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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:
Ulrika Johansson. Tel. 070-119 26 35
ulrika.johansson@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  
våra pastorer som har tystnadsplikt.

Redaktionskommitté  
för Missionsbladet:
David Erixon, Bodil Crona,  
Ewa Altgärde samt de anställda.  
Layout: David Öhgren 
Illustration sid 1: Staffan Nylander 
Ansvarig utgivare: Eva Berntsson
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Insikten

Utsikten

Taberg och Jesus i vårt centrum!
140 meter över järnvägsstationen 
uppe på bergets topp har vi en 
fantastisk utsikt. Vid bra väder kan vi 
se nästan 7 mil åt alla håll. Vid detta 
berg har vårt fina samhälle växt fram 
under många år. Idag byggs det nya 
bostäder vid Åsasjön och vid Tahe. 
Det blir fler och fler som finner sin 
bostad i Taberg. Utifrån statistik 
bodde det 3 216 personer i Taberg 
2020 och man beräknar att befolk-
ningen kommer att öka till 3 710 
personer 2024. Vilket är roligt och 
inspirerande.
Alla människor som bor här vill leva 
ett gott liv i god gemenskap med 
sina grannar och alla andra männ-
iskor som man träffar på i samhäl-
let. Som församling är vi en del av 
samhället i Taberg och vill bidra till 
ett bra samhälle med Jesus i vårt 
centrum. 
Vad innebär det att leva med Jesus i 
sitt eget centrum av sitt liv?
När jag var yngre var jag på olika 
kristna konferenser och där fanns 
det armband med inskriptionen 

WWJD vilket gav frasen What 
Would Jesus Do? Vilket var en upp-
maning och påminnelse för bäraren 
av armbandet att ställa sig frågan 
varje dag. Vad skulle Jesus göra i 
den här situationen? 
På samma sätt men med lite andra 
ord ställs dagens pilgrimer som 
vandrar olika leder runtomkring vår 
värld inför en liknande utmaning. De 
uttrycker varje dag sin vilja att följa 
Jesus i orden: Herre visa mig din väg 
och gör mig villig att vandra den. 
Att leva med Jesus i sitt eget centr-
um av sitt liv handlar om att försöka 
leva på det sätt Jesus gjorde när 
han levde här på jorden. Vi behöver 
då läsa Bibeln och försöka översätta 
Jesu handlingar då till vår tid idag 
för att kunna leva med Jesus i vårt 
centrum. 
I Ps. 86:11,12 står det: Visa mig, 
Herre, din väg, så att jag kan vandra 
i din sanning. Lär mig att helhjärtat 
vörda ditt namn. Jag vill tacka dig, 
Herre, min Gud, av allt mitt hjärta 
och alltid ära ditt namn.
     
Daniel Lundstedt, pastor

Året var 2006 när vi första gången 
kom till Gällivare kommun för att 
arbeta som volontärer 4 mån per år 
i Malmberget, som är en samhälls-
del i Gällivare, där Missionsförsam-
lingen, ansluten till Missionskyrkan, 
hade bildats 1893.
I jubileumsskriften som upprättades 
till församlingens 100-årsjubileum 
står följande att läsa. År 1888 var 
ett historiskt år i Malmbergets 
historia. Då fullbordades järnvägen 
Malmberget-Gällivare-Luleå. Med 
järnvägsbygget följde en mängd 
människor från hela Sverige, som 
gav liv och rörelse åt vildmarken. 
Nu kunde malm i stora mängder 
transporteras på tåg. Men då ökade 
behovet av arbetskraft vid gruvan 
och en stor del av järnvägsbyg-
garna stannade i Malmberget för 

att arbeta i gruvan.
Den 3 december beslöt 19 perso-
ner att församlingen skulle bildas. 
En av dessa personer var f.d. järn-
vägsbyggaren K L Sandstedt som 
var bördig från Bodafors i Småland. 
Han blev en av ledargestalterna i 
församlingen.  
Församlingen har från bildandet 
haft 3 kyrkobyggnader. På grund av 
samhällsomvandlingen fick vi i sept. 
2020 lämna vår sista kyrka jämte 
ungdomslokaler. LKAB skall nu 
också bryta malm under Malmber-
gets centrum. Mycket av byggnads-
beståndet är redan jämnat med 
market. 
Det känns att få lämna kyrkoloka-
lerna. Men församlingen upplever 
det ändå inte katastrofalt. Även 
denna situation är en utmaning för 
församlingen. Vi fortsätter, evang-
eliet måste presenteras, predikas 
och erbjudas. Församlingen hyr 

