
Herren lever,
våga tro det,

lämna den tid som gått.
Hoppet är framtid,

nu är livet,
vår möjlighet! 

Psalm 155
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För ett år sedan praktiserade jag i vår 
församling utifrån mitt bibelskoleår på 
Götabro Bibelskola. Numera befinner jag 
mig på Teen Challenge Sveriges arbete 
i Örebro, i det så kallade City-teamet. 
Teamet består av mig och mina två team-
kamrater Carl och Joel. Det vi volontärar-
betar med är i största allmänhet Evangeli-
sation, som tar sin form i gudstjänstbesök, 
möte med socialt utsatta människor på 
Örebros gator, gatuevangelisation och lär-
jungaträning på Götabro Bibelskola mm. 
Mestadels av arbetet sker i Örebro, där 
har vi sedan ca ett år en bas som  kallas 
Englahaket, varifrån största delen av vårt 
arbete utgår. Från Englahaket går vi på 
dagtid ut med kaffe, te, macka och Jesus 
för att möta människor i missbruk, som 
också blivit vänner till oss ju mer vi träffar 
dem. På kvällstid en gång i veckan ägnar 
vi oss åt gatuevangelisation, att möta 
människor på stan i Örebro och prata om 
livet, tro och Jesus. Det är framförallt på 
dessa kvällar vi får se Gud göra fantastiska 
saker genom oss och med andra männis-

kor, men även genom det sociala arbetet 
på stan får vi vara med om glädjande 
stunder, även om det är tämligen resultat-
löst, sett till antalet fria eller frälsta, men 
än så viktigt arbetet. Arbetets kärna är att 
älska människor och det både tror och 
vet vi gör stor skillnad genom vad vi får 
se i dessa människor. Människor berörs, vi 
som andra, eftersom kärleken enar splitt-
ring och värmer kylan, den sammanfogar. 
På Englahaket bedriver vi dessutom lop-
pis, som en secondhand. Englahaket blir 
en mötesplats för alla typer av männi skor, 
där vi ber, samtalar, fikar och ibland kan 
erbjuda mat för de behövande. För elever 
på bibelskolan får vi agera förebilder och 
eleverna har praktikmöjlighet att följa 
med oss på gatuevangelisation där vi kan 
leda dem och se dem växa. Det händer 
mycket runt omkring oss, vi rör oss under 
ett brett spektra av arbete, men det vik-
tiga är inte vad vi gör utan vad Jesus gör i 
oss och framförallt i andra människors liv.

Filip Jakobsson

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. 036-36 71 50, 072-341 28 14 
pastor@tabergsmissionskyrka.se

Familjepastor: 
Eva Joelsson
Tel. 036-36 71 50, 070-119 26 35 
familjepastor@tabergsmissionskyrka.se

Ungdomsledare
Daniel Arkbro, 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:
Linda Skogberth, Lena Ljungdahl, 
David Erixon samt de anställda.  
Layout: David Öhgren 
Illustration sid 1: Staffan Nylander 
Foto sid 1: David Erixon 
Ansvarig utgivare: Eva Berntsson
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Insikten

Teen Challenge - Cityteamet 
Örebro!

Utsikten

Försoning.
Ordet försoning betyder: återställt vän-
skapligt förhållande efter konflikt.
Försoning behövs på tre plan.
Försoning med mig själv och min 
 historia
Det som händer i nuet och som gör ont 
i oss, bottnar ofta i tidiga, smärtsamma 
situationer där vi inte blivit lyssnade 
på med värme och speglade som ok; 
älskade och ok, vad vi än känner, med 
alla våra behov. Då skapas sår; sår vi inte 
kan hjälpa att vi har, men som vi behö-
ver närma oss med stor varsamhet och 
värme för att komma fram till ett helande 
i vår själ. 
Försoning med mina medmänniskor
För att det ska kunna ske behöver jag 
klara av att inte agera på känslan av 
ilska, smärta och besvikelse som jag kan 
uppleva samt att jag går in i en förso-
ningsprocess med målet att återställa 
ett vänskapligt förhållande med min 
motpart.  
Försoning med Gud
Gud skulle kunna vara den mest bittra 
i världen, då människan övergav Gud 
tidigt. Men Gud ville försonas med 
människan. Den Lutherskt Ortodoxe 
teologen Quenstedt har med lidelsefull 
kraft tecknat en bild av försoningen. ”För 
att människorna icke i evighet skulle 
gå  miste om himlen, drev kärleken så 
att säga Gud själv ut ur himlen, klädde 
honom i kött och blod, förenade ska-
paren med skapelsen, inneslöt honom i 

