
Nytt namn – Samma glädje

➜

Tibro Missionsförsamling 
byter namn till Equmenia-
kyrkan Tibro och samtidigt 
kommer kyrkobyggnaden 
att byta namn till Equme-
niakyrkan.

Varför byta namn?
Det enkla svaret på den frågan 
är att det kyrkosamfund som vi 
tillhör har bytt namn och då är 
det naturligt att de lokala kyr-
korna också använder det nya 

namnet. Det blir tydligare och 
enklare för alla. Men förvisso, 
som med allt nytt kommer det 
under en övergångsperiod att 
kännas konstigt och vi kom-
mer säkert att säga fel namn.  

Jubileumstidning – December 2017
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NYTT NAMN

Många missionskyrkor har re-
dan bytt namn så vi är långt 
ifrån först i kön.

Det är en process som på-
gått länge. I mer än 70 år har 
det förts samtal på central nivå 
mellan olika samfund i Sve-
rige om att gå samman. På 
2000-talet tog samtalen ny fart 
mellan de tre kyrkorna Svens-
ka Missionskyrkan, Svenska 
Baptistsamfundet och Meto-
distkyrkan Sverige. Kyrkornas 

ungdomsorganisationer SMU, 
SBUF och MKU orkade inte 
vänta längre utan gick samman 
2007 och tog namnet equme-
nia. Det var därför som Tibro 
SMU bytte namn till equme-
nia Tibro 2014.

 
Tre kyrkosamfund blev ett
2011 gick de tre kyrkorna for-
mellt samman och 2013 ena-
des man om namnet Equme-
niakyrkan. Och nu, 1:a advent 

2017, på kyrkoårets första dag, 
byter vi namn till Equmenia-
kyrkan Tibro!

Equmenia kommer från 
ordet ekumenik och betyder 
”det som rör hela världen”. 

Ekumeniakyrkans uppdrag 
är att finnas i Tibro och för 
tibrobornas skull, men också 
för hela världens skull. Vi angår 
varandra, alla människor i hela 
världen, som Guds barn och 
som en del av Hans skapelse.

Equmeniakyrkan Sverige är 
en ny kyrka, med en nästan 
200-årig historia.  700 för-
samlingar, 63 000 medlem-
mar, 124 000 betjänade.
Tillsammans med miljarder 
kristna över hela världen tror 
vi på Jesus Kristus.

Tre kyrkosamfund med röt-
terna i svensk folkväckelse ville 
forma något nytt och gick sam-
man. Med mer än 700 kyrkor 
samlar vi varje vecka tiotusen-
tals människor till gudstjänst 
över nästan hela landet.

Genom ett stort samhällsen-
gagemang och kreativa initiativ 
har en bredd av verksamheter 
startat upp. Tusentals människor 
engagerar sig i körer, scoutkå-
rer, idrott, rockgrupper, läxläs-
ning och mycket mer. Vi har ett 

stort diakonalt arbete som ver-
kar i många delar av samhället. 
Det kan handla om verksamhet 
för flyktingar, arbetslösa eller 
att arbeta uppsökande i socialt 
utsatta grupper. 

Vi har samarbete med kyrkor i 
hela världen. Genom Kyrkor-
nas världsråd är vi del av en 
internationell familj av kyrkor 
med över 500 miljoner med-
lemmar.

Equmeniakyrkan Sverige – En kyrka för hela livet
där mötet med Jesus Kristus fövandlar – mig, dig och hela världen

Equmeniakyrkan i världen
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Telefon: 128 00
info@equmeniakyrkantibro.se
www.equmeniakyrkantibro.se

JONAS LUND
Pastor och föreståndare (Börjar i januari)
Mobil: 070-208 41 53
jonas.lund@equmeniakyrkantibro.se

JERRY GEGERFELDT
Pastor
Mobil: 070-471 28 02
jerry.gegerfeldt@equmeniakyrkantibro.se

EMMA GUNNARSSON 
Ungdomsledare
Mobil: 070-471 28 03
emma.gunnarsson@equmeniakyrkantibro.se

Equmeniakyrkan Tibro - en kyrka öppen och till för alla
Med denna tidning har du fått 
veta att vi har bytt namn på 
vår kyrka från Missionskyrkan 
till Equmeniakyrkan. Även om 
kyrkan byter namn och fått 
nya skyltar är mycket sig likt.

