
Från droger till tjänst hos Gud

Aktuellt från Missionskyrkan i Tibro
➜

Peter Ahlman hamnade ti-
digt i missbruk och grov 
kriminalitet. De tunga dro-
gerna och våldet styrde 
hans liv, och man menade 
att han skulle leva och dö 
som knarkare.

Peter  berättar att han är upp-
växt i en förort i Stockholm 
och där tillbringade han sina 
första 13 år i livet. Tillsammans 
med sin ett år äldre bror växte 
Peter upp med sina missbru-
kande föräldrar. Uppväxten var 
mörk och smärtsam, och Peter 
berättar att han tog sin första 
fylla när han var osannolika nio 
år gammal! Alkoholen kom för 
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som besöker kyrkor över hela 
Sverige för att berätta om sitt 
liv och uppmuntra till att följa 
Jesus och göra det han gjorde. 
Senaste besöket gjordes i en 
EFS-församling och nu är det 
alltså Tibro Missionskyrka som 
står på tur.

Cruisingen i Tibro
Torsdagen den 5 maj kommer 
Peter och ett tiotal vänner från 
Uppsala att besöka Missions-
kyrkan i Tibro, för att berätta 
om sina liv och om  vad Gud 
har gjort och gör. Han kommer 
också att undervisa om evang-
elisation och bön.

Hela gänget kommer att föl-
ja med ut på Cruisningen, där 
några medlemmar från Mis-
sionskyrkan kommer att fin-
nas med ”kyrkvagnen” för att 
bjuda på kaffe, samtala och be 
för den som önskar. Det skall 
bli spännande att komma till 
Tibro, säger Peter, som berättar 
att han har stekt kyckling un-
der vår (telefon)intervju då han 
inbjudit några av sina grannar 
på middag för att få samtala om 
livet och om det nya livet till-
sammans med Jesus!

Jerry Gegerfeldt

kyrkan till Pingströrelsen. Han 
påminner sig om den starka 
kärlek  han upplevde i en av 
Svenska kyrkans församlingar, 
dit han hade sökt sig. Peters 
sökande förde honom till en 
kyrka och mötet med en man, 
som uppmuntrade Peter med 
orden ” den som bankar på 
Guds dörr skall bli insläppt”. 
Peter berättar att han kom 
hem och där sade han till Gud 
” jag är redo”, och då kom Den 
Helige Ande över honom och 
han fick uppleva Guds kraft. 
Den kvällen blev Peter en ny 
skapelse och han blev fri från 
sitt missbruk och helad i sitt 
inre. Efter detta träffade han sin  
Camilla, som idag är hans fru.

Nytt liv!
Efter sin befrielse kände Peter 
en stark längtan efter att få be-
rätta om Guds stora kärlek och 
kraft. För några år sedan mötte 
han Torben Søndergaard, som 
undervisade om lärjungaskap, 
evangelisation och förbön för 
sjuka. Undervisningen gjorde 
starkt intryck och ledde fram 
till att Peter lever sitt liv i 
evangelisation och förbön. Pe-
ter leder idag  organisationen 
The Last Reformation Sweden 

bröderna att bli en flykt från 
den dystra verklighet föräld-
rarnas missbruk skapade. Flyk-
ten genom alkoholen ledde till 
ett allt tyngre missbruk och 
kriminalitet. 

1983 flyttade Peters mamma 
till Skåne med sina pojkar för 
att starta ett nytt liv,vilket hon 
lyckades med, men de båda 
bröderna klarade inte att bryta 
med sitt destruktiva liv. Med 
ökad ålder följde ökat miss-
bruk och stegrad kriminalitet, 
och konsekvensen blev att Pe-
ter dömdes till ett antal fäng-
elsestraff. Väl ute igen  sjönk 
han djupare och djupare ner i 
missbruk och misär, och efter 
några olika försök till rehabili-
tering med misslyckat resultat 
gav både myndigheterna och 
Peter själv upp. 

