
Respekt och tillåtande klimat

Aktuellt från Missionskyrkan i Tibro
➜

Rolf Eriksson blev kom-
munalråd i Tibro hösten 
2015, men har varit kom-
munpolitiker i Tibro sedan 
80-talet när han började i 
socialnämnden. Via kom-
munstyrelsen blev han se-
dan oppositionsråd.

Rolf berättar att han alltid varit 
intresserad av samhällsfrågor. 
Det diskuterades en del poli-
tik i hemmet, under studieti-
den och på hans arbetsplatser. 
Vill man påverka hur våra ge-
mensamma skatteintäkter ska 
fördelas, så är politiskt engage-
mang ett utmärkt sätt att göra 
det på, tycker han. Därför blev 
han politiskt aktiv.

Kommunalrådet är tibrobo 
av födsel och ohejdad vana och 

Juni/Juli 2016www.missionskyrkantibro.se

Följ oss även på www.missionskyrkantibro.se
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ny förskola och nya grundsko-
lor behöver byggas samtidigt 
som vi ska ha en hög kvalitet 
på våra verksamheter.

Fyra visioner
Vilka visioner har du för Tibro?
• Att vi förblir en attraktiv 
kommun för våra invånare och 
besökare. 
• Att vi utvecklar våra fram-
gångsrika nätverk inom fören-
ings- och näringsliv. 
• Att näringslivet är framgångs-
rikt.
• Att vi lyckas integrera våra 
nya medborgare på ett bra sätt, 
och ser våra nya medborgare 
som en tillgång som berikar 
och tillför nya erfarenheter.
Hur ser du på kyrkornas roll?
–Kyrkornas engagemang i 
Tibro är oerhört viktigt. Det 
handlar ofta om insatser för 
samhällets mest utsatta. Det 
handlar också om att vara en 
mötesplats och att ge styrka åt 
många människor. Kyrkornas 
arbete, tillsammans med andra 
ideella organisationer och 
kommunen, bidrar i hög grad 
till att skapa det goda samhället 
för alla, avslutar Rolf Eriksson.

Tell-Inge Leandersson

Politik i Tibro
Hur är Tibros politiska klimat?
–Tibro har under långa perio-
der präglats av samverkan och 
uppgörelser i stora frågor. Jag 
försöker att föra det arvet vi-
dare från mina företrädare. Det 
är samtidigt viktigt att väljarna 
uppfattar skillnaderna mel-
lan partierna. Tibro är känt för 
stort gemensamt ansvar och 
god vilja att se möjligheter och 
lösningar på utmaningar.
Vad är det bästa med Tibro?

–Vi har den mindre kom-
munens fördelar när det gäller 
närhet och enkelhet.

Det handlar om barnom-
sorg, skola, föreningsliv, kul-
tur- och fritidsaktiviteter, nä-
ringsliv och handelsutbud. Här 
finns starka nätverk och social 
sammanhållning. Det kräver 
också respekt för olikheter och 
ett tillåtande klimat. Här finns 
en stark entreprenörsanda och 
ett engagemang samt en tillta-
gande stolthet över att vi åstad-
kommer bra saker tillsammans.
Vilka är de stora frågorna nu?

–Vi behöver få en högre 
måluppfyllelse i grundskolan 
och vi ska komma igång med 
välfärdsinvesteringarna. Ett nytt 
äldreboende, fler bostäder, en 

bor på Häggetorp. Han berät-
tar att han var SMU-scout i 
ungdomsåren och hade många 
fina upplevelser på läger och i 
övriga scoutaktiviteter. 

–Scouting är en utmärkt 
verksamhet med goda grund-
värderingar och gemenskap. 
Dessutom öppen för alla. 

Rolf har jobbat i möbel-
industrin, men annars är han 
lärare i framför allt matematik 
och fysik. På frågan om fritids-
intressen konstaterar han att:

–Fritiden krymper när man 
är politiker på heltid, men jag 
gillar att läsa, lyssna på musik 
och ser gärna dokumentärer 
och filmer. Att arbeta praktiskt 
med allehanda husprojekt är 
också en bra avkoppling.

Lärorikt
Är det roligt att vara politiker?

–Det är oerhört lärorikt 
och intressant. Du lär känna 
en massa olika människor och 
deltager i, och skaffar en rad 
nätverk.  Man får insikter och 
kunskaper som ska vägas ihop 
till en helhet. Prioriteringar 
handlar oftare om att välja bort 
än att välja till. En kommun 
bedriver en väldigt diversifie-
rad och komplex verksamhet. 
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Varje gång vi döper eller välsignar 
ett barn ber vi en särskild förbön 
över barnets framtid. I den bönen 
ber vi bland annat ”Gud, låt hen-
ne alltid behålla barnets förund-
ran.” Det är en viktig bön att be.

