
En lustfylld stund om hälsa

Aktuellt från Missionskyrkan i Tibro
➜

Linda Ulmå är en kvinna 
mitt i livet: mamma till 
tre barn och hustru till en, 
som hon säger, fin man 
sedan snart 18 år tillbaka. 
De bor i hennes mans för-
äldrahem i Alingsås, men 
ursprungligen är hon från 
Örebrotrakten. I februari 
föreläser hon på en kvinno-
frukost i Missionskyrkan.

Du har många strängar på din lyra. 
Vad jobbar du med egentligen?

–Jag har en tendens att få 
det jag gör på min fritid att bli 
jobb. Vilket ju har resulterat i 
att jag alltid får jobba med det 
jag tycker om. I botten är jag 
hälsovetare och har i och med 
mitt intresse för andra män-
niskor, dess olika personlighe-
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vara så fantastiskt utformad av 
en slump kan jag inte tänka 
mig. Kan bara vara Gud bakom 
detta! Och att vi dessutom kan 
ha en relation till Skaparen ge-
nom Jesus är ju "outstanding"! 
Han är en Gud full av nåd, kär-
lek och förlåtelse. Jag tror att 
kyrkan ibland glömt bort detta. 
Gud finns för ALLA som vill! 

Lust på livet
Vad ska du tala om på kvinnofru-
kosten?

–Oftast är ämnet detsamma 
var än jag föreläser. För det 
handlar om hälsa - och den är 
angelägen genom hela livet och 
i alla sammanhang och stadier. 
Att ta hand om sin hälsa handlar 
om att må så bra man kan och 
att se till att ha styrka och in-
ställningen att kunna möta allt. 
Jag tar definitivt med gitarren 
och älskar när det blir lättsamt 
och personligt, så det kommer 
jag att sträva efter även denna 
gång. Min rubrik är ”Lust på li-
vet”, och jag hoppas att det ska 
bli en lustfylld stund då jag kan 
få väcka lite tankar och ge de 
som kommer en stor dos av in-
spiration, avslutar Linda Ulmå.

Tell-Inge Leandersson

alltid älskat att sjunga och  skri-
va. Det har resulterat i en del 
sånger. Blev kär i min gitarrlä-
rare när jag gick på Hjälmareds 
folkhögskola. Denna kille blev 
min man och det kan ju ses det 
som ett ganska taktiskt val! För 
Jojjo och jag har spelat mycket 
tillsammans under åren, som 
trubadurpar och i coverband.

Kompisbolaget
För ett antal år sedan ansökte 
vi om folkhälsopengar för att 
satsa på en barnföreställning 
som skulle rikta sig till skol-
barn och ha ett hälsofokus. Då 
bildades det som idag är Kom-
pisbolaget. Stommen är jag och 
min man, men ibland är vi som 
familjen von Trapp i ”Sound of 
Music” och har med barnen på 
turné. De senaste två somrarna 
har vi haft äran och förtroendet 
att hålla barnmötena i det stora 
tältet på Hönökonferensen. En 
härlig känsla att få inspirera 
barnen till att lära känna Jesus 
och att få dem att inse att redan 
nu får de bli använda av Gud 
och faktiskt kan ha en riktig 
kompisrelation med Honom.
Hur ser din tro ut?

–Min tro är nog ganska en-
kel. Att vi och världen skulle 

ter och min strävan efter att få 
andra att må bra, utbildat mig 
vidare till diakon. Jag har idag 
en 60% tjänst som barn- och 
familjediakon i Jonsereds mis-
sionskyrka. Min inriktning i 
den tjänsten är faktiskt ”hälsa”, 
så man kan inte påstå att jag har 
en traditionell diakontjänst.

Svett i kyrksalen
Vad innebär den då?

