
Åke var initiativtagaren

Aktuellt från Missionskyrkan i Tibro
➜

Du håller i nummer 303 
av tidningen Missionskyr-
kan. I över 30 år har den 
kommit i din brevlåda tio 
gånger om året. Det här 
numret är det sista, åtmins-
tone tills vidare. Åke Nord-
qvist var pastor i Missions-
kyrkan och initiativtagare 
till tidningen när det begav 
sig 1987.

Hur kom du på idén med tidning-
en Missionskyrkan?

–Redan i början av min 
anställning i församlingen in-
såg jag att den tidning, som då 
fanns, var alldeles för omständ-
lig att framställa. Tryckningen 
skedde på det gamla sättet med 
korrekturläsning och många 
vändor emellan mig och tryc-
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anställning i Immanuelskyrkan 
i Jönköping och en tjänst med 
inriktning på Kyrka-Arbetsliv 
via Sveriges Kristna Råd. I 
samband med det var jag fö-
retagspastor på Husqvarna AB 
under några år. Sedan återkom 
jag till Skaraborg med anställ-
ning på Kinnekullehälsan och 
nu är jag pensionär.

En Gud att brottas med
Vad betyder kristen tro för dig per-
sonligen? 

–”Du blir aldrig färdig och 
det är som det skall” diktade 
Tomas Tranströmer. Det jag 
lärt mig genom åren är att 
jag tillägnat mig större själv-
kännedom. Det har gjort mig 
mer ödmjuk och lågmäld in-
för andras människors sätt att 
tänka och vara. I mötet med 
andra har jag speglat mig och 
insett, som det står i sången: 
”Blott Gud har rätten till mitt 
liv. Så tag mitt kluvna jag och 
gör mig hel och gör mig sann, 
av kärlek fylld var dag.” Det jag 
har blivit immun emot är ytlig 
förkunnelse. Jag vill ha en Gud, 
som jag får brottas med, avslu-
tar Åke Nordqvist.

Tell-Inge Leandersson

Blev det som du trodde och hur 
togs den emot av tibroborna? 

–Ja, det blev det! Eftersom vi 
gjorde tidningen på det här sät-
tet föddes tanken att hela Tibro 
skulle få ta del av tidningens 
innehåll. Responsen lät inte 
vänta på sig. Det blev många 
glada tillrop från tibrobor, som 
gav uttryck för uppskattning. 
Vi var till och med omskrivna i 
en facktidning inom databran-
schen. Dan Lidskog och jag var 
”experter” på en datamässa på 
Elmia i Jönköping. Dan jobba-
de med datorn och jag pratade 
på några seminarier.
Trodde du då att den skulle leva 
i 30 år?

–Nej, det trodde jag inte! 
Men jag vet att entusiasterna 
har fortsatt och några har till-
kommit, så tidningen har över-
levt.

Efter Tibro
Vad har du gjort sedan du läm-
nade Tibro 1990?

–Efter Tibro blev det Lin-
köping. Där blev det ett större 
projekt än att starta en tidning. 
Det gällde ett kyrkbygge på 50 
miljoner kronor. Sedan blev 
det Lundsbrunns konferens- 
och kurort, som avlöstes av en 

keriet. Då föddes tanken att an-
vända modern teknik istället. 
Hur gick ni tillväga rent konkret 
med första numret?

–Att arbeta med dator vid 
den här tiden var nytt. Men 
friskt vågat, hälften vunnet. 
Den kvällen vi möttes för att 
göra det första numret blev 
inte bara en lång kväll utan en 
lång natt. Klockan 04.00 låg 
det första numret av tidningen 
på en diskett. Originalet skrevs 
ut på Lastbilscentralen i Tibro, 
som hade skrivare som vi fick 
använda. Då upptäckte vi, att 
vår bild på datorns bildskärm 
inte stämde överens med vad 
skrivaren levererade. Därför såg 
det första numret lite underligt 
ut, minns Åke.

Upplägg
Hur tänkte ni med upplägget av 
tidningen? 

–Redaktionen diskuterade 
sidornas upplägg. Det vi snabbt 
kom överens om, var att ha ett 
ansikte på första sidan och en 
intervju som fortsatte på sidan 
två. Då var läsaren inne i tid-
ningen och fortsatte att läsa av 
bara farten. Åtminstone trodde 
vi så. Tydligen har tanken levt 
vidare genom åren.
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I ett P3-program för några år se-
dan fick man skicka in bästa in-
sikterna. Alltså: vad man önskar 
att man vetat tidigare i livet.  Lyss-
narna fick rösta fram bästa insikt. 
Någon skickade in ”Om jag vetat 
hur halt det var, hade jag inte gått 
ut och halkat". En annan ”Om 
jag vetat hur mycket lägenhets-
priserna skulle öka, hade jag lånat 
pengar, köpt lägenhet och blivit 
miljonär.” Det vinnande bidraget? 
”Om jag vetat att jag dög .”

