
Samordnar evangelisation i öst

Aktuellt från Missionskyrkan i Tibro
➜

Andreas Karlsson är Eura-
siensamordnare inom Equ-
meniakyrkan. Innan dess 
var han pastor på Donsö. 
Han är gift med Svetlana, 
som kommer från Ryss-
land. De träffades via det 
engagemang som Donsö 
Missionsförsamling har i 
Ekaterinburg i Uralbergen. 
I januari kommer Andreas 
till Tibro.

Vad innebär ditt jobb i Equmenia-
kyrkan?  
–Jag ansvarar för de kontakter, 
projekt och missionärer som 
Equmeniakyrkan har i Eu-
ropa, Centralasien och Kau-
kasus. Det är ett ”brett” arbete 
och eftersom jag bara jobbat 
med detta under ett år, har det 
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lever under väldigt enkla för-
hållanden. Man är en hand-
full som samlas i ett hem, för 
att man inte vågar/kan samlas 
offentligt p.g.a. förtryck från 
en muslimsk majoritet. Andra 
samarbetskyrkor har stora för-
samlingar, stora byggnader och 
ett sjudande liv. Det som slår 
mig mest är att man anpas-
sar sig väl till sin omgivning 
och hittar vägar att nå ut med 
evangeliet om Jesus Kristus. 

Fantastisk tro
Varför är du själv kristen?

–Jag fick växa upp i en kris-
ten familj. Det gjorde det, på 
ett sätt, enkelt att ta steget att 
bli kristen. När jag tänker på 
Gud som allsmäktig skapare av 
himmel och jord, Jesus som dog 
för mig på ett kors, den Helige 
Ande som jag varje dag kan 
leva mitt liv tillsammans med, 
så kan jag inte alls se varför jag 
inte skulle vara en kristen. Den 
självklara övertygelsen att det 
är det absolut bästa som finns, 
gör att jag gärna arbetar för att 
denna fantastiska tro ska de-
las till andra, avslutar Andreas 
Karlsson.

Tell-Inge Leandersson

Vad innebär mission idag i dessa 
länder?

–Eftersom situationerna är 
så fullständigt olika i dessa län-
der, så ser det olika ut. Jag kom 
just hem från en resa till ett av 
länderna i Turkbältet, där det 
på väldigt många sätt är svårt 
för de kristna. Man förlorar 
jobbet när man blir en kristen 
och förföljelsen är tung, men 
man fortsätter att evangelisera 
ändå. Även om inte folk kom-
mer till tro i stora skaror, så tar 
ändå människor det stora steget 
att lämna sina liv i Jesu händer. 
Andra länder brottas med se-
kulariseringen, precis som vi 
gör i Sverige, och evangelisa-
tionen tar helt andra vägar än 
de gör under muslimskt för-
tryck. På ytterligare andra plat-
ser gör lagar och bestämmelser 
det problematiskt för försam-
lingar att evangelisera öppet. 
I andra länder jobbar vi med 
evangelisation främst genom 
sociala engagemang, där vi på 
olika sätt stöttar dem som har 
det svårast i samhället.

Anpassning
Hur arbetar församlingarna där?

–Det beror på vilket land 
det är. Många församlingar 

mesta av min tid gått åt till att 
lära känna projekt, människor, 
länder och de sammanhang där 
kyrkan finns representerad.
Varför tog du jobbet?

–Mycket bra fråga. Jag kan 
inte riktigt svara på det, mer 
än att jag tror att det var Gud 
som ledde mig in i det. Då jag 
är gift med en ryska och har 
tillbringat mycket tid i landet, 
och tycker mig kunna en del 
av kulturen och mentaliteten, 
så funderade vi under en läng-
re tid om Gud kanske ville an-
vända detta, berättar Andreas.

Ryssland
–Tyvärr talar jag inte ryska, 

men min fru och barnen gör 
det ju flytande, så vi smälter in 
i samhället när vi är där. Vi har 
även behållit lägenheten och 
har på så sätt lätt att tillbringa 
längre tid i landet när vi vill. 
Vilka länder ansvarar du för?

–Förutom Ryssland, där 
Equmeniakyrkan har det störs-
ta engagemanget i Eurasien-
området, är vårt engagemang 
koncentrerat till Estland, Lett-
land, Vitryssland, Moldavien, 
Rumänien, Bulgarien, Spanien 
och några av de länder som in-
går i det så kallade Turkbältet.
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Ingen av oss lär ha missat att 
det varit val i USA och att lan-
det röstat fram en ny president. 
Fastighetsmagnaten och miljar-
dären Donald Trump. I TV, tid-
ningar och på nätet görs analyser 
av experter och bedömare, och 
många ställer sig frågan: Vem är 
han egentligen? Vad vill han nu 
när han blir president? Kommer 
han att hålla sina löften? Frågorna 
är många och man får väl anta att 
han får svårt att genomföra allt 
han vill och hålla allt han lovat.