För en skriande bristvara i vårt 
rika land är just förundran. Jag 
tror att vi alla har massor att vin-
na på att odla förundran. Förund-
ran påminner oss om att saker är 
märkvärdigare än vi först tyckte. 
Det som såg självklart och banalt 
ut  är nästan alltid mycket större. 
Ett glas vatten – tänk att jag slapp 
gå en lång vandring till en brunn, 
köa där och sedan bära hem det 
tunga vattnet. I min egen kran 
härhemma kommer rent friskt 
vatten. Varenda dag. Stort! En 
gräsmatta – hur många miljoner 
grässtrån som ännu ett år vågat sig 
upp. Stort! En överfull diskbänk – 
jag har både haft mat att äta och 
porslin att äta den på. Stort!

Förmågan att förundras föds vi 
med. Därefter kan vi välja att mura 
in den eller låta den blomma. En 
del av oss blir aldrig förvånade, 
aldrig förundrade. Det känns som 
ett onödigt grått sätt att leva på.  
Förundran gör att inga dagar blir 
vanliga dagar. I varje dag finns 
skimrande ögonblick. Också i 
de svåra dagarna. Jag läste om ett 
spännande sätt att odla förmågan 
att förundras. Den smått galne 

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

konstnären Bill Drummond ex-
perimenterade på olika sätt för 
att öva sin  förundran. Han äls-
kade musik. Därför införde han 
en musikfri dag i veckan för att 
än mer uppskatta musik de dagar 
han ”fick” lyssna.  Inte nog med 
det. Varje jul gjorde han ett lotteri. 
Han la alfabetets bokstäver i en 
låda. Sedan drog han en bokstav. 
Året därefter fick han bara lyssna 
på musik av artister som började 
på den bokstaven. Efter det året 
fick han aldrig mer lyssna på dem. 
Detta gjorde att varje låt han hör-
de blev än mer dyrbar.  Experi-
mentet hjälpte honom att förstå 
att varje dag sker unika saker. Att 
inga dagar är vanliga dagar.  

Kanske tycker du att Bill Drum-
mond överdrev. Ja, kanske det. 
Men han visar att det är vårt att 
satsa stort för att att återerövra sin 
förundran.  

Glöm inte att packa ned förund-
ran i ditt sommarbagage! För-
undran över musiken i regndrop-
parna. Styrkan i stormen. Smaken 
av nybryggt kaffe. Doften av 
kåda. Förundran att du fått lära 
dig läsa. Att vattnet är så hiskeligt 
iskallt när du dyker i. Det finns 
inga vanliga dagar. Det finns inga 
vanliga människor.  Också du är 
förundrans-värd!

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

Odla förmågan att förundras
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JUNI

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

 2 TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Pingstkyrkan
  Sång och musik
  av Dan Eclund
   och Strängbandet
 
 3 FREDAG 19.00
  CAFÉET

    
  Avslutning

 5 SÖNDAG 17.00 / OBS tiden!
  KOMPISMÖTE
  Skapelsen
  Jerry Gegerfeldt
  Kompisteamet och
  Kompisbandet
  Barnkören Hopp
  Soul Children
  Efteråt:
  KOMPIS SOMMARFEST
   Tårtbuffe

 9 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Brittgården

 12 SÖNDAG 17.00
  GUDSTJÄNST
   Josef – medgångens frestelser
  1 Mosebok kapitel 41-43
  Britta Bolmenäs
  Sång av Lena Kråklind
  Nattvard

 16 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Bäckliden

 19 SÖNDAG 17.00
  GUDSTJÄNST
  Josef – vägen till insikt och
  förlåtelsens kraft
  1 Mosebok kapitel 44-47
  Britta Bolmenäs
  Mixturen

