
Lovsång–människans livspuls

Aktuellt från Missionskyrkan i Tibro
➜

Per Anders Karlsson, eller 
Pea som han kallas i var-
dagstal, är pastor i Lidkö-
pings missionsförsamling. 
I mars kommer han en 
fredag kväll att predika 
på lovsångsgudstjänsten 
”Praise’n Worship” i Mis-
sionskyrkan.

Pea har studerat till pastor vid 
Teologiska Högskolan i Stock-
holm och innan dess gick han 
en bibelskola på Götabro utan-
för Kumla. Familjen Karlsson 
består av frun och två barn på 
4 och 1 år. När jag frågar om 
hans fritidsintressen säger han:

Mars 2016www.missionskyrkantibro.se

Följ oss även på www.missionskyrkantibro.se
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fungerande kyrka inte är svaret 
och lösningen på. Jag är beredd 
att hålla med. Det är den lokala 
församlingen som Gud har valt 
att använda sig av i sin plan för 
en bättre värld och slutligen 
hela världens enda frälsning. 

Nåden räcker
Du skall tala på Praise'n Worship 
i Missionskyrkan. Vad betyder lov-
sång och tillbedjan för dig?

–Lovsång är varje kristen 
människas livspuls. Det kan låta 
lite olika, men innehållet är det 
samma: ”Välsignad vare han 
som kom i Herrens namn”.
Vad ska du tala om?

–Jag kommer troligtvis att 
säga något om ”Det jag vet, det 
är att nåden räcker”, avslutar 
Pea Karlsson.

 
Tell-Inge Leandersson

pastor. Jag hör inte till dem 
som motvilligt blivit kallade. 
Snarare har jag räckt upp min 
hand och anmält mig frivilligt 
att tjäna, om Jesus kan tänkas 
ha någon användning av en 
syndare som mig. Min bön har 
varit och är: Här är jag, Herre, 
sänd mig, säger Pea Karlsson. 

 Församlingen
Vad är kristen tro för dig?
-–Det är att tro på att Jesus är 
den första sanningen för mig. 
Det kommer före allt annat. 
Det är allt. Hur når vi som kyrka 
bäst ut till nya människor?

–Genom att älska dem och 
att utrusta församlingens med-
lemmar att bli bärare av evang-
elium till sin vardag. Att genom 
handling och ord representera 
Jesu kärlek varje dag enligt 
bästa förmåga. En församling 
integrerar redan stora delar av 
samhället genom sina många 
medlemmar. Vi når redan ut, 
men behöver göra något stra-
tegiskt med det.
Vad är vitsen med att tillhöra en 
församling?

–Den lokala församlingen 
är hoppet för världen. Någon 
har sagt: Det finns inte ett enda 
samhällsproblem som en väl 

–Jag är intresserad av kultur i 
allmänhet men av film, dra-
matik och sport i synnerhet. 
Jag spelar fotboll på låg nivå så 
frekvent jag bara kan och för-
söker att röra på mig efter sä-
song så mycket jag hinner. 

Han rattar också en film-
klubb vid sidan av sitt arbete 
och ser mycket sport på tv, 
främst engelsk fotboll och 
amerikansk fotboll. 

-–Jag lyssnar mycket på pod-
casts då jag just nu inte hinner 
läsa något nämnvärt. Dessutom 
är jag intresserad av amerikan-
ska personvalskampanjer och 
gruppsykologi och teknik.

Pastor
Varför blev du pastor?

–För att jag tror att jag pas-
sar som det och har känt en 
längtan till att arbeta som pas-
tor i en lokal församling. Till 
detta har jag fått min fallenhet 
för pastorsgärningen bekräftat 
längs vägen. Jag är en person 
som älskar att se människor 
blomma ut och komma till sin 
rätt och är väldigt fascinerad 
utav Jesus. 
Hur upplevde du kallelsen?

–Jag vet inte. Så länge jag 
kan minnas har jag velat bli 
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Frågan ovan har ställts på fredags-
kvällarna  i det populära fråge-
programmet "På spåret"  sedan 5 
september 1987. I nästan 30 år har 
det populära programmet rullat 
på och frågan: "Vart är vi på väg?" 
har ställts (minst) 663 gånger. 

Varje vecka samtalar jag med en 
eller flera människor som ställer 
sig frågan; vart är vi på väg? Fråge-
ställaren är då inte programledare i 
ett frågeprogram på TV utan fun-
derar då på vart vårt samhälle är 
på väg. Frågan har ofta sin grund 
i oro för framtiden då hela värl-
den verkar vara i gungning. Krig, 
flyktingströmmar, världsekonomi, 
klimathot och mycket annat ska-
par osäkerhet och otrygghet. 

Detta är inget nytt, människor har 
i alla tider levt under dessa villkor. 
Så har Gud genom hela  histo-
rien ropat till mänskligheten om 
att komma till honom för att få: 
trygghet, kraft, vila, nåd, kärlek 
och evigt liv. Gud söker dig, så 
sök du honom!