När Jesus vandrade omkring 
på jorden ställde sig många frå-
gan: Vem är han? Vad vill han? En 
del tyckte att han var "helt från 
sina sinnen" och borde buras in! 
Andra tyckte att hans ord var 
ljuvliga, och att allt vad han gjorde 
visade att han verkligen var Guds 
son och den frälsare som Gud lo-
vat att sända.

Vem Donald Trump är och vad 
han kommer att göra, kommer 
troligtvis att påverka oss indirekt 
i någon mån, men förhoppnings-
vis kommer vi inte att märka nå-
gon större skillnad! Oavsett om 
vi tar ställning för eller emot den 
blivande presidenten, eller vad vi 
tycker och tänker om honom, så 
kommer våra liv att se ganska lika 
ut efter valet som före!

När Jesus vandrade på jorden 
gjorde han många uttalanden 
och sade sådant som förargade 
många, Han hade anspråk och 
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talade om sig själv likt ingen an-
nan före honom. Han sade bland 
annat: "Jag är det levande brödet, 
som har kommit ner från himlen. 
Den som äter av det brödet skall 
leva i evighet" och "Jag är Guds 
son". Om Donald Trump förar-
gade många när han sade : "Jag är 
den bäste jobbskaparen som Gud 
skapat" är det inget jämfört med 
det radikala och utmanade Jesus 
sade om sig själv: "att alla som ser 
Sonen och tror på honom skall ha 
evigt liv. Och jag skall låta dem 
uppstå på den sista dagen."

Jesus var inte politiker, han var 
Guds son, frälsaren, men likt po-
litiker höll han många tal. Han 
vädjade till människan att välja 
godhet före ondska; han uppma-
nade inte  människor att rösta på 
honom utan att följa honom.

Hur kan vi lita på honom? Jo, 
han håller sina löften! Han sade 
att han hade kommit för att dö 
och uppstå, och därmed besegra 
döden och dödsriket och vinna 
evigt liv, vilket han också gjorde! 
Fler än 500 människor mötte Jesus 
strax efter att han dött och upp-
stått, och genom hela historien 
har människor följt honom. Just 
nu är vi cirka 2 miljarder männis-
kor som valt att följa Jesus, därför 
att han håller sina löften och ger 
överflödande liv och evigt liv!
Välj Jesus du också!

Jerry Gegerfeldt
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rebecca.dahl@missionskyrkantibro.se

BRITTA
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Pastor och 
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Pastor

REBECCA 
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Musikledare
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EMMA 
GUNNARSSON 
Ungdomsledare

Vem är Trump och vem är Jesus?
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 DECEMBER

 1 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Bäckliden

 2 FREDAG 19.00
  CAFÉT

  Lussemässeprep

 3 LÖRDAG 15.00
  LUSSEMÄSSA

 4 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Guds rike är nära
  Mark. 1:14-15
  Britta Bolmenäs
  Sång av Lina Johansson
  Nattvard

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

 9 FREDAG 19.00
  PRAISE’N WORSHIP
  Emil Jalonen

9 – 10 DECEMBER
CAFÉT

JULHAJK

 11  SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  KOMPISMÖTE
  Vad är det för speciellt
  med julen egentligen?
  Emma Gunnarsson
  Kompisteamet och
  Kompisbandet

 13 TISDAG 14.00
  ANDAKT
  Allégården

  16 FREDAG 19.00
  CAFÉT

  Julfest med Kroppis

  18 SÖNDAG 17.00
  JULENS SÅNGER
  Jul, jul, strålande jul
  Julkören m.fl.
  Rebecca Dahl
  Jerry Gegerfeldt

 24 JULAFTON 11.00-–15.00
  JUL I GEMENSKAP
  Högåskyrkan

  JULAFTON 23.00
  JULNATTSGUDSTJÄNST
  Luk. 2:1-20
  Jerry Gegerfeldt
  Julkören

 25 JULDAGEN 10.00
  ANDAKT – JULOTTA
  Brittgården

   SÖNDAG 16.00
  MUSIKANDAKT
  –för stora och små
  Himlen i min famn 
   Britta Bolmenäs