jungfruns liv, klädde honom i trasor, lade 
honom i en krubba. Och icke nog med 
det: efter ett liv i fattigdom och strid, 
slog kärleken Kristus till jorden i Get-
semane, slog honom i bojor, band och 
bespottade honom, törnekrönte honom, 
slog spikar i hans händer, hängde upp 
honom på korset, gav honom kalken 
med myrra att dricka och drev honom 
till sist i döden, och allt detta för sina 
fiender och vänner.”
Gud gör det vi människor inte kunde 
 eller kan. Skapa försoning. 
 
Utifrån det Gud har gjort för oss finns 
sedan en utmaning eller uppmaning till 
oss. Rom 15:7 Godta därför varandra så-
som Kristus har godtagit er till Guds ära.
Släpp in kärleken från Gud i ditt hjärta 
och försonas med din motpart och dig 
själv
 
Charlotte Höglund sjunger i sången 
Endast kärleken segrar:
Hatet fräter sönder dig och binder dig i 
ensamhet
övervinn din bitterhet med rätta vapen-
slag.
Räck din hand till försoning, sluta tänka 
tillbaka.
Våga tro på kärleken, och du ska segra 
till sist!
Refr: Endast kärleken segrar, endast
kärleken segrar, endast kärleken segrar
över ondska och hat.

Daniel Lundstedt
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Det kunde vara en punkt. Ett tillfälle. En händelse. Ett 
utmejslat rum i tiden. Det kunde vara ett ögonblick, ett 
specifikt ”då” när livet tog en ny och avgörande vänd-
ning. Från ett liv före tro till ett liv i tro. Och för mig har 
det inte varit riktigt så. Det är inte så jag kan beskriva 
tron i det som blivit och är mitt liv. De ord jag nu helst 
använder för att säga något om tron och mitt liv är 
”väg” och ”pussel”.
 Visst finns det tillfällen. Stunder. Händelser. 
Möten på vägen. De som har varit av betydelse för 
fortsättningen. För vandringen. En hel del av dem inte 
så märkvärdiga, om man bara ser till ytan, det för ögo-
nen omedelbara. Men under ytan – där samlas dessa 
händelser och läggs till varandra i vad som kanske bäst 
kan beskrivas som ett pussel. Där fogas del till del, 
händelse till händelse, erfarenhet till erfarenhet, tanke 
till tanke, möte till möte. Och det bildas något större. 
Något djupare. Något med en långt vidare  horisont än 
vad ögonen vanligen ser. En tro. På det som är större 
än jag själv. På ett Du som finns mitt i tillvaron. På me-
ning och sanning. På en riktning. På kärlek som livets 
innersta och yttersta verklighet, väg och mål.
 Och visst, det måste jag också säga – det finns 
stunder, händelser och möten som är särskilt glimrande 
pärlor. Och dem vårdar jag lite mer i tysthet. Sådant 
som är alldeles speciella pusselbitar i mitt liv och som 
man kanske kan säga håller ihop resten av pusslet. Eller 
lyser som lyktor på vägen. 
 Liksom så många i min ålder – 50- och 
 60-talens barn – gick jag i söndagsskolan. I scouterna. 
Spelade fotboll. Bandy. Var på läger. Gick på Tonår. I 
gudstjänst. Förstod ibland. Ibland inte. Blev skrämd 
ibland. Blev glad ibland. Växte upp med popen och 
rocken ända in under skinnet. Upplevde att musiken 
talade och gav mig som tonåring uttryck för alla stora 
känslor som tumlade omkring inuti. Även i mig som 
kanske var och är en rätt lugn person. Hade kompisar 
som gick till någon kyrka. Hade kompisar som inte gick 
till någon kyrka. Var på konserter. Gick på bio. Strävade 
i skolan. 
Kände hur behovet av frihet var något som fick mig 
att ibland inte känna mig hemma i en kyrklighet som 
jag kunde uppleva som sluten och instängd. Hade jag 
inte runt 19-20-årsåldern mött några särskilda personer 
längs vägen så är jag inte så säker på att jag varit kvar i 
kyrkan. Huruvida jag i så fall ändå varit kvar i tron – eller 
Gud hållit kvar mig i tron – låter jag vara osagt. Det 
har jag inget svar på. Men jag vill tro att Gud försökt 
hålla mig kvar. Och vänligt och bestämt låtit händelser, 
möten, erfarenheter ske som hälsningar på vägen. Men 
hade jag haft inre ögon och öron öppna?

