
”Den 
som tar emot det 

här barnet i mitt namn, 
han tar emot mig. Och den 

som tar emot mig tar emot ho-
nom som har sänt mig. Ty den 

som är minst bland er alla, 
han är den störste.” 

Lukas 9:48 
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För att bli en bra slalomåkare tänker 
jag att det behövs två saker. Det 
ena är ett par bra skidor och det 
andra en riktigt bra teknik. En sak 
jag har lärt mig när det gäller skid
åkning är att när man är rädd så lär 
man sig mycket långsammare. Och 
så gäller det att lita på utrustningen. 
För de bästa skidåkarna litar på att 
skidorna gör jobbet. 
 Och så tänker jag att det 
kan vara med det kristna livet. Vi har 
fått en Gud som är med oss i livet 
men vi behöver öva oss att lita på 
honom. Att lita på Gud även när det 
kommer svåra partier i livet. Och 
det är okej att ta ett par snedskär 

eller att ramla. Det är så livet är och 
Gud följer med oss i våra med och 
motgångar.
 Under skidlägret i Vemdalen 
vecka 7 hade vi undervisning inom 
temat att lyssna. Där fick vi tillsam
mans med ungdomarna öva oss i 
att lyssna och lita på Gud. För om vi 
gör det så kommer han precis som 
ett par bra skidor att göra jobbet. 
Inte sagt att det inte är krävande, 
men som sagt, det är  ju inte skidåk
ning heller.

Daniel Arkbro

”Bussresan är för kort!”, kla
gade  Johanna efter den 23 tim
mar (!) långa bussresan hem från 
TeenStreet i Tyskland. Hon hävdade 
bestämt att det behövdes längre 
tid i bussen för att hinna med att 
sova, äta godis OCH prata av sig 
om veckan. Vi hade precis kommit 
hem från TeenStreet, OM:s inter
nationella tonårsläger och släppte 
av våra tonåringar på parkeringen 
i Jönköping. Under en hel vecka 
hade vi umgåtts, sportat, lovsjungit 
och sovit i stora sovsalar tillsammans 
med hundratals tonåringar från hela 
Europa. Tillsammans hade vi övat 
engelskan (och tyskan, franskan och 
norskan…), och djupdykt i Bibeln för 
att försöka reda ut vad det innebär 
att Gud är orubblig mitt i en kaotisk 
värld.
 Min kropp var glad att 
bussresan var över men jag för
stod vad Johanna menade: 23 
 timmar var alldeles för kort för att 
ta in veckan. Jag visste att det som 
hänt på TeenStreet skulle ge efter
smak i många veckor och månader 
 framöver.

 Jag jobbar till vardags 
på OM, en missionsorganisation 
med Sverigebas i Jönköping, och 
TeenStreet är en av mina absoluta 
höjdpunkter under året. Att möta 
över 3000 tonåringar och ledare 
från hela Europa är mäktigt. När 
lovsången drar igång lyfter taket!
 Vi drömmer om en gene
ration som växer upp och förstår 
att Gud vill dem väl. Som tar Hans 
inbjudan på allvar: att lära känna 
Honom och göra skillnad i en värld 
som lider. För många av de ton
åringar jag mött har det  börjat på 
TeenStreet. 

Magdalena Carlén
Kommunikationsansvarig

OM i Sverige

Ps. TeenStreet äger rum 27 juli – 3 
augusti. Vi brukar fylla flera bussar 
från Sverige. Följ med du också! 
Läs mer och anmäl dig på: 
www.teenstreet.se.

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 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 
ungdomsledare@tabergsmissionskyrka.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
Vakant. 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
Foto sid 1: Ewa Altgärde
Ansvarig utgivare: Eva Berntsson
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Insikten

Att lita på utrustningen

Utsikten



Efter en lång vinter är det alltid 
härligt att ge sig ut i skog och mark 
och se hur det spirar. Att få se årets 
första vitsippa eller få höra den 
första  tranans trumpetande är något 
speciellt. För att få lite bra tips på fin 
vandring runt Taberg kontaktar jag 
Robban och Lotta Wendel som ofta 
är ute och går  här i bygderna. De 
lovar att ta med mig på en milslång 
tur för att pricka in några av deras 
”smultronställen”.
 Vi möts på berget vid gamla 
Ungdomsborgen och styr stegen 
västerut. Lotta berättar att de brukar 
vara ute och gå året runt och att en 
favoritplats som de ofta återvänder 
till är Kåperyds dammar och att det 
ska bli vår första anhalt. Robban 
säger att han tycker det är kul med 
alla olika vandringsleder som går 
igenom Taberg. Att han gärna följer 
dem ett stycke nu och då men att 

