
Alpha så bra att det blev Beta

Aktuellt från Missionskyrkan i Tibro
➜

Erika Dahl jobbar som chef 
på Solbackens sedan drygt 
ett och ett halvt år sedan. 
Förskolan drivs av Tibro 
Missionsförsamling och är 
en fristående förskola med 
kristen profil.

Vi är en ganska liten förskola 
med två avdelningar berättar 
Erika som jobbat drygt 13 år 
på Solbacken innan hon blev 
chef där. Som chef för verk-
samheten ser man jobbet i ett 
nytt perspektiv, vilket kan vara 
nyttigt säger Erika. Anled-
ningen till vårt samtal är att jag 
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olika skeenden av livet och 
tänkte ganska olika kring li-
vet och den kristna tron vilket 
gjorde det spännande säger Er-
ika. Under kursens gång gick 
jag ganska ofta på gudstjänst 
och där berörde man saker 
som vi talat om på Alphan och 
jag kände att gudstjänsterna 
var berörande och förde mig 
närmare Gud.

Betakurs
 –Jag tyckte att kursen verk-
ligen var givande och jag såg 
fram emot varje Alphakväll. 
När kursen var slut kunde jag 
och nästan hela gänget från Al-
phan gå en fortsättningskurs 
som kallas Beta och är en för-
djupning i den kristna tron. 

Efter att ha gått både en Alpha och 
en Betakurs måste du väl ha svar 
på alla frågor om livet och tron? 
–Jag lärde mig en hel del ge-
nom föredragen och samtalen, 
bland annat att vi inte kan eller 
behöver ha alla svar om livet 
och om Gud och det känns 
befriande säger Erika som av-
slutar med att säga att lärandet 
fortsätter genom hela livet. 

Jerry Gegerfeldt

med att äta en enkel måltid 
och sedan hålls ett fördrag med 
ett förutbestämt tema och efter 
föredraget dricker man kaffe 
och samtalat utifrån föredra-
get.

Olika teman
–Mig passade det bra att kom-
ma efter jobbet och det var en 
förmån att komma till dukat 
bord. Jag tycker att föredragen 
var intressanta och gav mycket 
även om det ibland på förhand 
såg ut att vara ett svårt tema 
fortsätter Erika. De olika tema-
na utgick från Bibeln men det 
handlade lika mycket om våra 
egna liv.

–Vi som gick Alphakursen var 
ganska olika och befann oss i 

undrar vad hon tyckte om den 
Alphakurs hon gått i Missions-
kyrkan. 

Förskola med
kristen profil

Varför gick du en Alphakurs?
–Som barn gick jag i söndags-
skola och fortsatte sedan med 
scout och tonår och var alltså 
med på en massa olika saker i 
kyrkan, men efter det blev det 
inte så mycket mer. 

–När jag började på Solback-
ens förskola kom jag i kontakt 
med kyrkan igen och kände att 
jag behövde mer kunskap om 
den kristna tron då vi har en 
kristen profil på förskolan be-
rättar Erika Dahl.

–En person i Solbackens sty-
relse bjöd in mig till en Alpha-
kurs och jag hängde på. När 
jag tackade ja till Alphakursen 
visste jag inte riktigt vad som 
väntade, men jag hade för-
hoppningar om att lära mig 
mer om den kristna tron.

Vad är en Alphakurs?
–Alpha är en grundkurs i kris-
ten tro med ett bra koncept 
som passade mig. Man börjar 
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Jag sitter vid Vätterns västra strand 
och blickar ut över vattnet. Ett 
antal båtar stävar framåt med vin-
den i aktern. På den östra sidan av 
Vättern ser jag lastbilar och bilar 
som är på väg, ovanför mig ser jag 
ett flygplan sväva förbi. Jag är just 
nu på scoutläger på Munkaskog 
och sitter nere vid vattnet med 
mina funderingar både till tid-
ningen och livet. 

Jag har en massa frågor och fun-
deringar om framtiden; hur skall 
det gå för Sverige i Fotbolls-EM. 
Den ständiga frågan:  Vad skall det 
bli för väder i sommar? Förresten, 
vart är den där stora båten på väg? 
Vart skulle flygplanet som nyss 
flög över? Undrar om det kom-
mer att fångas mycket fisk på årets 
fiskeresa? En del av dessa frågor 
vet jag svaret på i höst, men en del 
av frågorna förblir obesvarade. 

Som människa stöter man på 
många olika frågor och funde-
ringar av olika dignitet. I varda-
gen kan frågor handla om vad 
man skall äta till middag, hur man 
skall vara klädd på bröllopet el-
ler 50-års kalaset? Den typen av 
frågor är oftast inte livsviktiga och 
går ganska snart att avhandla.

