
Inte religion utan relation

Aktuellt från Missionskyrkan i Tibro
➜

Carl-Olov Hultby har va-
rit en av Equmeniakyrkans 
(tidigare Svenska Missions-
kyrkans) evangelister under 
många år. I takt med tiden 
har evangelistens arbetssätt 
förändrats, men uppdraget 
kvarstår. I maj kommer 
Carl-Olov till Tibro i sam-
band med bönedagarna.

Carl-Olov är sedan många år 
bosatt i Sala. Förutom att vara 
ute och tala i olika församling-
ar, ekumeniska sammanhang 
och på kristna konferenser 
runt om i landet är han också 
sångare och låtskrivare. Det är 
en sida av honom som har fått 
en nytändning på senare år, när 
han kommit att ingå, som en av 
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verkligen behövs och är nöd-
vändig svarar Carl-Olov ett 
entydigt ja. Han påpekar att 
både gamla och nya testamen-
tet betonar det så starkt, att han 
menar att det är livsviktigt. För 
utan en omvändelse kommer 
man att gå med ryggen åt Gud. 
Vad är det stora med kristen tro för 
dig?

–Att det inte är en religion 
utan en relation. En helad och 
upprättad relation mellan dig 
och Gud där Jesus är förmedla-
ren och Anden hjälparen

Carl-Olov Hultby avslutar 
med att säga att han tycker att 
det ska bli intressant att få be-
söka Tibro och dela evangeliet i 
samband med våra bönedagar. 

–Bönen tillhör också trons 
grunder. Där finns mycket som 
Anden vill påminna oss om.

Tell-Inge Leandersson

har aldrig gått över. Den lade 
ut riktningen för mitt liv, svarar 
Carl-Olov Hultby.
Varför behövs det speciella evang-
elister?

–Bibeln talar om fem tjäns-
tegåvor i Efesierbrevet 4. En 
av dem är evangelistens. Jag 
tror att Gud vill ha evangelis-
ter som alltid pekar på trons 
grunder. Detta för att sökande 
människor ska få vägledning in 
i livet med Gud, men också för 
att redan troende ska få påmin-
nelse och förnyad inspiration.
Hur har evangelistrollen förändrats 
under dina år som evangelist?

–Förändringen har mest 
med metoder att göra. Men då 
det gäller evangelistens ärende 
är det oförändrat. Människor 
behöver höra om Jesus och få 
uppleva honom. Behoven är 
enorma. Vi behöver fler evang-
elister.

Omvändelse
Vad betyder omvändelse för dig?

–Omvändelse är en medve-
ten attitydförändring hos mig, 
där jag vänder mig från min 
synd och självupptagenhet och 
öppnar upp för hjärtats relation 
med Jesus.

På frågan om omvändelse 

fyra, i den mycket uppskattade 
”Evangelistkvartetten”, som 
gjort flera skivinspelningar. De 
senaste åren har också innebu-
rit nya arbetsuppgifter för ho-
nom. Som kaplan på Israelresor 
har han på ett särskilt sätt lagt 
märke till hur upplevelserna av 
Bibelns land ger människor nya 
starka Gudsmöten. Som ledare 
för tysta retreater hemma i Sve-
rige har han fått se Guds Ord 
beröra människor på djupet. 
Carl-Olov har också fått göra 
några resor till missionsländer 
som de båda Kongostaterna, 
Pakistan och Bangladesh. Dessa 
resor har gett honom mycket 
ny inspiration.
Vad gör du på fritiden då?

–När jag kopplar av blir det 
ofta med en bok eller med ar-
bete i bikuporna. Och jag trivs 
med skidorna på vintern och 
kajaken på sommaren.

Evangelisten
Hur kom det sig att du blev evang-
elist?

–När jag kom till medveten 
tro på Jesus i övre tonåren gjor-
de han så starkt intryck på mig, 
att det direkt föddes en längtan 
inom mig att få dela med mig 
av Jesus till andra. Den längtan 

Missa inte
Hönökonferensen

2 - 10 juli!