han också ser en stor tjusning i att 
testa en stig han inte tidigare gått 
för att se vart den leder. På vår väg 
till dammarna går vi således breda 
vältrampade stigar såväl som små 
rågångar.
 Det första som möter oss är 
vatten som porlar fram genom små 
kanaler av stenblock anlagda för 
länge sedan. Vi följer vattnet upp
ströms, passerar dammfästet och 
kommer till en blank vattenspegel 
mitt i skogen. Robban plockar fram 
kaffe och biskvier och vi får en trevlig 
fikastund med utsikt över dammen 
innan vi traskar vidare.
 -Nästa lilla smultronställe är 
ödekyrkogården i Månsarp, säger 
 Lotta. Där är det extra fint på vårkan
ten när kastanjerna blommar. Vi läm
nar dammarna bakom oss och går 
i östlig riktning mot Månsarpssjön 
och vidare upp till ödekyrkogården. 

Kastanjerna är inte i blom ännu men 
det är verkligen en vacker plats. Här 
byggdes en första kyrka på 1200ta
let som sedan byggdes om och till 
i omgångar men 1853 övergavs 
denna kyrkogård till förmån för den 
nya kyrkan som uppfördes ett par 
hundra meter bort på andra sidan 
landsvägen. 
 Vi följer sedan ån tillbaka 
till Taberg och avslutar med en tur 
upp till västra toppen. Våra vägar 
skiljs åt vid Ungdomsborgen och jag 
tackar för guidningen. Jag är som så 
många gånger förr fascinerad över 
hur mycket vackert som finns att se 
just utanför stugknuten. 

Text: David Erixon
Foto: Robban Wendel
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På strövtåg i hembygden
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Musikalen utspelar sig under Jesu tre sista 
dagar här på jorden och speglas utifrån lär
jungarna Petrus och Johannes synvinkel. 
För att klara av ett projekt som detta, krävs 
många engagerade. Det är ca 60 personer 
involverade i olika uppgifter som ex. roller, 
sångare, barnkör, ljud, ljus, musiker, smink 
och koreografi. 
 Vid påsk 2018 hade musikalen urpremiär 
och reaktionen från de medverkande var att 
det var oerhört kul att få göra detta tillsam
mans och att vi med olika uttryckssätt lättare 
kan ta till oss det Jesus genomled. Nytt för i 

år är att det blir fler solosånger med nyskri
ven text av CarlJohan Elg och Eva Joelsson 
samt nyskriven musik av Svante Hellsten. 
 ”Kärlek utan gräns” spelas lördagen 
den 6 april kl. 17 samt söndagen den 7 april 
kl. 10. Då får vi ta del av Jesu sista dagar 
genom berättande, agerande, sång och 
musik och får uppleva påskbudskapet med 
flera av våra sinnen. Välkommen!

Text: Linda Skogberth
Foto: Svante Hellsten och David Erixon

I april är det dags igen! Ännu en gång kommer påskmusikalen ”Kärlek utan gräns” spe-
las i Tabergs Missionskyrka. 
	 I	Tabergs	Missionskyrka	finns	det	många	olika	människor	som	är	engagerade	i	
olika grupper som exempelvis scout, diakoni, styrelse. Församlingens familjepastor, Eva 
Joelsson,	börjar	att	fundera	på	om	det	finns	något	projekt	som	alla	gemensamt	kan	mö-
tas i. Vi är i olika åldrar och har olika intressen, vad kan vi göra tillsammans? Tanken om 
en påskmusikal dyker upp hösten 2017 och snart är även Carl-Johan Elg engagerad i 
manusarbetet. Eva och Carl-Johan lusläser Lukasevangeliet och skriver utifrån detta ett 
manus. 

Kärlek utan gräns!Kärlek utan gräns!



5

Ibland har jag varit avundsjuk på de människor 
som har kunnat vittna om en ”häftig” om-
vändelse, en tydlig händelse, ett bullrande tilltal 
från Gud eller liknande.
 Jag är uppväxt i en kristen, kyrkoaktiv fa-
milj och har alltid varit med i kyrkan, även om det 
finns perioder då det kanske inte var min egen 
önskan som styrde.
 Det har varit alla tänkbara aktiviteter från 
söndagsskola till församlingsstyrelse.
 Min årskull i Gnosjö missionskyrka var liten 
(3 personer) och ingen direkt som jag hade myck-
et gemensamt med, men scout var häftigt och 
det var inte svårt att få med mina andra  kompisar 
till kyrkan på scout och tonår.
 I tonåren började mina kompisar att få 
andra intressen, själv spelade jag både hockey 
och fotboll och det var svårt att hinna med allt.
Någon gång i högstadiet och början på gymna-
siet tog jag ett beslut att Jesus var viktigast för 
mig.
 Det var nog flera olika tillfällen som ledde 
fram till det beslutet. Jag vet när jag vittnade på 
min första tonårshajk på Långserum, otäckt och 
välsignande när man väl vågat. Jag åkte på flera 

