
Kompismöte-budskap med humor

Aktuellt från Missionskyrkan i Tibro

➜

Kärt barn har många namn. 
Alla församlingar har nå-
gon gång emellanåt famil-
jegudstjänster, gudstjänst 
för alla åldrar eller vad man 
kallar det. I Missionskyrkan 
i Tibro har vi sedan ett par 
år tillbaka Kompismöten 
en gång i månaden. Elin 
Sterner är en av eldsjälarna 
bakom kompismötena.

Elin delar sitt hem med man 
och tre söner, men mycket av 
sin fritid lägger hon i Missions-
kyrkan. Det är sång och musik, 
friskvårdsalpha med mera som 
tar hennes tid i anspråk. Det är 
dock kompismötena som hon 
känner allra mest för.
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en röd tråd genom hela Kom-
pismötet. Det börjar med att 
man berättar en bibeltext. Här 
får barn, eller hugade vuxna, 
komma fram och hjälpa till att 
agera efter att man försett dem 
med tillbörlig rekvisita. Däref-
ter hamnat man i Sallys kom-
piscafé. Där får vi träffa Sally 
och hennes fikagäster som 
funderar, diskuterar och spe-
kulerar runt det som är ämnet 
för dagen i gudstjänsten. Till 
sist sammanfattar pastor Jerry 
temat och hur det kan gälla 
oss idag. Kompismötet inra-
mas och avslutas med härlig 
sång och dans. Det finns också 
möjlighet att be och tända ljus 
i kyrkans ljusbärare. 

Fantastiskt roligt
Varför lägger ni ner så mycket tid 
och energi på Kompismötena? 

- Vi vill att barnen (och så-
klart alla) ska få lära sig mer om 
vad som står i Bibeln på ett ro-
ligt, tydligt och lite annorlunda 
sätt. Sedan är det fantastiskt ro-
ligt, avslutar Elin Sterner.

Har du inte varit på ett 
Kompismöte någon gång? Då 
är det hög tid!

Tell-Inge Leandersson

ledare och ungdomspastor. 
Vi planerar Kompismötena 
tillsammans med musikledare 
Rebecca Dahl. Sedan har vi ett 
Kompisband med sju musiker 
och ett Kompisteam med ung-
domar som medverkar med 
bland annat dans och drama. 

Egna idéer
Hur går ni tillväga när ni planerar 
ett Kompismöte? Är det helt egna 
idéer eller har ni någon idébank att 
plocka ur?

–Vi bestämmer oss för ett 
tema som knyter an till en 
bibeltext. Utifrån detta tema 
väljer vi sånger och skriver ett 
drama, berättar Elin.

Det är alltså inget färdigt 
material man utgår ifrån, utan 
allt skrivs av gänget runt kom-
pismötena. Och som deltagare 
i gudstjänsten slås man av vil-
ken fantastisk humor gänget 
har. Med knorr och finess får 
man fram det budskap som är 
gudstjänstens tema. Här mär-
ker man verkligen att det är en 
gudstjänst för alla åldrar som är 
oerhört välplanerad.
Kan du berätta om vad som nor-
malt händer på ett kompismöte?

–I början får vi veta temat 
på mötet. Det går sedan som 

Vad är ett Kompismöte?
–Det är en gudstjänst med 

särskilt fokus på att tilltala bar-
nen, men det är ändå en guds-
tjänst för alla åldrar. Gudstjäns-
ten innehåller mycket sång och 
musik och självklart drama, sä-
ger Elin.

Barnfamiljer
Hur uppkom idén med Kompis-
möten?

–Tibro Missionsförsamling  
har alltid haft gudstjänster re-
gelbundet som varit särskilt 
riktade mot barnfamiljer. De 
har självklart sett lite olika ut 
genom åren. Vi ville ha ett kon-
cept, en form, som vi hoppades 
särskilt skulle locka barnfamil-
jerna.
Är konceptet ett eget påfund i Ti-
bro eller har ni knyckt idén någon-
stans?

–Vi har tagit inspiration från 
andra liknande barnmöten från 
olika håll i landet. Mest inspira-
tion har vi nog ändå fått främst 
från Hönökonferensen, som i 
många år hållits på Hönö i Gö-
teborgs skärgård första veckan i 
juli varje år.
Vilka är ni som jobbar med Kom-
pismötena?