Här kommer en hälsning 
från vår vänförsamling i 
Malmberget
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nu en källarlokal i Gällivare centrum för en del av 
verksamheten. Barn och ungdomsarbetet består av 
barnmusik, scout och tonår. I scoutkåren är det c:a 
35 deltagare. När vi hade kyrkan i Malmberget och 
före pandemin var det över 50 deltagare. Nu växer 
kåren numerärt igen. Församlingen har under hela 
pandemitiden följt restriktionerna och även kunnat 
fira gudstjänster i vår lokal. Vi inbjuder även till öppen 
kyrka, för gemenskap och fika en gång i veckan. Samt 
även till bön och samtal en gång i veckan.
Vi känner oss dock lite trångbodda i vår lokal varför vi 
inte kan bjuda in till bl.a kvinnofrukost som är mycket 
populär. 

Församlingen arbetar också utanför vår lokal. 3:e 
helgen i mars hålls i normalfallet Gällivare marknad. 
Vi har en tältkåta som vi får resa på marknadsområdet 
där vi då serverar våfflor och kaffe och det blir fina 
stunder med goda samtal. Omkring 250 personer 
brukar besöka oss i kåtan. 
Vi sänder ut andakter på nätet en gång i veckan hela 
året. Vi har ganska många lyssnare, inte bara i Gäl-
livare utan även utöver landet. Skall alla människor få 
höra talas om Jesus och möjlighet att ta emot honom 
så bör nog kyrkan än mer använda denna möjlighet.
Själv brukar jag, ibland flera gånger i veckan, slå mig 
ner på ett av cafeérna i Gällivare för att även där få 

träffa och samtala med människor.  
Malmbergets missionsförsamling har förmånen att få 
ha 3 vänförsamlingar som ber, tänker och stöttar oss.  
Det sägs ju ibland att människor kan vara lite kärva 
uppe i norr. Vi har inte upplevt dem så. Det är inte 
alls svårt att få kontakt med människor. Vissa ord är 
lite olika mot de vi använder här i Småland. Ett litet 
exempel. När vi här går in i en affär för att köpa ägg, 
så finns det både små och stora ägg. De små äggen 
däruppe skyltas med att det är ostora ägg.
Vi har nu ett stort tacksägelseämne. Under lång tid 
har vi sökt efter att anställa en pastor. Från 1 sept. 
kommer en utbildad pastor att arbeta 50 % i försam-
lingen och 50 % som lärare på högstadiet i skolan. Vi 
är glada och har stora förväntningar.
Församlingen har hos kommunen begärt att få för-
värva mark för att kunna bygga kyrkolokal. Dessa 
förhandlingar tar dock lite tid.
Jag vill skicka med ett bibelord från 5:e Mos. 4:31. Ty 
Herren, din Gud, är en barmhärtig Gud, och han skall 
inte överge dig eller låta dig gå under.
Denna vers känns trygg och ger oss styrka och frimo-
dighet. Därför vill jag citera de sista stroferna i verser-
na i sång 288. Gud, gör oss djärva. Gud, gör oss fria. 
Gud, gör oss kloka. Gud, gör oss glada. 
          
