
Equmenia – det bästa som finns

Aktuellt från Missionskyrkan i Tibro
➜

I november har Equmenia-
kyrkans, som Tibro mis-
sionsförsamling tillhör, 
ungdomsförbund Equme-
nia sin riksstämma i Tibro. 
Carin Dernulf är sedan ett 
år tillbaka generalsekrete-
rare för Equmenia.

Carin kommer ursprungligen 
från Göteborg, men bor nu-
mera i Stockholm med man 
och tre söner som är 8 år, 5 år 
och 2 år. Hon har studerat till 
personalvetare med inriktning 
på psykologi men också läst på 
två bibelskolor. Hon har all-
tid haft ett intresse för tro och 
existentiella frågor, men hade 
ingen plan på att arbeta inom 
kyrkan. Men när hon började 
engagera sig för ungdomar i 
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Följ oss även på www.missionskyrkantibro.se
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–Min tro är grunden för mitt 
liv. Genom livets olika toppar 
och dalar har jag fått erfara hur 
Gud är trofast. Ordet tro bety-
der ju tillit, och jag skulle nog 
beskriva min tro just med det 
ordet. Tilliten till att Gud är 
med oss i livets alla skiftningar. 
Bibeln talar om en kärleksfull 
Gud som söker varje männis-
ka, och jag brinner för att fler 
ska få tag i den kärleken. Gång 
på gång slås jag av att det som 
många människor söker finns 
just i den kristna tron.

Hönökonferensen
Du har under flera år varit talare 
på Hönökonferensen. Vad är det 
bästa med den? 

–Jag har vuxit upp med att 
åka ut till Hönö på kvällsmö-
ten. Att jag en gång skulle vara 
talare där fanns aldrig i min 
tanke. Jag har alltid tyckt om 
konferensen. Det är en avslapp-
nad stämning och en varm at-
mosfär, tycker jag. Sen att det är 
på västkusten gör ju inte saken 
sämre. Det känns fint att tänka 
på vad denna konferens och 
denna plats har fått betyda för 
människor under många år.

Tell-Inge Leandersson

ännu mer ska finnas till för vår 
omvärld. Att vi ska bli en aktör 
att räkna med, att människor 
ska känna att de platsar oavsett 
vilka de är och var de kommer 
från. Jag brinner för att vara 
med och få kyrkan att kännas 
relevant också för dem som 
känner att den inte angår deras 
liv, säger Carin Dernulf.

Riksstämman
Vad innebär riksstämman i Tibro?

–Förra året var jag med om 
min första riksstämma. Det 
som gjorde starkast intryck på 
mig var att se alla dessa unga 
människor som var där, och att 
varje röst räknas och är vik-
tig. Riksstämman är viktig på 
flera sätt. Vi diskuterar och tar 
beslut för vår rörelse, vi firar 
gudstjänst och inspirerar för-
hoppningsvis till fortsatt arbete 
hemma i det lokala samman-
hanget. Stämman är också en 
demokratiskola, där man kan få 
med sig mycket gott i livet. 
Är det några särskilt viktiga frågor 
som ska behandlas?

–Vi kommer bland annat att 
tala om scoutfrågan och om 
hur vår samverkan med Scou-
terna ska se ut framåt.
Vad betyder kristen tro för dig?

Centrumkyrkan i Sundbyberg, 
tyckte hon det var så roligt att 
hon valde att bli ungdomsleda-
re där. Det ledde till teologiska 
studier och pastorstjänst i Cen-
trumkyrkan. Där var hon i 8 år 
innan hon började som gene-
ralsekreterare på Equmenia. 
Vad är Equmenia för dig?

–När jag fick jobbet på 
Equmenia var det en som 
sade till mig; ”Åh vad roligt, 
Equmenia är något av det bästa 
som finns inom kyrkan”. Jag är 
beredd att hålla med. Det har 
varit fantastiskt roligt och in-
spirerande att resa runt till olika 
platser i landet och se en del av 
allt det goda arbete som görs. 
Jag har också under mitt första 
år som generalsekreterare träf-
fat många unga ledare och det 
känns hoppfullt för framtiden. 
Det finns så många engagerade 
ledare, som brinner för barn 
och unga. 

Visioner
Har du visioner för Equmenia?