–Det är jag, vår ungdoms-
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Persiennerna var fördragna och 
stängde ute både solen och den 
fantastiska utsikten. I mörkret i 
sovrummet låg hon och sov. Ville 
inte vara vaken. Ville inte veta att 
det hade hänt.

Det som skulle vara hennes 
lyckligaste dag i livet, förändrades 
på en sekund till djupaste smärta. 
Hon hade blivit lämnad vid alta-
ret. Den som hon skulle gifta sig 
med hade valt att inte komma 
dit. 

När hon åker från kyrkan mö-
ter hon honom. Hon rusar ut ur 
bilen. Kastar blommorna på ho-
nom och är så arg. Besviken. För-
krossad.

Hans försök att be om ursäkt 
faller platt till marken. Han vill 
ju vara hennes man, men har fått 
kalla fötter. Men nu så ångrar han 
sig. Igen. Det är klart att de ska 
gifta sig. 

Men hon kan inte lita på ho-
nom. Förödmjukelsen är för stark. 
Så nära. 

Hennes väninnor sluter upp. 
Fångar upp henne när benen inte 
bär. Beskyddar henne. De följer 
med på hennes resa. Den resan 
som skulle varit smekmånaden. 
Den som redan var betald och 
inte gick att ändra. De låter hen-
ne ligga i sängen. Tittar till henne 
med jämna mellanrum. Ser till att 
hon får i sig mat. 

När jag för ett par veckor sedan 

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

såg filmen där detta hände, var det 
något som slog mig och som jag 
inte har kunnat släppa. 

Mitt i all sorg och smärta finns 
det något vackert. De här vänin-
norna släpper allt. Sina egna mås-
ten. Sin egen vardag. De släpper 
de egna behoven. Allt för någon 
annans skull. Beskyddarinsikten 
och kärleken är så stark. Man gör 
allt för varandra. Man sluter upp 
och finns där. När en av dem inte 
själv kan klara av det mest basala 
– då finns de där. 

Det är så vackert!
Det fick mig att fundera. Vilka 

har jag i mitt liv där lojaliteten 
är så stark? Vilka har jag som jag 
skulle släppa allt för, och har jag 
någon som skulle göra detsamma 
för mig?

Jag har turen att ha människor 
runt mig som skulle beskydda 
mig, och bära mig om jag en dag 
inte orkar bära mig själv. Men hur 
ser det ut för dig?

Oavsett hur många eller få 
människor som finns där för dig, 
så har vi en sak gemensam. Och 
det är Jesu starka kärlek. Likt de 
här kvinnorna finns Jesus där. Bär 
oss när benen inte bär. Andas åt 
oss när vi inte orkar andas själva. 
Han dör för oss så att vi ska kun-
na få evigt liv. Det är den största 
kärleken av alla!

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

När jag inte orkar bära mig själv
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 FEBRUARI

 1 ONSDAG 09.00
  ÖPPEN GEMENSKAP
  Diverse aktiviteter
  med fika kl 10.30

  ONSDAG 09.00
  KONGOGRUPPEN

 2 TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Högåskyrkan
  Bertil Svenssons film
  Pôjkera i Böja

 3 FREDAG 19.00
  PRAISE'N WORSHIP
  Jerry Gegerfeldt
  Lovsångsteamet
  Därefter:
  CAFÉT

  Topsboll

 5 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  När livet går snett för oss
  Apg 2:42-46, Luk 2:22-40
  Jerry Gegerfeldt
  Sång av Inga-Lill Sterner m.fl.
  Nattvard

 7 TISDAG 14.00
  ANDAKT
  Allégården

 9 TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Pingstkyrkan
  Musikaliska godbitar
  Jenny och Mauricio
  de Carlvalho

 10 FREDAG 19.00
  CAFÉT

  Ökenkaravan på minuten

 12 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Är Gud större än oron?
  Matt 19:27-30
  Britta Bolmenäs
  Mixturen

 13  MÅNDAG 18.00
  SMU-MAMMORNA

 15 ONSDAG 09.00
  KONGOGRUPPEN

 16 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Brittgården

  TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Missionskyrkan
  Sångerna vi minns
  Suzanne Östlund Lennartsson

 17 FREDAG 19.00
  CAFÉT

 19 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Besviken på Gud?
  Joh 6:60-69
  Britta Bolmenäs