I skrivandes stund sitter jag på 
Konditori Vete-Katten i Stock-
holm och avnjuter en Twiggy 
(Passionsfruktmousse med hal-
lonyoghurtspannacotta på hassel-
lelnötsmaräng) därefter är jag på 
väg till ett antal butiker och där-

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

efter skall jag äta lunch och sedan 
skall jag nog gå på café igen och 
därefter skall jag ta bussen ut till 
Stora Essingen där jag parkerat 
bilen (gratis). Därefter är jag på 
väg hem.

Vi är ständigt på väg någonstans, 
till jobbet, till skolan, till tandlä-
karen, till fotbollen, till kyrkan, 
till kärleken, till.... Vi är ständigt 
på väg! Vi är på väg åt olika håll 
och till samma håll, vi är på väg. 
Vi drömmer och planerar (se-
mester) resor, en del vill till kylan 
och andra till värmen. En del re-
sor blir av och andra inte. Fast vi 
alla gör olika slags resor, jobb eller 
semester, korta eller långa så gör 
vi alla en gemensam resa, vi reser 
alla i tiden.

Starten, födseln, har vi gemen-
samt, liksom slutstationen döden 
De flesta resor kan vi välja in eller 
bort, men inte denna vår livsresa 
som går mot döden. Men, tack 
och lov för den kristna tron som 
förkunnar att döden inte behö-
ver vara slutstationen för oss. Nej, 
döden är besegrad och det eviga  
livet är möjligt genom tron på 
Jesus Kristus. På livets stora fråga: 
–Vart är vi på väg? blir trons svar: 
Himlen och det eviga livet! 

Jerry Gegerfeldt

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

Vart är vi på väg?
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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

 7 MÅNDAG 18.00
  FRISKVÅRDSALPHA

 8 TISDAG 14.00
  ANDAKT
  Allégården

 9 ONSDAG 09.00
  KONGOGRUPPEN

  10 TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Pingstkyrkan 
  Att jobba i Riksdagen
  Annika Eclund

 11 FREDAG 19.00
  CAFÉET

  Together
  Sporthallen

 12 LÖRDAG 17.00
  KONSERT om HOPP
  Av kvinnor – för alla

 13 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST 
  Modiga Maria
  Britta Bolmenäs
  Soul Children
  Bön- och offerdag för
  pastors- och diakon-
  utbildning

 14 MÅNDAG 18.00
  SMU-MAMMORNA

  MÅNDAG 18.00
  FRISKVÅRDSALPHA

 17 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Brittgården

17  TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Missionskyrkan 
  Glimtar från Ecuador
  Almeståls, Hannus,
  Sterners, m.fl.

 18 FREDAG 19.00
  CAFÉET

  Promiseland

 19 LÖRDAG 20.30
  EARTH HOUR
  Akustiskt Musikcafé

 20 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Palmsöndagen 
  Bli kvar
  Bengt-Inge Lidskog
  LP-vännerna medverkar
  Musikkåren

 21 MÅNDAG 18.00
  FRISKVÅRDSALPHA

  MÅNDAG 19.00
  EKUMENISK
  PASSIONSANDAKT
  Högåskyrkan
  Roland Eckerby

 22 TISDAG 19.00
  EKUMENISK
  PASSIONSANDAKT
  Missionskyrkan
  Kerstin Pilblad

UPPSLAGET
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UPPSLAGET

 23 ONSDAG 09.00
  KONGOGRUPPEN

  ONSDAG 19.00
  EKUMENISK
  PASSIONSANDAKT
  Pingstkyrkan
  Jerry Gegerfeldt

 24 TORSDAG 19.00
  GETSEMANNESTUND
  Brita Bolmenäs
  Nattvard

 25 LÅNGFREDAGEN 11.00
  GUDSTJÄNST
  Vid Jesu kors
  Jerry Gegerfeldt

 27 PÅSKDAGEN 11.00
  GUDSTJÄNST  
  Den största överraskningen
  Britta Bolmenäs
  Mixturen

APRIL
 
 1 FREDAG 19.00
  PRAISE´N WORSHIP
  Emma Gunnarsson

 3 SÖNDAG 11.00
  KOMPISMÖTE
  Möte med den uppståndne
  Jerry Gegerfeldt
  Kompisteamet och
  Kompisbandet
  Barnkören HOPP
  Nattvard

 4 MÅNDAG
  FRISKVÅRDSALPHA 

 5 TISDAG 14.00
  ANDAKT
  Allégården

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

  ONSDAG 09.00
  KONGOGRUPPEN

 7 TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Högåskyrkan
    Vårfrudag till Påsk
  Inger Widhja

Tiden före påsk är i kyrkoårets 
fastetid, fastan. Den börjar på 
askonsdagen (i år 10 februari) 
och slutar vid påsk. Fastan är en 
tid att ta livet lite mer på allvar. 
Att inte skjuta undan de svåra 
frågorna om prövningar, käm-
pande tro och ondska – utan 
tvärtom tillsammans med Jesus 
gå in i närkamp med livet.

