
Något drog oss till kyrkan

Aktuellt från Missionskyrkan i Tibro
➜

Jag har precis slagit mig 
ner i familjen Erikssons 
sköna soffa och och fått en 
kopp kaffe. Jag har laddat 
upp med ett antal frågor 
då jag bestämt träff  med 
Luzmar Eriksson. I övrigt 
består familjen av maken 
Niklas och barnen George, 
Lizmar och lilla Emma. 

Ditt namn vittnar om att du inte 
är Tibrobo från början?

– Nej, säger Luzmar och 
berättar att hon kommer från 
Venezuela och huvudstaden 
Caracas. Både landet och sta-
den är mycket vackra.

Luzmar berättar vidare att 
hon växte upp i en familj med 
pappa och mamma och en 
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dagen i två månader. Efter yt-
terligare en tid flög Niklas till 
Caracas och sedan dess har vi 
varit ett par och i juni gifte vi 
oss i Missionkyrkan så nu är vi 
herr och fru Eriksson.
Hur hamnade ni i vår kyrka?

–När vi flyttat  till Tibro 
kom min mamma på besök  
och det var hon som fick syn 
på  Missionskyrkan och hon 
sa till mig upprepade gånger: 
"Luzmar du måste gå till den 
kyrkan". Det var något som 
drog oss till Missionskyrkan 
och just då tyckte jag att det 
var jobbigt med ett nytt land 
och nytt språk. Jag saknade 
verkligen Venezuela.

–Första gången jag var i kyr-
kan kom  en person  fram  och 
kramade mig och den kramen 
gick direkt till hjärtat. Männis-
korna var vänliga och varma 
och tog emot mig så att jag 
kände mig hemma. 
Forsätter du/ni gå till Missions-
kyrkan?
–I dag har jag och barnen varit 
på Kompismöte och jag för-
söker gå till kyrkan så ofta jag 
kan för det ger så mycket av-
slutar Luzmar.

Jerry Gegerfeldt

Jag tog fram mammas gamla 
symaskin och började sy väs-
kor som jag designat själv för 
att sedan sälja dem på markna-
der.  Det började i liten skala 
men växte snart så jag startade 
ett företag och hade som mest 
6 anställda som sydde väskor 
som sedan såldes i butiker i Ve-
nezuela, Panama och Paraguay.

Fru Eriksson
Du levde verkligen ett spännande 
och bra liv i Venezuela. Hur ham-
nade du i Sverige, och flyttade från 
Caracas med 4,7 miljoner inne-
vånare till Tibro med sin drygt tio 
tusen?

–2012 åkte jag till Sverige 
för att träffa min syster som 
då hade bott i Sverige i 20 år.  
Jag var hos henne en månad 
och när jag skulle ta tåget till 
Stockholm för att flyga hem 
blev tåget inställt på grund av 
snöstorm. En kompis till min 
syster skjutsade mig till Arlanda  
och han hade med en  kompis 
som hette Niklas.  Under bilre-
san till  Stockholm uppstod ljuv 
musik mellan mig och Niklas 
och jag hann knappt landa i 
Caracas innan Niklas ringde 
mig och därefter pratade vi 
med varandra flera timmar om  

syster. Kyrkan och tron var en 
självklar del av livet och Luz-
mar sjöng bland annat i en 
barnkör i den katolska försam-
ling familjen var med i. 

Kultur och musik  hade en 
stor plats under Luzmars ung-
dom då hon spelade tvärflöjt i 
en nationell  symfoniorkester.

Som 15 åring började Luz-
mar att jobba i affär och ef-
ter gymnasiet studerade hon  
fotografi och gick sedan på 
konstskola. Detta ledde fram 
till universitetsstudier i grafisk 
design och jobb i reklambran-
schen där Luzmars olika alster 
prydde allt från Museum i Ca-
racas till stadens tunnelbanor. 

 
Nystart

Luzmar berättar att hennes 
pappa blev tragiskt rånmör-
dad i Caracas vilket förstås var 
overkligt och oerhört tungt.

–Förlusten av min far fick 
mig  att fundera på vad som 
var viktigast i livet. Efter samtal 
med min präst kom jag fram 
till att  jag skulle  lämna ett väl-
betalt men krävande toppjobb 
för att för att få mer tid för mig 
själv och min  familj.  