Ibland händer saker som gör 
att livet liksom stannar upp och 
man börjar fundera. Så var det 
för en man och kvinna som hade 
gått en del i kyrkan i början av sitt 
äktenskap men efter en tid läm-
nade man Gud och kyrkan. Vid 

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

en semesterresa i Frankrike med 
bil och husvagn kom en mötan-
de lastbil i full fart över på parets 
sida. Den tunga lastbilen snud-
dade bilen och träffade den lite 
bredare husvagnen med full kraft 
och slogs sönder.

När paret som undkom döden 
med några centimetrar samlade 
ihop sina ägodelar fick de se en 
bok bland spillrorna. Boken  var 
den bibel som de hade läst när de 
gick i kyrkan och den låg nu upp-
slagen. Mannen tog upp den och 
ögonen föll på några rader och 
läste: " Var redo, ty ingen vet da-
gen eller stunden". Mannen och 
kvinnan insåg att de varit mycket 
nära att mista livet och orden från 
bibeln gjorde att de ställde frågor 
och funderade, vilket ledde fram 
till att de vände tillbaka till Gud 
och kyrkan.

Oavsett hur ditt liv ser ut just 
nu vill jag uppmuntra dig att 
stanna upp inför de stora frågorna 
i livet: Varför finns jag? Vad är me-
ningen med livet? Finns Gud? Att 
fundera för sig själv är gott. Ännu 
bättre är det att tänka, fundera 
och samtala med andra, precis 
som Erika gjorde som framgår av 
denna tidnings intervju. Förutom 
Alphakurs vill jag uppmuntra dig 
att gå på gudstjänst och lyssna 
till sånger och predikningar som 
handlar om ditt liv.

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

Stanna upp inför livets frågor
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AUGUSTI

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

 4 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Brittgården

 7 SÖNDAG 17.00
  GUDSTJÄNST
  i Pingstkyrkan
  Britta Bolmenäs
  Nattvard

 11  TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Bäckliden

 14 SÖNDAG 17.00
  GUDSTJÄNST
  Om fjättrar, frifräsare och frihet
   Annika Singleton
  Sång av Elin och Josef Sterner
 
 18 TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Missionskyrkan
  Fängelse i förvandling
  Börje Erdtman

19 – 20 AUGUSTI
CAFÉT

UPPTAKTSHELG
Hults sommarhem

 21 SÖNDAG 17.00
  GUDSTJÄNST
  Jerry Gegerfeldt
  Covenant Players
  Sång av Rebecca Dahl
  
 23  TISDAG 14.00
  ANDAKT
  Allégården

 26 FREDAG 19.00
  CAFÉT

  
 

 28 SÖNDAG 17.00
  GUDSTJÄNST
   En salig blandning
  Om enhet i Kristus
  Britta Bolmenäs
  

 SEPTEMBER

 1 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Brittgården

  TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Högåskyrkan
  Blommor och så'nt
  Anna-Karin Johansson

 2 FREDAG 19.00
  CAFÉT

 4 SÖNDAG 11.00 - OBS tiden!
  GUDSTJÄNST
  – SAMLINGSHÖGTID 
  – SUPERSÖNDAG
  Föra till tro, växa i tro,
  dela vår tro
  Britta Bolmenäs
  Jerry Gegerfeldt 
  Kyrklunch och eftermiddag
  med aktiviteter för alla!

 8 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Bäckliden

  TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Pingstkyrkan
  Glimtar från EU-parlamentet
   Isabelle Waldenvik

UPPSLAGET

Gudstjänsttider 
i augusti och 
september
Vi tackar Pingstkyrkan för god 
gemenskap under de 6 veckor 
då vi firat gudstjänst tillsam-
mans varannan vecka hos var-
andra.

Från och med 14 augusti 
har vi återigen gudstjänst i 
Missionskyrkan varje söndag. 

Under augusti månad fi-
rar vi gudstjänst kl.17.00 med 
grillning efteråt.  Från septem-
ber börjar vi kl.11.00 och då 
med kyrkkaffe efteråt.
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UPPSLAGET

Supersöndag 
med samlings-
högtid
Dags för en ny termin att 
komma igång. För att fira detta 
har vi samlingssöndag 4 sep-
tember.

Vi startar med gudstjänst 
kl. 11.00. Församlings pastorer 
medverkar. Efter gudstjänsten 
blir det kyrklunch till själv-
kostnadspris.

Efter det blir det en skön 
eftermiddag tillsammans med 
lekar, skratt och prat. 