Ny människa
Genom olika vägar hamnade 
Peter  på ett härbärge, och vid 
sin vistelse där dök en man 
upp och berättade att ett nytt 
liv var möjligt genom tron 
på Jesus. Han berättar att det 
mannen sa skapade en strimma 
av hopp om ett nytt liv. I sitt 
sökande gick Peter till ett antal 
olika kyrkor, allt från Katolska 
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Dörren öppnades och ut kom ett 
tiotal meterhöga små människor 
utspringandes. I full vintermun-
dering och med pulkan i högsta 
hugg tog de sikte på backen fram-
för dem. Äntligen snö! Äntligen 
kunde de susa ned för backen så 
fort som de bara vågade. Barnen 
var överlyckliga, och tjuten som 
hördes vittnade om en skräck-
blandad förtjusning över både 
kylan och farten. 

Bredvid backen stod fröken. 
Road av barnens glädje som san-
nerligen smittade av sig, men hon 
såg lite frusen ut. Utan mössa och 
händerna nedstoppade i jackans 
fickor. Barnen var varma. Tjocka 
overaller, mössa, vantar och varma 
skor. I sin omsorg om de små hade 
de vuxna glömt bort sig själva. Jag 
kom att tänka på uttrycket ”det 
finns inga dåliga väder, bara dåliga 
kläder”, och det kan vara så att 
även förskolefröken tänkte den 
tanken. Att hon skulle ha klätt sig 
varmare.

Många gånger är vi bra på det. Att 
klä oss efter väder. Är det kallt ute 
– då klär vi oss varmt. Regnar det 
– ja, då tar vi kläder som passar 
för det.  Men så slog mig tanken – 
hur gör vi när det är dåligt väder i 
själen? När vi har de där dagarna 
då livet inte alls är lätt och man 
möter svårigheter, hur har vi då 
klätt vår själ? 

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

Så många gånger har jag hört 
människor säga att de någonstans 
på vägen tappade bort sig själva. 
I sin strävan efter något annat än 
det man har, i sin önskan om att 
andra ska ha det bra – då tappar 
man bort sig själv. Och plötsligt 
står man där. Med en frusen själ 
och utan att veta hur man ska ta 
sig vidare. 

Vad är det som får dig att må bra? 
Vilka stunder har du då du känner 
att själen blir starkare? Kanske är 
det en promenad. En kopp kaffe i 
solen. Ett träningspass på gymmet. 
En stund i bön med Gud. Kanske 
är det att prata bort flera timmar 
med en god vän. 

Påfyllnaden ser olika ut för oss alla 
och är du osäker på din – ta dig 
en stund och fundera. För man 
kan inte bara ge ut, man måste 
också fylla på. 

En av mina laddningsstationer är 
min inglasade balkong. Särskilt 
nu under tidig vår när solen är 
framme. Så min nästa lediga dag, 
då hoppas jag på sol. För då kom-
mer jag sitta där ute. Låta solens 
strålar värma ansiktet samtidigt 
som jag virar in själen i en tjock, 
varm halsduk.  

Rebecca Dahl

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

Vilken är din laddningsstation?
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APRIL
 
 1 FREDAG 19.00
  PRAISE´N WORSHIP
  Emma Gunnarsson

 3 SÖNDAG 11.00
  KOMPISMÖTE
  Förlåt
  Jerry Gegerfeldt
  Kompisteamet och
  Kompisbandet
  Barnkören HOPP
  Nattvard

 4 MÅNDAG 18.30
  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

 8 FREDAG 19.00
  CAFÉET

 

  Temakväll

 10 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Trovärdighet eller trofasthet  
  Ulf Bergsviker
  Gubbrockarna

 11 MÅNDAG 18.00
  SMU-MAMMORNA
   
 14 TORSDAG 10.30
  ANDAKT

  TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Pingstkyrkan
  Sång och musik av
  Sångarbröderna från Stöpen

 
15–16 APRIL

UNGDOMSHELG 4YOU

 15 FREDAG 19.00
  CAFÉET

  4YOU i Tibro

 17 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Vägen till livet
  Britta Bolmenäs
  4YOU-Teamet