Till Equmeniakyrkan kom-
mer människor av många olika 
anledningar En del kommer 
till gudstjänsten för att tillbe 
och lovsjunga Gud och lyssna 
till predikan och växa i den tro 
man har.

Andra kommer till kyrkan 
på gudstjänst, Alphakurs, dag-
träff eller andra samlingar där-
för att man är nyfiken på kris-
ten tro eller söker svar på de 
stora frågorna i livet.

Equmeniakyrkan i Tibro 
präglas av stor mångfald vilket 
tar sig olika uttryck bland an-
nat när det gäller gudstjänster-
nas utformnig och innehåll:
• Kompismöte med drama 
och musik vänder sig till både 
stora och små

• Taizégudstjänster inriktade 
mot stillhet med enkla sånger 
från ett kloster i Frankrike.
• Högtidsgudstjänster vid t.ex. 
jul, påsk och konfirmation.
• Praise'nWorship - en 
gudstjänst en fredagkväll i 
månaden med lovsång, kortare 
predikan och förbön.
• Olika slag av musikguds-
tjänster med en mångfald av 
musikstilar och medverkande.

I Equmeniakyrkan har vi ett 
antal livsnära smågrupper där 
man möts till gemenskap.  Där 
samtalar man om livet och tron 
och oftast fikar man gott till-
sammans. Alla som vill är väl-
komna med i en sådan grupp.

I församlingen finns också 
olika slags ”arbetsgrupper” där 
man utför vissa sysslor, fikar 
och delar livet.

Vi som har förmånen att 
jobba i församlingen heter 
Jerry Gegerfeldt och Emma 
Gunnarsson:

Kontaktuppgifter

Jag, Jerry, har jobbat som pas-
tor i 25 år varav drygt 5 år i 
Tibro. Det bästa jag vet är att 
få samtala med människor om 
livet och tron och att fira guds-
tjänst. 

På fritiden fiskar jag, cyklar 
mountainbike eller är ute i na-
turen. Hör gärna av dig om du 
vill samtala om livet och tron, 
på café eller över en kopp kaffe 
i skogen!

Jag, Emma, är ungdomsledare 
och har varit det i Tibro i drygt 
tre år. Jag kommer ursprungli-
gen från Östergötland.

Mina topp tre i livet är Je-
sus, kaffe och ballonger. Äls-
kar Tibro, älskar mitt jobb och 
dörren står alltid öppen. Så en 
särskild inbjudan till er ungdo-
mar: Varmt välkomna!

Årgång 73 – December 2017
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NY PASTOR

Jonas Lund blir ny pastor 
och föreståndare i Equme-
niakyrkan Tibro vid nyår. 
På det här uppslaget får 
du lära känna honom lite 
grann. Du får också en ad-
vents- och julhälsning från 
Jonas här till höger.

Jonas börjar med att berätta att 
han är en glad och stolt värm-
länning i exil, som har spen-
derat de tretton senaste åren i 
Jönköpingstrakten. Han är gift 
med Julia från Töreboda och 
tillsammans har de tre barn - 
Bella 5 år, Frank 4 år och Jeff 2 
år. Han är utbildad pastor och 
har de senaste 6 åren jobbat i 
Värne Alliansförsamling utan-
för Eksjö. Jonas säger att fa-
miljen har haft fantastiska år i 
Småland, men nu ser de fram 
emot den nya utmaning som 
Tibro är för dem.

Tibro är en spännande utmaning för Jonas Lund
– Det ska bli roligt att lära 
känna er tibrobor och jag hop-
pas kunna jobba på alla sätt för 
ortens bästa. Jag gillar Jesus, 
människor, fika och det engel-
ska fotbollslaget Everton (i den 
ordningen), säger Jonas Lund. 
Vad vet du om Tibro?
– Jag vet att Robin Söderling 
kommer ifrån Tibro, att ni har 
en stolt möbeltradition och att 
föreningslivet är rikt och att 
ni är stolta över er kommun - 
med all rätt! 

