
Gud utmanar och älskar

Aktuellt från Missionskyrkan och SMU
Ur innehållet:   Lindansaren och skottkärran…sid. 3   Sven Lidman – ett livsdrama…sid. 5

➜

Daniel Demming är pas-
tor i Immanuelskyrkan i 
Skövde. I maj predikar han 
i Tibro missionskyrka. Han 
är uppväxt i Särö strax sö-
der om Göteborg och har 
ett stort sportintresse och 
då särskilt fotboll, Premi-
er League, Liverpool och 
Änglarna. Idag bor han 
som sagt i Skövde tillsam-
mans med sin fru Anna och 
deras två barn, Josefina 4 år 
och Jonathan 1 år.

Sina studier till pastor genom-
förde Daniel på Teologiska 
Högskolan i Stockholm samt 
ett år i Chicago på North Park 
Theological Seminary. 

–Det var en härlig studie-
tid då jag hann med att fira 
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gudstjänst i över 70 kyrkor, 
lyssna till mycket jazz, se massa 
sport och läsa ohyggligt många 
böcker... minns Daniel.

Fem snabba
Just nu blir Daniels svar på 
mina fem snabba så här:
1) Äter med stor förtjusning: 
Allting grillat – gärna lamm-
kottletter.
2) Läser gärna: Oväntade låne-
böcker på min surfplatta.
3) Lyssnar på: Jazz, lovsång och 
min dotters spotifylista. 
4) Semestrar helst: På västkusten 
nära havet.
5) Favoritbibelord: 1 Joh 3:16 
”Genom att Jesus gav sitt liv 
för oss har vi lärt känna kär-
leken. Också vi är skyldiga att 
ge vårt liv för bröderna”.

Pastor
Varför blev du pastor?

–Bra fråga som nästan är 
omöjlig att svara kort på. Av-
görande för mig var att jag 
fick uppleva hur Gud kallade 
mig att följa honom och sedan 
kryddade det med en längtan 
att få bli pastor. Jag kommer 
ihåg en dag då jag bad Gud om 
att ge mig en längtan som var 
lik Hans och den bönen kom 

att förändra mitt liv på ett be-
friande sätt, berättar Daniel.  

Vad är tjusningen med att vara 
pastor?
* Att få jobba med både Gud 
och människor! 
* Man vet aldrig vad en dag 
kommer att innehålla
* Gud är en utmanande ledare 
som alltid har mer att ge, tror 
mig alltid om gott.

Finns det lägen då skulle vilja 
ha gjort ett annat yrkesval?

–När årets statistik blanket-
ter kommer...  Jag känner ingen 
som blev pastor för att få fylla i 
all statistik men inser samtidigt 
att det borde finnas något gott 
med den också... eller?

Face to face
Du lyckades ju få ungdomsfestiva-
len "Face to Face" till Skövde flera 
gånger. Hur gjorde du?

-De ställde en informell 
fråga från ”equmenia” till ett 
par städer som de trodde skul-
le kunna göra det bra och då 
satte jag igång och funderade 
kring hur man skulle kunna 
göra en ungdomsfestival så bra 
att jag inte skulle kunna låta 
bli att anmäla mig direkt. Se-
dan frågade jag två missions-
församlingar till, för jag trodde 
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att Tibro, Värsås och Skövde 
Missionsförsamlingar tillsam-
mans skulle komplettera var-
andra perfekt och det blev en 
lösning som passade som hand 
i handske.

Vi jobbade också mycket ut-
ifrån att behandla ungdomarna 
som så vuxna som de verkligen 
är och ge dem massa valmöj-
ligheter och god undervisning 
i en genomtänkt förpackning.

Vad är det i den kristna tron 
som fascinerar dig mest, som gör att 
du valt att vara en kristen?

-Att det finns en Gud som 
vill vara med mig, som utma-
nar mig och som alltid älskar 
mig! För mig handlar kristen 
tro om allt det Gud redan har 
gjort för mig och att jag sedan 
blir inbjuden att vara med och 
göra samma saker än idag till-
sammans med Gud.

Följ mig
Daniel Demming avslutar med 
att förundras över Jesu kortaste 
predikan. Bara två ord lång: 
Följ mig!  Än idag håller vi på 
och svarar på dessa två ord ge-
nom våra liv... tänk att få hålla 
en sådan bra predikan!