 18 MÅNDAG 18.30
  FRISKVÅRDSALPHA 

 20 ONSDAG 09.00
  KONGOGRUPPEN

  ONSDAG 18.00–18.30
  BÖN

 21 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Bäckliden

  TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Missionskyrkan
  Några utvandrares livsöden
  Märta och Lars-Erik Nyberg

 22 FREDAG 19.00
  CAFÉET

  Planering inför hajk

 23 LÖRDAG 17.00
  VÄLGÖRENHETSKONSERT
  Elim Gospel och
  Gerald T Smith
  Insamling till  Amigos
  arbete bland gatubarnen
  i Colombia

UPPSLAGET
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UPPSLAGET

 24 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Växa i tro/ Förlåtelse
  Britta Bolmenäs
  Elim Gospel
  Bön- och offerdag 
  för nationella arbetet
  Växtloppis efter gudstjänsten
  
  SÖNDAGEN 17.00
  FÖRSAMLINGSFORUM

 25 MÅNDAG 18.00
  SMU-MAMMORNA

 29 FREDAG 19.00
  CAFÉET

 
  Jeriko med Fredax

 30 LÖRDAG 21.00
  VALBORGSMÄSSOFIRANDE
   Stadsparken

MAJ

 1 SÖNDAG 11.00
  KOMPISMÖTE
  Bön
  Jerry Gegerfeldt
  Kompisteamet
  Soul Children

 2 MÅNDAG 18.30
  FRISKVÅRDSLPHA

 3 TISDAG 14.00
  ANDAKT
  Allégården

 4 ONSDAG 09.00
  ÖPPEN GEMENSKAP

 5 TORSDAG 14.30
  KRISTI HIMMELFÄRDSDAG
  UNDERVISNING,
  INSPIRATION OCH BÖN
  Peter Ahlman

 
5–15 MAJ – TIODAGARSBÖN

 6 FREDAG 19.00
  PRAISE’N WORSHIP
  Jerry Gegerfeldt
 
 7 LÖRDAG 19.00
  GUDSTJÄNST
  Bön och evangelisation
  Carl-Olof Hultby

 8 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Bön och evangelisation
  Carl-Olof Hultby

I Bibeln finns en bok som 
berättar om de första kristna. 
Boken heter Apostlagärning-
arna och är skriven av läkaren 
Lukas. Där står om hur de för-
sta kristna samlades till ständig 
bön under tiden mellan dagen 
då Jesus lyftes upp till skyn 
(Kristi Himmelsfärdsdag) och 
den första Pingstdagen, då He-
lig Ande gavs till alla troende. 

Förra året ville vi inspire-
ras av detta och bjöd då in till 
tio dagar med särskilt fokus på 
bön tillsammamns. Så kommer 
vi att göra även i år! Varje dag 

Planera in tio dagar av bön
under perioden 5 till 15 maj är 
det bön morgon och kväll. 

Alla som är nyfikna på bön 
är välkomna till en eller många 
av samlingarna. En del är i 
Missionskyrkan och några i 
de andra kyrkorna i Tibro. Vid 
några samlingar är formen att 
enkelt sitta ned och be. Andra 
har prägel av undervisning och 
sång.

I nästa nummer av denna 
tidning finns mer informa-
tion om samlingarna. Planera 
redan nu in dessa dagar i din 
almanacka.

Brev över Nord-
atlanten
Prästen och författaren Lars-
Eric Nyberg gästar Dagträffen 
i Missionskyrkan tillsammans 
med sin fru Märta. 2009 gick 
Lars-Eric och Märta i pension  
och har sedan dess gjort mer än  
250 framträdanden med olika 
program. "Brev över Nordat-
lanten" är titeln på Lars-Erics 
femte bok och handlar om 
två bröder som utvandrade 
till Amerika och om deras 
livsöden. Lars-Erik och Märta 
framför sitt program "Brev 
över Nordatlanten" i ord och 
ton. 
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KYRKTORGET

Månadens sång
Jag tror på en Gud som är helig 
och varm, som ger kampglöd och 
identitet. En helande Gud som 
gör trasigt till helt, som stärker till 
medvetenhet...

