
Glad gospel med Gladys

Aktuellt från Missionskyrkan och SMU
Ur innehållet:   En sliten gammal soffa…sid. 3    Nya tider…sid. 6

➜

Under UPPåNER festivalen 
i Tibro kommer Gladys del 
Pilar den 8 juni att göra en 
gospelkonsert tillsammans 
med Elim Gospel från 
Skövde samt med alla er 
i Tibro som vill vara med 
och sjunga gospel. Gladys 
är en välkänd person och 
ur Wikipedia hämtar vi lite 
om henne:

Gladys och tvillingsystern 
Ann Consuelo föddes 1967 
i Ecuador i Sydamerika och 
tillbringade sina första år på 
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empel medverka under Stock-
holm Jazz Festival tillsammans 
med gospelgruppen Servants. 
Året avslutas med en miniturné 
- Relive The Beatles - tillsam-
mans med Triple & Touch  och  
A Hard Days Band. Samma 
år gör hon också julkonserter 
över hela Sverige tillsammans 
med Christer Sjögren, Char-
lotte Nilsson, Triple & Touch, 
Ragnar Dahlberg, Magnus 
Spångbergs Orkester och Öre-
bro Gospel. 

Körsång
Körsång har dessutom varit ett 
stort intresse för Gladys del Pi-
lar. 2012 deltar hon i ”Körsla-
get” på TV som körledare för 
Örebrokören, men åker ur i 
fjärde omgången.

Det riskerar inte du att göra, 
åka ur alltså, om du är med och 
sjunger glad gospel med Gladys 
på Ånaplan den 8 juni.

På sidan 5 i denna tidning 
hittar du mer information om 
gospeldagen med Gladys del 
Pilar. Där kan du läsa om öv-
ningstider, kostnad och hur du 
anmäler dig.
Häng på!

ett nunnekloster i norra Ecua-
dor under svåra förhållanden. 
Då nunnorna inte behandlade 
barnen särskilt väl nådde ryk-
tet Sverige och en kvinna som 
hade vigt sitt liv åt att hjälpa 
barn i världen som hade det 
svårt. Med kort varsel adopte-
rades de till Sverige och Öre-
bro vid nyss fyllda sju år.

Gladys och Anns mamma 
märkte snart deras stora musik-
intresse och såg till att de fick 
gå i den kommunala musik-
skolan. Under sitt praktikår i 
gymnasiet jobbade Gladys i 
en klädaffär. Dit kom en dag 
sångaren i gruppen "Big Deal" 
och frågade om systrarna ville 
bli deras körtjejer.

Denniz Pop
Tvillingarna var med i "Big 
Deal" i fyra år och 1991 bör-
jade Gladys jobba med Den-
niz Pop och singeln "Made up 
my Mind" blev en stor hit som 
toppade listorna. Dr. Alban 
fanns på samma skivbolag, och 
han turnerade i Europa med 
Gladys som gästartist. 1992 fick 
hon utmärkelsen "Årets Ny-
komling" på DJ Music Awards.

1993 blev något av Gla-
dys genombrottsår då hon var 

med i uppsättningarna "Abba 
the True Story" på Berns och 
"Fame" på Chinateatern. Sam-
ma år fick hon Hjalmar Berg-
man-stipendiet i Örebro. 1994 
var Gladys med i Melodifesti-
valen och kom på andra plats 
med "Det vackraste jag vet".

Afrodite
Sedan 1998 reser Gladys runt 
i landet med olika gospelkörer 
och lånar ut sin röst till Disney-
filmer. Hon jobbar åter med 
sina kollegor Blossom Tainton 
och Kayo Shekoni i den ge-
mensamma gruppen Afrodite 
som framträder i många olika 
sammanhang i Sverige och ut-
omlands. 2002 vinner Afrodite 
den svenska uttagningen till 
Eurovision Song Contest med 
låten ”Never Let It Go”. Sing-
eln sålde platina inom en må-
nad, och fullängds-CD:n gick 
in direkt på 13:e plats på listan 
över de 40 mest sålda albumen 
i Sverige.