Mer info på
honokonferensen.se
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Tidigt i våras genomgick jag en 
operation som skulle få min näsa 
att göra det den är skapt för men 
tidigare inte kunnat; hjälpa mig 
att andas. Att jag hela mitt liv inte 
har kunnat andas ordentligt ge-
nom näsan har jag inte reflekterat 
över förrän jag var på ett läkar-
besök i somras. Jag tänkte att det 
var naturligt att ständigt gå runt 
med en täppt näsa och jag kunde 
ju istället andas genom munnen,  
så syre fick jag ju på så sätt. Men 
i somras tyckte jag att jag under 
lite för lång tid var mycket mer 
täppt än vanligt, så jag bestämde 
mig för att uppsöka läkare. Läka-
ren tittade i min näsa rullade till-
baka med sin stol till skrivbordet 
och utbrast; du har en sned näsa! 
Skiljeväggen i näsan var sned och 
täppte då till vänster näsborre. Att 
jag gått runt och känt mig täppt 
och inte kunnat andas ordentligt 
var med andra ord inte så kons-
tigt. 

En vecka efter operationen var 
jag inne på sjukhuset för kontroll 
och i samband med den tog lä-
karen bort plastskenor och annat 
skrot som jag haft i näsan för att 
allting skulle läka som det skulle. 
Väl hemma efter sjukhuset så satt 
jag i soffan i min lägenhet och 
visste inte riktigt om jag skulle 
skratta eller gråta. För helt plöts-
ligt så kunde jag andas! Jag satt i 
flera minuter och andades in och 

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

ut genom näsan och tänkte: Är 
det så här det känns att andas ge-
nom näsan? Det kändes som att 
hela kroppen fylldes på med syre. 
Som om jag hela livet gått runt 
med brist på syre och att jag nu 
på riktigt fått känna hur det är att 
vara påfylld på riktigt. 

Jag tror att hösten och vinter gör 
att många av oss människor får en 
bildlig sned skiljevägg. Det blir 
lite tyngre att andas. Livet känns 
lite mer tungrott. Och att det blir 
mörkare och mörkare hjälper 
inte. 

Men så händer det någonting; 
det vänder. Fåglarna återvänder, 
solen kommer tillbaka med sina 
värmande strålar och man vågar 
hoppas på att våren kanske även 
kommer i år. Vi kan börja andas 
igen! 

Mitt i detta, övergången mel-
lan vintern och våren så firade vi 
påsk i år. En högtid som handlar 
om just detta; att livet övervinner 
döden. Jesus har gett oss ett löfte 
att oavsett hur livet ter sig och om 
det många gånger känns som att 
man inte får någon luft så kom-
mer livet alltid att vinna och en 
dag ska vi allihopa få känna hur 
det känns hur det är att andas på 
riktigt.

Emma Gunnarsson

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

Att andas på riktigt
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MAJ

 1 SÖNDAG 11.00
  KOMPISMÖTE
  Bön
  Jerry Gegerfeldt
  Kompisteamet
  Soul Children
  Kompisbandet

 2 MÅNDAG 18.30
  GYMPA och sedan BÖN
  För damer i alla åldrar

 3 TISDAG 14.00
  ANDAKT
  Allégården

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

 
5–15 MAJ

TIODAGARSBÖN

 5 TORSDAG 17.00
  KRISTI HIMMELFÄRDSDAG
  BÖNESAMLING

 6 FREDAG 19.00
  PRAISE’N WORSHIP
  Jerry Gegerfeldt
 
 7 LÖRDAG 19.00
  GUDSTJÄNST
  Smittande tro
  Carl-Olov Hultby

 8 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Bön och evangelisation
  Carl-Olov Hultby
  Nattvard

 9 MÅNDAG 18.00
  SMU-MAMMORNA

 12 TORSDAG10.30
  ANDAKT
  Brittgården

  TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Högåskyrkan
  Sami Kaukonen
  håller i programmet