–Efter detta gjorde jag en 
nystart i livet berättar Luzmar. 
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I mitten av april fick jag en chili-
planta av en vän. Jag bestämde 
mig snabbt för att göra mitt yt-
tersta för att chilin inte skulle gå 
samma öde till mötes, som de 
flesta av mina växter i lägenhe-
ten gjort, och hamna uttorkad i 
soptunnan efter en månad eller 
två. Jag planterade den i en större 
kruka och köpte tomatnäring. Jag 
vattnade den försiktigt med blom-
spruta flera gånger i veckan. Och 
tro det eller ej, men den började 
attt växa. Massor. Innan jag gick 
på semester hade jag hunnit plan-
tera om den två gånger i större 
krukor och fått köpa blompinnar 
för att stödja den. 

Lite lätt chockad över att chilin 
överlevt åkte jag på semester och 
bad några vänner att vattna un-
der tiden jag var borta. Efter ett 
par veckors semester mellanlan-
dade jag i Tibro och blev lyrisk 
när jag såg att plantan hade massa 
små gröna mini-chilis på sig. Med 
ett leende på läpparna lämnade 
jag Tibro för mer semester och 
lämnade chilin i tryggt förvar hos 
mina vänner igen. 

Väl hemma igen såg jag fram 
emot att få skörda mängder av 
chilis. Men där tog det tvärstopp. 
Jag fortsatte precis som jag gjort 
innan. Jag vattnade, gav näring 
och all chili-kärlek jag hade. Men 
de gröna små chilisarna ville inte 
växa eller få någon färg. Jag gav 

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

nästan upp. Jag var så besviken. Jag 
hade ändå haft chilin i fem må-
nader och lagt så orimligt mycket 
tid på den. Jag pratade med ett par 
vänner och de sa till mig; Emma, 
ge den tid. Det kommer! Trots att 
jag inte trodde på dem så fortsatt 
jag vattna och sköta om den.  

Och en morgon hittar jag plan-
tan med fyra små röda chilis på. 
Lyckan var total! Om resterande 
chilis kommer att bli mogna åter-
står att se men är det någonting 
jag lärt mig så är det att mina vän-
ner hade rätt. Tålamod är viktigt.

Det är ofta i livet som jag vill 
att allting ska hända prick nu. 
Särskilt i de områden där jag an-
ser att jag faktiskt gör mitt bästa. 
Där jag vattnar, ger näring och 
planterar om i större krukor när 
det behövs. I de områdena vill jag 
ha resultat direkt. Och det är ofta 
där jag får vänta. Det är där mitt 
tålamod prövas. Det är då jag ut-
manas i att våga lita på att Gud, 
som jag tror på, faktiskt har koll 
på läget. 

Min chiliplanta har prövat mitt 
tålamod. I vilka områden i livet 
prövas ditt tålamod? Ger du det 
rätt näring och omsorg? Om ja? 
Då vill jag utmana dig att våga 
vänta lite till. När du minst anar 
det kommer chilisarna att mog-
na. 

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

Våga vänta lite till
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OKTOBER

LÖRDAG - SÖNDAG
EKUMENISK

INSPIRATIONSHELG
Den smittande tron

med Torsten Åhman

 1 LÖRDAG 10.00
  DROP-IN-GOSPEL

  LÖRDAG 17.00
  BIBELSEMINARIE
  Torsten Åhman

  LÖRDAG 19.00
  GUDSTJÄNST
  Torsten Åhman

 2 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Den smittande tron
   Torsten Åhman
  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

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

 7 FREDAG 19.00
  CAFÉT

  Tjurum

 9 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Tacksamhet
  Jerry Gegerfeldt 
  Sång av Lina Johansson
  Nattvard

 10 MÅNDAG 18.00
  SMU-MAMMORNA

 12 ONSDAG 09.00
  KONGOGRUPPEN

  ONSDAG 14.30
  KONFA-START

 13 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Bäckliden

  TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Pingstkyrkan
  Sång och musik
  Familjen Johansson, Götene

 14 FREDAG 19.00
  PRAISE’N WORSHIP

 16 SÖNDAG 11.00
  KOMPISMÖTE
  Den barmhärtige samariern
  Britta Bolmenäs
  Kompisteamet och
  Kompisbandet
  Invigning av nya scouter