Tell-Inge Leandersson
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Cirkus Scott hade slagit upp sitt 
tält på Heden i Göteborg. För att 
göra reklam för sina föreställning-
ar hade man spänt upp en lina 
mellan två hus på Kungsgatan, 
från tredje våningen på husen. 
På linan gick en lindansare fram 
och tillbaka på linan mellan hu-
sen medan turister, shoppare och 
andra gick Kungsgatan upp och 
ned. Längst ut på balanskäppen 
hade lindansaren en skylt i varje 
ände där det stod: ”Cirkus Scott 
på Heden kl 19.00”.

Plötsligt stannar en man därnere 
och tittar lite extra på lindansa-
ren. Han tycker att det är något 
bekant över honom.
–Men, det där måste vara min 
gamle klasskompis från högsta-
diet, eller…? Tänker han för sig 
själv.

I en av lindansarens pauser letar 
mannen sig upp i ett av husen 
för att få tag på honom och kolla 
om det stämde. Och jomenvisst 
var det den gamle klasskompisen. 
Han kan inte låta bli utan efter 
igenkännande kramar utbrister 
han:
–Vilket reklamtrick, det var det 
bästa jag har sett!
–Äsch, säger lindansaren, detta var 
väl inget. Kom hit imorgon istäl-
let, så ska du få se. Då skall jag inte 
ha balanskäppen utan gå med en 
skottkärra istället.

FUNDERINGAR

Tjänstledig t.o.m. 15 september
Telefon bostad: 107 78
Mobil: 070-471 28 01
britta.bolmenas@missionskyrkantibro.se

Telefon: 128 00
Mobil: 070-471 28 02
jerry.gegerfeldt@missionskyrkantibro.se

EXPEDITION
Telefon: 128 00
Öppettider, säkrast:
Månd., tisd. och torsd. 09.00–11.30

Förskolan SOLBACKEN
Förskolechef: GUNILLA LINDH
Telefon: 617 51
solbacken@missionskyrkantibro.se

–Häftigt, säger mannen.
–Nja, sa lindansaren, jag har inte 
gjort det förut, så jag är lite osäker 
på om jag kommer att klara det.
–Jodå, det fixar du. Efter vad jag 
sett idag kommer det att gå fint.
–Men det är bara det att jag måste 
ha en person som sitter i skott-
kärran och håller skyltarna åt mig. 
Tror du jag klarar det då?
–Garanterat, säger han som hade 
stått där nere. Inga bekymmer. 
Det kommer att gå galant.
–Vad bra. Då ska du få sitta i 
skottkärran!

Historien berättar inte hur det 
gick och det är egentligen inte 
viktigt för denna historia är na-
turligtvis påhittad. Men för mig 
säger den ändå något om vad tro 
är: Tro är att våga! Att våga lita på 
att någon annan är större. Någon 
som förmår mer. Någon annan 
som håller i skaklarna när jag är 
tveksam till att det jag skall företa 
mig kommer att fungera. Någon 
som bär mig, eller kör mig i skott-
kärran, även när det ser omöjligt 
ut. Du förstår säkert vart jag vill 
komma. För mig är Gud den som 
håller i skaklarna på livets skott-
kärra, någon jag kan lita på i livets 
alla skeden.

Tro är att våga. Vågar du?

Tell-Inge Leandersson

Telefon: 128 00
Mobil: 070-471 28 03
johan.wikstrom@missionskyrkantibro.se

BRITTA
BOLMENÄS
Pastor och 
församlings-
föreståndare

JERRY
GEGERFELDT
Pastor

JOHAN 
WIKSTRÖM
Ungdomsledare

Lindansaren och skottkärran
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MAJ

 2 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Bäckliden

  TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Högåskyrkan
  Kantor bland fjäll och fjordar
  Anett Karlsson, Karlsborg

 3 FREDAG 19.00
  CAFÉET

  Bowling

 5 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Vårfest - Håll mitt hjärta
  Bengt-Inge Lidskog
  Barnkören

  SÖNDAG 19.30
  BÖNENS TRÄDGÅRD

 7 TISDAG 18.15–21.00
  ÄKTENSKAPSALPHA

 8 ONSDAG 09.00
  SALA SAMBILA
  c:a-tider
  09.00 Gemensamt arbete
  10.00 Bön
  10.30 Fika
  11.00 Fortsatt arbete

 9 TORSDAG 09.30
  KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG
  PIGRIMSVANDRING

9–12 MAJ
KYRKOKONFERENS

Karlstad

 10 FREDAG 19.00
  CAFÉET

  Volleypingis

 12 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Om Jesus är Herre,
  gäller det HELA mig?
  Daniel Demming
  Sång av Robin Bäckrud
  Nattvard
  Insamling till elevcoacherna