evangelisationsläger och min tro utmanades på 
ett positivt sätt. Jag har alltid gillat läger då man 
får en alldeles särskild närhet till Gud.
 Det som avgjorde var att man hade fått 
lite ansvar i olika ledaruppdrag och fick förtro-
ende från församlingen. Vi blev en grupp med 
blandade åldrar som fortfarande träffas en gång 
per år och umgås. Vilket tålamod församlingen 
måste ha haft med oss. Det blev många tokiga 
upptåg, påsk och nyårsfester i kyrkan, cafekvällar, 
hajker, körtunéer mm.
 Att bli kristen är inget beslut jag har fat-
tat en gång utan jag har fått förnya mitt beslut 
upprepade gånger. Man kan halka bort en bit 
från Jesus men jag har haft turen att ha många 
bra förebilder runt mig som har betytt mycket för 
min kristna utveckling allt ifrån mina föräldrar till 
ungdomsledare, pastorer och kompisar.
 Jag är tacksam att jag inte måste prestera 
för att få kalla mig Jesu vän, jag är ok som jag är.
 Det bibelord jag läste som vittnesbörd 
på den där tonårshajken var Luk 9:46-48 och det 
berör mig fortfarande.  

Daniel Jannesson

Min väg till tro

Tack för din gåva till SAM-hjälp!
Tack till ALLA som på något sätt bidragit till att vi 
kunnat sända 382 mat- och hygienpaket till fattiga 
familjer i staden Bacau i Rumänien. 

Gemenskapshelg på Hjortsbergagården
Fredagen den 30 augusti – söndag 1 september in-
bjuds alla till Hjortsbergagården, ca 2 timmars resa 
från Taberg. En gemenskapshelg för både stora 
och små. Vi åker i gemensamma bilar från Taberg 
och det finns möjlighet till kanotpaddling, läger-
bål, firande av gudstjänst, goda måltider, bad och 
handikapp vänlig strandpromenad, lekar och go ge-
menskap. Vi bor i rum med vandrarhemsstandard. 
Pris för helpension. Vuxen 1000 kr, barn 4 – 12 år 
och studerande 700 kr. 
....detaljerad information kommer senare. 

Välkommen på Equmeniakyrkans Kyrkokonfe-
rens 2019!
Konferensen äger rum i Jönköping mellan 29 maj 
– 2 juni. Temat för årets konferens är till jordens 
yttersta gräns med fokus på bibelläsning, interna-
tionellt arbete och klimat.
Här får du vara med om seminarier, gudstjänster, 
förhandlingar, kvällsprogram för alla åldrar och stor 
gemenskap med vänner från när och fjärran. Se 
vidare information på https://equmeniakyrkan.se/
program-for-kyrkokonferens-2019/

Notiser
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Mars
1 F 09.00 Bön	med	nattvardsfirande
1 F 18.00  After work med Johanna 
Bjurenstedt, ”Ur skärvorna från 
 krossade bilder till nytt liv”
1 F 20.00 Tonår
3 S 10.00 Gudstjänst predikan 
 Anders Bengtsson, Sång av Lars 
 Sjöstrand, Insamling till våra sam-
funds mission i Sverige. Söndax
3 S 17.00 Bön för Tabergsådalen i 
Missionshuset, Månsarp
5 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
5 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
7 To 15.00 Dagledigträff i Pingst-
kyrkan med Göran och Mari-Anne 
Gustafsson.
8 F 09.00 Bön
8 F 19.00 Tonår
10 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
predikan Daniel Lundstedt, lovsångs-
teamet, insamling till kyrkbyggnads-
kassan. Utgångkollekt till vår vänför-
samling i Malmberget. Söndax
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 Ungdomsmöte i Pingst-
kyrkan, Taberg
17 S 10.00 Tillsammansgudstjänst 
predikan Eva Joelsson, sång av 
Johanna och Erik Holmberg. Övning 
musikal efter gudstjänsten.
17 S 18.00 Söndagsträff ”musik över 
generationer” med Noa Edvardsson 
och Harry Franksson
19 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
19 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
22 F 09.00 Bön
22 F 10.30 -– 12.00 Födelsedags-
festen 
22 F 19.00 Tonår
23 L Alpha-dag
24 S 10.00 Gudstjänst predikan 
Daniel Lundstedt. Församlingens vår-
offerdag. Tabergs Musikkår. Söndax
26 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap 
26 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
28 To 14.30 Stick-kontakten
29 F 09.00 Bön
29 F 19.00 Tonår
30 L 9-15 Övning musikal
31 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
predikan Daniel Lundstedt. Sång av 
Frida Öhgren. Söndax