”Om jag vetat att jag dög.” Jag 
tror vi är många – alla? – som 
kämpar. Suger åt oss av nedsät-
tande blickar och kommentarer. 
Som inte alls har samma förmåga 
att suga in goda blickar och ord. 
Alla har vi missförstått och blivit 
missförstådda. Sårat och sårats.

Vi är mer lika varandra än vi 
oftast tror. Om jag fick önska en 
sak för oss allihopa den här vå-
ren, så är det detta: du ska veta att 
du duger. Mer än så: du är älskad.  
Kanske är ditt hjärta krossat. Kan-
ske du fått avslag på dina jobban-
sökningar. Kanske din stora dröm 
just gått i uppfyllelse. Kanske är 
du för trött för allt. Kanske så kär 
att hela världen ler mot dig. Kan-
ske du är sjuk, till kropp eller själ. 
Kanske…

Vi är så vana att bli bedömda, 
dömda efter vad vi lyckas med. 
Kritiserade eller få beröm utefter 
andras tycke och smak. Bli vär-
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derade efter antal likes på sociala 
medier.

Rätt igenom allt detta. Rätt 
igenom vår rädsla att inte räcka 
till. Starkare än alla hårda ord du 
fått emot dig, varmare än all kyla 
du mött. Rätt igenom hela kos-
mos glöder Guds kärlek som en 
eld. Han vänder sitt ansikte till 
dig och ler som en mor mot sitt 
älskade barn.

Ingenting kan kväva Hans kär-
lek till oss. Ingenting.

Ingenting du gör kan få Jesus 
att älska dig mindre än Han gör. 
Ingenting du gör kan få Honom 
att älska dig mer än Han redan 
gör. 

Varken misslyckanden eller 
framgång eller otrohet eller glesa 
kyrkobesök eller hjältedåd eller 
svordomar eller tatueringar eller 
miljonvinster på tipset eller kvad-
dade relationer. Ingenting kan 
skilja oss från Guds kärlek i Jesus , 
säger Bibeln (Romarbrevet 8:39).

Tänk om vi fick landa i att vi 
duger. Tänk att vi faktiskt FÅR 
både leva och dö inneslutna i Jesu 
kärlek.

Det är det största jag vet. Det 
allra största i mitt liv. Detta är min 
klippa när marken brister under 
mig.  Det som ger färg åt allt grått 
i mitt liv. Detta drar mig in i mitt 
livs äventyr. Detta är min sång.

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

Du är älskad



4 Missionskyrkan – Mars 2017

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
  Konsert av kvinnor–för alla
  Min plats på jorden
  Kvinnokören
  Towe Lindblom
  Jenny Tapper
  Rebecca Dahl
  Kompgrupp
  Insamling till Panzissjukhuset  
  i Kongo

  5 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Prövningens stund
  Mark 1:12-13
  Annika Singleton
  Sång av Elin och Josef Sterner
  Nattvard

 6 MÅNDAG 18.00
  SMU-MAMMORNA

 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

 10 FREDAG 19.00
  PRAISE’N WORSHIP
  Daniel Demming
  Lovsångsteamet

  CAFÉT

  Hockeyturnering

 12 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Kämpande tron
  Mark 14:3-9
  Jerry Gegerfeldt
  Ungdomarnas lovsångsteam

 15 ONSDAG 09.00
  KONGOGRUPPEN

 16 TORSDAG 10.30
  ANDAKT 
  Britgården

  TORSDAG 18.00
  KOMPISKVÄLL
  För alla equmeniagrupper
  En kväll för hela familjen
  med mat och gemenskap

  17 FREDAG 19.00
  CAFÉT

 18 LÖRDAG 14.30–17.00
  MISSIONSCAFÉ –
  KONGO I FOKUS
  Aktuell information av
  Märta Ekelund
  Ingegerd Rahm m.fl.
  Kondisfika

 19 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Kampen mot ondskan
  Mark 9:14-32
  Britta Bolmenäs
  Sång av Petra Juteräng

UPPSLAGET
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UPPSLAGET

 20 MÅNDAG 18.00
  SMU-MAMMORNA

 23 TORSDAG 10.30
  ANDAKT
  Bäckliden

  TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Missionskyrkan
  Bilder och berättelser från
  en Colombia-resa
  Lena och Henrik Kråklind