Så lyder första versen i april 
månads psalm. Det är nummer 
837 i sångboken "Psalmer och 
sånger". Texten är skriven av 
Christina Lövestam och musik 
skriven av Jan Mattsson.

Sången kommer att finnas 
med i alla gudstjänster i april.

Efter gudstjänsten i Missios-
kyrkan 24 april finns växter till  
försäljning. Både växter att ha 
inne och ute i trädgården eller 
kanske på balkongen.

Behållningen av försäljning-
en går till Equmeniakyrkans 
missionsarbete, till exempel 

Helgen 23-24 april blir det 
rungande gospel tillsammans 
med Elim Gospel från Skövde 
och Gerald T Smith från Wash-
ington, USA. Kören har gästat 
oss tidigare, men det är första 
gången som de är här tillsam-
mans med Gerald som är kör-

Gospelhelg med Elim Gospel och Gerald T Smith

ledare och kompositör. Han är 
ofta här i Sverige och samar-
betar då med svenska gospel-
verkstaden över hela vårt land. 
Sedan ett par år tillbaka är han 
god vän med Elim Gospel och 
det blir en härlig helg i gos-
pelns tecken!

Lördag kl. 17.00 är det välgö-
renhetskonsert där insamlade 
pengar går till Amigos hjälpar-
bete i Colombia och på sönda-
gen kl. 11.00 medverkar de i 
gudstjänsten.  Missa inte dessa 
tillfällen som utlovar påfyllnad 
för både kropp och själ!

sjukvård och stöd till barns 
skolgång i Sydamerika.

Om du har möjlighet att 
bidra med växter till försälj-
ningen, ta med dem till Mis-
sionskyrkan och lämna dem 
före gudstjänsten. Din växt gör 
skillnad. Skänkt eller köpt.

Växtförsäljning som gör skillnad
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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

Att möta kristna ungdomar 
från andra ställen än sitt eget 
sammanhang tror vi är toppen! 
Lära känna vänner är alltid 
festligt. Och att lära känna och 
dela livet med andra kristna 
tror vi är en pusselbit i att orka 
vara kristen på gråa måndagar, 
när det kanske stormar och inte 
bara på läger där stämningen är 
på topp. 

15-16 april vill vi bjuda in 
dig som går i 7:an och uppåt 

Equmenia Tibro kommer i 
samarbete med kommunen att 
traditionsenligt hålla Valborgs-
firande i stadsparken lördagen 
den 30/4.

Firandet startar med fackel-
tåg, som avgår ifrån Missions-
kyrkan kl. 21.00.

Det blir vårtal av Maria Ma-
ric och Sång av Valborgskören. 
Det kommer att finnas möjlig-

till ungdomshelgen 4YOU. En 
helg fylld med Jesus, lovsång 
och ballonger . Vi börjar på fre-
dagkvällen och avslutar på lör-
dagen med möte på kvällen. 

Vad som händer däremellan 
vill vi inte riktigt avslöja... Men 
det är något du aldrig kommer 
att glömma, så mycket kan vi 
säga. Så häng med vetja! 

Mer information? Hör av 
dig till ungdomsledare Emma 
Gunnarsson

Ungdomshelg 4YOU i Tibro

Valborgsfirande i stadsparken

Paper by equmenia Tibro
Equmenia Tibro har ett sam-
arbete med Föreningspapper 
vilket innebär att du kan köpa 
toalett- och hushållspapper ge-
nom oss till finfina priser.

Enklast beställer du via Mis-
sionskyrkans hemsida, www.
missionskyrkantibro.se.

het att köpa bulle, korv, saft och 
kaffe. Firandet avslutas med ett 
fyrverkeri.

Minsta köp är en säck. Vi har 
också löpande försäljning i 
kyrkan.

Vill du beställa eller har 
några frågor är du välkommen 
att höra av dig till Malin Eriks-
son, 0709-72 14 02, malin@
gronhult.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 