12–15 MAJ
KONFALÄGER

 13 FREDAG 19.00
  CAFÉET

  Planering inför hajk

 14 PINGSTAFTON 19.00
  GUDSTJÄNST
  Möte med Suleman Manzuur

 15 PINGSTDAGEN 11.00
  GUDSTJÄNST
  Välkommen Helig Ande!
  Suleman Manzoor
  Sång avTina Manzoor

 19 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Bäckliden

  TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFEN
  Pingstkyrkan
  Vi minns Einar Ekberg; 
  Rolf Johansson och
  Dan Eclund

 20 FREDAG 19.00
  CAFÉET

  Caféhajk á la ungdomarna 

 21 LÖRDAG17.00
  VÅRKONSERT
  Sol, vind och  vatten
  Vårkören
  Tibro förenade brass
  Karin Engvall
  Verjin Ayvazian - Fiol  
  Musiker

 22 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Josef – den krossade drömmen
  1 Mosebok 37:1-36
  Britta Bolmenäs

 23 MÅNDAG 18.00
  SMU-MAMMORNA

UPPSLAGET
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UPPSLAGET

 
 26 TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFEN
  Mellan flyttfåglarna
  Sång och musik av Herr
  och Fru Hackspett
  Beppe och Marita Viström
 

 27 FREDAG 19.00
  CAFÉET

  Geocaching på cykel

 28  LÖRDAG19.00
  ÅMG Värsås

 29 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Josef – motgångens frestelser
  1 Mosebok 39-40:23
  Britta Bolmenäs

 31 TISDAG 14.00
  ANDAKT
  Allégården

JUNI

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

 2 TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Pingstkyrkan 

 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

TORSDAG 5 MAJ
17.00 Bön med Jerry Gegerfeldt
I caféet på nedre plan

FREDAG 6 MAJ
08.00 Bön
I caféet på nedre plan

19.00 Praise’n worship
Lovsångsgudstjänst
Jerry Gegerfeldt predikar

LÖRDAG 7 MAJ
09.00 Bön i caféet på nedre plan

19.00 Möte med Carl-Olov Hultby
Bön, tillbedjan och undervisning

SÖNDAG 8 MAJ
10.15 Bön i caféet på nedre plan

11.00 Gudstjänst
Predikan av Carl-Olov Hultby

19.00 Taizégudstjänst med nattvard

MÅNDAG 9 MAJ
08.00 Morgonbön
 på LP-kontakten, Borgargatan 6 

18.00 Stugmöte
 på LP-kontakten, Borgargatan 6 

TISDAG 10 MAJ
09.00 Bön i Kroppetorps missionshus

19.00 Undervisning om att lyssna i bön

ONSDAG 11 MAJ
08.00 Bön I Högåskyrkan

19.00 Bön i caféet på nedre plan

TORSDAG 12 MAJ
08.00 Bön tillsammans med
elevcoacherna
I caféet på nedre plan

19.00 Bön i Pingstkyrkan

FREDAG 13 MAJ
08.00 Bön tillsammans med
elevcoacherna
I caféet på nedre plan

19.00 Bön i caféet på nedre plan

LÖRDAG 14 MAJ
09.00 Bön i caféet på nedre plan

19.00 Möte med Suleman Manzoor
Tillbedjan och undervisning

SÖNDAG 15 MAJ
10.15 Bön i caféet på nedre plan

11:00 Pingstgudstjänst
Välkommen Helige Ande!

Bön för Tibro under 10 dagar



6 Missionskyrkan – Maj 2016

KYRKTORGET

Tiodagarsbön
Apostlagärningarna i Bibeln 
berättar att de första kristna 
var tillsammans i ständig bön, 
tiden  från  Kristi Himmelsfärd 
fram till Pingstdagen.

Vi inspireras av det och in-
bjuder till bön morgon och 
kväll varje dag denna period.
Samlingarna hålls i Tibros oli-
ka kyrkor. Några gånger är det 
möte med predikan och sång.
Andra samlingar är enklare.

Våra liv ser väldigt olika ut. 
Därför bjuder vi in till olika 
samlingar. Olika tider och olika 
former. Ett har de gemensamt 
– vi är tillsammans i bön!

Efter friskvårds-
Alpha...