Pastor
Hur kom det sig att du ville bli 
pastor i Equmeniakyrkan i Tibro?
– Timingen var helt rätt. När 
Tibro hörde av sig så kändes 
det direkt som att det kunde 
vara en spännande utmaning 
för mig, och en bra plats för 
oss som familj. Samtalen med 
församlingsledningen kändes 
väldigt bra. Jag upplevde att det 
församlingen sökte i sin nya 
ledare stämde in på min pro-
fil. Jag är väldigt tacksam för 
förtroendet att få arbeta som 
församlingens föreståndare de 
kommande åren och jag hop-
pas såklart att det bästa ligger 
framför oss!
Hur ser du på ditt uppdrag att 
vara pastor?
– Det är en helt fantastisk tjänst 
som jag känner stor respekt för. 
Jag vill vara en pastor som lever 

nära människor, som lever ut 
min tro på Jesus med stolthet 
i ord och handling, en pastor 
som finns till för den som be-
höver en kram, en kaffestund 
eller ett ord av hopp och tröst, 
förklarar Jonas.

Jesus
Vem är Jesus för dig?
Svaret på frågan blir kort och 
koncist från Jonas.
– Guds son, världens hopp. 
Och grunden för mitt liv.
Detta leder osökt över till nästa 
fråga.
Varför ska man vara kristen?
– För att livet med Jesus både 
ger livet sin mening, och för 
att Jesus säger att den som tror 
på honom har evigt liv tillsam-
mans med honom i himlen.  
– Kristen tro är inte en religiös 
prestation som du och jag ska 
klara av utan kristen tro är re-
lation med Gud genom tron 
på Jesus Kristus, som förlåter 
oss alla våra fel och brister. Det 
är världens bästa erbjudande, 
och jag tror att det är sant.
Vad tycker du om att Missionskyr-
kan byter namn?
– Jag tycker att det är naturligt, 
med tanke på att man som kyr-
ka tillhör ett nybildat samfund 
med namnet Equmeniakyrkan. 
Men jag hoppas såklart att vi 
ska fortsätta vara Missionskyr-
kan, i det att vi vill vara en 
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FUNDERINGAR

Vi sitter hemma i hans kök. 
Mörkret ligger tungt runt hans 
lilla stuga, det är dagar kvar till 
jul och på köksbordet sprakar 
stearinljusen i ojämn takt. Det 
skulle visa sig vara sista gången 
jag besökte honom innan han 
fick flytta hem till Gud.

När vi har pratat om allt 
viktigt och lite till blir det 
plötsligt tyst. Så tyst att jag 
hör Ekots nyhetsuppdatering 
från den gamla radiospela-
ren på bänken. Ja du, säger jag 
liksom för att bryta tystnaden 
som blivit nästan obekväm, det 
är inte mycket annat än elän-
de på radion nu för tiden… 
– Jo så är det verkligen, svarar 
han och skrockar med.

– Men du, säger han med ny-
vunnen energi, om man bara 
rattar frekvensen på min radio 
(gammal klassisk radio) siså-
där en halv centimeter åt hö-
ger kommer man in på Radio 
Höglandets sändning där man 
alltid kan höra sånger om him-
len och Jesus som föds till oss i 
juletider.

Och där och då slår det mig 
– tänk att Gud inte är längre 
bort från någon enda av oss än 
en ynka halv centimeter!

Jag minns när Julia och jag, 
också vid den här tiden, gick 
och väntade på vårt första 
barn. Väntan. Längtan. Spän-
ning. Och en konstant förund-
ran över en mage som stän-
digt växte. Jag minns att jag 
brukade lägga örat mot Julias 
mage och viska – nu är vi inte 
långt ifrån varandra du och jag 
kompis! Vad som skiljde oss åt? 
Ja, ungefär en halv centimeter 
hud. En halv centimeter från 
en större verklighet, ett liv som 
pulserade och en relation som 
väntade på att slå ut.

Tänk om det är så – att nära 
oss, kanske så nära som en halv 
centimeter, finns en annan och 
större verklighet. Vi kanske inte 
känner till den, men vi kan ana 
den.

Vi går mot jul och tiden 
då hoppets låga tänds. Och 
jag tror att nära oss alla finns 
en Gud som längtar efter rela-
tion med oss. Jesus är Gud som 
blev människa för att bryta den 
tunna hinnan mellan himmel 
och jord i signad juletid!