   Börje Gustavsson, Gällivare

Konsert 
Elisabeth Andersson mfl
25 september kl 10.00

Sångerna i albumet ”Tillsammans” på-
minner oss om vikten av hur vi är mot 
varandra. Värdegrunden och den gyllene 
regeln går hand i hand. Detta genomlyser 
alla sångerna i vår konsert. Vi behöver 
ständigt påminnas om detta viktiga bud-
skap både barn och äldre. Vi som med-
verkar är därför i åldrarna 7- 60 + och vi 
hoppas att få sjunga för alla åldrar! Jag 
som skrivit sångerna heter Elisabeth  
Andersson och har vuxit upp i Tabergs 
Missionsförsamling. Vi som medverkar 
kommer från Jönköping. Välkomna,  
hoppas vi ses. /Elisabeth Andersson
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Thomas Zätterman är välbekant för många av oss 
som bor i Tabergsdalen. Han är dirigent och le-
dare för musikkåren i Missionskyrkan sedan flera 
år men har också ägnat hela sitt yrkesliv åt 
musiken. Efter många år inom kultur-
skolan och undervisning av barn 
och ungdomar är det nu ändå 
dags att gå i pension! Vi har 
haft möjligheten att ställa 
några frågor till honom i 
samband med pensioner-
ingen! 

Du går i pension - berätta 
hur det känns! 
Egentligen så har jag inte 
förstått att tiden har gått så 
fort. Men har så smått bör-
jat acceptera tidens gång och 
insett att det är dags att sluta. 
Det svåraste är att sluta vara ledare 
för en orkester som jag har varit en del av 
i 35 år (Ungdomsmusikkåren). Att träffa ungdomar i 
övre tonåren har varit min grej så det är den svåraste 
aktiviteten att avbryta. Jag har fått vara reseledare åt 
denna orkester under ca 15 resor runt om i Europa.

Hur länge har du jobbat som musiklärare? Var har 
du jobbat? Vad har du arbetat med genom åren?
Jag började på Konst- och Musikskolan 1985, då 
den höll till på gamla Biblioteket bredvid Jätten, 
V.Storgatan. Innan dess fick jag vikariera några tim-
mar som Brasslärare i Akalla och Hjulsta utanför 
Stockholm, som en bra praktiktjänst. Efter utbildning-
ens slut på Musikhögskolan 1983, då jag jobbade 
nästan dygnet runt som musiker och administratör 
fick jag ett jobb i Göteborg som notförsäljare. Jag 
var ingen bra försäljare och slutade efter 2 år, då jag 
flyttade till Jönköping. Jag har haft titlar som bras-
spedagog, områdesledare, Bitr. rektor och musikse-
kreterare. Vilket har varit en förutsättning för att mitt 
jobb ska vara intressant under 35 år. Jag vill gärna 
testa olika saker men att undervisa barn och ungdo-
mar har varit det roligaste.

Vad har varit roligast och mest inspirerande med 
ditt yrke?
Att träffa barn och ungdomar. Se deras glädje när de 
lyckas (i deras ögon) med en svår uppgift. Att planera 
för nya uppgifter och nya föreställningar som inte har 
provats tidigare. Därefter se glädjen hos barn o ung-
domar över en bra insats i samspelats svårigheter. 
Att se hur ungdomar gläds åt att få en uniform, hur 
de (utan att tänka sig för) sträcker på sig i ren stolt-
het. Det finns så många tillfällen som har etsats fast i 
mina minnen över bra samarbeten med kollegor och 

ungdomar som vill lära sig så mycket som möjligt i 
musikspråket, bl.a. i en marscherande orkester. Att 
kunna förmedla kontakter till ungdomar när de reser 
hemifrån, att inte sluta spela utan få nya vänner i nya 

orkestrar runt om i Sverige.

Vad har musiken betytt för dig i 
stort?

Det har jag svårt att svara på. Mu-
sik har berört mig ända sen jag 
gick med blöjor och gungade i 
takt med musiken på den stora 
radiomöbeln hemma. Eller när 
mamma sjöng för oss barn på 
julaftons morgon. Jag bestäm-

de mig inte förrän efter gym-
nasiet att jag skulle jobba med 

musik. Det var kul att spela och få 
nya kompisar från halva Sverige. Att 

dessutom få resa till en massa länder 
pga att man kunde hantera ett instrument 

tillräckligt bra för att få hänga med. Samtidigt 
kan jag ibland tröttna på musik efter alla dessa 1000-
tals uppspelningar, konserter och Gudstjänster som 
jag deltagit i. 