–Jag drömmer om att vi 
verkligen ska få vara en organi-
sation där barn och unga växer 
i gemenskap med varandra och 
med Jesus. Jag drömmer om 
att vi som kristen organisation 
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Nåd. Det ordet är det bästa ord 
jag vet. Jag är beroende av nåd. 
Lutar mig mot nåden. Mitt hopp 
har sitt ankare fäst i nåden. Bibeln 
fullkomligt osar av nåd.  Ändå är 
det svårt att förstå det där med 
nåd. Svårt att ta in att det handlar 
om mitt liv, eftersom vi är vana att 
vi är vad vi gör.

Nåden säger: Jesus har gjort allt. 
Du får ta emot. Det finns inget du 
kan göra för att Gud ska älska dig 
mer än Han redan gör. Inget som 
kan göra att Gud älskar dig min-
dre än han gör. Du är helt känd 
och helt igenom älskad av Gud. 
Oavsett. Detta är nåd.

En uteliggare lärde mig vad det 
handlar om. Han låg och sov ut-
anför en classy affär. Innehavaren 
tyckte att han skrämde bort kun-
derna. Det hade han alldeles rätt 
i. Ingen vill lyfta fötterna för att 
inte trampa på en lortig uteligga-
re som luktar sprit och intorkad 
urin. Halvdöd verkade han också, 
gav inga livstecken ifrån sig, så af-
färsinnehavaren ringde på polis 
som kom för att hämta mannen. 

När de skulle lyfta in honom i bi-
len svär en av poliserna till och 
säger: Vad ska vi göra av den här 
värdelöse stackaren? Då rosslade 
det till under trasorna och smut-
sen. Uteliggaren lyfte mödosamt 

FUNDERINGAR

Telefon: 128 00
Telefon bostad: 107 78
Mobil: 070-471 28 01
britta.bolmenas@missionskyrkantibro.se

Telefon: 128 00
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jerry.gegerfeldt@missionskyrkantibro.se

EXPEDITION
Telefon: 128 00
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Förskolan SOLBACKEN
Förskolechef: ERIKA DAHL
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huvudet en aning och väste fram: 
Kalla aldrig den värdelös, som Je-
sus dött för.

Kalla aldrig den värdelös som Je-
sus dött för. Det är ord om dig. 
Om mig. Den killen hade förstått 
det där med nåd. Tänk om vi fick 
göra det också.

Bibeln berättar i Johannes evang-
elium kapitel 3 vers 16-17, att Je-
sus sade så här till sökaren Niko-
demus: Så älskar Gud dig, att Han 
gav dig sin ende son, för att var 
och en som tror på Honom, på 
Jesus, inte ska gå under utan ha 
evigt liv. För Gud sände inte Jesus 
till att döma världen utan för att 
världen skulle räddas genom Ho-
nom.

Jesus steg inte ned för att döma 
dig utan för att rädda dig. Han 
steg inte ned för att bedöma dig 
utan för att rädda dig. Den nåden, 
den räddningen, den friheten får 
du få ta emot om du vill. Då kan 
du be så här t.ex.: ”Tack Jesus för 
att du älskar mig trots allt och 
genom allt. Jag vill vara vän med 
Dig. Lär mig gå med Dig genom 
livet.” Om du bett den bönen, leta 
då upp en kyrka där du kan trivas 
Och lär känna Honom mer och 
mer. Han som älskar dig över allt.

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

En luffare om nåd
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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
  Helgonen  
  Britta Bolmenäs
  Mixturen
  Nattvard

 6 SÖNDAG 17.00
  SÅNGGUDSTJÄNST
  En framtid med Jesus
  Jerry Gegerfeldt
  Korsdraget

 7 MÅNDAG 18.00
  SMU-MAMMORNA

 9 ONSDAG 09.00
  KONGOGRUPPEN
 
 10 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Bäckliden

   TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Pingstkyrkan
  Präster med gester
  P A Waldenvik 

11 – 13 november
EQUMENIAS RIKSSTÄMMA

i Tibro

 11 FREDAG 18.00  – OBS tiden!
  PRAISE’N WORSHIP
  Peter Bernhardsson

 12  LÖRDAG 20.00
  GUDSTJÄNST
  Equmenias
  generalsekreterare
  Carin Dernulf

 13 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  KOMPISMÖTE
  Människofiskare
  Jerry Gegerfeldt
  Kompisteamet och
  Kompisbandet 
  Hopp och SoulOh

 14 MÅNDAG 18.00
  SMU-MAMMORNA

 15 TISDAG 14.00
  ANDAKT
  Allégården

 17 TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Missionskyrkan
  Minnen från min idrottskarriär
  Owe Emanuelsson