 

Men se, där var en av pärlorna längs vägen – mötet 
med några människor som jag fick slå följe med. Och 
med dem börja ana och se att tro inte med någon 
självklarhet alls måste betyda rädsla, slutenhet och 
instängdhet. Tvärtom – tron på evangeliernas Gud 
handlar om frihet, kamp, växande, kärlek. Ett öppet 
och öppnande liv.
 Idag? Idag är mitt liv ett stort mått tacksamhet. 
Ett samtal som pågår mellan mig och en bärande, mö-
tande Gud. Ett samtal där ett stort nätverk av männi-
skor runtomkring mig, i olika närhet, ingår. Där glädjen 
över att få leva och vara till bär. Också när livet såras 
och ser ut att spricka. Eller kanske ännu tydligare då…
Idag är mitt liv fortsatt längtan. Efter frihet, kamp, 
 växande, kärlek. Ett öppet och öppnande liv. Efter 
livets mästare Jesus Kristus. Efter Gud.
 Idag får mitt liv innehålla frågor och reflekte-
rande – liksom det i princip alltid har gjort – och jag 
bär en säkerhet på att det är helt OK. De frågorna är 
under pågående bearbetning i samtalet med Gud. Det 
liv och den tro som inte är under pågående bearbet-
ning är inte mycket att ha. Den tro som inte är öppen 
för vägskälen och valen, för frågorna och tvivlen, för 
tacksamheten och förundran, för det oväntade och 
förändrande, för växandet och blicken framåt – är det 
tro? På Gud?
 Det kunde ha varit en punkt. Ett tillfälle. En 
händelse. Ett utmejslat rum i tiden. 
Men det var och är en väg. I tro.

Lars Sjöstrand

Min väg med tro
Här i missionsbladet skriver vi återkommande 
om människors väg till tro. Denna gång är det 
Lars Sjöstrand som skriver om sin väg MED tro.
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I årets melodifestival deltar 
ingen mindre än Faith Kakembo. 
Faith bor numera med maken 
Kristian i Jönköping men är ju 
som många läsare vet uppvuxen 
i Månsarp och Taberg. Vi är där-
för glada att hon ville ta sig tid 
för en intervju med oss och vi 
ber henne berätta om resan till 
Melodifestivalen.

 Faith 
Kakembo
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-Jag har ju alltid sjungit så som folk gör 
mest men första gången jag började sjunga 
för allmänheten var just i Tabergs missions-
kyrka. Vi var ett gott gäng som var med i 
ungdomskören Noa. Det var körsång varvat 
med något solo och vi åkte ibland väg på 
körresa till någon annan kyrka. Det blev en 
väldigt fin gemenskap i musiken och var en 
härlig känsla att uppträda tillsammans.

Faith fortsatte att sjunga och spela och gick 
efter gymnasiet på ITM som var en kombi-
nerad bibelskola och musikutbildning vid 
Kungsporten i Huskvarna.

-Där växte mitt intresse för musiken ännu 
mer. Att dagligen få spela och sjunga till-
sammans med andra som brann för samma 
sak var väldigt inspirerande.

När Faith under ett år av sina sjuksköter-
skestudier var utbytesstudent i Chicago fick 
hon möjligheten att fortsätta fördjupa och 
bredda sitt musikintresse i skolans kör till-
sammans med flera skickliga sångare.