Du är starkt engagerad i musiklivet i missionsför-
samlingen, vilket vi är oerhört glada för - vad är 
det som driver dig? Varför känns det viktigt?
Fortfarande så gläds jag över att jag kan glädja andra 
genom rätt val av musik vid rätt tillfälle. Ibland gråter 
man av musiken och ibland gläds man av musikens 
kraft. Jag har tackat Gud många gånger för den gå-
van, även om det kan bli helt fel ibland också.
Att leda en musikkår är väldigt roligt. Att det sen 
har gått 25 år sedan jag fick bli Tabergs Musikkårs 
dirigent är ofattbart. Det kan bero på att jag har så 
svårt att säga ifrån på årsmöten, men ännu trivs jag 
och har en sån fin grupp duktiga musiker som är 
spelsugna. De har tydligen inte tröttnat på varken 
mig eller musiken.

Avslutningsvis;  vad ser du fram emot mest nu 
när en ny tid i livet väntar?
Att hitta på nya saker, som jag inte haft tid till. Hjälpa 
mina barn med nya projekt. Se Sverige när jag vill, 
och inte bara under sommartid när alla andra är just 
där jag vill vara. Är man med i en församling, så finns 
det alltid många uppgifter. Det finns mycket att göra 
framöver, ska bara hämta andan lite….

Till sist tackar vi Thomas för intervjun och allt en-
gagemang i musiklivet i Tabergsdalen! Stort lycka 
till framöver! 

I kommande nummer planerar vi att möta och vara 
nyfikna på fler Tabergsbor. 

Möte med en tabergare.



Nu är det sommar och ni har återvänt från Nepal. 
Men endast för en kortare sommarvistelse i Sverige. 

Hur kommer det sig att ni har valt att förlänga er 
tjänstgöring? 
Hela vår familj har trivts väldigt bra i Tansen. Det 
tar tid att komma in i språket och jobbrutiner på 
sjukhuset och det kommer behövas en lärare också 
nästa år för missionärsbarnen. Större delen av det 
teamet som vi är del av i Tansen kom samtidigt 
som oss och ska stanna ytterligare ett år. När vi fick 
frågan om vi ville förlänga blev det en möjlighet att 
bygga vidare på erfarenheter och relationer som vi 
fått under det gångna året. 

Kommer ni att jobba på samma ort i Nepal även 
kommande år? 
Ja, vi kommer huvudsakligen bo och arbeta i Tan-
sen. Vi hoppas att det även kan bli en kortare insats 
vid missionssjukhuset i Okhaldhunga som ligger i 
östra Nepal, några mil söder om Mount Everest. 

Hur var det att vara i Nepal och jobba nästan ett helt 
år jämfört med de tre månader ni har varit där som 
längst tidigare? 
En längre period möjliggjordes av att Jakob blev 
färdig specialistläkare förra sommaren och han 
kunde då få arbetsvisum i Nepal och därmed arbeta 
mer självständigt än tidigare. Den längre perioden 
har inneburit en fördjupning både vad gäller språk- 
och kulturförståelse men också en fördjupning i 
tjänsten tillsammans med övriga kollegor på plats 
och i relationer till nepalesiska grannar och vänner. 
Vi har mer på riktigt fått bära stafettpinnen vidare i 

en lång rad missionsarbetare som varit i Tansen för 
att tjäna folket där under de senaste 68 åren, d.v.s. 
längre än t.ex. FN varit i Nepal. 
För barnens del har den längre perioden inneburit 
nya vänner och ett helt läsår i skolan i Tansen. 

Utöver familj och vänner, vad är det ni har saknat 
mest under året? 
Mest har vi saknat att äta fisk och att åka längdski-
dor. Och att ha ordentlig uppvärmning inomhus 
under de kalla månaderna.  

Hur skiljer sig livet i övrigt mellan länderna? 
Kulturen i Nepal är mindre individualistisk. Vidare 
har gudstro en större plats i människors liv, och 
det finns ingen sekulär sfär i livet. Den materiella 
standarden är lägre. Vi har haft allt vi behövt men 
färre materiella ting att se efter, vilket vi tycker gör 
livet enklare. Som familj har vi levt mer tillsammans, 
bland annat genom att varje dag mötas till lunch i 
hemmet. 