–Jag leder dansgrupper i 
kyrkan och bjuder in till trä-
ning av olika slag i anslutning 
till att vi har en bönegrupp 
som träffas varje vecka. Det 
har blivit ett skönt och lätt sätt 
för andra att komma innan-
för kyrkans dörrar, och kan-
ske lite befriande att man får 
skrika, svettas och skratta inne 
i kyrksalen. Jag jobbar även 
som gruppträningsinstruktör 
i Alingsås. Jag tror och strävar 
ofta efter helheten, och jobbar 
därför på att ”ta in” kroppen i 
kyrkan – den är ju en skapelse 
av Gud som vi fått att vårda, 
inte att förakta och skämmas 
över! På samma sätt önskar jag 
jobba mer med själen på gym-
met, berättar Linda.
–Sen är ju sången och musiken 
en stor del av mitt liv! Jag har 
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Larm på huset? Titthål?  Det finns 
massor av anordningar för att hålla 
tjuvar borta från våra ägodelar. En 
god vän fick besök av larmförsäl-
jare. ”Vem kan du lita på?” frågade 
denne. ”Folk stjäl så mycket nu-
förtiden” ”Själ!” Sa' Micke. ”Där 
satte du fingret på spiken. Hur 
skyddar jag det mest värdefulla: 
min själ, mitt hjärta? Jag  behöver 
nog ett lås till det. Kan du hjälpa 
mig?” Nja, där tog besöket hastigt 
slut. Men jag tycker Mickes fråga 
var bra.

Det finns så väldigt  mycket som 
vill välta vår själ. Få oss att tro att 
vi inte duger. Att våra hem inte 
är fina nog, våra relationer för 
"beiga", våra kroppar för oträna-
de.  Reklam, tidningar och sociala 
medier matar oss med att det vi är 
och har inte är bra nog. Bra nog 
för vem? Ibland får jag lust att 
dänga näven hårt i och ryta Basta! 
Det räcker nu! Dags att ta fram 
själens lås!

Börja med att titta dig i spegeln. 
Du är alldeles fantastisk människa.   
Med valkar/gråa hår/åderbråck/
finnar (stryk det som inte passar). 
Ingen har exakt samma fingerav-
tryck som du. Ingen tänker just 
dina tankar. Du är inte utbytbar. 
Du är dyrbar. Det du är duger. 
Det du har duger. Låt dig inte 
luras att tro att ”alla andra” lever  

FUNDERINGAR

Telefon: 128 00
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. 09.30–12.00

Förskolan SOLBACKEN
Förskolechef: ERIKA DAHL
Telefon: 617 51
solbacken@missionskyrkantibro.se

mer spännande, bättre liv. Det 
finns bara ett enda exemplar av 
mästerverket som är du. Perfekt? 
Nej. Inte alls. Men vem har lurat 
dig att tro att du måste och kan 
vara perfekt? Innerst inne vet vi 
nog allihop att grannens  gräs inte 
är grönare. Men hur skall vi  orka 
leva som att det var sant? Vi får 
pröva olika vägar.

För mig är det en hjälp att inte 
titta  för mycket på grejer jag inte 
behöver men vill ha. Att istället 
för att se svek och otrohet i TV, få 
prata med riktiga människor om 
livets skönhet och förskräcklighet.   
Och att jämföra sig med andra – 
det är en väg direkt i fördärvet.

En judisk legend, säger att vi 
skulle  gå omkring med en lapp 
i varje ficka. På den ena lappen 
står det: ”Du är bara ett sandkorn 
i universum”. På den andra lap-
pen står det: ”Gud skapade hela 
universum bara för dig.”

Går det riktigt ihop? Nej. Men 
det gör sällan det liv som är på 
riktigt. Det är allt bra stort att få 
vara med om detta. Livet menar 
jag. Jag ber varje kväll Gud om att 
få vakna en morgon till. Jag har 
fått fler bönesvar än jag kan räkna. 
Så tacksam!