Du får även möjlighet att 
lära känna nya människor och 
se bekanta ansikten.

Söndag den 21 augusti med-
verkar den internationella tea-
tergruppen Covenant Players 
med drama i gudstjänsten.

Covenant Players är en 
grupp skådespelare från olika 
länder. De lever hela sina liv i 
kappsäck och reser över hela 
världen för att spela teater på 

Alpha är en kurs för alla som 
är intresserade av att upptäcka 
vad kristen tro handlar om.

Vem som helst kan gå en 
Alphakurs, men den vänder sig 
speciellt till dig som är nyfiken 
på och vill utforska den kristna 
tron närmare, eller är osäker på 
vad du egentligen tror på. 

En kurskväll består av en 
enkel måltid, ett föredrag och 
samtal i smågrupper. Föredra-
gen behandlar ämnen som: 
Vem är Jesus? och Varför skall 
jag be och hur? Hur leder Gud 
oss? Helar Gud idag? Vad skall 
vi ha kyrkan till?

Gå en Alpha - grundkurs i kristen tro! Start 15 september 2016

Första kvällen är en "prova på 
kväll" kl. 18.00 – 20.30

Sedan följer 10 torsdagskvällar 
kl. 18.00 – 20.30

En lördag kl. 9.00–15.00 har 
vi en fördjupningsdag.

Kostnad: 300 kronor och in-
kluderar mat, och material.

Ledare för kursen är: Jerry 
Gegerfeldt och Kjell Hultsten

Anmälan till: 
jerry.gegerfeldt@missionskyr-
kantibro.se, 070-29 44 396 
eller Kjell Hultsten: 
070-521 22 19

Gudstjänst med drama
skolor, fängelser, kyrkor med 
mera.

De spelar både på svenska 
och engelska. I gudstjänsten 
kommer de att spela endast på 
svenska.

Missa inte denna spännande 
möjlighet att se välspelad teater 
i gudstjänsten.
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KYRKTORGET

Upptaktshelg 
med Cafét
Cafét kallar vi tonårsverksam-
heten i Missionskyrkan och hit 
är du välkommen om du går i 
årskurs 7 och uppåt. 

Höstterminen på Cafét drar 
igång med en upptaktshajk 20-
21 augusti. Då åker vi till vack-
ra Hults sommarhem söder om 
Kristinehamn.

Därefter så träffas vi varje 
fredag 19.00 i kyrkan för att 
umgås, prata om Jesus och hitta 
på massa upptåg.

Tidningen Missionskyrkans 
”Minikurs i kristen tro” kom-
mer nu under några år framö-
ver att handla om Gamla tes-
tamentet, GT, där vi ska ge en 
kort introduktion till varje bi-
belbok, som en hjälp att förstå 
vad testamentet handlar om. 

GT i Bibeln består av 39 
böcker. De beskriver främst 
Guds handlande genom ett 
folk, Israel. Det beskriver också 
tanken bakom skapelsen, hur 
det blev fel, men hur Gud vill 
hela och rätta till det som blev 
fel. GT pekar också fram mot 
den Messias som vi kan läsa om 

i Nya testamentet, NT. Bibelns 
två testamenten kompletterar 
varandra och ger en fantastisk 
bild av vem Gud är och den 
frälsningsplan han har.

Man kan dela in GT i olika 
kategorier och underkatego-
rier. Till de historiska böck-
erna räknas 1 Mosebok t o m 
Esters bok. De delas sedan upp 
i tre grupper: De med mosaisk 
prägel, respektive profetisk och 
prästerlig prägel.

De historiska böckerna 
följs av de poetiska böckerna. 
Bibeln innehåller sex böcker 
som är skrivna i poetisk form 
och räknas till den s.k. ”Vis-
hetslitteraturen”. Det är Jobs 
bok, Psaltaren, Ordspråksbo-
ken, Predikaren, Höga visan 
och Klagovisorna. De tre för-
sta räknas till ”Skrifterna” och 

de tre senare (tillsammans med 
Rut och Ester) till ”Festrul-
larna”. 

Den sista avdelningen i GT 
är profeterna. Det är de fyra 
stora profetböckerna, Jesaja, 
Jeremia, Hesekiel och Daniel. 
Resten av böckerna i GT räk-
nas till de små profeterna och 
är tolv till antalet. Ordet profet 
betyder egentligen ”en som för 
ordet, en som ropar ut, en som 
förkunnar”. En profet i Bibeln 
är inte bara en som förutsäger 
något utan också en som för-
kunnar något.

Varje bok i GT har också på 
ett eller annat sätt en förebild 
till den kommande Messias, till 
Jesus Kristus.

