
INFO
NUMMER 3 2016

MORS DAG SPECIAL
Fira alla mammor med oss 
29/5. Festlig gudstjänst med 
barnvälsignelse och härlig 
gemenskap efteråt.

SOMMARFEST
12/6 startar vi igång  
sommaren på bästa sätt med 
Sommarfest & Mr Munks 
Lekland. För hela familjen!



Sven Bengtsson

Under maj månad har vi fokus på äktenskap, 
familj och relationer. Vi har pratat med två gifta 
par i församlingen och låtit dem berätta om hur 
deras tro har påverkat dem och deras familj.

CARL-JOHAN & MARGARETA
Carl-Johan och Margareta Lindholm har varit gifta i 25 år. De har 
tre barn tillsammans, Amanda, 24 år, Matilda, 21 år och Elin, 16 år.

Vår tro har varit viktig. Den har påverkat oss i allt från värdering-
ar, barnuppfostran och handlingar. Den har genomsyrat allt helt 
enkelt. Vår tro har påverkat hur vi ser på saker, så som ägodelar 
och hem. Det vi har är en gåva från Gud och den gåvan ska delas 
med andra.

Under tuffa perioder har vi kunnat luta oss emot vår tro. När man 
i efterhand kollar tillbaka kan man se att Gud har funnits där hela 
tiden och burit oss genom allt. Det har hjälpt oss och påmint oss 
om att det finns ett ljus i tunneln. Bön har hjälpt oss när vi har haft 
det svårt. Att vi har fått gå igenom jobbiga perioder har stärkt 
oss och de erfarenheter som vi har fått på vägen kan vi använda 
för att hjälpa andra i liknande situationer.

Vi har alltid värderat att söka Guds rike först och att leva i Guds 
vilja. Familjegemenskapen är viktig för oss, att visa omsorg om 

LEDARE Bättre tillsammans

Familjen i centrum

“Bättre två än en, ty de får god lön för sin strävan. Om de faller, kan den 
ene resa upp den andre. Men ve den ensamme! Om han faller, finns det 
inte någon som kan resa upp honom. Likaså, om två sover tillsammans 
håller de värmen, men hur skall den ensamme hålla sig varm? Där den 
ensamme blir övervunnen, kan två stå emot. Och en tredubbelt tvinnad 
tråd brister inte så lätt.” Pred 4:9-12

Bibelns undervisning lyfter hela tiden värdet av att leva, verka och göra 
saker tillsammans med andra. I Moseböckerna 
läser vi att en kunde jaga tusen framför sig, två 
kunde jaga tiotusen på flykten. Med Guds väl-
signelse, tillsammans med någon annan, blev 
man tiofalt starkare. Jesus säger att om två av 
er här på jorden kommer överens att be om 
något, vad det än är, så ska de få det av vår 
Fader som är i himlen.

På grund av att trycket och påfrestningarna i det här livet kan utgöra 
en stor negativ kraft, behöver vi så ofta att någon annans tro och bön 
läggs till vår egen tro. Jesus sände ut sina lärjungar två och två, och vi 
läser om flera radarpar i bibeln som blev starka tillsammans, som t.ex. 
Petrus och Johannes, Paulus och Barnabas. Genom hela nya testamen-
tet läser vi om Kristi kropp, församlingen, och hur vi uppmuntras att stå 
tillsammans. Ordet varandra dyker hela tiden upp. Be för varandra, ge 
akt på varandra, uppmuntra varandra, uppbygg varandra, tala 
till varandra. I detta finns den enorma potentialen och 
styrkan. 

Temat “Bättre tillsammans” går igen i äktenskapet, i familjen, i släkten, 
i församlingen. Men också på många andra håll, som arbetsplatsen, 
skolan, idrottslaget osv. Vi är inte skapade att vara ensamvargar och 
enstöringar. Vi är skapade till att fungera i en social kontext. Relationer 
är bland det viktigaste, kanske t.o.m. det 
viktigaste, i våra liv. Naturligtvis kan det 
ibland kännas enklare att vara själv och 
göra det själv. Men den frestelsen lockar 

in oss i svaghet. Det är i 
slutändan bättre att anta 
utmaningen att gå till-
sammans med andra. Det 
är inte alltid enkelt men 
lönar sig i längden. För att 
ge uppmuntran, hjälp och 

kraft i dina relationer kommer vi därför 
under maj månad lyfta temat “Bättre till-
sammans” på en rad olika sätt.