En välsignad advent och jul 
önskar jag oss alla!

Er pastor och vän Jonas Lund

kyrka som vill mission, d.v.s. 
berätta för Tibro och världen 
att Jesus är världens hopp!

Tibroambassadör
Du får nu chansen att ge en häls-
ning till alla Tibrobor: Vad vill du 
säga?
– Vad roligt det ska bli att lära 
känna er! Jag hoppas kunna bli 
en ambassadör för er kommun 
som ni kan vara stolta över, 
en pastor och vän inte bara 
för dem som är medlemmar i 
Equmeniakyrkan Tibro, utan 
hela Tibros pastor.

Jag och mina kollegor Jerry 
och Emma finns för er, ber till 
Gud för er och vill bygga ett 
bättre Tibro tillsammans med 
er. Hör av dig så tar vi en fika!
Något mer jag borde frågat dig om 
och som ligger dig varmt om hjär-
tat?
– Haha, svårt att säga. Min 
morfar Rune är min största fö-
rebild - en varm och generös 
värmlänning som lärt mig att 
älska kokkaffe och att berätta 
berättelser med innerlighet 
och glimten i ögat, avslutar Jo-
nas Lund

Vi säger välkommen till Jonas 
Lund och hans familj och öns-
kar honom stor glädje och in-
spiration i arbetet som pastor i 
Equmeniakyrkan Tibro.

Tell-Inge Leandersson

Bara en halv centimeter ifrån
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Missionskyrkan i Tibro fyller 50 år första advent
Bakgrund

På 1860-talet började en grupp 
kristna i Kyrkefalla samlas i 
hemmen för att be och läsa 
Guds ord. Detta var upprinnel-
sen till Kyrkefalla Missionsför-
ening, som så småningom blev 
Tibro Missionsförsamling.

I början av 1880-talet hade 
man blivit så många att det 
inte längre var praktiskt möj-
ligt att samlas i hemmen. Med-
lemmarna enades då om att 
bygga ett eget missionshus i 
Tibro stationssamhälle. 1882 
stod missionshuset färdigt. Man 
organiserade verksamheten, en 
styrelse valdes och protokoll 
fördes för första gången 27 de-
cember 1882.  Verksamheten 
växte och fler kom.

Missionshuset byggdes om, 
det byggdes till och blev större. 
Missionshuset blev en kyrka. 
Kyrkefalla Missionsförening 
blev Tibro Missionsförsamling.

Ny kyrka
I början av 60-talet, 80 år ef-
ter att det första missionshuset 
byggdes, blev det åter behov av 
större och mer ändamålsenliga 
lokaler. Hösten 1966 började 
bygget av den nya Missions-
kyrkan och 3 december 1967 
var det dags för invigning.

Skickliga hantverkare från 
lokala entreprenörer byggde 
en ny kyrka centralt i Tibro. 
Ett fantastiskt arbete. Utan för-
samlingens helhjärtade enga-
gemang och kärlek hade det 
dock inte varit möjligt. Ett 
oräkneligt antal timmar frivil-
ligt arbete utfördes på kvällar 
och lördagar. På söndagarna 
var det gudstjänst och vila inför 
arbetsveckan som låg framför. 

Många som hade kompetens 
från möbelfabriken, byggar-
betsplatsen, tapetserarverksta-
den eller vad det än var, erbjöd 

Byggår: 1967

Byggkostnad inkl. tomt och 
inventarier: c:a 2.000.000 kr

Tomtareal: 17.985 m2

Byggnadsyta: 2.180 m2

Uppvärmning: Värmepump/
jordvärme

Våningsplan: 2 

Antal sittplatser: 
• Kyrksal och församlingssal: 400 
• Serveringsvåning: 120 

Undervåning med 
ungdomslokaler: 
• Scoutstuga 
• Café 
• Andaktsrum 
• Musikrum 
• m.m.

Antal toaletter: 7 (varav 3 RWC)

JUBILEUM – KYRKAN 50 ÅR

Gamla missionskyrkan byggdes 1882 
och var Missionsförsamlingens kyrka i 
85 år fram till 1967

FAKTA 
om Equmeniakyrkan
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villigt  sina tjänster vilket kom 
väl till pass i bygget. 

