
En helg om den smittande tron

Aktuellt från Missionskyrkan i Tibro
➜

Torsten Åhman kommer 
snart till Tibro för bland 
annat en ekumenisk sam-
ling där ämnet är ”Den 
smittande tron”. Han är 
numera pensionär, en aktiv 
sådan, och har ett förflu-
tet både som riksevangelist 
inom Svenska Missionskyr-
kan, numera Equmenia-
kyrkan, och som pastor i 
en lokal församling.

Torsten Åhman arbetar även 
som frilansande skribent åt 
tidningen Dagen, och är för-
fattare av bland annat böck-
erna "Drömmen  om för-
samlingen", "Kristen - vad är 
det egentligen" och "Samtal i 
trons gränsland" (tillsammans 
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bete bland missbrukare för att 
nämna några exempel.  
Du är ju numera pensionär sedan 
några år tillbaka. Hur finner du 
dig i pensionärslivet?

–Det går bra. Man kan ju 
lägga upp dagarna precis som 
man vill, och uppgifter saknas 
inte. 
Vad tycker du är det bästa med 
kristen tro?

–Allt det som Jesus står för, 
hans radikala människosyn, 
hans bild av Gud som både 
helig och oändligt kärleksfull, 
den befriande förkunnelsen 
om tro och hopp. 

Till Tibro
"Den smittande tron" är ditt ämne 
när du kommer till Tibro. Vad me-
nar du med det?

–Detta var ju själva idén från 
början. Att tron skulle smitta av 
sig till andra. Det var därför Je-
sus kallade sina lärjungar. Frå-
gan är vad detta betyder idag 
och hur vägen vidare ser ut. 

Hur Torsten Åhman ser på 
detta, lite djupare, får vi alltså 
möjlighet att få reda på när han 
gästar Tibro första helgen i ok-
tober.

Tell-Inge Leandersson

de ger glädje åt hjärtat”. Det 
som ger ”glädje i hjärtat” är 
ofta Herrens befallning. Jag 
kände det så. Jag kände en djup 
glädje över denna tanke och sa 
i min bön: ”Gud, om du vill 
detta måste du öppna dörrarna 
så det blir möjligt.” Så blev det 
och så är det fortfarande, berät-
tar Torsten Åhman. 
Vilken är skillnaden mellan att 
vara pastor och evangelist?

–En pastor (ordet är latin 
och betyder herde) vänder sig 
i första hand till de redan tro-
ende. En evangelist vänder sig i 
första hand till dem som är på 
väg till tro. 

Evangelistens roll
De allra flesta tänker nog på 
tältmöten under sommaren 
när man hör ordet evangelist, 
men tältmöten inbjuds det inte 
till så ofta numera. 
Hur jobbar en evangelist idag?

–Nej, tältmöten är inte så 
vanliga idag. Däremot har vi 
evangelister som till exempel 
Sanna Mansouri som möter 
invandrare med annan tro, eller 
Anders Marklund som möter 
sökare i samtalsgrupper genom 
Alpha. Vi har andra som utför 
ett mycket framgångsrikt ar-

med journalisten Mats Bjur-
bom). Han övertog 2010 rol-
len som partiledarutfrågare i 
Missionskyrkans traditionella 
utfrågningar inför valet efter 
Thor-Björn Bastås och John 
Hedlund. 2013 mottog Torsten 
Åhman C S Lewis-priset, som 
utdelas av bokförlaget Libris. 
Priset ska uppmärksamma och 
belöna ett svenskt författarskap 
eller en bok i Clive Staples Le-
wis anda.

Han säger sig vara intresse-
rad av det mesta, men särskilt 
av hur den kristna tron möter 
människors tankar och upple-
velse av livet. Med glimten i 
ögat säger han sig numera bo 
väldigt centralt, på Kålland. Det 
är nämligen precis mittemellan 
New York och Bombay.
Hur kom du själv till tro?

–Jag är uppvuxen i en pas-
torsfamilj och har fått tron 
med modersmjölken. I tonår-
en hade jag en avgörelsestund 
då jag överlämnade mitt liv i 
Guds händer. 