Nästa ”Minikurs” börjar 
med de historiska böckerna 
och med moseböckerna.

Månadens sång 
i augusti
"Alltid ska jag bo hos er". Så 
lyder den sista frasen i  andra 
versen på den sång som under 
augusti är månadens sång.

Det är den älskade lovsång-
en "Halleluja! Sjung om Je-
sus" som har nummer 15 i vår 
psalmbok Psalmer & Sånger.

Den svenska texten är skri-
ven av Anders Frostensson och 
musiken är skriven av Prichard 
redan 1855.

Soul Children 
blir SoulOh
Från och med hösten byter kö-
ren för de som går i mellansta-
diet namn från Soul Children 
till SoulOh. Soul står för det 
andliga - att Gud är med oss i 
allt vad vi är och gör och Oh 
står för glädjen i sången. 
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ETT MYLLER AV LIV

Barnkörerna 
Hopp och SoulOh
HOPP - det är kören för dig 
som går i förskoleklass och upp 
till klass 3. Vi sjunger om Jesus, 
glädje, kompisar, hopp och en 
massa annat. Vi träffas onsdagar 
mellan 17.30-18.15.

SoulOh - det är kören för 
dig som börjat fyran. Vi börjar 
med mellanmål inan vi sjunger, 
dansar och har andakt. Vi träf-
fas på onsdagar mellan 14.30-
16.00.

Ungdomarnas lovsångsteam
Den här kören riktar sig till 
dig som har börjat högtadiet.  
Vi träffas på onsdagar mellan 
19.00-20.00 och ber, sjunger 
lovsång, övar stämmor och 
spelar tillsammans.

Upptäcktsresan
Vi träffas söndagar mellan 
10.45 (drop-in mellan 10.45 
och 11.00) och 12.15 vid ne-
dre entrén)
• Incheckning
• Buskul – lek, rörelse och
pyssel
• Storsamling – drama och
sång
• Ballonggrupp – funderingar
med jämnåriga

Ledarna vill tillsammans 
med barnen resa in i Bibelns 
berättelser och upptäcka bönen 

equmenia har en aktivitet som passar dig. Kom och pröva! 
Vi startar vecka 35
samt vad Gud och Jesus vill oss 
människor. Till vår Upptäckts-
resa är du som är mellan 4 och 
11 år välkommen. De vuxna 
kan vara med på gudstjänst 
uppe i kyrksalen under tiden 
vi reser.

Upptäcktsresan Large
Denna grupp, som är för de 
äldre barnen mellan 11 och 
14 år, träffas mellan 11.00 och 
12.15 i andaktsrummet.
• Samling där vi samtalar om 
livets små och stora frågor och 
vad Gud och Jesus vill oss.

Spårarscout
"I Spårarscout är det kul att gå, 
får se vad vi idag hittar på".

Spårarscout riktar sig till 
barn i årskurserna 1-3. Varje 
tisdag 18.00–19.15 samlas vi i 
Missionskyrkan och har roligt 
tillsammans. Vi är ute i naturen, 
pysslar, ser på film, leker och lär 
oss om Bibeln.

Upptäckarscout
Uppäckarscout riktar sig till dig 
som är 10 år eller äldre. Du får 
vara med om härliga upptåg i 
naturen, lära dig mer om hant-
verk och scouting, lära känna 
Jesus, vara med i en patrull 
m.m. En av årets höjdpunkter 
är sommarens scoutläger, då 
vi slår oss samman med andra 

scoutkårer, bor i tält och njuter 
av lägerlivet. Vi träffas torsdagar 
18.00–19.30 i Missionskyrkans 
nedre våning.

Äventyrarscout
Äventyrarscout riktar sig till 
dig som är 14 år eller äldre. I 
äventyrarscout lyfts scouting 
till en helt ny nivå. Det blir 
galna upptåg både ute och 
inne. När det gäller höjdpunk-
ter brukar det förutom som-
marens scoutläger även kunna 
bli en vinterhajk, då vi riktigt 
testar gränserna. Vi träffas på 
torsdagar. 18.00–19.30 i Mis-
sionskyrkans nedre våning.

Caféet
Caféet är en samlingsplats för 
dig som är 13 år och äldre. Var-
je fredagkväll är det samling i 
Missionskyrkans nedre våning 
19.00 (om inte annat anges).

Du är varmt välkommen att 
hänga på för att lära känna nya 
människor i din ålder, fika, va’ 
med om kul och annorlunda 
aktiviteter!! Varje gång är det 
andakt, och det är en stund att 
närma sig Gud och tron. Är du 
inte kristen är du välkommen 
att vara med och va’ stilla en 
stund utan krav.



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 