Vi kan bara konstatera att de 
gjorde ett bra jobb, kyrkan har 
stått sig mycket bra under åren. 
Mycket är kvar och ser ut som 
för 50 år sedan. 

Många, många tibrobor har 
där gått i scouterna, söndags-
skola, tonår, konfirmation o.s.v. 
För många tibrobor är detta 
”deras” kyrka trots att man 
kanske inte går dit lika ofta nu 
som förr.
 

Solbacken
I direkt anslutning till nya kyr-
kan byggdes även ett barndag-
hem, Solbacken, som var Ti-
bros första barndaghem. Idag 
är Solbacken en modern för-
skola med två avdelningar.

Arbetet fortsätter
En byggnad som används slits 
och inventarier slits också. Nya 
krav på energiförbrukning, 
myndighetskrav på offentliga 
lokaler kommer till, en del 
måste åtgärdas för att uppfylla 
lagen annat måste göras för att 
det är utslitet och trasigt.

Nytt tak, nymålade föns-
ter, ny handikapptoalett, nytt 
kapprum, nytt tyg på stolar i 
serveringsvåningen är exempel 
på saker som gjorts det senaste 
året, inför 50-årsjubileet.

Önskan som fanns för 50 år 
sedan, att detta skulle vara en 
kyrka för alla tibrobor, den öns-
kan lever än. Equmeniakyrkan, 
som den nu heter vill vara en 
kyrka för hela livet där mötet 
med Jesus Kristus förvandlar.

 Tibro missionskyrka 
blev bara 50 år

3 december 2017 firar vi 
50-årsjubileum! Och vi kan nu 
fastställa att den ”nya missions-
kyrkan” blev bara 50 år, inte en 
dag äldre!

För samma dag, 3 december 
fast 50 år senare, heter inte kyr-
kan ”Missionskyrkan” längre 
utan nu heter den ”Equmenia-
kyrkan”! 

Visst, det är samma kyr-
ka, samma byggnad, samma 
innehåll, samma verksamhet, 
samma längtan, samma hopp, 
samma glädje, samma uppdrag, 
nämligen att vara en kyrka inte 
bara för sina medlemmar utan 
för dig som finns här i Tibro.

JUBILEUM – KYRKAN 50 ÅR
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UNDERVISNING

Nyfiken på kris-
ten tro? Gå en 
Alpha-kurs!
I vår vår kyrka har vi sedan 
många år använt oss av kon-
ceptet Alpha-kurs för att sprida 
evangeliet. Alpha-kurs är en 
grundkurs i kristen tro. Meto-
den härstammar från en kyrka 
i London, men används över 
hela världen.

Man träffas i en grupp vid 
tio tillfällen. Varje gång börjar 
man med att äta en enkel mål-
tid tillsammans. Därefter följer 
ett föredrag i dagens ämne. Det 
kan t.ex. vara Vem är Jesus? Var-
för och hur skall jag be? Sedan 
ges tid för samtal kring ämnet. 

Vi har även haft Alpha-kurs 
med speciell inriktning, både 
vildmarksalpha och friluftsal-
pha. Det har varit mycket upp-
skattat.

Just nu pågår en Alpha-kurs 
med tio deltagare. I höst an-
vänder vi ett filmmaterial som 
föredrag.

Årets konfirmandläsning har 
precis börjat. I vår kyrka  startar 
vi på hösten och avslutar sedan 
i september året efter. Konfir-
mationen består av tre delar; 
1. Lektioner varje onsdag
2. Gudstjänster
3. Tre hajker och ett läger 
Dessutom åker vi på en studie-
resa till Stockholm.

Att ha konfirmerat sig har 
man glädje av hela livet. Vi är 
glada över att många ungdo-
mar år efter år vill gå konfa-

Konfirmationsläsning 2017-2018
undervisning i vår kyrka. I fol-
dern som har delats ut till alla 
"åttor" kan man läsa om några 
frågor som konfirmanderna 
kommer arbeta med: 
• Om Gud finns vad  
 skulle du fråga honom då?
• Vad är konfa?
• Vem är jag?
• Vem är Jesus?
• Har han något med 
 mitt liv att göra?
• Meningen med livet? 
• Är jag värdefull?" 