Gospel och storband
På vårkanten 2003 lämnar 
Gladys Afrodite och börjar 
återigen jobba på egen hand 
med gospel och storband över 
hela Sverige. Hon får till ex-
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Jag är uppvuxen i Mölltorp och 
var redan som liten med i SMU 
i Missionskyrkan där. Jag trodde 
inte på Gud, men kompisarna var 
med och jag började i Nying för 
att gå vidare till Scout och Tonår. 

Tonår höll till i en lokal på kyr-
kans övervåning och ett år fick vi 
en ny fin soffa. Den var ordent-
ligt stor med flera delar som gick 
längs tre av rummets väggar och 
hade minst tjugo sittplatser. Det 
var en stor investering för kyr-
kan, men den användes flitigt av 
både församling och ”sytanter” 
men kanske främst av oss ton-
åringar. Tonår hade program de 
flesta fredagkvällar och vi stan-
nade kvar långt in på nätterna 
både fredag och lördag. Allt från 
prat, film, godismys och datorspel 
till pizzaätande och kittlingskrig. 
Det hände mycket roligt i den där 
soffan.

Nu var det så, att egentligen 
var den inte direkt skön att sitta 
i. Den var lite hård, stel och kan-
tig, armstöden var raka och hårda. 
Skinimitationen gjorde att om 
man satt man still en hel film var 
man alldeles varm och svettig på 
ryggen. Men den var snygg, och 
som vi såg det, var den vår.

Men livet har sin gång och man 
växer upp, folk flyttar iväg för att 
studera eller jobba, kompisgänget 
splittras och nya generationer av 
tonåringar kommer och tar över 
”soffhänget”.

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

Många år senare var jag och be-
sökte min gamla kyrka igen. Av 
blandad nostalgi och nyfikenhet 
gick jag runt och inspekterade 
kyrkan och visst stod soffan kvar, 
men nu var den sliten och med-
tagen. Skinnimitationen var på 
många ställen helt bortsliten och 
av det som fanns kvar funderade 
jag på hur den färgen hade kunnat 
vara så snygg. Jag satte mig i den 
och då slog det mig. Det hårda 
och kantiga var bortslitet och nu 
var soffan rund, mjuk och otroligt 
skön att sitta i.

Jag tror att det kan vara lika-
dant med oss människor. Många 
av oss försöker desperat att ha en 
fin och snygg utsida. Vi ser till att 
ha fina kläder, snyggt hus, snygg 
bil, senaste mobiltelefonen och så 
vidare. Men vi tänker inte på att 
vi kanske är hårda, stela och kan-
tiga att umgås med. En del av oss 
släpper aldrig den fasaden, men 
många upplever att när man lär 
känna varandra sliter man på ytan 
och lär känna den riktiga perso-
nen därunder.

Tänk om man från början 
struntar i den där löjliga fasaden 
och slipper flera år av slitage? Och 
hur många riktigt trevliga män-
niskor har man antagligen gått 
miste om efter att ha blivit lurad 
av den polerade hårda utsidan?

Joakim Eriksson

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

BRITTA
BOLMENÄS
Pastor och 
församlings-
föreståndare

JERRY
GEGERFELDT
Pastor

JOHAN 
WIKSTRÖM
Ungdomsledare

En sliten gammal soffa
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JUNI

 2 SÖNDAG 10.00 - OBS tiden!
  GUDSTJÄNST
  Jerry Gegerfeldt
  Sång av Dan och
  Johanna Lidskog
  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. Hembygdsföreningen