 29  TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Bäckliden

JANUARI 2017

  1 NYÅRSDAGEN 11.00
  GUDSTJÄNST
  Ett nytt år i Jesu namn
  Klagovisorna 3:22-26
  Britta Bolmenäs
  Nattvard 

1 – 5 JANUARI
24/4-BÖN

 5 TRETTONDAGSAFTON 18.00
  TAIZÉGUDSTJÄNST
  Enkel nattvardsandakt
  Britta Bolmenäs

 6 TRETTONDEDAG JUL 18.00 
   EKUMENISK JULKONSERT
  Kyrkefalla kyrka

 8 SÖNDAG 11.00
  MISSIONSGUDSTJÄNST
  Andreas Karlsson
  Insamling till Equmenia- 
  kyrkans internationella arbete

UPPSLAGET



5Missionskyrkan – December 2016 / Januari 2017

UPPSLAGET

 10 TISDAG 14.00
  ANDAKT 
  Allégården

 11 ONSDAG 09.00
  ÖPPEN GEMENSKAP
  Diverse aktiviteter
  med fika kl 10.30

 12 TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Högåskyrkan
  Grötfest

 15  SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  KOMPISMÖTE
  Jerry Gegerfeldt
  Kompisteamet och
  Kompisbandet

 19 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Britgården

  20 FREDAG 19.00
  CAFÉT

 22 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Bibelns dag
  Bengt Richter, Pingstkyrkan
  Konfirmandernas brödbod
  efter gudstjänsten

  26 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Bäckliden

  27 FREDAG 19.00
  CAFÉT

  29 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Jesus är vårt hopp
  Jerry Gegerfeldt

 FEBRUARI

 1 ONSDAG 09.00
  ÖPPEN GEMENSKAP
  Diverse aktiviteter
  med fika kl 10.30

 3 FREDAG 19.00
  PRAISE'N WORSHIP

Jul i gemenskap 
på julafton.
Tibro kristna råd bjuder på 
nytt till Jul i gemenskap i Hö-
gåskyrkan på julafton. Vi star-
tar kl.11.00 med en gudstjänst 
"vid krubban".  Därefter blir 
det julmat i samlingssalen med 
allt från, sill och skinka till Jans-
sons frestelse.

Det blir musikquiz, kaffe 
och tårta. Firandet avslutas vid 
15-tiden med julklappsutdel-
ning.

Anmälan görs senast 15/12, 
till pastorsexpeditionen i Hö-
gåskyrkan: 439 00.

Att starta det nya året med bön 
för vår ort, vårt land, vår jord  
och alla som bor på den. Så har 
de senaste åren inletts.

I kyrkan pågår en bönesta-
fett dygnet runt (under natten 
ber man från olika hem) under 
några dygn. Har du ett böne-
ämne du vill att vi ska vi be 
för? Du kan sms:a, ringa eller 

maila det till någon av pasto-
rerna (adresser s. 3) så lägger de 
en lapp med ditt böneämne till 
alla i stafetten att be eller tacka 
Gud för.

Bönestafetten inleds med 
gudstjänst kl 11.00 på nyårs-
dagen och avslutas med Taizé-
gudstjänst torsdagen den 5 ja-
nuari kl 18.00.

Börja det nya året med 24/4-bön

Missionskyrkan och equmenia önskar alla tibrobor

God Jul och Gott Nytt År
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KYRKTORGET

Missionshögtid 
8 januari
Under många år har vi satt vår 
kyrkas internationella arbete i 
fokus vid en missionshögtid på 
annandag jul. Den här gången 
flyttas missionsfesten till sön-
dag den 8 januari.

Vi får då möjlighet att lyssna 
till Andreas Karlsson, som ger 
en spännande inblick i mis-
sionsarbetet i dagens Östeuro-
pa. Andreas arbetar för Equme-
niakyrkan som samordnare för 
mission i Eurasien. Vid mis-
sionshögtiden görs även en in-
samling till Equmeniakyrkans 
internationella arbete.

Månadens sång
December
"Hosianna i höjden". Tänk så 
många gånger under december 
månad som vi sjunger eller hör 
denna fras. I december kom-
mer vi att sjunga denna sång-
text där musiken är skriven av 
Samuel Ljungblahd.

Januari
"Var stund jag dig behöver i 
klar och mulen tid". Tänk att 
det är sant. Oavsett om det är 
bra eller dåliga dagar, så behö-
ver man någon. I januari kom-
mer vi att sjunga psalm 542 
– "Var stund jag dig behöver", 
under söndagsgudstjänsterna. 