Equmeniakyrkans konfirmander 2017-2018

För senaste nytt…

Besök vår
webbplats www.equmeniakyrkantibro.se
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Sång och musik i Equmeniakyrkan

Sång och musik är viktigt för 
de flesta av oss. Utbudet av 
musik har väl aldrig varit stör-
re än nu. Via Internet kan du 
lyssna på musik från världens 
alla hörn. Du kan streama all 
sorts musik via telefonen, läs-
plattan eller datorn oavsett var 
du är. Vi konsumerar mer mu-
sik än aldrig förr. Men hur är 
det med tillfällen att själv vara 
med och framföra musik och 
sång? Allsångsprogrammen i 
TV drar storpublik, program 
som Körslaget likaså.

Musik och sång engagerar 
och är kul. Och visst finns det 
möjlighet även för dig att dela 
glädjen i musiken och sången. 

I varenda gudstjänst i våra 
kyrkor är det ”allsång”, du 
sjunger med den röst du har 
och bänkgrannen gör så gott 
han kan. Inte kan det väl vara 
tråkigt att sjunga lovsånger och 
psalmer?

Sjunga i kör
Tycker du om att sjunga? I 
Equmeniakyrkan finns just nu 
en vuxenkör, Mixturen,  en 
barnkör, Kompiskören  och 
ett Lovsångsteam – och du 

är varmt välkommen att vara 
med! Det finns mycket glädje i 
musik, och körsång skapar både 
upplevelser och gemenskap.

Några förkunskaper krävs 
inte. Alla är välkomna att vara 
med. Du behöver inte vara 
medlem i vår församling  eller 
engagerad på något annat sätt. 

Tycker du det är roligt att 
sjunga, att få nya vänner, hitta 
glädjen i musiken och gemen-
skap med andra? Då vill vi 
uppmana dig att komma till en 
kör i din närhet, nämligen nå-

SÅNG OCH MUSIK

gon av köreerna i Equmenia-
kyrkan Tibro!

Spela i grupp 
Om du spelar något instru-
ment, som t.e.x piano, gitarr, 
bas, saxofon, flöjt etc. då finns 
Kompisbandet och lovsångs-
band i lite olika konstellatio-
ner. I musikkåren finns det bl.a 
trombon, kornett och tuba. 
Och visst, det finns plats för 
dig också.

Vill du veta var och när vi 
övar? Ring till kyrkan, 128 00.

Kompiskören
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BARN OCH UNGDOM

Kompiskören
Detta är kören för dig som går 
i förskoleklass och uppåt. 

Vi sjunger om Jesus, glädje, 
kompisar, hopp och en massa 
annat.

Vi träffas onsdagar 17.30-
18.30. Vi medverkar på Kom-
pismöten som är gudstjänster 
för alla åldrar.

Kompismöte
Detta är en gudstjänst en sön-
dagsförmiddag en gång i må-
naden. Där får vi lära oss mer 
om vem Jesus är och hur vi kan 
bli hans kompisar.

En stor höjdpunkt brukar 
vara när vi hälsar på Sally, en 
söt tant i sina bästa år, som dri-
ver ett kompiscafé där hon och 
hennes stamgäster alltid får vara 
med om galna upptåg. I vår är 
det kompismöten:
• 14 januari
• 4 mars
• 15 april
• 27 maj

Upptäcktsresan
Denna grupp träffas söndag 
mellan 10.45 (drop-in mellan 
10.45 och 11.00) och 12.15 
vid nedre entrén.
• Incheckning
• Buskul – lek, rörelse, pyssel
• Storsamling - drama, sång
• Ballonggrupp - funderingar
 med jämnåriga  

Ledarna vill tillsammans med 
barnen resa in i Bibelns be-
rättelser och upptäcka bönen, 
samt vad Gud och Jesus vill oss 
människor. 

Till Upptäcktsresan är du 
som är mellan 4 och 11 år väl-
kommen. De vuxna kan, om 
de vill, vara med på gudstjäns-
ten uppe i kyrksalen under ti-
den vi reser.