  SÖNDAG 19.30
  BÖNENS TRÄDGÅRD

 13 MÅNDAG 18.30
  SMU-MAMMORNA
  Terminsavslutning

 14 TISDAG 14.00
  ANDAKT
  Allégården 

 16 TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Pingstkyrkan
  Upplevelser i Afrika
  under 40 år
  Fred Nyman

 17 FREDAG 19.00
  CAFÉET

  Kroppishäng

 19 PINGSTDAGEN 11.00
  GUDSTJÄNST
  Välkommen Helige Ande
  Suleman Manzur
  Sång av Tina Manzur

  SÖNDAG 18.00
  FÖRSAMLINGSFORUM

  SÖNDAG 19.30
  BÖNENS TRÄDGÅRD

 23 TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Missionskyrkan
  Sven Lidman – ett livsdrama
  Nisse Norén, Vetlanda

23–26 MAJ
KONFIRMANDLÄGER

på Sjöhaga
(Lerdala)

UPPSLAGET
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UPPSLAGET

 24 FREDAG 19.00
  CAFÉET

  Uppladdning inför beach-13

 26 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Britta Bolmenäs
  Gubbrockarna

  SÖNDAG 19.30
  BÖNENS TRÄDGÅRD

 27 MÅNDAG 19.00
  MUSIKSKOLANS
  VÅRKONSERT

 28 TISDAG 18.30–20.30
  ÄKTENSKAPSALPHA-FEST
  För gamla och  nya deltagare
  Mat, tillbakablick samt
  introduktion till höstens kurs.
  Anmälan senast 21/5 till:
  perokajsa@telia.com
  Kostnad: 100 kr

 30 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Brittgården

 31 FREDAG

  Beach Volleybollturnering
  OBS! Turneringen är öppen  för alla!

JUNI

 2 SÖNDAG 10.00 OBS Tiden!
  GUDSTJÄNST
  Jerry Gegerfeldt
  Nattvard

  SÖNDAG 19.30
  BÖNENS TRÄDGÅRD

 5 ONSDAG
  SALA SAMBILA
  c:a-tider
  09.00 Gemensamt arbete
  10.00 Bön
  10.30 Fika
  11.00 Fortsatt arbete

 6 TORSDAG 15.00
  NATIONALDAGSFIRANDE
  Balteryd
  Arr. Hembyggdsföreningen

 7 FREDAG 19.00
  CAFÉET

  Matfestival i kyrkparken

 9 SÖNDAG 10.00
  GUDSTJÄNST
  KOMPISMÖTE
  för ALLA ÅLDRAR
  Jerry Gegerfeldt
  Sång av Elin och Josef Sterner

  SÖNDAG 19.30
  BÖNENS TRÄDGÅRD

Sven Lidman – 
ett livsdrama!

Vid dagträffen 23 maj kom-
mer Nisse Norén från Vetlanda 
att föreläsa om den färgstarke 
pingstpredikanten Sven Lid-
mans spännande livsdraama

Sven Lidman (1882-1860) 
räknades som en av landets 
främsta författare. Genom sitt 
äktenskap med Carin Thiel 
kom han i kontakt med fa-
miljen Bonnier och rörde sig 
bland dåtidens svenska kultur-
elit. Lidmans omvändelse och 
anslutande till Pingsrörelsen 
skapade enorma rubriker på 
sin tid.

Dagens föreläsare, Nisse 
Norén, är pensionerad pastor 
inom Svenska Missionskyrkan, 
folkhögskollärare och psykote-
rapeut.

Han arbetar för närvarande 
med samtalsstöd, psykoterapi 
och handledning. Nisse håller 
föredrag i många olika sam-
manhang och har många olika 
teman i bagaget.
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KYRKTORGET

Har du planerat semestern än? 
Kanske detta tips, hämtat från 
Hönökonferensens hemsida 
kan ge dig ett bra uppslag.

”Hönö Missionsförsamling 
har anordnat Hönökonferen-
sen sedan år 1945. Det då ut-
talade behovet av det andliga 
livets fördjupande känns idag 
minst lika starkt och det finns 
även idag en stor längtan ef-
ter "stilla dagar" inför Herren, 
i ordets undervisning och ge-
menskap med varandra. Det är 
en förmån att få fortsätta detta 
arbete till uppmuntran och väl-
signelse för människor både på 
öarna och ute i landet.