  SÖNDAG 18.00
  TAIZÉGUDSTJÄNST
  Nattvard

 18 TISDAG 14.00
  ANDAKT
  Allégården

21 – 22 OKTOBER 
KONFA-HAJK

 21 FREDAG 19.00
  CAFÉT

  Skattjakt 

 23 SÖNDAG 11.00
  MUSIKGUDSTJÄNST
  med ABBA:s sånger
  Thank you for the music/
  Tack för musiken
  Emma Gunnarsson
  Rebecca Dahl 
  Mixturen och musiker

UPPSLAGET
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UPPSLAGET

 24 MÅNDAG 18.00
  SMU-MAMMORNA

 26 ONSDAG 09.00
  KONGOGRUPPEN

 27 TORSDAG 10.30
  ANDAKT  
  Brittgården

  TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN 
  Missionskyrkan
  Sång, musik och kåserier
  Leif Lundberg
 
 28 FREDAG 19.00
  CAFÉT

  Wikipedia Wars

 30 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Förlåtelse utan gräns
  Jerry Gegerfeldt
  Brödbod till förmån för det
  internationella arbetet

NOVEMBER

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

 3 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Bäckliden

  TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Högåskyrkan
  Wienerkapellet
  musiker från Töreboda

 4 FREDAG 19.00
  CAFÉT

  Backgammon

 5 ALLA HELGONS DAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Britta Bolmenäs
  Nattvard

 6 SÖNDAG 17.00
  SÅNGGUDSTJÄNST
  Hemma hos Jesus
  Jerry Gegerfeldt
  Anders Jaktlund m.fl.

 9 ONSDAG 09.00
  KONGOGRUPPEN

Alla helgons 
helg
När träden fäller sina löv, när 
det blir kalare och kallare – då 
firas allahelgonshelgen i kyr-
korna runt över vårt land.

Då samlas vi för att påminna 
varandra om att Jesus har bese-
grat självaste döden, att döden 
inte har allra  sista ordet.

I Missionskyrkan är det 
gudstjänst lördag kl.11.00 och 
söndag kl 17.00. På söndagen 
är det sånggudstjänst med An-
ders Jaktlund och en kör som 
förmedlar det  kristna  hoppet.

Brödbod
Efter gudstjänsten den 30 
oktober finns möjlighet att 
köpa bröd i missionsutskottets 
brödbod. Behållningen går till 
Equmeniakyrkans missionsar-
bete.

Dagträff med 
Leif Lundberg
Det blir ett kärt återseende för 
många tibrobor när Leif Lund-
berg medverkar vid den eku-
meniska dagträffen i Missions-
kyrkan 27 oktober.

Leif var en känd musikprofil 
i Tibro under många år. För-
utom att han var musikledare i 
Missionskyrkan tog han också 
initiativ till bildandet av den 
kommunla musikskolan.

Han har även gjort sig känd 
som kompositör, textförfattare 
arrangör och musikproducent.

Om du vill baka matbröd el-
ler kaffebröd till brödboden så 
tas det tacksamt emot i kyrkan 
före gudstjänsten.
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KYRKTORGET

I Sverige firas varje år en eku-
menisk vecka. Ekuemnisk be-
tyder världsvid gemenskap och 
när man talar om olika sam-
fund som gör saker ihop kallas 
det ekumenik.

I Tibro har kyrkorna under 
många år firat ekumenisk helg 
i januari, men av olika anled-

Man kan dela upp Första Mo-
seboken i två huvuddelar: Ur-
historien och patriarkhistorien. 
Man skulle också kunna säga 
att det är berättelsen om hur 
världen började och hur Israels 
historia började.
Urhistorien kap 1-11
Man skulle, lite stiliserat, kunna 
säga att det handlar om ”Fyra 
S”: Skapelsen, Syndafallet, Syn-
dafloden och Språkförbistring-
en. Det är en koncentrerad be-
rättelse om vår uppkomst som 

har några väsentliga grundtan-
kar. Men när skildringen är så 
koncentrerad, och mycket har 
utelämnats, då måste det be-
tyda att Gud har något särskilt 
han vill säga oss. Det handlar 
om något som har betydelse 
för oss idag:
• Varför har Gud skapat den här 
världen?
• Vad var det han egentligen 
ville?
• Vad var det som gick snett?
•Vad tänker han göra se-
dan ”kärlet misslyckats i hans 
hand”?