 24 FREDAG 16.00
  MIDSOMMARFIRANDE
  på Missveden
  Se notis sidan 5

 26 SÖNDAG 17.00
  GUDSTJÄNST
  Skapelsen
  Ulf Bergsviker
  Sång

 28 TISDAG 14.00
  ANDAKT
  Allégården

 JULI

Söndagarna i juli och första
söndagen i augusti firar vi

gudstjänsterna tillsammans
med Pingstkyrkan

 3 SÖNDAG 17.00
  GUDSTJÄNST
  i Missionskyrkan
  Göran Lundmark
  Sång av Lina Johansson

 7 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Brittgården

 10 SÖNDAG 17.00
  GUDSTJÄNST
  i Pingstkyrkan
  Ulf Bergsviker

 14 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Bäckliden

 17 SÖNDAG 17.00
  GUDSTJÄNST
  i Missionskyrkan
  Stig Ekström
  Sång

 24 SÖNDAG 17.00
  GUDSTJÄNST
  i Pingstkyrkan
  Ulf Bergsviker

 26 TISDAG 14.00
  ANDAKT
  Allégården

UPPSLAGET
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UPPSLAGET

 31 SÖNDAG 17.00
  GUDSTJÄNST
  i Missionskyrkan
  Roland Eckerby
  Sång

AUGUSTI

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

 4 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Brittgården

  TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Högåskyrkan 

 7 SÖNDAG 17.00
  GUDSTJÄNST
  i Pingstkyrkan
  Britta Bolmenäs
  Nattvard

16.00
Midsommarstången reses

Dans kring stången

17.00
Assyrisk folkdans

17.30
Musikunderhållning

18.30
Sång och musik med

Anna Boman-Hald
och Björn Hald

Andakt: Britta Bolmenäs

Tipspromenad
Chokladhjul

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

Temat om Josef 
fortsätter i juni
Från 22 maj–19 juni lär vi 
känna Gamla testamentets Jo-
sef i våra gudstjänster. Dröm-
maren Josef och de krossade 
drömmarnas Josef.

Berättelsen om Josef i Bi-
belns första bok, Första Mose-
bok, har fascinerat och inspi-
rerat människor i flera tusen 
år. Den berättar om familjere-
lationer och storpolitik, livet i 
all dess skörhet, smärta och nya 
starter. 

Berättelsen lyfter så mycket 
av det som är våra liv, relationer 
mellan syskon i en familj med 
flera föräldrar. Svek, övergrepp 
och lögner. Det finns också 
besvikelser och livssorger såväl 
som oväntade vändpunkter. 
Den största utmaningen för 
alla i berättelsen om Josef är att 
finna vägar till försoning och 
förlåtelse.

Gudstjänster 
tillsammans 
med Pingst- 
kyrkan
Under sommaren 2016 utö-
kar vi det samarbete som vi 
haft med Pingstkyrkan under 
många år. 

Tidigare år har vi firat fyra 
gudstjänster tillsammans. Nu 
ökar vi till sex stycken. Varan-
nan vecka samlas vi till guds-
tjänst i Missionskyrkan och 
varannan vecka i Pingstkyrkan.

När gudstjänsten är i Mis-
sionskyrkan svarar Pingstkyr-
kan för predikan och tvärtom 
när gudstjänsten är i Pingstkyr-
kan.  Även ansvaret för sång- 
och musikmedverkan delas 
mellan församlingarna.

Kom och upplev gudstjänst-
glädjen tillsammans i våra kyr-
kor under sommaren.
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KYRKTORGET

Sommarfest!
Söndag den 5 juni är det kom-
pismöte och sommarfest!

Vi får träffa Sally och alla 
hennes vänner för sista gången 
den här terminen.

Våra båda barnkörer är med 
och sjunger och en sommar-
present väntar alla familjer som 
kommer. 

Vi hoppas på strålande väder 
för efteråt väntar det grillning 
och tårtbuffé!

Så kom på fest! Och du - 
kom ihåg att det är kl 17.00!

Månadens sång
Även om vi inte ser vägen,
kan vi tro och hoppas på Dig.

Dessa rader av förtröstan fin-
ner vi i juni månads sång.  
Sången heter "Allt som Du har 
sagt" och är skriven av Åsa och 
Micke Fhinn. 

Månadens sång i juli är en 
av våra mest kända och älskade 
väckelssånger: psalm 259.

Saliga visshet, Jesus är min!
Himmelens glädje
fyller mitt sinn.
Född av hans Ande,
ren i hans blod,
får jag förtröstan, 
styrka och mod.
Han är min glädje,
han är min sång
honom jag prisar livsdagen lång.

På 200-talet f Kr översattes 
Gamla testamentets böcker 
från hebreiska till grekiska 
av 70 lärda män i Alexandria. 
Översättningen kom att kallas 
Septuaginta, efter de 70.

Förutom att ha en annan 
ordning på böckerna än i det 
judiska GT, finns det i Sep-
tuaginta även fler böcker, de 
vi brukar kalla apokryfer. Dit 
räknas: Judit, Visheten, Tobit, 

Hönökonferensen 
Har du planerat semestern än? 
Unna dig en vecka eller en 
eller ett par dagar, med väst-
kustsol för kroppen och andlig 
uppbyggelse för själen.

Första veckan i juli (2-10) 
pågår Hönökonferensen på 
Hönö i Göteborgs skärgård.

Hönökonferensen är en 
mötesplats för alla åldrar. 

Anders Sjöberg och Magnus 
Malm leder bibelsstudier. På 
kvällsmötena predikar Carin 
Dernulf och Patric Forsling.  