Före detta tibropastor på Hönökonferensen
Församlingen känner en stor 
glädje i att få hälsa Dig väl-
kommen till årets konferens 
vecka 28, 6–14 juli, och tror att 
det ska bli underbara dagar till-
sammans som förhoppnings-
vis även kommer att sätta spår 
i våra liv. Det kostar inget att 
delta i konferensen och du be-
höver inte anmäla din närvaro. 

Om du önskar boende fin-
ner du information om boen-
dealternativ, priser och områ-
den under fliken boende på 
www.honokonferensen.com”

I år är Peter Halldorf och 
Leif Carlsson bibelstudieledare. 
På kvällsmötena predikar Pa-

tric Forsling och Carin Der-
nulf. Under ungdomsmötena 
talar bland andra John Alström 
och Tibro missionskyrkas förre 
ungdomspastor Frida Blom-
berg (då Bondesson).

För musiken ansvarar Hanna 
Ekstedt, Maria Gustin Berg-
ström och Jeanette Alfredsson. 
Jeanette besökte Tibro i ja-
nuari dels på en kvinnofrukost 
och dels med ett lovsångssemi-
narium.

Unna dig en semestervecka, 
eller en eller ett par dagar, med 
västkustsol för kroppen och 
andlig uppbyggelse för själen.

Mottagare
Församlingen i Thessaloniki 
hade grundats av Paulus under 
den andra missionsresan. Staden 
var huvudstad i Makedonien 
och ett livligt handelscentra. 
Paulus och Silas kommer hit 
från Filippi och besöker judar-
nas synagoga. Flera judar blev 
övertygade om att Jesus var 
den väntade Messias. Försam-
lingen bildades efter bara ett 
par veckor och innehöll såväl 
judar som greker samt ”många 
av de förnämsta kvinnorna”.

Missionärerna fick dock hastigt 
lämna Thessaloniki p.g.a. av att 
judarna ställt till med upplopp 
mot dem.
Datering
Brevet skrevs i Korinth, fortfa-
rande under andra resan, om-
kring år 50 och är därmed det 
äldsta av Paulus brev, troligen 
också hela Nya testamentets 
äldsta skrift.
Budskapet
Paulus hade hoppats att kunna 
komma tillbaka till Thessaloni-
ki, men det blev inte så. Istället 
skickar han Timotheos dit och 
efter ett tag, när Paulus anlänt 
till Korinth, får han en glädje-
rapport om att församlingen 
stod fast i tron. Självklart fanns 

det dock brister både i tron 
och i livet i församlingen. Där-
för skriver Paulus brevet.

Han uttrycker sin glädje 
över det han fått höra, han ut-
reder vissa oklarheter i lärofrå-
gor och understryker vad det 
innebär att leva som kristen.

I 1 Thess möter vi för för-
sta gången den treklang av tro, 
hopp och kärlek som är så ut-
märkande för Paulus. Han ta-
lar om gärningar i tron, arbete 
i kärlek och ståndaktighet i 
hoppet.

Brevets huvudtanke, som är 
det samma i det andra brevet 
till Thessalonikerna, är Herrens 
återkomst. Varje kapitel avslutas 
med en tanke om denna. 
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SMU – ETT MYLLER AV LIV

Häng me’ du me’
FREDAGSMYS
MISSIONSKYRKAN 
varannan  fredag  10.00–11.30

UPPTÄCKTSRESAN 4–11 år
MISSIONSKYRKAN
söndagar 10.45–12.15

UPPTÄCKTSRESAN LARGE 12–14 år
MISSIONSKYRKAN
söndagar 11.00–12.15

NYINGSCOUT 7–9 år
MISSIONSKYRKAN
tisdagar 18.00–19.15

UPPTÄCKARSCOUT 10–13 år
MISSIONSKYRKAN
torsdagar 18.00–19.30

ÄVENTYRARSCOUT 14–16 år
MISSIONSKYRKAN
torsdagar 18.00–19.30

BARNKÖREN 6–12 år
MISSIONSKYRKAN
onsdagar 18.00–19.00

CAFÉET 13 år och uppåt
MISSIONSKYRKAN
fredagar 19.00

KONFIRMATIONSLÄSNING
onsdagar
14.30–16.30

Om du vill veta mer:
Ring till Missionskyrkan 128 00
eller surfa in på
www.missionskyrkantibro.se

5-8 juni arrangeras åter folk-
festen UPPåNER vid ånaplan. 