 20 MÅNDAG 18.00
  SMU-MAMMORNA

 23 TORSDAG 10.30
  ANDAKT 
  Bäckliden

  24 FREDAG 15.00
  CAFÉT

  Brädspelskväll - lovaktivitet

UPPSLAGET

"Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att 
de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan 
för att världen skulle räddas genom honom."
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UPPSLAGET

26  SÖNDAG 11.00
  ÅRSHÖGTID
  KOMPISMÖTE
  Var finns Gud
  när vi gör bort oss?
  Britta Bolmenäs 
  Kompisteamet
  Kompisbandet
  Hopp och SoulOh
  Kyrklunch
  Därefter:

  ÅRSMÖTE
  Tibro Missionsförsamling
  och equmenia Tibro

MARS

 1 ONSDAG 09.00
  ÖPPEN GEMENSKAP
  Diverse aktiviteter
  med fika kl 10.30

  ONSDAG 09.00
  KONGOGRUPPEN

  ONSDAG 19.00
  ASKONSDAGSGUDSTJÄNST
  Jerry Gegerfeldt
  Nattvard

 2 TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Högåskyrkan
  Nunnan som blev fru Luther
  Berit Johansson

  3 FREDAG 19.00
  CAFÉT

 4 LÖRDAG 17.00
  KVINNOKONSERT
  Min plats på jorden
  Kvinnokören
  Towe Lindblom
  Jenny Tapper
  Rebecca Dahl
  Kompgrupp

  5 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Prövningens stund
  Mark 1:12-13
  Annika Singleton
  Nattvard

 7 TISDAG 14.00
  ANDAKT
  Allégården

 8 ONSDAG 18.00
  DET POSITIVA ÅLDRANDET
  Föreläsning med
  Håkan Andersson,
  Broddetorp

 9 TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Pingstkyrkan
  Från predikstol till fabriksgolv
  Åke Nordqvist

Årshögtid med 
Kompismöte, 
kyrklunch och 
årsmöten!
Söndagen den 26 februari blir 
en spännande dag i Missions-
kyrkan.

Dagen inleds med Kom-
pismöte med temat: Var finns 
Gud när vi gör bort oss! Då får 
vi som vanligt möta Sally och 
hennes vänner på kompiscafét, 
och ta del av tankar och fun-
deringar omkring det angivna 
temat.

Efter gudstjänsten blir det 
kyrklunch, därefter följer för-
samlingens årsmöte, och sedan 
avslutas dagen med Equmenias 
årsmöte.

Sånger vi minns
På dagträffen den 16 februari 
får vi lyssna till Suzanne Öst-
lund Lennartsson från Kläm-
mesbo som tillsammans med 
några vänner bjuder på väl-
känd sång och musik. 

Vi ser fram emot ett fint 
sångprogram och god gemen-
skap vid kaffeborden.
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KYRKTORGET

Månadens sång
Med ett 15-tal skivor i baga-
get är musikern Bengt Johans-
son ett välkänt namn i kristna 
kretsar. 1994 släpptes skivan I 
vindens riktning, och på den 
skivan finner vi sången Helig 
mark, som under februari är 
månadens sång. 

Även i år vill vi uppmärk-
samma fastan och dess goda 
konsekvenser. För fastan, som 
innebär att avstå något, vill inte 
göra livet hårdare och besvärli-
gare, nej, tvärtom. Packningen 
blir lättare, målet för vår livs-
vandring blir klarare och vår 
längtan efter Gud blir innerli-
gare. 

Den kristna fastan handlar 
om att avstå för att få. Vi får ta 
emot ännu mer av Guds kraft 
och liv. Den kristna fastan har 
i olika tider och i olika tradi-
tioner tagit sig olika uttryck: 

För femte året i rad vill vi ge-
nom att anordna en konsert 
uppmärksamma den interna-
tionella kvinnodagen. En dag 
som instiftades redan 1910 och 
som i ett 25-tal länder nu är en 
nationell helgdag. 

Lördag den 4 mars kl. 17.00  
bjuder vi in till en härlig kon-
sert, där alla sånger framförs av 
kvinnor. Jenny Tapper, Towe 
Lindblom och Rebecca Dahl 
håller i trådarna, och de till-
sammans med en härlig kvin-
nokör ackompanjeras av Jonas 

Alphakurser i 
vår och höst
Är du nyfiken 
på kristen tro? 
Vad handlar det 
om egentligen? 
Hur viktig är 
Jesus? Varför var 
Han tvungen 
att dö? Hur får 
jag ihop Jesus med min alldeles 
vanliga vardag?