Runt hela världen genomförs 
alpha-kurser, grundkurser i 
kristen tro. I världen har cirka 
25 miljoner människor deltagit 
i dessa

Under vintern och våren 
har ca 20 damer gått Frisk-
vårdsalpha i Missionskyrkan. 
Det har varit c:a 40 minuters 
träning av olika slag, sedan en 
sund måltid och därefter före-
drag om kristen tro och samtal 
i smågrupper. Alpha-kursens 
del 1 är slut, men många av 
deltagarna vill mötas även un-
der maj månad till gympa och 
sedan bön.

Nu är alla damer, töser och 
tanter som vill välkomna att 
pröva detta. Tränad eller oträ-
nad i kroppen, van eller ovan 
att be tillsammans med andra.

Måndagar i maj kl 18.30, 
samlas vi utanför kyrkan på 
nedsidan (vid beachplanerna) 
40-60 minuter ute, sedan kan 
man äta medhavd frukt och gå 
in för ungefär en kvarts andakt. 
Ta gärna med en matta att läg-
ga på marken och vattenflaska. 
Passar soffpotatis och tränings-
freaks!

Att lära känna de människor 
som  bibeln berättar om är en 
ibland glömd skatt. här finns 
människor att känna igen sig 
i, ta spjärn emot, utmanas och 
inspireras av.

En man som vi ska följa 
genom hans liv, från tonåring 
till mitt i livet är den Josef som 
första Mosebok berättar om. 
Under 4 gudstjänster i maj-
juni kommer vi följa hans liv 
genom med- och motgång, 
från krossade drömmar till 
uppfyllda drömmar. Vi tror att 
vi  har både tröst, mod och 
hopp att hämta från Josefs liv. 
I slutet av bibelns första bok, 
1 Mos, finns den längsta sam-

manhållande berättelsen. Den 
handlar om drömmaren Josef 
och  hans  bröder. Berättelsen 
om Josef har fascinerat och ut-
manat människor i flera tusen 
år. Handlingen rör sig från fa-
miljefrågor till storpolitik, re-
lationer, konflikter, svek, våld, 
lögner. Över Josef och hans 
familj  lägger  sig skuld, skam, 
besvikelser, livssorger men 
också oväntade vändningar.

För alla inblandade är den 
största utmaningen att hitta 
till förlåtelse,  försoning  och 
framtid trots allt som varit. På 
den slingriga vägen är Gud i 
allra högsta grad medvandrare 
och hjälpare.

Berättelsen om Josef i maj och juni

Bön är viktigt...
Varje söndag då vi firar guds-
tjänst kl 11, har vår kyrka "Sön-
dagsbönen" kl. 10.15-10.45. 
Alla som vill är välkomna till 
den här bönestunden som gör 
skillnad för Guds rike! (Juni 
– aug inte bön, med fr.o.m. 4 
september startar vi igen)
Innan varje styrelsemöte har 
vi också "Onsdagsbönen" kl. 
18.30-19.00.



7Missionskyrkan –  Maj 2016

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

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@missionskyr-
kantibro.se eller till rebecca.

Sol, vind och 
vatten
Lördag den 21/5 kl 17 är det 
vårkonsert i Missionskyrkan! 
Vi får lyssna till Karin Eng-
vall-sång, Verjin Ayvazian-fiol, 
vårkören och Tibro förenade 
brass. 

Efteråt finns det möjlighet 
till fika i vårsolen. Välkomna 
till en kväll med ett härligt och 
varierat program!

Månadens sång
”Ibland är livet smärtfyllt, ibland 
är glädjen stor. I allt är du bevarad 
i hans nåd.”

Denna trösterika fras finner vi 
i månadens sång i maj. I varje 
söndagsgudstjänst kommer vi 
att sjunga denna sång – Hymn 
för sökare. Skriven av Chris 
Rice och med svensk översätt-
ning av Erik Tilling. 

dahl@missionskyrkantibro.se. 
När kollot närmar sig får ni ett 
informationsbrev där ni för-
hoppningsvis får svar på allt ni 
behöver veta. Men tveka inte 
att höra av er om det är något 
som ni undrar över!

Tänk på att det är begränsat 
antal platser så anmäl er så snart 
som möjligt!



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 