Idag jobbar Faith som narkossköterska på 
Ryhov och musicerandet sker bl a i den 
egna gospelkören Total Praise, på AW på 
John Bauer hotell, på Bröllop och vid diver-
se uppträdanden i kyrkor.

Vad har kyrkan haft för plats under din upp-
växt?
-Kyrkan har alltid varit en naturlig del av 
mitt liv. Jag gick på söndagsskola och scout 

i Missionshuset i Månsarp, där min familj 
bodde fram till jag var i yngre tonåren. 
Sedan  flyttade vi till Taberg och det blev kör 
och tonår i Missionskyrkan och så har det 
rullat på.

För den stora allmänheten utanför våra byg-
der var Faith tämligen okänd fram till sitt 
deltagande i P4 Nästa. Hon vann länsfinalen 
i Vetlanda och gick vidare till riksfinalen i 
Linköping där en startplats i melodifestiva-
len stod på spel. Faith nådde dock inte hela 
vägen fram utan slutade på en hedersam 
tredjeplats.

-Någon vecka efter riksfinalen fick jag ett 
SMS från Karin Gunnarsson som är produk-
tionschef för melodifestivalen, hon undrade 
om jag var intresserad av en plats. Jag fick 
kontakt med ett skivbolag och vi hittade till 
slut en jättebra låt som såväl jag, skivbolaget 
och SVT var nöjda med. 
Låten är redan inspelad och det Faith gör nu 
är att slipa till själva framträdandet. 
-Det känns jättekul att  få grotta ner sig i 
 varenda detalj av framförandet och jag ser 
verkligen fram emot att den 15 februari i 
Luleå  äntligen få dela med mig av låten.

Faith kommer för övrigt till Tabergs 
Missionskyrka på After Work den 13 mars. 
Du kan läsa mer om det i en egen notis.

Text: David Erixon
Foto: Adam Hegestrand
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Mars
1 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Ulf Häggqvist predikar. Insamling till våra 
samfunds mission i Sverige. Söndax.
1 S 17.00 Bön för Tabergsådalen i 
Equmeniakyrkan Hovslätt
3 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
3 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
4 O 18.00 UngdomsAlpha
5 To 15.00 Dagledigträff i Pingst kyrkan. 
Sång och musik av Roland Lundgren, 
Falköping
6 F 09.00 Bön
6 F 19.00 Tonår
7 L  UngdomsAlphadag
7 L 14/15/16 Andakter på våra äldre-
boenden i Norrahammar.
8 S 10.00 Tillsammansgudstjänst med 
Daniel Lundstedt och Eva Joelsson tema 
”Hade Jesus någon pappa?” Barnkören 
sjunger. Insamling till kyrkbyggnads-
kassan
10 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
10 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
11 O 18.00 UngdomsAlpha
11 O 20.00 Andrum med nattvard
12 To 14.30 Stick-kontakten
13 F 09.00 Bön
13 F 18.00 AfterWork med Faith 
 Kakembo med band
13 F 19.00 Tonår
15 S 10.00 Gudstjänst, Daniel  Lundstedt 
predikar, sång av Erik och Johanna 
 Holmberg. Utgångskollekt till Malm-
bergets missionsförsamling. Söndax
15 S 18.00 Söndagsträff. Sång och  musik 
av Britt-Marie Svensson med vänner
17 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
17 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
18 O 18.00 UngdomsAlpha
20 F 09.00 Bön
20 F 19.00 Tonår
22 S 10.00 Gudstjänst Daniel  Lundstedt 
predikar, Sång och musik av lovsångs-
teamet, Församlingens vår offerdag. 
Söndax
22 S 18.00 Minns du sången, insamling 
till församlingens arbete- Servering
24 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap 
24 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
25 O 14.30 Andakt på Fridhäll
25 O 20.00 Andrum med nattvard
26 To 14.30 Stick-kontakten
27 F 09.00 Bön
27 F 19.00 Tonår

28-29 Barnkörläger i Missionskyrkan
29 S 10.00 Tillsammansgudstjänst 
med stor barnkör, Tema ”Hur var Jesu 
mamma?”
31 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
31 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout

April
2 To 15.00 Dagledigträff i Missions huset. 
En livsberättelse av Rolf  Edvardsson samt 
sång och musik av TabergsBröderna
3 F 09.00 Bön
3 F 19.00 Tonår
5 Sö 10.00 Nattvardsgudstjänst 
 Daniel Lundstedt predikar. Sång av Erik 
 Holmberg och Frida Öhgren. Insamling 
till kyrkbyggnadskassan. Söndax
5 sö 17.00 Bön för Tabergsådalen på 
Tabergstopp
7 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap 
7 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
9 To 18.00 Getsemanestund med 
nattvard. Eva Joelsson predikar, musik av 
klarinett-trio
10 Fr 10.00 Långfredagsgudstjänst, 
 predikan Daniel Lundstedt. Sång
12 Sö 10.00 Påskdagen Predikan Eva 
Joelsson. Sång. Närradio sändning
14 Ti 18.00 Scoutgudstjänst
16 To 14.30 Stick-kontakten
18-28 april Vårstädning
19 S 10.00 Gudstjänst, predikan Daniel 
Lundstedt, tema Andens gåvor, sång och 
musik av lovsångsteamet. Utgångskollekt 
till SAM-hjälp. Söndax
19 S 18.00 Söndagsträff. Karin 
 Zätterman talar om ”Stroke och afasi - 
hinder eller möjlighet?” Sång och musik 
av familjen Zätterman
21 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap 
21 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
22 O 20.00 Andrum med nattvard
23 To 14.30 Stick-kontakten
24 F 09.00 Bön
24 F 19.00 Tonår
25 L Utejobbardag
26 S 10.00 Gudstjänst, predikan Eva 
Joelsson, tema Andens gåvor, besök av 
Filip Jakobsson med team. Söndax
28 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap 
28 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
30 To 19.30 Valborgsmässofirande på 
Berget 20.00 Vårfirande i Storstugan 
med räkmacka och vårsånger. Andakt av 
 Daniel Lundstedt. Insamling till  Diakonia

Maj
1 F 08.30 Vårfirande på Solgården. 
Vårtal av Eva Joelsson, sång och musik av 
Tabergs musikkår och Månsarps kyrko- 
och Hembygdskör
3 S 10.00 Nattvardsgudstjänst, predikan 
Daniel Lundstedt, tema Andens gåvor, 
sång av Sofia Carlstedt. Insamling till 
kyrkbyggnadskassan. Söndax
3 S 17.00 Bön för Tabergsådalen på 
Tabergstopp
5 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
5 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
6 O 20.00 Andrum med nattvard
7 To 15.00 Dagledigträff i Månsarps 
församlingsgård
8 F 09.00 Bön
8 F 19.00 Tonår
10 S 10.00 Gudstjänst, predikan Daniel 
Lundstedt, tema Andens gåvor, Sång och 
musik av lovsångsteamet, utgångskollekt 
till SAMs mission på Papua Nya Guinea. 
Söndax
10 S 15.00 Jubileumsgudstjänst i 
 Månsarps kyrka för att högtidlighålla 
minnet av SAM:s profil Karl Palmberg. 
Samkväm med baguette i Månsarps 
församlingsgård efteråt.
12 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
12 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
14 To 14.30 Stick-kontakten
15 F 09.00 Bön
15 F 19.00 Tonår
17 S 11.00 Barnens sommarfest med 
Miniscout, Scout och Söndax. Barnkören 
sjunger. Tabergs Musikkår spelar. Eva 
Joelsson predikar. Insamling till SAU och 
Equmenia
19 Ti 07.30 RPGs vårresa, Vättern runt
19 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
20 O 14.30 Andakt på Fridhäll
20 O 20.00 Andrum med nattvard
21 To 10-12 Pilgrimsvandring längs 
Tabergsåleden.
24 S 10.00 Gudstjänst, Eva Joelsson 
predikar
26 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
28 To 14.30 Stick-kontakten
29 F 09.00 Bön
29 F 19.00 Tonår
31 S 10.00 Pingstdagsgudstjänst, 
predikan Daniel Lundstedt, tema Ta 
emot helig Ande. Sång av Rolf och Ingrid 
 Gabrielson

    Det händer i Tabergs Missionskyrka Välkommen 

till kyrkan!
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Ledigheter
Daniel Arkbro: 3-6/4, 24-27/4, 29-31/5 
Eva Joelsson: 28/2-1/3, 20-23/3,17-20/4, 8-11/5
Daniel Lundstedt: 29/2-2/3, 27-30/3, 24-27/4, 15-18/5

Notiser

Välkommen på 

Jubileumsgudstjänst med samkväm 
då vi minns SAM:s profil Karl Palmberg.