Om det här är något som 
du funderar över, kanske en 
alpha-kurs är något för dig. 
Man träffas och äter, lyssnar 
till en föreläsning och samtalar 
om livet och tron tillsammans. 

I mars månad drar en ny 
kurs igång och är du nyfiken, 
vill anmäla dig eller om du har 
frågor – kontakta Jerry Geger-
feldt 070-471 28 02.

Är du kvinna och har hört 
talas om friskvårdsalphan som 
var under våren 2016? Det 
kommer en ny sådan omgång, 
och den startar under hösten 
2017 så håll utkik!

Forsell på bas, Ingemar Bengts-
son på gitarr och Leif Åhlund 
på piano. 

Sångerna du kommer att få 
höra är de go'aste och de som 
hamnat lite närmare hjärtat på 
oss av alla de sånger som vi har 
framfört under dessa fem år. 

Det är ingen entréavgift, 
utan vi kommer under kvällen 
att samla in pengar till något 
arbete som hjälper kvinnor nå-
gonstans i vår värld. 

Varmt välkomna att fira 
femårsjubiléum med oss!

Kvinnokonsert – Min plats på jorden

man har levt i måttlighet och 
enkelhet, man har avstått från 
nöjen, tidningar, tv, facebook 
och mycket annat, allt för att få 
mer tid tillsammans med Gud. 

Vi inleder fastan på Askons-
dagen 1 mars kl. 19.00 med 
en andakt och nattvard, där 
vi också tecknar ett askkors i 
pannan (på den som vill) som 
en påminnelse om vår för-
gänglighet, och att vi en gång 
åter skall bli till stoft. Askkorset 
blir en påminnelse om Jesu se-
ger över döden och ett hopp 
om evigt liv. 

Askonsdagen inleder fastan

För senaste nytt…

Besök vår webbplats
www.missionskyrkantibro.se
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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

Praise’n worship
Lovsång–Undervisning–Bön. 
Så enkelt och så stort på sam-
ma gång. Tre delar som till-
sammans skapar Praise’n wor-
ship. En gudstjänst en fredag i 
månaden. 

Den 3 februari kl 19.00 får 
vi lyssna till pastor Jerry Ge-
gerfeldt som predikar. 

Vi ser fram emot en fan-
tastisk kväll tillsammans! Kom 
om du är nyfiken på Jesus! 
Kom om du vill lära känna Je-
sus! Kom om du vill få en star-
kare relation till Jesus! 

Våra equmenia-
grupper
Du har väl inte missat att våra 
equmeniagrupper är i full gång 
igen.

Vi har något för de allra fles-
ta åldrar, så spana in i höger-
spalten här om det finns något 
som passar just dig!

Spela brädspel 
på sportlovet
Gillar du spel som Settlers, 
Carcassonne, Power Grid och 
Splendor? Eller har du aldrig 
hört talas om dem, men blev 
nyfiken nu? Då kan du komma 
till Missionskyrkan fredag den 
24 februari klockan 15.00, för 
då finns det möjlighet att spela 
dessa spel och flera andra.

Det är ingen anmälan och det 
finns arrangörer på plats som 
hjälper dig. Är du under 10 år 
bör du ha en vuxen med dig. 
Undrar du över något kan du 
höra av dig till Joakim Eriksson 
076-858 11 00. 

Läger i Sälen
På sportlovet fyller vi tradi-
tionsenligt en buss och styr ko-
san norrut. Närmare bestämt 
till Sälen. Vi åker tillsammans 
med ungdomar från equmenia 
Kroppetorp.

Vi ser fram emot lägret av 
flera anledningar. Att få åka 
skidor i en nypistad backe, lära 
känna nya vänner och få höra 
mer om Jesus. Be gärna för alla 
deltagare och ledare under för-
beredelserna inför lägret och 
under lägret. Tack! 

Vi är förväntansfulla inför 
veckan och hoppas det blir ett 
läger vi kommer att minnas 
länge. 

Vill du hemifrån följa oss 
och se hur vi har det? Följ ti-
bromission på instagram och 
kolla in lägrets hashtag #sa-
len17. Där kommer vi att skri-
va om alla upptåg vi gör under 
veckan.

#salen17



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 