Vad skulle ni säga var höjdpunkten under året som 
gått? 
Vardagen i Tansen tillsammans med ett väldigt gott 
gäng missionsarbetare från hela världen har varit 
det som varit bäst, med gårdsfester, landhockeytur-
nering och vandringar med utsikt mot Himalaya. En 
annan höjdpunkt var att Jakobs föräldrar och bror 
Jonas besökte oss vid påsk.
 
Vi tackar familjen Altgärde för att de tog sig tiden 
att svara på våra frågor och önskar dem lycka till 
under året som ligger framför. 
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Familjen Altgärde i Nepal
I årets första nummer av missionsbladet berättade vi om 
familjen Altgärde som förra hösten reste till Nepal för att 
bo och arbeta där ett läsår. Jakob skulle arbeta som läkare 
på missionssjukhuset i Tansen och Therese som lärare på 
skolan som ligger i anslutning till sjukhuset. Vi lovade att 
återkomma med en intervju när de till sommaren hade 
avslutat sin tjänst och återvänt till Sverige. Återvänt till 
Sverige har de gjort men tjänstgöringen i Nepal är inte 
avslutad. Vi låter dem berätta med egna ord.



September
1 To 15.00 Dagledigträff med 
Börje Erdtman och TabergsBrö-
derna.
3 L 10-14 Bergets dag Se notis.
3 L 14/15/16 Andakter på våra 
äldreboenden i Norrahammar.
4 S 10.00 Konfirmationshögtid 
4 S 17.00 Ekumenisk bön för 
Tabergsådalen på Tabergstopp. 
6 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
8 To 14.30 Stick-kontakten
9 F 09.00 Bön
11 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan Ulrika Johansson. Tema 
”Jesus är vårt centrum”. Musikkå-
ren spelar.
13 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
15 To 14.30 Andakt på Fridhäll
16 F 09.00 Bön
18 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Daniel Lundstedt. Tema ”Tillbed-
jan”. Extra insamling till vår  
missionär Lisbeth Fritzell. Sång 
och musik av Lovsångsteamet.
18 S 18.00 Söndagsträff ”Till 
Nordcap med bil och båt” ett 
bildspel av Maria och Lennart 
Erlandsson.
20 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
22 To 14.30 Stick-kontakten
23 F 09.00 Bön
25 S 10.00 Tillsammansgudstjänst 
Konsert med Elisabet Andersson 
med flera. Bibelutdelning till de 
nya konfirmanderna. Betraktelse 
av Ulrika Johansson. Se notis.
27 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
30 F 09.00 Bön

Oktober
2 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan Daniel Lundstedt. Tema 
”Dela liv, våga vara sårbar”. Sång 
Noomi Altgärde.
2 S 17.00 Ekumenisk bön för  
Tabergsådalen på Tabergstopp. 
4 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
4 Ti 18.00 Scoutinvigning
6 To 14.30 Andakt på Fridhäll 
6 To 15.00 Dagledigträff i Pingst-
kyrkan med Berth Nilsson.
7-16/10 Bibelskola i Equmeniakyr-
kan Hovslätt och Slättenkyrkan i 
Norrahammar.
7 F 09.00 Bön
9 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Ulrika Johansson. Tema ”Efter-
följelse”. Musikkåren spelar.
11 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
13 To 14.30 Stick-kontakten
14 F 09.00 Bön
16 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Daniel Lundstedt. Tema ”Dela 
vidare, missionsuppdraget”. 
Insamling till hela människan. När-
radiosändning. Sång och musik av 
Lovsångsteamet.
16 S 18.00 Söndagsträff med 
Lena-Maria Vendelius ”En under-
bar värld”.
18 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
21 F 09.00 Bön
22-29 okt Höststädning
23 S 10.00 Tillsammansgudstjänst 
Predikan Ulrika Johansson. Tema 
”Gemenskap”. Skördefest och 
församlingens höstinsamling. 
Scouterna medverkar. Se notis.
25 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
27 To 14.30 Stick-kontakten
28 F 09.00 Bön
29 L 08.00 Utejobbardag, medtag 
egen fikakorg. 
29 L 14/15/16 Andakter på våra 
äldreboenden i Norrahammar

30 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Samuel Jonsson från Pingstkyrkan 
Hovslätt.
30 S 18.00 Höstkonsert med 
Musikkåren.