Karl Palmberg (1842-1920) tillhörde de präster inom 
Svenska kyrkan som var engagerade i den framväx-
ande väckelse rörelsen under slutet av 1800- och 
början av 1900-talen.
 Under sin första prästtjänst tog Palmberg initiativet 
till  byggandet av Hagshults  Missionshus. Som präst 
bidrog hans förkunnelse starkt till  väckelser i Sandse-
ryd, Skirö,  Nävelsjö, Sandsjö och  Malmbäck.
 Han kom till Månsarps församling 1883 och enga-
gerade sig omedelbart i Månsarps Missionsförening.
 Förutom det engagerade han sig också djupt i 
Jönköping Missionsförenings (JMF) verksamhet. Han 
var dess ord förande under åren 1886-1911.
 Palmberg var känd som en mycket god förkunnare 
och starka engagemang för den evangeliska väckel-
serörelsen. En verklig profilperson i SAM:s historia.
 Månsarps kyrka 10 maj kl 15.00 
Medverkande:  Missionsföreståndare Kjell  Larsson, Ulf 
Petersson, Bankeryd m fl

Faith Kakembo 
från Melodifestivalen till Taberg
Fredag kväll den 13 mars kl 18.00 blir det  AfterWork i 
 Tabergs  Missionskyrka. Käk och konsert med  gospel- 
och soulstjärnan Faith Kakembo. En helkväll med 
skönt gung. Entré 150:- betalas vid ingången. Vid 
behov av  specialkost meddela  familjepastor@ta-
bergsmissionskyrka.se senast 6 mars. 
Välkommen!

Tisdagen 14 april 18.00

Scoutgudstjänst 
i Tabergs Missionskyrka
Invigning av nya scouter
Sång
Märkesutdelning
Apell
Medverkan av både scouter och ledare
Fika för alla
Varmt välkommen!

Nu är barnkören i full gång i Tabergs Missionskyrka. 
Ett gäng glada barn som 
möts varannan onsdag  
kl  17.00 i kyrkan för att 
sjunga och ha kul ihop. 
 Kören vänder sig till barn 
från 6 år och uppåt. Yngre 
barn är också välkomna, då i 
sällskap av vuxen.
Söndagen den 8 mars 
sjunger barnen i guds-
tjänsten klockan 10.00. Och 
sista  helgen i mars 28 – 29 
mars blir det barnkörläger i kyrkan med ett 80 tal 
barn.  Söndagen den 29 mars blir det mycket sång 
i förmiddagsgudstjänsten. Då medverkar nämligen 
alla barnen från barnkörlägret med inövade sånger. 
 Finalen för terminen äger rum den 17 maj, då barn-
kören medverkar på Barnens sommar fest, då vi i övrigt 
får lyssna till Tabergs musikkår, drama och mycket 
sång. Ledare för barnkören är Ida  Samuelsson,  
tel 0702-22 28 02, ida_samuelsson@live.se.

Barnens sommarfest
Söndagen den 17 maj blir det Barnens Sommarfest 

med Miniscout, Scout och Söndax. Barnen 
sjunger och medverkar på olika sätt. Scoutle-
darna ordnar med lunch till alla. En fest över 
generationsgränserna. 
Boka redan nu,

Barnkören i full fart!
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Konditori Rosetten
Öppet alla dagar!

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

Einarssons bil
Hos Einarssons bil hittar du alltid ett 45-tal begagnade bilar

www.einarssonsbil.se

Tabergs Entreprenad AB
Vi arbetar med bl.a avlopp, dränering, markarbeten, anläggning och 

husgrunder i Jönköping med omnejd. www.tabergsentreprenad.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

036-640 79

036-71 02 50

036-63005
070-572 31 00

0702 - 61 35 17 

036-71 00 15

036-642 78

036-860 86 10