 7 FREDAG 19.00
  CAFÉET

  Matfestival i kyrkparken

 8 LÖRDAG 12.00
  Missionskyrkans musikkår
  och
  Pingstkyrkans blåsorkester
  spelar  på UPPåNER-festivalen 
  Ånaplan

 8 LÖRDAG 19.00
  GOSPEL HELA DAN
  Med Gladys del Pilar
  och stor gospelkör
  Ånaplan

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

  SÖNDAG 19.30
  BÖNENS TRÄDGÅRD

 11 TISDAG 14.00
  ANDAKT
  Allégården

 12 ONSDAG 18.00
  SOMMARHÄNG
  med CAFÉET

 13 TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Minnen från den gamla skolan
  Ulla-Britt Westelius, Mariestad

 16 SÖNDAG
  10.00 GUDSTJÄNST
  Erik Hallåsen
  Sång av Veronica Hallåsen

16  SÖNDAG 19.30
  BÖNENS TRÄDGÅRD

 19 ONSDAG 18.00
  SOMMARHÄNG
  med CAFÉET

 20 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Brittgården

 21 MIDSOMMARAFTON 15.00
  MIDSOMMARFIRANDE
  på Missveden
  Se separat annons på sid. 7

 23 SÖNDAG 10.00
  GUDSTJÄNST
  Johan Wikström
  Sång av Elin och
  Josef Sterner m.fl.

 26 ONSDAG 18.00
  SOMMARHÄNG
  med CAFÉET

 27 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Bäckliden

UPPSLAGET
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UPPSLAGET

 30 SÖNDAG 10.00
  GUDSTJÄNST 
  Jerry Gegerfeldt
  Sång av Apellen

JULI

 7 SÖNDAG 18.00 - OBS tiden!
   GUDSTJÄNST
  -tillsammans med
  Pingstkyrkan
  i Pingstkyrkan
  Bengt Kindbom
  Nattvard

 10 ONSDAG 18.00
  SOMMARHÄNG
  med CAFÉET

 14 SÖNDAG 18.00
   GUDSTJÄNST
  -tillsammans med
  Pingstkyrkan
  i Missionskyrkan
  Talare från Pingstkyrkan
  Sång av Maja Johansson
  och William Larsson
  Kyrkkaffe från kl 17.00

 17 ONSDAG 18.00
  SOMMARHÄNG
  med CAFÉET

 21 SÖNDAG 18.00
   GUDSTJÄNST
  -tillsammans med
  Pingstkyrkan
  i Pingstkyrkan
  Samuel Östersjö

 24 ONSDAG 18.00
  SOMMARHÄNG
  med CAFÉET

 28 SÖNDAG 18.00
   GUDSTJÄNST
  -tillsammans med
  Pingstkyrkan
  i Missionskyrkan
  Talare från pingstkyrkan
  Sång av Linda Malmsten
  Kyrkkaffe från kl 17.00

 31 ONSDAG 18.00
  SOMMARHÄNG
  med CAFÉET

AUGUSTI

 4 SÖNDAG 10.00 - OBS tiden!
  GUDSTJÄNST
  Britta Bolmenäs
  Sång av Ester Bolmenäs
  Nattvard

 7 ONSDAG 18.00
  SOMMARHÄNG
  med CAFÉETHäng på! Ett gäng med vana 

gospelsångare är med i kören 
som stomme den 8 juni.
Samma dag 09.30–16.30: Öv-
ning i Missionskyrkan med 
avbrott för fika och lunch. Var 
och en ordnar sin egen lunch.

Ett första övningstillfälle den 3 
juni 18.00 i Missionskyrkan.
Anmälan: Skicka namn och 
kontaktuppgifter till: 
gospelheladan@tibropingst.se
Kostnad: 100:- för hela dagen 
inklusive noter och fika.
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KYRKTORGET

Nya tider
Första juni börjar sommartid 
i Missionskyrkan, alltså börjar 
söndagens gudstjänst kl. 10.00.

Inte nog med detta, i juli 
börjar gudstjänsterna kl. 18.00 
och dessutom varannan gång i 
Pingstkyrkan.

Varför nu dessa nymodig-
heter? Helt nytt är det inte, vi 
prövade detta redan förra året 
och det föll i god jord. En del 
vill åka och bada om solen ski-
ner, andra har sommarstugor 
och vill gärna stanna där över 
söndagen också. Om du kom-
mer hem på söndagseftermid-
dagen kan du börja gemenska-
pen i Missionskyrkan med lite 
fika från kl. 17.00.

Under augusti är det åter 
gudstjänst kl. 10.00.