Britta  Bolmenäs      

Telefon: 128 00
Mobil: 070-471 28 42
rebecca.dahl@missionskyrkantibro.se

BRITTA
BOLMENÄS
Pastor och 
församlings-
föreståndare

JERRY
GEGERFELDT
Pastor

REBECCA 
DAHL
Musikledare

Telefon: 128 00
Mobil: 070-471 28 03
emma.gunnarsson@missionskyrkantibro.se

EMMA 
GUNNARSSON 
Ungdomsledare

Själens lås



4 Missionskyrkan – Februari 2016

FEBRUARI

 1 MÅNDAG 18.00
  SMU-MAMMORNA
  Terminsstart

 3 ONSDAG 09.00
  ÖPPEN GEMENSKAP
  Diverse aktiviteter med
  fika kl. 10.30

 4 TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Högåskyrkan
  Antarktis
  Naturfotograf Jan Gustafsson

 5 FREDAG 19.00
  PRAISE'N WORSHIP
  Britta Bolmenäs

 6 LÖRDAG 09.00–11.00
  KVINNOFRUKOST
  Lust på livet
  Linda Ulmå, Alingsås

  LÖRDAG 19.00
  ÅMG - UNGDOMSMÖTE
  i Kroppetorp

 7 SÖNDAG 11.00
  KOMPISMÖTE
  Kärlekens väg
  Fastlagssöndagen
  Jerry Gegerfeldt
  Kompisteamet
  Hopp / Soul Children

 8 MÅNDAG 18.30
  FRISKVÅRDSALPHA
  – för tjejer, damer och tanter

 9 TISDAG 14.00
  ANDAKT
  Allégården

 10 ONSDAG 09.00
  KONGOGRUPPEN

  ONSDAG 18.00
  ASKONSDAGEN
  Nattvardsandakt
  Jerry Gegerfeldt

 11 TORSDAG 14.30
  DAGTRÄGFFEN
  Pingstkyrkan
  Resväskan, Mats Löwing

 12 FREDAG 19.00
  CAFÉET

  Goda gärningar-kväll

14 – 20 FEBRUARI
SPORTLOVSLÄGER i Sälen

 14 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Prövningens stund
  Britta Bolmenäs
  Nattvard

 15 MÅNDAG 18.00
  SMU-MAMMORNA

 18 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Brittgården

 19 FREDAG 14.00 och framåt
  CAFÉET

  Sportlovsaktivitet: Brädspel
  OBS! Tiden.

 21 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Den kämpande tron
  (It’s not over until
  the fat lady sings!)
  Annika Singleton

 22 MÅNDAG 18.30
  FRISKVÅRDSALPHA
  – för tjejer, damer och tanter

 24 ONSDAG 09.00
  KONGOGRUPPEN

 25 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Bäckliden

  TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Missionskyrkan
  På spåret: Vart är vi på väg?
   Jerry Gegerfeldt
  Rebecca Dahl och
  Emma Gunnarsson

 26 FREDAG 19.00
  CAFÉET

UPPSLAGET
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UPPSLAGET

  

27  LÖRDAG 15.00
  ÅRSMÖTE
  Equmenia Tibro och
  Tibro Missionsförsamling

 28 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST ÅRSHÖGTID
  Kampen mot ondskan
  - Byggnadsarbete pågår
  Britta Bolmenäs
  Mixturen

 29 MÅNDAG 18.00
  SMU-MAMMORNA

 29 MÅNDAG 18.30
  FRISKVÅRDSALPHA
  – för tjejer, damer och tanter

MARS

 2 ONSDAG 09.00
  ÖPPEN GEMENSKAP
  Diverse aktiviteter med
  fika kl. 10.30

 3 TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
   Högåskyrkan
  Syrien, som det såg ut
  före kriget
  Erna Roos, Sverker Lundahl

 4 FREDAG 19.00
  PRAISE´N WORSHIP
  PeA Karlsson, Lidköping

 5 LÖRDAG 19.00
  ÅMG - UNGDOMSMÖTE
  i Skövde

 6 SÖNDAG 11.00
  KOMPISMÖTE
  med Solbacken
  Livets Bröd
  Jerry Gegerfeldt
  Kompisteamet
  Barn från Solbackens förskola

I förra minikursen berättade 
vi varför vi behöver Nya tes-
tamentet. Men behövs det 
Gamla testamentet verkligen? 
Jo, det gör det. Vi kan inte vara 
utan GT därför att:

GT kompletterar NT:s budskap.
På en lång rad punkter i NT 

förutsätts vad som sagts i GT. 
Det gäller det som bland annat 
sägs om skapelsen, syndafallet, 
Guds utväljande av ett heligt 
folk, framtidsvisioner mm. Det 

är GT och NT tillsammans 
som förklarar vad Gud tänkt 
med sin frälsningsplan.

GT belyser NT:s hela föreställ-
ningsvärld.