 24 FREDAG 19.00
  CAFÉT

 25 LÖRDAG 20.00
  KONSERT
  Grupp från Liljeholmens
  folkhögskola sjunger
  och spelar
  Fika, våfflor

 26 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Marias utmaning
  Luk 1:26-38
  Emma Gunnarsson
  Scoutinvigning
  Musikkåren

  SÖNDAG 18.00
  MUSIKGUDSTJÄNST
  Jerry Gegerfeldt

 29 ONSDAG 09.00
  KONGOGRUPPEN

 31 FREDAG 19.00
  CAFÉT

APRIL

 1 LÖRDAG 12.00
  ÖPPET CAFÉ
  Med Berra & Gänget och
  Allakan-kören, Jönköping

 2 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  Försonaren
  Joh 3:1-21
  Jerry Gegerfeldt
  Hopp & SoulOh
  Nattvard

 5 ONSDAG 09.00
  ÖPPEN GEMENSKAP
  Diverse aktiviteter med
  fika kl 10.30

 6 TORSDAG 14.30
  DAGTRÄFFEN
  Högåskyrkan
  I Luthers fotspår
  Kerstin Pilblad

 7 FREDAG 19.00
  PRAISE’N WORSHIP
  Linnea Lidskog
  Lovsångsteamet

  CAFÉT

 9 SÖNDAG 11.00
  KOMPISMÖTE
  Tillsammans med
  förskolan Solbacken
  Emma Gunnarsson
  Kompisteamet
  Kompisbandet
  Konfirmandernas brödbod

Liv att dela
Söndag den 26 mars kl 18.00 
är det musikgudstjänst i Mis-
sionskyrkan. Kören Mixturen 
sjunger då sånger från skivan 
"Liv att dela".

"Liv att dela", som är inspe-
lad av Lutherska missionskyr-
kans kör, består av nyskrivna 
sånger för gudstjänst.

Sångerna är fristående och 
vill komplettera den guds-
tjänstmusik som redan finns. 
Sångerna är skrivna med för-
hoppningen att lyfta fram en 
teologi som är inkluderande, 
inneslutande och öppnar för 
möjlighet till igenkänning.

I gudstjänsten får vi möjlig-
het att stanna upp och vara i 
livet precis som det är.  Vi för-
enas i vår längtan efter gemen-
skap med varandra och med 
Gud. Livet är till för att delas.

Musiken är komponerad  
av Camilla Voigt, och Johanna 
Olander har skrivit texterna. 
Kör- och instrumentalarrang-
emang är gjorda av Sven och 
Johanna Fridolfsson
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KYRKTORGET

Lördag den 18 mars inbjuder 
Missionskyrkans missionsut-
skott till ”Missionscafé”; en 
samling med Kongo i fokus.

Vi får besök av Ingegerd 
Rahm och Märta Ekelund. 
Båda var på plats i augusti 2016 
vid 100-årsfirandet av Kolo 
Missionssation i Kongo.

Ingegerd Rahm är missio-
närsbarn och bodde en tid på 
Kolo Missionsstation. Märta 
Ekelund arbetade som lärare i 
Kongo Brazzaville åren 1969 – 
1987.

Vi hoppas på ett intressant 

Exodus, så heter Andra Mose-
boken på latin, vilket betyder 
”utgång” eller ”uttåg”. Det är 
ju en ganska slående benäm-
ning på boken och dess inne-
håll, som handlar om uttåget 
ur Egypten och den långa 
ökenvandringen efter det för 
Israels folk.
Innehåll
2 Mos börjar med att berätta 
om folkets vistelse i Egypten, 
då Jakob och hans söner flyt-
tade dit. Efter flera hundra år 
började israelerna av politiska 
skäl att betraktas som en säker-
hetsrisk och behandlades där-

efter. De blev slavar och nyföd-
da dödades. En räddades, Mose, 
och han kom sedan att bli den 
som fick leda folket ut ur för-
trycket i Egypten. I en brin-
nande buske får han möta Gud 
och får sin kallelse. Först efter 
att landet drabbats av flera svå-
ra plågor, ger farao med sig och 
släpper iväg folket. Det avgö-
rande blir när allt förstfött i alla 
hus dödas, utom i de israeliska 
husen, där man strukit blod 
från påskalammet på dörrpos-
terna. Efter tre månaders stra-
patser i öknen, kommer folket 
till Sinai. Det som sker här är 
en av de stora brytpunkterna i 
folkets historia. Här får Mose 
ta emot lagtavlorna, som var 
ett uttryck för Guds vilja.