Upptäcktsresan Large
För de lite äldre barnen mellan 
11 och 14 år finns Upptäckts-
resan Large. De träffas på sön-
dagar mellan 11.00 och 12.15 i 
andaktsrummet. 

I samlingarna samtalar vi om 
livets små och stora frågor och 
vad Gud och Jesus vill oss. 

Upptäckarscout
Upptäckarscout riktar sig till 
dig som är 10 år och äldre. Du 
får vara med om härliga upp-
tåg i naturen, lära dig mer om 
hantverk och scouting, vara 
med i en patrull och lära känna 
Jesus. En av årets höjdpunkter 
är sommarens scoutläger Då 
vi slår oss samman med andra 

scoutkårer, bor i tält och njuter 
av lägerlivet. Vi träffas torsdagar 
18.00-19.30.

Äventyrarscout
Äventyrarscout riktar sig till 
dig som är 14 år och äldre. I 
Äventyrarscout lyfts scouting 
till en helt ny nivå. Det blir 
galna upptåg både ute och 
inne. När det gäller höjdpunk-
ter brukar det förutom som-
marens scoutläger även kunna 
bli en vinterhajk, då vi riktigt 
testar gränserna. Vi träffas på 
torsdagar 18.00-19.30.

Cafét 
Cafét är samlingsplats för dig 
som är 13 år och äldre. Varje 
fredagskväll är det samling 
19.00 i Equmeniakyrkans ne-
dre våning (om inget annat 
anges). 

Du är varmt välkommen att 
hänga på för att lära känna nya 
människor, umgås och hitta på 
roliga och annorlunda aktivi-
teter. Vi får också veta mer om 
vem Jesus är, möjlighet att lära 
känna honom och vad livet 
som lärjunge handlar om. Vi 
brukar åka på två läger per år. 
Ett skidläger på sportlovet och 
ett tonårsläger på sommaren. 

equmenia har aktiviteter för dig. Kom och pröva!
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HÄLSNINGAR

Hallå där, Britta!
Du har ju slutat som pastor i Mis-
sionskyrkan, är det för att försam-
lingen byter namn till Equmenia-
kyrkan?
– Nej nej, verkligen inte!  Efter 
nästan 14 år har jag nu lämnat 
min tjänst i Tibro, för att bli 
pastor och föreståndare i Vär-
namo Missionsförsamling.  Ett 
uppbrott, att gå vidare.  Visst, 
det känns.

Tillsammans med er har jag 
upplevt en härlig, spännan-
de, svår, rolig och lärorik tid. 
TACK för all vänskap, all upp-
muntran, all värme, all tro.

"Gud håller sina löften, 
kärleksfull i allt Han gör". 
(Psaltaren 145:13) Med de or-
den säger jag och min familj 
vårt varmaste TACK för den 
tid vi fått dela med er i Tibro.

Britta Bolmenäs 

Equmeniakyrkan Tibro och equmenia Tibro
önskar alla tibrobor

God Jul och Gott Nytt År

Kalenderutdrag – Mer info om programmet på equmeniakyrkantibro.se

DECEMBER

 2 LÖRDAG 16.00
  JUBILEUMSFEST
  Kyrkan 50 år

 3 SÖNDAG 11.00
  GUDSTJÄNST
  1:a advent

 9 LÖRDAG15.00
  LUSSEMÄSSA

 17 SÖNDAG 11.00
  ALLSÅNGSGUDSTJÄNST

 24 JULAFTON 11.00–15.00
  Jul i Gemenskap
  Julnattsgudstjänst 23.00

 26 ANNANDAG JUL 11.00
  GUDSTJÄNST

 31 NYÅRSAFTON 11.00
  GUDSTJÄNST

JANUARI 2018

 6 TRETTONDEDAG JUL 18.00
  EKUMENISK JULKONSERT
  i Kyrkefalla kyrka



Välkommen att vara med och fira!

Lördag 2/12, 16.00
FESTKVÄLL
Festprogram, mat, minnen, bilder med mera.

Mingel från 15.00.

Första advent 3/12, 11.00
Högtidsgudstjänst
Under helgen fortsätter vi också vår 
jubileumsinsamling till det nya taket.

Alla är varmt välkomna!