På i stort sett varje blad i 
NT ges associationer till vad 
som sagts i GT. Det gäller inte 
enbart direkta citat, utan kan-
ske än mer de anspelningar 
på förhållanden i GT som det 
kräver stor förtrolighet med 
GT för att upptäcka. Jesus gör t 
ex ofta direkta anspelningar på 
GT i sina liknelser. För att för-
stå både Jesu och apostlarnas 
undervisning behöver vi den 
GT:liga bakgrunden.

GT vittnar om frälsningen i Kris-
tus.
Jesus ser hela sitt liv i ljuset av 
GT. Han börjar ju sin gärning 
med att i Nasarets synagoga läsa 
ett ord ur GT och förklara att 
”Idag har detta skriftställe gått 
i uppfyllelse”. På korset ropar 
han ”Det är fullbordat”. Och 
för lärjungarna ”Förklarar han 
för dem vad som i alla skrif-
terna har sagts om honom”. 
GT innehåller en mängd före-
bilder på den kommande Mes-
sias som går i uppfyllelse i Jesus. 
Listan kan göras lång, men GT 
behövs för att förstå NT. Där-
för behöver vi båda, hela Bi-
beln, för att förstå Guds vilja.

Månadens sång
I februari är månadens sång  
Var ett ljus i mitt mörker.

Den  sjungs i varje sön-
dagsgudstjänst och är skri-
ven av Linda Claremar och 
Lena Wohlfeil.
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KYRKTORGET

Kvinnokör
Vill du vara med och sjunga på 
kvinnokonserten den 12 mars? 
Så länge du är dam, kvinna, tjej 
eller tant går det alldeles ut-
märkt.

Vi övar första gången i an-
slutning till kvinnofrukosten 
den 6 februari. Vill du veta mer? 
Prata med Rebecca Dahl.

Kvinnofrukost 
med Linda Ulmå
Lördagen den 6 februari kl.  
9.00-11.00 är det dags för 
kvinnofrukost igen.

Allt för många förknippar 
hälsa med rårivna morötter 
och tråkiga joggingturer som 
aldrig blir av. Allt för många 
känner dåligt samvete då man 
pratar om att ta hand om sin 
hälsa.  

Men vad händer när vi i 
stället fokuserar på att försöka 
hitta lusten i de faktorer som 
får en att må bra - både fysiskt, 
psykiskt och socialt? Och vad 
händer med livet när vi inser 
att vi faktiskt kan påverka både 
hur saker går och hur vi mår 
med hjälp av vår egen inställ-
ning till oss själva, vår omgiv-
ning och till det som händer 
oss?

Många skratt, tänkvärda ord 
och massor av inspiration ut-
lovar Linda Ulmå i denna fö-
reläsning.

Du har väl inte missat att det 
startar en sådan här frisk sats-
ning för den ena halvan av be-
folkningen?
Så här ser en kväll ut:
•	Träning	som	passar	alla,
 otränad som vältränad.
•	Föreläsning	om	kristen	tro
 samt något gott att äta.
•	Kaffe,	munsbit	och	samtal	i

Nu startar vi friskvårdsalpha för 
tjejer, damer och tanter...

mindre grupper.
Kursen består av tio tillfällen 
under våren. Första samlingen 
blir måndagen 8 februari kl. 
18.30. Den gången kan man 
pröva om detta är något man 
vill fortsätta med. Pris: 400 
kr. Om du har frågor kan du 
kontakta Britta Bolmenäs eller 
hämta folder i Missionskyrkan.

På dagträffen den 25 februari 
kommer vi att göra flera”resor” 
i en variant av "På spåret".

Förutom att försöka lista ut 
vart de olika resorna går kom-
mer det också att ställas följd-

I år vill vi uppmärksamma 
fastan och dess goda konse-
kvenser. För fastan (att avstå) 
vill INTE göra livet hårdare 
och besvärligare, nej tvärtom, 
packningen blir lättare, målet 
för vår livsvandring blir klarare 
och vår längtan efter Gud blir 
innerligare.

Den kristna fastan handlar 
om att avstå  för att få. Vi får ta 
emot ännu mer av Guds kraft 
och liv. Den kristna fastan  har 
i olika tider och i olika tradi-
tioner tagit sig olika uttryck: 
man har levt i måttlighet och 

På spåret –Vart är vi på väg?
frågor genom sång och musik. 