Grundtankar
2 Mosebok handlar främst om 
hur Israels folk räddas. I 2:24 
kan vi läsa hur Gud "hörde… 
tänkte… såg till… lät sig vår-
da". GT återkommer ständigt 
till denna händelse om hur 
Gud räddade dem ur slaveriet 
i Egypten och ledde dem över 
Röda Havet. Påskmåltiden blev 
en årlig påminnelse om dessa 
händelser. Förbundet mellan 
Gud och folket, vars tecken är 
lagen, vilade på Guds löften. 
Judarnas misstag var att följa 
lagen bokstavligen. Det ledde 
inte till rättfärdighet inför Gud. 
Den föreställningen kämpar 
såväl Jesus som Paulus med. I 2 
Mos står Mose och Aron som 
förebilder till Kristus.

program. De har säkert mycket 
att berätta om arbetet i Kongo

Efter samlingen är det fika 
med hembakat bröd, goda ka-
kor och gott kaffe eller te.
Behållningen går till försam-
lingens och Equmeniakyrkans 
insamling till mission i andra 
länder. 

Kongo i fokus vid missionscafé i Missionskyrkan

Månadens sång
Gud för Dig är allting klart.
Under mars månad kommer vi 
i varje gudstjänst bli påminda 
om just de orden från psalm 
217 i vår psalmbok.
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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

Tidningen Missionskyrkan 
upphör nu efter 30 år och 303 
nummer, januari 1987 till mars 
2017. 

Med detta nummer av tid-
ningen vill vi i redaktions-
gruppen tacka för oss. Det har 
under alla år känts roligt och 
meningsfullt, men nu är det 
dags att gå vidare.

När vi 1986 började funde-
ra på att göra en tidning, hade 
CD-skivan bara funnits några 
år; e-post, SMS, Internet, Twit-
ter och alla andra sociala media 
hade ingen hört talas om. 

Musik spelades för det mes-
ta från vinylskiva eller kassett-
band, och nyheter nådde oss 
via papperstidningar, radio och 
TV.

De få mobiltelefoner som 
fanns var stora och klumpiga.
Det var NMT-systemet som 
gällde. GSM-nätet kom först 
en bit in på 1990-talet.

Det har hänt otroligt mycket 
på dessa 30 år, och information 
via papperstidning i brevlådan 
har kanske haft sin tid? Det 
är svårt att hävda sig i dagens 
medieutbud. Samtidigt finns 
det förvisso många som inte 
har tillgång till Internet. Vad 
som kommer efter tidningen 
Missionskyrkan vet vi inte i 
dagsläget, men vår kyrka, Mis-
sionskyrkan, är alltid öppen för 
dig, gudstjänst varje söndag året 
om, aktiviteter för barn och 

ungdomar varje vecka, musik-
grupper för unga och äldre.

Att Gud älskar varje tibrobo, 
oavsett om man tror på honom 
eller inte, att kyrkorna är till 
för alla tibrobor och att, som 
i vårt fall, berätta om det som 
händer i Missionskyrkan, att all 
verksamhet i kyrkan syftar till 
att göra Jesus känd, det har va-
rit vår uppgift men också vår 
önskan och drivkraft. 

Kyrkan är inte bara till för 
medlemmarna utan för alla ti-
brobor. Det gäller ju inte bara 
Missionskyrkan utan alla kyr-
kor!

Du är fortsatt välkommen 
att följa vad som händer i Mis-
sionskyrkan på vår webbplats 
www.missionskyrkantibro.se 
eller på Facebook, Instagram 
och Twitter.  Internet och so-
ciala medier i all ära, men det 
kan aldrig ersätta det person-
liga mötet; så välkommen till 
Missionskyrkan!

Annika Ekdahl, Tell-Inge
Leandersson, Dan Lidskog
och Håkan Sterner  

Tack och hej från redaktionen

För senaste nytt…

Besök vår webbplats

www.missionskyrkantibro.se



Tack till:

Alla annonsörer
som under 30 år bidragit till utgivningen av denna tidning. 
Särskilt omnämnande till City Livs som funnits med på

varje nummer sedan januari 1987!

TibroTryckar’n
som tryckt samtliga nummer av tidningen.

Alla distributörer 
Som i ur och skur delat ut tidningen till alla hushåll i Tibro.

Korrekturläsare och övriga
som bidragit med uppgifter och innehåll av olika slag.

– 30 år med tidningen Missionskyrkan –