I 1 Mosebok börjar en berät-
telse som inte slutar förrän i 
Uppenbarelseboken, och man 
kan framför allt se tre grund-
tankar:
Frälsningsplanen
Gud skapar hela världen och 
människan till sin avbild. I GT 
sker sedan en slags reduktion. 
När inte hela världen följde 
honom utväljer han ett folk. 
När inte folket som helhet 
motsvarar kallelsen företräds 
det av en rest (som bl a Jesaja 
talar om). Slutligen reduceras 
denna rest till En. Jesaja kallar 

honom ”Herrens lidande tjä-
nare”.
När vi kommer in i NT vänds 
det hela till en expansion istäl-
let: Från En (Kristus) till en rest 
(Apostlarna) som genom fräls-
ningsbudskapet skapar ett folk, 
som blir till välsignelse för hela 
världen.
Förbundet
Detta är ett av de viktigaste 
GT:liga begreppen. Det talas 
om förbund mellan männis-
kor och mellan människor och 
Gud. Förbundet med Noa, vars 
tecken är regnbågen, skulle ga-
rantera släktets och skapelsens 
fortbestånd. Ingen syndaflod 
skulle drabba jorden igen. För-
bundet med Abraham, vars 

tecken är omskärelsen, går ut 
på att Abraham skulle bli stam-
fader för ett stort folk. Att man 
skulle få besitta Kanaan och att 
världens frälsare skulle födas ur 
hans efterkommande. Detta var 
ett förbund enbart av nåd, där 
villkoret bara var tron.
Tron
1 Mosebok är till stor del en 
trons bok. Den undervisar om 
vad det är att tro, och belyser 
olika sidor av trons väsen som: 
dess vittnesbörd, vandring, lyd-
nad, vila, kamp och seger.
1 Mosebok berättar om en lång 
rad personer som är förebilder 
till Kristus. Det är Adam, Abel, 
Noa, Melkisedek, Isak, Jakob 
och Josef.

Musik i juletid
Julens sånger
Längtar du efter att sjunga in 
julen tillsammans med många 
andra? Då är Julens sånger nå-
got för just dig! Söndag den 18 
december kl 17.00 i Missions-
kyrkan sjunger vi tillsammans 
in julen med många sångare 
och musiker.

Konsert i Kyrkefalla kyrka
Tillsammans med alla kyr-
kor i Tibro blir det även 2017 
en konsert på trettondedag 
jul. Fredag 6 januari kl. 18.00 
möts vi i Kyrkefalla kyrka och 
sjunger än en gång våra fina 
julsånger.
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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

CAFÉT 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

Lussemässa
Välkommen till Lussemässa 
den 3 december klockan 15.00. 
Det blir luciatåg med barn från 
Equmenia Tibro. Därefter fort-
sätter festligheterna med lotte-
ri av olika slag. I källaren finns 
aktiviteter för barn och andra 
leksugna.

Det serveras lussefika, korv 
och tomtegröt, och som vanligt 
hålls en auktion med fantastiska 
saker Det blir också dragning 
på Equmenia-lotteriet.

Genom de pengar du ger på 
Lussemässan bidrar du till att 
barn och unga får en menings-
full fritid genom Equmenia.

Praise'n worship
En fredagskväll i månaden är 
det gudstjänst “Praise'n Wor-
ship”. Mycket lovsång av lite 
nyare snitt, och goda talare 
som predikar, är kvällens upp-
lägg. Det ges tid för bön och 
förbön, ljuständning och still-
het inför Gud. Gudstjänsten 
tar ungefär en timma och den 
som vill kan avsluta kvällen 
med toast i kyrkans fik.

9/12 talar f.d. tibrobon Emil 
Jalonen, som nu bor i Alingsås.

Sportlovsläger
Äntligen! En av årets roligaste 
veckor närmar sig: tonårslägret 
i Sälen!!! Att få åka skidor på 
dagarna och ha gudstjänster på 
kvällarna är en fantastisk kom-
bination!

Anmälan till lägret har öpp-
nat. Läs mer i lägerfoldrarna 
som finns i kyrkan, gå in på 
www.missionskyrkantibro.se 
eller prata med någon av le-
darna på Cafét. Det kommer 
att bli en kanonvecka!!!

Vi fyller en buss, så först till 
kvarn gäller! De 20 första som 
anmäler sig är med i en utlott-
ning med exklusiva priser!

Några saker som är viktiga att 
tänka på inför resan:
•	 Lägret	är	till	för	dig	som	går 
 i årskurs sju och uppåt.
•	 Alla	åker	med	hjälm	i
 backen. Det finns att hyra
 för den som ingen har.
•	 Använd	ryggskydd!
•	 Lämna	dina	snowblades
 hemma.

Låter det intressant? Kontakta 
ungdomsledare Emma Gun-
narsson, 0768-49 43 40
emma.gunnarsson@missions-
kyrkantibro.se
eller 
Henrik Kråklind, ledare på 
fredax i Kroppetorp.
0707-98 68 94



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 