Jerry Gegerfeldt, Rebecka 
Dahl och Emma Gunnarsson 
är ”tågvärdar” och skall försö-
ka lotsa deltagarna till de spän-
nande resmålen.

enkelhet, man har avstått från, 
nöjen, tidningar, tv, facebook 
och mycket annat, allt för att få 
mer tid tillsammans med Gud. 

 Vi inleder fastan  på Ask-
onsdagen med en andakt och 
nattvard där vi också tecknar 
ett askkors i pannan (på den 
som vill) som en påminnelse 
om vår förgänglighet och  att 
vi  en gång åter skall bli till 
stoft. Vi påminns också om att 
Gud gett människan ett löfte 
om en  befrielsen dag, så blir 
askkorset också en påminnelse 
om Jesus seger över döden.

Askonsdagen inleder fastan
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ETT MYLLER AV LIV

Praise'n Worship
En fredagskväll i månaden, 
precis när helgen börjar, har du 
möjlighet att få sjunga lovsång-
er, stilla ned dig och lyssna till 
god förkunnelse. Denna kväll 
är till för alla åldrar!

Vad händer nästa gång? Jo, 
den 5 februari talar vår Britta 
Bolmenäs och därefter, den 4 
mars, kommer PeA Karlsson, 
pastor och föreståndare i Lid-
köpings Missionsförsamling. 
En dynamisk och omtyckt för-
kunnare.

Häng me’ du me’
UPPTÄCKTSRESAN 4–11 år
MISSIONSKYRKAN
söndagar 10.45–12.15

UPPTÄCKTSRESAN LARGE 11–14 år
MISSIONSKYRKAN
söndagar 11.00–12.15

SPÅRARSCOUT årskurs 1–3
MISSIONSKYRKAN
tisdagar 18.00–19.15

UPPTÄCKARSCOUT från 10 år 
MISSIONSKYRKAN
torsdagar 18.00–19.30

ÄVENTYRARSCOUT från 14 år 
MISSIONSKYRKAN
torsdagar 18.00–19.30

BARNKÖREN HOPP  6 – 9 år
MISSIONSKYRKAN
onsdagar 17.30–18.15

TIBRO SOUL CHILDREN 10 – 14 år
MISSIONSKYRKAN
onsdagar 14.30–16.00

LOVSÅNGSTEAM 
åk 7 och uppåt 
MISSIONSKYRKAN
onsdagar 19.00–20.00

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

På sportlovet fyller vi tradi-
tionsenligt en buss och styr 
norrut. Närmare bestämt till 
Sälen! Vi ser fram emot detta 
av flera anledningen. Att få åka 
skidor i en nypistad backe, lära 
känna nya vänner och få höra 
mer om Jesus. Be gärna för alla 
deltagare och ledare under för-

Sportlovsläger i Sälen
beredelserna inför lägret och 
under lägret. Tack!
Om du hemifrån vill följa oss 
och se hur vi har det: kolla in 
hemsidan missionskyrkantibro.
se. Där kommer vi att skriva en 
blogg under veckan med alla 
tokiga upptåg. Lägrets hashtag 
är #salen16.

Den 19 februari börjar Caféet 
redan klockan 14.00 och hälsar 
alla sportlovslediga välkomna 
till Missionskyrkan för att spela 
brädspel.

Är du nyfiken på spel som 

Spela brädspel på sportlovet
Settlers, Carcassonne, Power 
Grid och Splendor? Dessa, och 
många andra, finns på plats och 
arrangörerna hjälper till med 
reglerna. Är du under 10 år bör 
du ha någon vuxen med dig.

Kompismöte & 
scoutinvigning
Årets första kompismöte hand-
lar om kärlekens väg. Vi kom-
mer att få träffa Sally och hen-
nes gäster på caféet och det 
kommer att bli spännande att 
se vad som kommer att hända 
den här gången. Och sen kan 
man ju fundera på vad pastorn 
skall säga om kärlekens väg?

Undrar du vad det blir för 
go'fika efter gudstjänsten? 
Häng på så får du se!



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

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

0504-122 06 - www.bods.se
Centrumgatan 6, Tibro

Vi kopplar in - Du kopplar av

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 