April
2 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
2 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
4 To 15.00 Dagledigträff i 
 Månsarps Missionshus med Mats 
Gunnarsson ”Min ryggsäck har fyra 
fack”
5 F 09.00 Bön
6 L 17.00 Påskmusikal (artikel sid 4)
7 S 10.00 Påskmusikal (artikel sid 4)
7 S 17.00 Bön för Tabergsådalen 
på Tabergstopp
9 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap 
9 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
11 To 14.30 Stick-kontakten
12 F 09.00 Bön med nattvard
12 F 19.00 Tonår
14 S 10.00 Predikan Eva Joelsson. 
Sång av Nellie Jakobsson Insamling 
för kyrkbyggnads kassan, utgångs-
kollekt till SAM-hjälp. Söndax
14 S 18.00 Söndagsträff  ”Mitt liv-
min sång” Ingrid Gabrielson
15-29 april Vårstädning
18 To 18.00 Getsemanestund. Eva 
 Joelsson leder samlingen. Sång av 
Lars Sjöstrand
19 Fr 10.00 Långfredagsguds-
tjänst, predikan Daniel Lundstedt, 
sång av Dubbelkvartett
21 S 10.00 Påskdag med tillsam-
mansgudstjänst, predikan Daniel 
Lundstedt. Sång av Lars Sjöstrand
23 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
24 O 14.30 Andakt på Fridhäll
25 To 14.30 Stick-kontakten
26 F 09.00 Bön
26 F 19.00 Tonår
27 L Utejobbardag
28 S 10.00 Gudstjänst, predi-
kan Daniel Lundstedt. Sång av 
 Johannes Ekstener-Fält. Söndax
30 Ti 19.30 Valborgsmässofirande	
på Berget
20.00 Vårfirande	i	Storstugan	med	
räkmacka och vårsånger. Andakt 
av Eva Joelsson. Insamling till 
 Diakonia

Maj
1 O 08.30 Vårfirande	på	Solgården. 
Vårtal av Daniel Lundstedt, sång 
och musik av Tabergs musikkår och 
 Månsarps kyrko- och Hembygdskör
2 To 15.00 Dagledigträff i Månsarps 
Församlingsgård
3 F 09.00 Bön
3 Fr 19.00 Tillbedjan Taberg, Daniel 
Lundstedt predikar
5 S 10.00 Nattvardsgudstjänst 
predikan Daniel Lundstedt, lovsångs-
teamet. Insamling till kyrkbyggnads-
kassan. Söndax
5 S 17.00 Bön för Tabergsådalen på 
Tabergs topp
7 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
7 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
9 To 14.30 Stick-kontakten
10 F 09.00 Bön med nattvards-
firande
10 F 19.00 Tonår
12 S 10.00 Gudstjänst, predikan Da-
niel Arkbro, sång av Sofia  Carlstedt. 
Daniel L leder.Utgångs kollekt 
till SAM:s Mission på Papau Nya 
 Guinea. Söndax
14 Ti 12.00 Sopplunchgemenskap
14 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
17 F 09.00 Bön
17 F 19.00 Tonår
19 S 10.00 Barnens sommarfest 
Miniscout, Scout och Söndax med-
verkar. Eva Joelsson
21 Ti 07.30 RPGs vårresa 
21 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
23 To 14.30 Stick-kontakten
24 F 09.00 Bön
24 F 19.00 Tonår
26 S 10.30 Konfirmation	i		Månsarps	
Missionshus, predikan Daniel 
 Lundstedt
28 Ti 17.00 Miniscout 18.00 Scout
29-–2 juni Kyrkokonferensen för 
Equmeniakyrkan i Jönköping, se 
notis.

Ledigheter:
Daniel Arkbro: 2-4/3, 23-26/3,19-
22/4, 17-20/5, 8-11/6
Eva Joelsson: 22-25/3, 19-22/4, 10-
13/5, 7-10/6
Daniel Lundstedt: 15-18/3, 12-15/4. 
17-20/5, 14-17/6

    Det händer i Tabergs Missionskyrka Välkommen 

till kyrkan!
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VAD HÄNDER  I TMU I VÅR?
SÖNDAX  
Från 4 år. Söndax träffas söndagar 
under gudstjänsttid i tre ålders
indelade grupper. Vi samtalar om 
Jesus och Bibeln, sjunger, leker 
och pysslar. 