Lördagen den 8 juni blir 

Sjung gospel med Gladys del Pilar

Sommarens läger för tonår och scout

det en stor gospelkonsert med 
Gladys del Pilar. Konserten är 
ett gemensamt arrangemang av 
kyrkorna i Tibro.

Alla som vill sjunga gospel  
är välkomna att vara med i kö-
ren. Konserten föregås av en 
övningsdag i Missionskyrkan. 
Elim Gospel som tidigare sam-
arbetat med Gladys kommer 
att utgöra stommen i kören.  

Varmt välkommen med att 
sjunga. Ung som gammal. Van 
eller ovan!

För frågor om gospeldagen 
och anmälan kontakta:
catrineli@telia.com.

Boberg-13, 26–31 juli, är läg-
ret för dig som är 13 år och 
äldre. På Bobergsgården möter 
du sol och hav, nya kompisar 
och Gud.

En dag på lägret innehål-
ler förutom fritid, bad, mat 
och gemenskap: bibelstudier, 
andakter, sport och lägerbåls-
kvällar. Du får också prova på 
olika saker i workshops.

Frågor besvaras av Café-
ledarna eller distriktskonsulent 
Henrik Wernvik 0707-10 61 
73 eller distriktsexpeditionen i 
Alingsås, 0322-67 22 90.

Du anmäler dig till läg-
ret på distriktets hemsida: 
www.vg.missionskyrkan.se

Trampolin är ett riksscoutlä-
ger som hålls i Loo, Alingsås, 
1-9 augusti 2013. 

Att åka på scoutläger är ett 
bra sätt att lära känna nya kom-
pisar! Från Tibro kommer 15 
scouter att delta.

Nu när MKU, SBUF och 
SMU har gått ihop och bil-
dat equmenia bildas också ett 
nytt gemensamt scoutförbund, 
equmeniascout. Detta firas med 
en festdag 5 augusti.



Din mäklare i Tibro

Fastighetsbyrån
St. Torget/Swedbank

0504-145 45, 0707-22 02 90
www.fastighetsbyran.se 0504-154 20  •  0505-131 61

Beckmanns Optik

Norra vägen 7, Tibro - 0504-103 60

Kompletta uterum • Fullständigt glasmästeri
Allt i solskydd • Trapp- och altanräcken rostfritt

Städ & Trädgård i Tibro

Städ, fönsterputs och fönstertätning

0704-44 66 12 • 0504-143 73
Besöksadress: Karlslundsgatan 3

easyliving@tibronet.se  

Matproffset i Tibro, tel. 0504-150 25

Öppet alla dagar 07–22
Tel. 0504-132 68

Mobil 070-653 55 17 Brovägen 24 • Telefon 0504-616 75

VERKSTAD
ENTREPRENAD
LANTBRUK
Tel. 0504-300 41

Kyckling- och
Kalkonprodukter
Vi ordnar festfatet, portions- 
tallriken eller picknick-korgen
ÖPPET Fredag 10.00–17.00
 Lördag 10.00–13.00
Telefon 0504-133 10

Västra Långgatan 140, 543 35 Tibro
Tel. 0504-104 60, Fax 0504-137 62

E-post: info@tibrotryckarn.se

”Den 
färgstarka 
affären”
Telefon 102 58

TIBRO FÄRGEKONOMI

Välkommen till trivsamma

Öppet månd–lörd 9–21 • söndag 10–21
Utför installationer och reparationer 
inom bostad, lantbruk och industri

ENGSTRÖMS EL
Thomas Engström

Storgatan 27, Tibro
Tel. 0504-127 22, Mobiltel. 0708-99 57 51

V. Långgatan 175, 543 35  Tibro  •  0504-158 20

 • Projektansvar • PLC-program
 • Konstruktion • Apparatskåp
 • Konsultation • Service

Vi löser alla dina TV-problem

0504-122 06 - tibrotvbutik.se

Lite mindre - Betydligt personligare

Städ- och trädgårdshjälp!
Vi utför bl.a. hemstädning, flyttstädning, 

trädgårdsskötsel, städning åt företag.

www.alexstad.se
073-504 21 78

FREDRIK WALSTRÖM

0709-21 03 56

Boende med kvalité

Tel. 0504-152 90  •  www.duvslaget.se

Golvläggning
Kakel/Klinker
Badrum
Även försäljning

LEIF-ÅKES GOLV
Katrinebergsgatan 14, Tibro 0504-136 91, 0727-11 37 05 