Kallelsen
Varför blev du pastor och evang-
elist?

I Psaltaren 19:9 står det 
”Herrens befallningar är rätta, 



3Missionskyrkan – September 2016

 

Simone Biles. Har du hört talas 
om henne? Inte? Det hade inte 
jag heller gjort för bara några da-
gar sedan. Men hon är en stjärna 
inom gymnastik. 

Hon har 2 OS-guld, 14 VM-
medaljer och 15 medaljer i de 
amerikanska mästerskapen. Hon 
är den första amerikanska kvinna 
med 5 medaljer i ett och samma 
världsmästerskap. Hon är den för-
sta afro-amerikanska kvinna att 
bli världsmästare i sin gren, och 
den första kvinnan att vinna tre 
efterföljande guld i VM. Som om 
inte det räcker, så är hon också 
den mest dekorerade gymnasten i 
VM genom tiderna med totalt 14 
medaljer, varav 10 guld, och det 
är också rekord för flest vunna 
guldmedaljer i VM. 

Med en sådan meritlista skulle 
man kunna tro att hon har haft 
hela livet serverat på ett silver-
fat, men så är inte fallet. Hen-
nes mamma var missbrukare och 
kunde inte ta hand om Simone 
och hennes tre syskon. Istället 
blev hon och hennes syster adop-
terade av deras morföräldrar och 
det har ju minst sagt gått bra för 
henne ändå. 

Just det, hon är nitton år… När 
jag läser en sådan här meritlista 
börjar jag onekligen att fundera 
över mitt eget liv. Vad har jag att 
stoltsera med? Vad har jag för me-

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

ritlista? Jag kan lugnt säga att jag 
inte är i närheten av Simones lista 
med medaljer. Det närmaste med-
aljer jag kommer är nog de sim-
märken jag tog i simskolan som 
barn. De som sitter på min röda 
medaljsköld och som jag förvisso 
är rätt stolt över, men några med-
aljer i mästerskap har jag inte. 

 Att säga att Simone Biles har 
nått sin fulla potential är nog 
ingen överdrift, men vad är min 
fulla potential? Vad är din? Har 
du hittat det som du brinner för? 
Det som du verkligen tycker om 
att göra? Det som du har fått som 
gåva att utveckla?

Man brukar säga att ”man 
föds som original, men dör som 
kopior”. Jag tror att det är sant i 
så otroligt många fall. Men tänk 
vad fantastiskt det vore om man 
kunde hålla kvar i den man är. Att 
våga lita på sin egen kapacitet och 
utveckla sig själv i sin allra fullaste 
potential. 

Simone sade i en intervju efter 
sitt senaste OS-guld så här: ”Jag 
är inte nästa Usain Bolt eller Mi-
chael Phelps. Jag är den första Si-
mone Biles.” 

Hon har fattat vad livet hand-
lar om. Hon är inte någon annans 
kopia. Hon är den första av sig 
själv.

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

Att nå sin fulla potential



4 Missionskyrkan – September 2016

SEPTEMBER

 1 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Brittgården

  TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Högåskyrkan
  Blommor och så’nt
  Anna-Karin Johanson

 2 FREDAG 19.00
  CAFÉT

  Lekkväll

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

 5 MÅNDAG 18.00
  SMU-MAMMORNA
  Terminsstart

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

 8 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Bäckliden

  TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Pingstkyrkan
  Glimtar från EU-parlamentet
  Isabelle Waldenvik

 9 FREDAG 19.00
  CAFÉT

  Frisbeegolf

 11 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  - KONFIRMATIONSHÖGTID
  Britta Bolmenäs
  Jerry Gegerfeldt
   Lovsångsteam

 15 TORSDAG  18.30
  ALPHA-KURS

 16 FREDAG 19.00
  PRAISE’N WORSHIP
  Jerry Gegerfeldt
  Därefter CAFÉT och
  utomhusbio

 18  SÖNDAG 11.00
  KOMPISMÖTE
   Jerry Gegerfeldt
  Kompisteamet och
  Kompisbandet
  Barnkören Hopp
  SoulOh

  SÖNDAG 11.00
  MUSIKGUDSTJÄNST
  Fri att tro
  Muxturen

  19 MÅNDAG 18.00
  SMU-MAMMORNA
 
 20 TISDAG 14.00
  ANDAKT
  Allégården 

 22 TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN 
  Missionskyrkan
  Sång och musik med Västvind
  Moa Andersson m.fl.