Det är också en tid då vi kan 
få öva på att avstå från något 
gott i våra liv, för att ge rum för 
det som är ännu bättre. Kanske 
mindre  tid på sociala medier 
och mer tid med andra. Kan-
ske mindre tid med att shoppa 
och istället ge pengar till behö-
vande. Det finns  många olika 
sätt att fasta på. 

Fastan går över i fest vid påsk
Under hela februari och mars 
följer gudstjänsterna fastan. 
Det blir spännande och viktiga 
tillfällen att få fundera kring 
livets ljusa och mörka stunder.  
Vi går i närkamp med livet.

Påskveckan är den kristna 
trons största vecka. Det är då 
det största händer, att Jesus på 
korset besegrar självaste döden 
och ondskan. Därför samlas vi 
till gudstjänst varje dag utom 
lördag i påskveckan. Bibel-
orden talar om passion, svek, 
vänskap, övergivenhet, tårar, 
tröst, synd, död och liv.

På påskdagen firar vi den 
totala överraskningen -  att Je-
sus uppstod från det döda.
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KYRKTORGET

Earth hour
Lördag den 19 mars kl 20.30 
bjuder vi in till ett akustiskt 
musikcafé för att uppmärk-
samma Earth hour. Det blir ett 
blandat program, mycket stea-
rinljus och givetvis fika.

Månadens sång
Under mars månad är det 
sången "I Kristus själv" som är 
månadens sång.

Den är skriven av Keith 
Getty och Stuart Townend, 
med en svensk översättning av 
Åsa och Sara Burge. 

Ordet kanon betyder mät-
sticka, rättesnöre eller norm. 
Att bibelns böcker är kano-
niserade betyder att de utgör 
en norm för den kristna för-
samlingens tro och liv. Precis 
som varje bibelbok har sin till-
komsthistoria har både Gamla 
och Nya testamentet sin.

Gamla testamentet
GT delas ofta upp i Lagen, 
Profeterna och Skrifterna och 
tycks återspegla olika stadier i 
kanons framväxt och mycket 
talar för att det var Lagen (1-5 

På dagträffen den 17 mars 
kommer det att bli en rese-
skildring i ord och bild från 
en missionsresa till det vackra 

Mos) som först fick den aukto-
ritativa ställningen. Snart kom 
också Profeterna med och sist 
Skrifterna. Enligt judisk tradi-
tion hade Esra spelat en fram-
trädande roll vid sammanställ-
ningen. Kanoniseringen var i 
praktiken avslutad när vi nått 
nytestamentlig tid. Den slutliga 
fixeringen av GT gjordes vid 
en synod i Jamnia år 90 e.Kr. 
Detta var strax efter Jerusalems 
förstöring och judendomen 
hade ett starkt behov av kon-
solidering.

Nya testamentet
Från början fanns det inte nå-
got behov av ett NT, men när 
församlingen utsattes för an-
grepp från olika håll och av 

villolärare, främst gnostiker, 
ansåg man det nödvändigt att 
samla ihop det skrivna material 
som fanns och man ställde tre 
krav på en skrift för att få ingå 
i kanon:
• Skriften skulle ha direkt eller
 indirekt apostoliskt ursprung.
• Skriften skulle ha apostoliskt
 anseende och förelästs från
 början och i alla församlingar.
• Skriften skulle ha apostolisk
 lära.
De skrifter som finns i NT är 
inte där av en slump utan har 
genomgått noggrann prövning. 
Först i slutet av 300-talet e Kr 
kunde man på kyrkomöten 
slutligen bestäms vilka böcker 
som skulle ingå i den nytesta-
mentliga kanon.

Reseskildring från Ecuador

Ecuador. Några av resenärerna 
Sterners, Hannus och Almes-
tåls delar upplevelser och be-
rättar om sin resa.   
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ETT MYLLER AV LIV

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

Lovsång. Undervisning. Bön. 
Så enkelt och så stort på sam-
ma gång. Tre delar som tillsam-
mans skapar Praise'n worship. 
En gudstjänst en fredag i må-
naden.

Den fjärde mars 19.00 får 
vi besök av Pea Karlsson som 
kommer att predika.  Pea är 
föreståndare i Lidköpings mis-
sionskyrka. Rebecca Dahl 
kommer att leda lovsången 

och nu har lovsångstemet blivit 
större,. Otroligt roligt!
Vi ser fram emot en fantastisk 
kväll tillsammans!
•  Kom om du är nyfiken
 på Jesus.
•  Kom om du vill lära
 känna Jesus.
•  Kom om du vill få en
 starkare relation till Jesus.
Varmt välkommen och ta med 
dig grannen också!

Mars månads Praise'n worship

Lördag den 12/3 
kl. 17.00 blir det 
återigen en kon-
sert i Missions-
kyrkan för att 
uppmärksamma 
internationel la 
kvinnodagen.

Jenny Tapper, 
Towe Lindblom 
och Rebecca 
Dahl håller ihop 
det hela tillsam-
mans med sång-
are och musiker.

Det är fri en-
tré, men möjlig-
het kommer att 
ges för att ge en 
gåva till Panzi-
sjukhuset i Kon-
go. Efteråt blir det 
mingelfika. 

Konsert om hopp på kvinnodagen



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 