Under ungdomsmötena ta-
lar bland andra Johanna Buller 
och Jonas Lund.

Troligen är det sista året som 
konferensen hålls i tält då man 
beslutat bygga en större hall.

Mer information hittar du på 
www.honokonferensen.se.

Syrak, Baruk, 1-2 Mackabéer-
boken, Tillägg till Ester, Tillägg 
till Daniel och Manasses bön.

Septuaginta kom att bli be-
tydelsefull i de unga kristna 
församlingarna som uppstod 
till följd av den kristna mis-
sionen. Dessa församlingar var 
till stor del grekisktalande, och 
man blev väl förtrogen med de 
apokryfiska böckerna. När Bi-
beln översattes till latin var det 
naturligt att apokryferna kom 
med. I den romerska kyrkan 
jämställs de med GT:s böcker. 
Reformerta kyrkor räknar inte 

med apokryferna. Lutherska 
kyrkor har med dem, men ger 
dem en lägre rang. Luther sade 
t ex att de inte kan räknas lika 
med den heliga Skrift, men 
ändå är ”goda och nyttiga att 
läsa”.

Länge fanns apokryferna 
med i våra svenska biblar, men 
på 1800-talet försvann de un-
der inflytande från Brittiska 
och Utländska bibelsällskapet. 
I och med Bibel 2000 har apo-
kryferna åter tagits med i den 
svenska Bibeln och är placerade 
mellan GT och NT:s böcker.
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ETT MYLLER AV LIV

Snart är det sommarlov och 
det inleder vi med sommar-
kollo! 20-23 juni i SMU-stu-
gan. Kollot är för dig som är 
född mellan 2004-2007.

Vi håller på mellan klock-
an nio till fyra varje dag, men 
mellan onsdag och torsdag har 
vi en övernattning, så då blir 
det lite andra tider.
Kostnad: 200 kronor
2 syskon 350 kronor
3 syskon 450 kronor

Du anmäler dig genom att 
skriva ett mail där du skriver 
namn och födelseår på den du 
anmäler och skickar till emma.
gunnarsson@missionskyrkan-

tibro.se eller till rebecca.dahl@
missionskyrkantibro.se. 

Tveka inte att höra av er om 
ni undrar över något.

Tänk på att det är begrän-
sat antal platser, så anmäl er så 
snart som möjligt!

Lägersommaren
Scoutläger
Årets scoutläger, Munkaspe-
len, har OS-tema och går av 
stapeln på Munkaskog utanför 
Habo. Den 18-22 juni träf-
fas omkring 350 scouter från 
tio scoutkårer i Västergötland. 
Lägret är för såväl spårarscouter 
och upptäckarscouter som de 
lite äldre äventyrarscouterna.

Tonårsläger
I juli är det äntligen dags for 
årets goaste vecka! Närmare 
bestämt 26–31 juli. En vecka 
fylld med Gud, absurda mäng-
der glass och gôtt häng. Bo-
bergsgården, som ligger vid 
västkusten, en mil från Fal-
kenberg, är lägerplats. Allt som 
behövs är bra väder och att du 
hänger med!

Under veckan kommer du 
att få tillvaron förgylld med se-
minarier, workshops, lägerbål, 
bad, go' mat och allmänt säll-
skapande. Det kommer att bli 
en vecka där du får möjlighet 
att lära känna både nya vänner 
och Jesus bättre. 

Så häng med på detta fantas-
tiska och dra med dig en vän! 
Det kommer att bli en vecka 
du sent kommer att glömma!

Har du några frågor? Ring 
eller sms:a Emma Gunnarsson, 
0768-494340.

Be gärna för lägren!

Vad är meningen med livet? 
Hur gör man slut? Att vara 
tonåring... Vem är Gud? Du 
kanske tycker att det vore lite 
kul lära känna nya kompisar?!
Kanske snurrar sådana eller helt 
andra tankar i ditt huvud. Om 
man ska börja 8:an är KONFA 
ett riktigt bra sätt att fundera 
ihop med andra om så'nt och 
mycket annat.

Konfirmationsläsning i Mis-
sionskyrkan startar på hösten 
och avslutas i september året 
efter. Läsningen är onsdagar kl. 

Ny konfagrupp i Missionskyrkan
14.30. Några hajker, ett läger 
och en helg i Stockholm står 
också på programmet.

Du kan anmäla dig direkt 
till britta.bolmenas@missions-
kyrkantibro.se eller på infor-
mationsmötet, som äger rum 
onsdagen den 7 september kl. 
18.30.

Sedan drar konfan igång den 
12 oktober.

Tveka inte att höra av dig 
med frågor till Jerry Geger-
feldt, Emma Gunnarsson eller 
Britta Bolmenäs.



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 