  TORSDAG  18.30
  ALPHA-KURS

23-24 SEPTEMBER
FREDAG-LÖRDAG

CAFÉT
Bobergsåterträff

 25 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Den obekväme Jesus
  talar plånbok
  Britta Bolmenäs
  Musikkåren

UPPSLAGET

Vi samarbetar med
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UPPSLAGET

Nu återgår vi till 
det "normala"
Under sommaen har vi firat 
gudstjänst klocka 17.00. Nu 
när hösten är här återgår vi 
till att fira gudstjänst kl. 11.00. 
Start den 4 september.

Som vanligt blir det kyrk-
kaffe alla söndagar efter guds-
tjänsten.

Västvind på 
dagträffen
Torsdagen den 22 septem-
ber kommer det att bjudas på 
ett varierat musikprogram, då 
gruppen Västvind kommer på 
besök till Dagträffen.

Gruppen spelar en bland-
ning av blues och folkton. 
Gruppen består av Anders 
Hellberg som är textskrivare, 
Thomas Blomqvist som kom-
ponerar musiken, Moa Anders-
son och Roger Svensson.

 29 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Brittgården

  TORSDAG  18.30
  ALPHA-KURS

 30 FREDAG 19.00
  CAFÉT

  Promiseland

OKTOBER

LÖRDAG - SÖNDAG
EKUMENISK

INSPIRATIONSHELG
Den smittande tron

Torsten Åman

 1 LÖRDAG 10.00
  DROP-IN-GOSPEL

  LÖRDAG 17.00
  BIBELSTUDIUM

  LÖRDAG 19.00
  GUDSTJÄNST

 2 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Den smittande tron
   Torsten Åman
  Gospelkör

 3 MÅNDAG 18.00
  SMU-MAMMORNA

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

 6  TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Bäckliden

  TORSDAG  18.30
  ALPHA-KURS

   TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN 
  Högåskyrkan
  En aning av höst
  Gun-Britt Andersson och
  Annika Bertilsson 

Månadens sång
Vem är det som har skapat livet 
i alla former vi ser?  Visst kan 
både du och jag fundera över 
detta och andra frågor som rör 
livet med jämna mellanrum.

I september kommer vi 
i varje söndagsgudstjänst att 
sjunga sången "Jesus, vem är 
som Du" – skriven av Maria 
Gustin Bergström och den 
berör en del av dessa funde-
ringar. 

"Gud gjorde människan enkel och rak,
men hon hittar på alla möjliga konster." 

Predikaren 7:30
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KYRKTORGET

Supersöndag 
med samlings-
högtid
Dags för att starta en ny termin 
igen. För att fira detta har vi 
samlingssöndag den 4 septem-
ber.

Vi startar med gudstjänst 
kl. 11.00 och därefter blir det 
kyrklunch till självkostnads-
pris.

Efter det blir det en skön 
eftermiddag tillsammans med 
lekar, skratt och prat. Det finns 
möjlighet att spela beachvol-
leyboll och tävla i 5-kamp. 
Du får även möjlighet att lära 
känna nya människor och se 
bekanta ansikten.

De fem Moseböckerna går 
under beteckningen ”Penta-
teuken” som är ett grekiskt ord 
som betyder femrullen eller 
femboken. Man vet inte om 
femdelningen gjorts från bör-
jan eller senare. Hur som helst 
kan delningen i så fall föras 
långt tillbaka i tiden.

Varför Moseböcker?
Beteckningen ”Moseböck-

er” är Luther pappa till. Men 

enligt både judisk och kristen 
tradition går böckerna tillbaka 
till Mose och har i väsentliga 
delar skrivits av honom. Det 
finns forskare som hävdar att de 
inte kan vara skrivna av Mose, 
har flera författare eller inte 
härstammar från samma tid. 