Vid frågor, kontakta: ÅseMarie 
Josefsson 0736753801 

SCOUT
Miniscout för 6 – 7åringar 
tisdagar kl 17 – 18. 
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 070579 83 61 

TONÅR
Från årskurs 7. 
Tonåringarna träffas fredagar 
kl 19 – ca 24.
Vid frågor, kontakta ungdomsle
dare Daniel Arkbro 070119 26 34
 

BIBELSAMTAL

BARNENS SOMMARFEST

Bibeln är en fascinerande bok
samling. Det är många som någon 
gång har läst hela Bibeln och de 
flesta av oss här, har läst delar av den. 
Bibeln har översatts till så otroligt 
många olika språk. Den är skriven för 
ca 2000 år sedan och ännu äldre tex
ter ingår också och innehåller både 
nya och gamla testamentet. En massa 
olika böcker och brev och annat som 
man inte har en aning om vad det 
egentligen betyder. Men behöver 
man ha superkoll på bibeln för att 
vara kristen?
 Vad innebär det att vara en 
lärjunge till Jesus idag? Den frågan 
tänker jag att många ställer sig när 
de är nya i sin tro, men kanske även 
när man har varit kristen ett tag. Hur 
är jag kristen? Hur får jag en relation 
till Gud? Där någonstans är kärnan. 
Hur man kan låta tron få ta plats och 
utrycka sig, är något som är viktigt 
genom hela livet. I allt detta kommer 
frågan, hur jag kan förstå vad Bibeln 
vill säga till oss idag?
 Jag tror att samtalet är en 
viktig del. Och i samtalet så finns det 

inget rätt eller fel. Det spelar ingen 
roll vilken kunskap man har. Alla delar 
med sig och så kan man tillsammans 
börja förstå. I det samtalet tänker jag 
att man kan hitta nycklar till vad en så 
gammal bok som Bibeln kan säga till 
oss idag. För jag tror att Bibeln är en 
källa som kan guida oss i livet. Men 
hur man vill att den ska påverka och 
leda oss kan bara vi själva välja. Och 
så var det även med de bibelsamtal 
som vi har haft.
 Under hösten har vi haft fyra 
tillfällen av bibelsamtal en timme 
innan tonår på fredagar. Det har varit 
lite olika innehåll på de träffarna. Allt 

från att jag har undervisat om de fyra 
evangelierna till att vi har samtalat 
om svåra texter i bibeln. Men det vi 
till slut alltid har landat i är samtalen 
om bibeln. Där man kan få utrycka 
sina tankar som t.ex. Jag fattar verk
ligen inte det här! Eller det här tycker 
jag är konstigt eller att i himlen ska 
den minsta bli störst.
 Det kanske inte är meningen 
att vi ska förstå allting i bibeln  direkt. 
Vissa saker kanske man aldrig kom
mer helt förstå. Men om du ger 
bibeln en chans så tror jag att du 
kommer att bli förundrad över hur 
mycket den kan säga till dig i ditt liv 
och hur mycket som du kan ta med 
dig i din vardag.
 Därför bjuder jag in dig till 
4 tillfällen med bibelsamtal nu i vår. 
Kom själv eller kom med en kompis. 
Ta med er alla era frågor om bibeln, 
tron och livet så pratar vi om det 
tillsammans. 
Välkomna!!! :D
Kl 1819 innan Tonår den 8 mars, 
5 april, 10 maj, 7 juni

Daniel Arkbro
Ungdomsledare

Söndagen den 19 maj blir 
det barnens sommarfest med 
Miniscout, Scout och Söndax. 
Barnen sjunger och medverkar 

på olika sätt. Scoutledarna ord
nar med lunch till alla. En fest 
över generationsgränserna. 
Boka redan nu! 

I Tabergs missionskyrka
För dig från 7 år och uppåt
Vill du vara med i en projekt
kör?

Vi sjunger tillsammans med 
musiker  och vuxenkör i påsk
musikalen Kärlek utan gräns.

Sönd 10 mars 10.1510.45
Sönd 17 mars 13.1514.15
Sönd 24 mars 10.1510.45
Lörd 30 mars 11.0012.00

PROJEKTKÖR FÖR BARN 
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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

Mårdskog & Lindkvist
Restaurantgrossisten

www.mardskog.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

036-18 12 00

0702 - 61 35 17 

036-71 00 15

036-642 78

036-860 86 10