Kompismöte på 
barnens villkor
Söndagen den 9 juni har vi vårt 
första kompismöte. Det är en 
gudstjänst på barnens villkor. 

Kompismötet kommer att 
innehålla, sång, musik, vuxen-
ruta, tävling, spex och predi-
kan. 

Med detta koncept vill vi 
lyfta fram barnen och samti-
digt tror vi att kompismötet 
kommer att tilltala alla åldrar.

Det blir fler gudstjänster av 
detta slag under hösten.

Notera redan nu
i kalendern!

Fredag-söndag
23-25 augusti

Uppstartshelg
med Caféet 

Lördag 7 september
Församlingsdag 

på Missveden

    Söndag 8 september 
Samlingsgudstjänst 11.00 

 i Missionskyrkan, Tibro

Mottagare
Det är samma mottagare som 
1 Thess, d v s församlingen i 
Thessaloniki.
Datering
Det andra brevet till försam-
lingen förefaller att vara skri-
vet bara några månader efter 
det första och medarbetarna är 
kvar hos honom, tillståndet i 
församlingen är det samma. Vi 
kan alltså utgå ifrån att brevet 

är skrivet i Korinth c:a år 50.
Budskapet
Sedan första brevet har Paulus 
fått nya rapporter. Det mesta 
med tillståndet i församlingen 
verkar bra trots visst lidande, 
men två saker oroar honom. 
De verkar ha missuppfattat 
hans undervisning om Jesu 
återkomst. Detta har bl a fått 
konsekvensen att några slutat 
arbeta. Det var liksom ingen 
idé eftersom Jesus snart skulle 
komma tillbaka och hämta 
hem de sina.

Som så ofta så skriver Pau-
lus enligt retorikens alla regler. 

Tre punkter skall det vara. Och 
i det andra Thessalonikerbrevet 
är de tre U-punkterna:
1. Uppmuntran till dem som 
får lida förföljelse för evangeli-
ets skull.
2. Undervisning om vad som 
skall ske – innan – och när 
Herren kommer.
3. Uppmaning och förmaning 
att inte tappa besinningen in 
för alla ”ryktet”.

Huvudämnet i detta brev, 
liksom i det första till Thes-
saloniki, är Herrens återkomst 
och den balans som måste råda 
mellan tjänsten och väntan.

Det blev Equmeniakyrkan!
Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och
Metodistkyrkan är nu ett kyrkosamfund med namnet

Equmeniakyrkan. Läs mer i nästa nummer av denna tidning.
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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

Sommarhäng
Under sommaren så stannar ju 
alla SMU-aktiviteter upp och 
vilar fram till skolstarten. Nå-
got som inte upphör är dock 
Caféet, vi kör hela sommaren 
om än i en liten annan form. 
Känner du för att hitta på nå-
got gôtt, lira beachvolleyball 
eller kanske bara umgås? Kom 
förbi på Sommarhäng, varje 
Onsdag kl. 18.00 hela som-
maren.

Beachvolleyplan
Tibro SMU byggde för snart 
tre år sedan en beachvolley-
plan. Nu är det dags för ut-
byggnad. Vi kommer i maj att 
bygga ytterligare en plan. Med 
sammanlagt två planer så finns 
det större möjligheter att få 
spela Beach vid kyrkan.

Alla är välkomna att spela.
Vill man komma åt näten så 
hör man av sig till Ungdoms-
ledare Johan Wikström.

16.00
Midsommarstången reses

Dans kring stången

17.00
Riksspelman Jon Sirén 

underhåller

18.00
"Ute blåser sommarvind"

Sångprogram med 
Karin och Hans Engvall 

med flera.
Andakt:

Camilla Andersson

19.30
Dans kring midsommar-

stången

Tipspromenad
5-kamp

Kaffeservering,
Korv och hamburgare

Kom gärna till Missveden kvällen innan klockan 
18.00, och hjälp till att klä midsommarstången!

Ta gärna med blommor.
Glöm inte fikakorg och sekatör!

Midsommar
på Missveden

Missionskyrkan
önskar alla tibrobor

En riktigt
skön

sommar!



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 