Det må vara hur det vill med 
det. Klart är i alla fall att Mose 
är centralgestalten i Pentateu-
ken. Han är den som för folket 
ur Egypten, förmedlar lagen, 
talar till folket och för dem till 
löfteslandets gräns. Även om 
han inte skulle ha nedtecknat 
allt så går allt tillbaka på ho-
nom. Därför finns det skäl att 
kalla dem för ”Moseböcker”

Varför först?
Moseböckerna står först i 

Bibeln, men det är kanske inte 
i första hand av kronologiska 
skäl. Det som står i dessa skrif-
ter är nämligen av grundläg-
gande betydelse för hela Bibeln 
i övrigt. Det som sedan följer 
är egentligen bara en vidare-
utveckling av det som berät-
tats i Moseböckerna. Här finns 
grundläggande begrepp som 
Skapelsen, Syndafallet, Löftet, 
Utkorelsen, Förbunden o.s.v. 

Det går en röd tråd från de 
fem Moseböckerna via GT:s 
skrifter till Kristus och apost-
larna och fram till Uppenba-
relseboken.

Ekumenisk 
bibelhelg
I Sverige firas i januari varje 
år en ekumenisk vecka. Eku-
menisk betyder världsvid ge-
menskap, och när man talar 
om olika samfund som gör 
saker ihop kallas det ekume-
nik. Så ocskå i Tibro. Här har 
kyrkorna under många år firat 
ekumenisk helg i januari, men 
av olika anledningar flyttas den 
gemensamma helgen fr.o.m. 
nu till oktober.

I år blir det fullt ös, med 
möjlighet att vara med i en gos-
pelkör för en dag och lyssna till 
klok och varm undervisning 
av före detta riksevangelisten 
Torsten Åhman.

Drop-in-gospel
Längtar du efter att träffas med 
några goda vänner ett par tim-
mar och sjunga lite gospel? 
Inspireras av härliga männis-
kor och ryckas med av glädjen 
i musiken? Då är det här det 
perfekta tillfället för dig! 

Lördagen den 1 oktober 
är det drop-in-gospel i mis-
sionskyrkan. Vi träffas kl.10.00 
och har några härliga timmar 
tillsammans. Sedan medverkar 
vi på söndagens gudstjänst kl. 
11.00. 

Håll utkik efter mer infor-
mation på vår hemsida, och 
har du några frågor är det bara 
att du hör av dig till musikle-
dare Rebecca Dahl.
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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

SOULOH 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

Vad är meningen med livet? 
Hur gör man slut? Att vara 
tonåring... Vem är Gud? Du 
kanske tycker att det vore kul 
att 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 emma.gunnarsson@mis-
sionskyrkantibro.se eller på 
informationsmötet som äger 
rum onsdagen den 7 septem-
ber kl. 18.30.

Sedan drar konfan igång den 
12 oktober.

Tveka inte att höra av dig 
med frågor till Britta Bolme-
näs, Emma Gunnarsson eller 
Jerry Gegerfeldt.

För senaste nytt…

Besök vår webbplats

www.missionskyrkantibro.se

Avslutning för 
årets konfir-
mandgrupp
Under ett års tid har ett litet 
men gott gäng konfirmander 
träffats nästan varje vecka för 
undervisning och samtal om-
kring kristen tro och de stora 
frågorna i livet. Vi har åkt på 
hajk och läger och träffat andra 
konfirmander, och gjort en 
"egen" resa till Stockholm där 
vi besökte gudstjänster i olika 
kyrkor.

Den 11 september kl.11.00 
avslutas  "konfaåret" med en 
högtidsgudstjänst där Britta 
Bolmenäs predikar och konfir-
manderna medverkar med ett 
drama.

Praise'n Worship
En fredagskväll i månaden har 
du möjlighet att få sjunga lov-
sånger, stilla ned dig och lyssna 
till god förkunnelse. Denna 
kväll är till för alla åldrar!

Höstens första Praise'n Wor-
ship är den 16 september. Då 
talar Jerry Gegerfeldt. Efteråt 
blir det fika i Cafét och senare 
utomhusbio.



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 