 18 FREDAG 19.00
  CAFÉT

  Killarnas afton

 19  LÖRDAG 19.00
  CAFÉT

  Re-Entry i Skara

 20 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Johan Wikström
  Gubbrockarna

 21 MÅNDAG 18.00
  SMU-MAMMORNA

 22  TISDAG 14.00
  ANDAKT
  Allégården

UPPSLAGET
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UPPSLAGET

 23 ONSDAG 09.00
  KONGOGRUPPEN

 24 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Brittgården 

 25 FREDAG 19.00
  CAFÉT

  Tjejernas afton

 26  LÖRDAG 10.00 – 16.00
  ÖVNINGSDAG
   80-talsmusik
  Se notis på sidan 6

  LÖRDAG 18.00
  KONSERT - SING ALONG
  Minns ni 80-talet?

 27 SÖNDAG 11.00 
  

  GUDSTJÄNST
  Britta Bolmenäs
  Mixturen, Hopp och SoulOh
  Bibelutdelning till
  konfirmanderna
  
 28 MÅNDAG 18.00
  SMU-MAMMORNA

DECEMBER

 1 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Bäckliden

 2 FREDAG 19.00
  CAFÉT

  Lussemässeprep

 3 LÖRDAG 15.00
  LUSSEMÄSSA

 4 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Britta Bolmenäs
  Sång av Lina Johansson
  Nattvard

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

 9 PRAISE’N WORSHIP 19.00
  Emil Jalonen

Månadens sång
Månadens sång i november är 
"För den här världens skull". 
En påminnelse om att vända 
blicken från oss själva och se 
hur omvärlden ser ut. 

Kom med och 
sjung i kören
Första advent
Hosianna, Davids son - visst 
hör du melodin inom dig när 
du läser de orden? Orden som 
så starkt förknippas med första 
advent, och vi vill fira denna 
högtid! 

Det blir mycket sång och 
musik i gudstjänsten första 
advent. Vill du vara med och 
sjunga i adventskören är du 
välkommen till våra övningar. 
Vi övar inför advent på tisda-
gar mellan 19.30-21.00 föl-
jande dagar: 8/11, 15/11 och 
22/11. 

Under julen
Det kommer mer information 
om detta i nästa nummer, men 
vi vill redan nu slå ett slag för 
julkören!

Vi övar tre gånger och första 
övningen är tisdag den 29/11 
kl 19.30-21.00 och då är det 
julmusik som gäller. 

Vi medverkar på den tra-
ditionella julkonserten "Julens 
sånger" som i år infaller söndag 
den 18/12 kl. 17.00.

Har du sedan möjlighet att 
vara med på julaftonens mid-
nattsgudstjänst och julottan på 
Bäckliden är det helt fantas-
tiskt!

Varmt välkommen att sjunga 
in julen tillsammans med oss!
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KYRKTORGET

Sing-Along med 
80-talslåtar 
Minns du 80-talets kristna låtar 
och artister? Nu är det dags att 
återuppleva dessa.

Kom med och sjung låtar 
från tiden med Charlotte Hög-
lund, Per-Erik Hallin, Edin-
Ådahl, SALT med flera. 

Lördag 26 november mellan 
klockan 10.00 och 16.00 övar 
vi och sedan blir det konsert 
18.00 i Missionskyrkan.
Pris: 100:- för fika och lunch.
Anmälan till Lena Kråklind 
på telefon 0707-986893 eller 
e-post lena@tibronet.se

Från Örlen till 
Mexico på 60 
minuter
På dagträffen 17 november  
kommer kanotisten Owe Ema-
nuelsson från Tibro att berätta 
minnen från sin idrottskarriär. 
som elitidrottsman  

Vi kommer bland annat att 
få höra om hur de första pad-
deltagen på Tidan och sedan 
Örlen ledde fram till tre OS-
deltagande på 60-talet i Rom, 
Tokyo och Mexiko. 

Vi kan se fram emot många 
spännande berättelser i ord och 
bild!