Skapelseberättelsen beskri-
ver inte hur Gud skapade utan 
att han gjorde det. Och det är 

det viktiga. Det kan vetenska-
pen aldrig bevisa eller förneka. 
Berättelsen om skapelsen ta-
lar om människolivets höghet, 
trygghet och ansvar.

Det så kallade ”syndafal-
let” berättar om hur balansen 
i världen förstördes när män-
niskans förhållande till Gud, 
medmänniskan och skapelsen 
bröts sönder.

Men det finns också en lång 
rad löften om att Gud skall 
återupprätta skapelsen igen. 
Det första löftet handlar om 
”kvinnans säd” som av den 
kristna församlingen tolkats 
som ett löfte om Kristus.
Fortsättning i nästa nrummer.

Ekumenisk bibelhelg med Torsten Åhman
ningar flyttas den gemensam-
ma helgen från och med nu till 
oktober. I år 1 och 2 oktober.

Det blir fullt ös, med möj-
lighet vara med i en gospelkör 
under två dagar och lyssna till 
klok och varm undervisning 
av före detta riksevanglist Tor-
sten Åhman. 

Är du sugen på att sjunga i gos-
pelkör tillsammans med härliga 
människor och gôtt komp?

Då är du varmt välkommen 
till Drop-in Gospel  lördag 
den 1 oktober mellan kl. 10.00 
och  14.00 då vi har workshop 

Var med och sjung gospel under bibelhelgen
i missionskyrkan! Vi övar, fikar 
och har en go' gemenskap.

På söndagen medverkar 
gospelkören i gudstjänsten kl. 
11.00.

För att vi ska kunna förbe-
reda fika till alla deltagare vill 

vi att ni anmäler er i förväg till 
Rebecca Dahl.

Det kostar inget att vara 
med, men har du möjlighet så 
betalar du det du kan för fikat.

Hoppas vi ses!



7Missionskyrkan – Oktober 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

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

Konfaläsning
Har du missat att anmäla dig 
till konfirmationen?
Det gör inget, för vi startar 
12 oktober och du kan hänga 
på ändå! Vi möts varje onsdag 
under terminerna kl 14.30-
16.30, och startar med fika. Är 
du osäker, kom och testa första 
gångerna! Har du några fun-
deringar, ställ frågor till Emma 
eller Britta.

Månadens sång
Du är oss nära har du sagt,
en evig Fader är du. 

I oktober har vi en härlig gos-
pelballad som månadens sång. 
Kompositör är lite oklar, men 
den svenska översättningen är 
gjord av Maria Nordenback.

equmenias riks-
stämma i Tibro
equmenia Tibro är en del av 
det riksomfattande equmenia 
som är Equmeniakyrkans ung-
domsorganisation.

Vi är glada att vi i Tibro fått 
förtroendet att vara värdar för 
vår riksorganisations riksstäm-
ma 11-13 november.

Förutom förhandlingar med 
ombud från equmeniafören-
ingar i hela Sverige blir det 
gudstjänster, galakväll, olika 
typer av caféer t.ex. "Dice cor-
ner" och mingelcafé. Det bjuds 
på musik av liveband och tru-
badur.

Känner du att du har lust 
och möjlighet att hjälpa till 
med olika praktiska saker runt 
detta stora arrangemang så hör 
av dig till Missionskyrkans ex-
pedition, telefon 128 00.

Har du frågor angående 
riksstämman kan du kontakta 
Emma Gunnarsson eller någon 
på Missionskyrkans expedi-
tion.

Vi samarbetar med

Thank you for 
the music
ABBAs musik hittar in i kyr-
kan! Söndagen den 23 oktober 
kl. 11.00 är det temagudstjänst 
på temat ”Thank you for the 
music”.

The winner takes it all, mo-
ney, money, money och I have 
a dream är bara några av de 
sånger som du får lyssna till 
och naturligtvis får du vara 
med och sjunga i det du kan. 
Medverkande i gudstjänsten 
är kören Mixturen och flera 
andra musiker. 



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 


