer. Jag gillar att både lyssna på och 
spela musik. På sommaren sitter det inte helt fel med 
lite beachvolleyboll och på vintern är skidåkning och 
pulka stora highlights.

Vad tror och hoppas du kunna bidra med i Tabergs missions-
församling?
Jag vill hjälpa att leda ungdomar närmare Gud och vara en bra och rolig    
förebild för dem. Och från det här bibelskoleåret vill jag gärna dela med mig  
av de kunskaperna jag fått om Bibeln och också leda lovsång. 

Vad vill du främst med tiden i Tabergs missionsförsamling?
Jag vill främst tjäna Herren i mitt arbete och vara en del av församlingens familj. Under hela tiden som jag 
är i Taberg vill jag lära känna så många som möjligt i församlingen, vara med att stötta varandra i tron och 
vägleda unga till Jesus. 

Text: Bodil Crona och Karl Leander

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