Patriarkhistorien kap 12-50
Nu handlar det om Israels his-
toria som börjar med stamfä-
derna, patriarkerna.
• Abraham. Kom från Ur i 
Kaldéen och levde som nomad 
tills han kom till Kaanans land. 
Gud uppenbarade sig ofta för 
Abraham, ingick olika förbund 
med honom där stora löften 
var knutna till dessa: Ett stort 
folk, ett härligt land, en löftets 
son.
• Isak. Hans namn betyder 
”man ler”. Hans ankomst hör 

samman med leende och nöje. 
Han var löftessonen som Sara 
och Abraham fick, minst sagt 
på ålderns höst. Isak har dock 
en ganska undanskymd plats i 
historien jämfört med hans far 
Abraham och sin son Jakob.
• Jakob. Jakob var bror med 
Esau. Halva 1 Mos upptas av 
berättelsen om Jakob. Han kom 
att få 12 barn och bli stamfader 
åt israeliterna. (Esau blev det 
till edomiterna). Jakobs söner 
fick ge namn åt Israels tolv 
stammar. De två yngsta, Josef 
och Benjamin, fick han med 
Rakel och de är hans mest äls-
kade barn. Det råder utan tve-
kan en spänning mellan dessa 
två och de tio andra, som går 
igen i hela Israels historia.

Josef. Han såldes av sina bröder 
som slav till Egypten, men pga 
sina förmågor att tyda Faraos 
drömmar får han en position 
vid hovet. När hungersnöd ut-
bryter i världen har Egypten, 
tack vare Josef, fulla förråd. På 
olika vägar leder detta till att 
Josefs familj flyttar till Egyp-
ten.

Historien om patriarkerna 
startar i Ur i Kaldéen och slu-
tar i Egypten. Men den mesta 
tiden har patriarkerna vandrat 
omkring i Kanaans land och 
lyssnat till löftena om att detta 
land en gång skall komma att 
tillhöra dem. Just detta löfte har 
betytt oerhört mycket i folkets 
fortsatta historia.
Fortsättning i nästa nummer.

Bokbord
Under november dukar vi åter 
upp bokbordet i samband med 
gudstjänsterna i Missionskyr-
kan. Här kan du skaffa dig en 
eller flera böcker till glädje och 
uppbyggelse. Här kommer det 
att finnas böcker som kan stilla 
din nyfikenhet på vad kristen 
tro kan innebära, eller hjälpa 
dig ytterligare ett steg på vä-
gen i att upptäcka Guds stor-
het och rikedom. Vi kommer 
att ha böcker och CD-skivor 
för både stora och små, unga 
och gamla. Och saknar du nå-
got på bokbordet tar vi hem 
det till veckan därpå.
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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

Den 11-13 november kommer 
cirka 300 ungdomar från hela 
landet till Equmenias riksstäm-
ma i Tibro. Ungdomsarbetet  i 
Missionskyrkan är en del av 
Equmenia, Equmeniakyrkans 
barn- och ungdomsarbete. I 
Stockholm finns kansli för 
detta med anställda till hjälp 
för landets föreningar.
Som i alla folkrörelser är de-

Årets lussemässa går av sta-
peln den 3 december klockan 
15.00, och den håller just nu på 
att planeras för fullt. 

Det blir som vanligt luciatåg 
med barn från Equmenia Tibro. 
Därefter fortsätter festligheter-
na med lotteri av olika slag. I 
källaren finns roliga aktiviteter 
för barn och alla andra lek-
sugna. Det kommer att serveras 
lussefika, korv och tomtegröt. 
En auktion hålls med fantas-
tiska saker. Det blir dragning på 
Equmenia-lotteriet, försäljning, 
lotterier, auktion med mera.

Genom de pengar du ger på 
Lussemässan bidrar du till att 
barn och unga genom Equme-
nia Tibro får möjlighet till en 
meningsfull fritid.

Ingen advent utan Lussemässan

Equmenias riksstämma hålls i Tibro
mokratin viktig, och därför 
strömmar nu ombud från hela 
Sverige till Tibro för att funde-
ra, diskutera och rösta om hur 
man ska arbeta.

De kommer att bo i skolor. 
En del samlingar blir i Forum 
och andra i Missionskyrkan.

Vissa samlingar under riks-
stämman är offentliga. Se pro-
grammet på sidan 4.

Vår förre ungdomsledare gäst-
predikar hos oss den 20 no-
vember kl 11.00.

Under flera år arbetade Jo-
han i Tibro Missionskyrka. Nu 
läser han till pastor vid Equme-

Johan Wikström till Missionskyrkan
niakyrkans teologiska högskola  
i Stockholm. Johan har läst 
drygt  2 år, och nu får vi lyssna 
till honom när han predikar. I 
gudstjänsten medverkar även 
"Gubbrockarna".



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 