November
1 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
3 To 14.30 Stick-kontakten
3 To 14.30 Andakt på Fridhäll
4 F 09.00 Bön
5 L 10.00 Gudstjänst Alla helgons 
dag. Predikan Daniel Lundstedt. 
Tema ”Helgonen”. Sång Rolf och 
Ingrid Gabrielson.
6 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan Ulrika Johansson. Tema 
”Hoppet”. Extra insamling till 
Sam-Hjälp.
6 S 17.00 Ekumenisk bön för 
Tabergsådalen i Pingstkyrkan Taberg 
8 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
10 To 15.00 Dagledigträff i 
Månsarps Missionshus. Andreas 
Joakimsson visar bilder från 
Vätterbyggden. Sång av Tabergs-
Bröderna.
11 F 09.00 Bön
13 S 10.00 Tillsammansgudstjänst 
Predikan Ulrika Johansson. Tema 
”Gudsmöten”. Tonåringar med-
verkar.
15 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
17 To 14.30 Stick-kontakten
18 F 09.00 Bön
20 S 10.00 Gudstjänst Predikan 
Daniel Lundstedt. Tema ”Domens 
dag, befrielse eller slut”. Sång och 
musik av lovsångsteamet.
20 S 18.00 Söndagsträff ”Minns 
du sången” med TabergsBröderna.
22 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
25 F 09.00 Bön
27 S 10.00 Adventsgudstjänst 
Predikan Ulrika Johansson. Tema 
”Se kungen kommer”. Musikkåren 
spelar.
29 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
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Ledigheter:
Daniel Lundstedt: 10-12/9, 23-25/9, 
8-10/10, 11-13/11
Ulrika Johansson: 17-20/9, 14-16/10, 
18-20/11
Karl Leander: 16-18/9, 21-23/10, 
18-20/11

Höstens övergripande predikotema är Jesus är vårt centrum!
Hur märks det i församlingen och hos dig. Vi belyser temat utifrån olika områden. Tillbedjan, 
Gemenskap, Att dela liv, våga vara sårbar, Efterföljelse, Gudsmöten, Att dela vidare och Hoppet. 
Välkomna till våra gudstjänster i höst.
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På plats på Bergets dag
Lördagen den 3 september är det dags för den stora
folkfesten Bergets dag. Hembakat fikabröd, saft, kaffe,
lotter, ballonger och skrabbelucker är något från utbu-
det. Välkomna.

Sopplunchgemenskap
På tisdagar kl 12.00 med start den 6 september
serveras det soppa med bröd samt kaffe/the med kaka
till efterrätt i en härlig gemenskap i Missionskyrkans stor-
stuga. Välkommen med att träffa nya och gamla vänner.

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. Gåvobevis som 
kostar 200 kr kommer att säljas utanför Ica och Coop i 
Taberg den 11–12 nov. Paketen packas och transporte-
ras av Sam-Hjälp.

Notiser

VAD HÄNDER I TMU I HÖST?

SÖNDAX  
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  
För förskoleklass och årskurs 1. 
Träffas tisdagar kl. 17-18. 
Vid frågor, kontakta: 
Anna Carlsson 073-461 19 55

FISHERMAN´S 
FRIENDS (TONÅR)
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
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.

Skördefest
Söndagen den 23 oktober 
är det församlingens Höstin-
samling och skördefest.Under 
kyrkfikat efter gudstjänsten 
kommer vi att ha en skördefest. 
För att det ska bli en fest denna 
dag, behöver vi din hjälp. Ta 
med det du skördat eller bakat 
som t.ex. frukt, bär, sylt, mar-
melad, kakor och bröd. Allt blir 
till vinster på ett lotteri eller säljs 
på auktion.
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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