Text: Jennifer Ottoson Foto: Erik Forsberg & Privat

DÖPTA
Erik Johansson 6/3
Rebecka Chamoun 20/3
Elias Skoglund 10/4

NYA MEDLEMMAR
Jacob Forslund
Theresa Skaf
Jennifer Bengtsson
Elias Skoglund
Paul Duncan

FLYTTAT HEM TILL HERREN
Signe Johansson
Marianne Johansson

Bättre två än en, ty 
de får god lön för sin 
strävan.

Rebecka

Erik

Din matbutik i Skövde
Om du vill leva lite godare...



varandra i bön och handling. Vi vill att våra barn ska känna sig trygga och att de ska få 
med sig en kristen grund och kristna värderingar att bygga sina liv på. Vi värderar också 
gemenskapen i församlingen högt, församlingen är en del av vår familj. Vi prioriterar kyrkan 
och söndagen högt. Något som har varit viktigt och naturligt för oss är att ha ett öppet hem. 
Vi vill att våra barn alltid ska känna sig fria att bjuda hem kompisar.

DANI & GHOSON
Dani Nissan och Ghoson Sawa gifte sig 1999 i Syrien. Tillsammans har de fyra barn, Sararoz, 
16 år, Peter, 13 år, Valencia, 10 år och Melanie, 4 år.

Vår tro har påverkat oss positivt, vi har fastare grunder att bygga vår vardag på. Gud är i 
fokus i vår familj och det har påverkat våra värderingar. Något som vi betonar är att vi är 
troende kristna och inte bara kristna, vår tro ska synas i våra liv. Vi respekterar de som inte 
tror som oss, men det betyder inte att de har rätt och att vi ska anpassa oss efter dem. Vi 
vill att andra ska se på vårt liv och ta efter oss.

Det första vi gör när vi möter något jobbigt i livet är att be. Vi fortsätter att be tills vi kän-
ner en frid över det. När man har bett är det viktigt att släppa det och inte fortsätta att 
oroa sig över det. Vi har lämnat det i Guds händer och då finns det ingen anledning att 
fortsätta att oroa sig. Gud vet vad som är bäst för oss och därför behöver vi tacka honom 
även om bönesvaret inte blev som vi hade tänkt. Det är lättare att få perspektiv i efter-
hand och då kan man se att Gud hade koll hela tiden. Vi är förebilder för våra barn och 
som föräldrar har vi ett ansvar att visa våra barn att vi litar på Gud när vi ber. Vi behöver 
förmedla känslan att vi är trygga i Guds händer.

Kyrkan är viktig, det är en självklarhet för oss att gå till kyrkan på söndagarna. Försam-
lingen är som en stor familj. Att tacka Gud är också viktigt för oss. Livet blir så mycket 
enklare när man har en tacksam inställning. Vi umgås mycket som familj och eftersom vi 
är en stor familj är det viktigt att vi som föräldrar har tid för våra barn. När det kommer 
till evangelisation tycker vi att det är viktigt att börja i hemmet. Vi vill vinna våra barn till 
Gud innan vi går ut och vinner andra.

PÅ GÅNG
Lunch / 13.30 Seminarier för vuxna, 
Stellas Lekland för barn (4-13 år, 30 kr)

27/5 RECLAIM 19.30

28/5 Internationell Fest 17.00

29/5 Mors Dag Special 11.00

5/6 Församlingsmöte 17.00

12/6 SOMMARFEST med Mr 
Munks Lekland 11.00

17-26/6 Nyhemsveckan  
www.nyhemsveckan.se

28/6 Volontärfest 18.30 
Lindholms Lada, Timmersdala

Tema Maj Bättre tillsammans
5/5 Ingemar Olsson & Nya 
Stadens Storband 19.00 (inträde 

80 kr, gratis upp till 15 år)

7/5 Invigning nya Gengåvan 
Lundenvägen 6 10.00. 
Vill du hjälpa till på Gengåvan? Kontakta 
Heléhne Johansson, 0708-80 16 15.

15/5 KONFA-gudstjänst 11.00

22/5 Marie Nylén, Levande 
Familjer 11.00 Gudstjänst / 12.30 

Tel: 0500-100 100

Välkommen till din Toyotaåterförsäljare!

www.lindstromsbil.se 

Toyota-auktoriserad fullserviceanläggning med bilförsäljning,  
serviceverkstad, bilskadeverkstad, biluthyrning samt reservdelsförsäljning.



B Porto 
betalt

Maj / Juni

NATTVARD 1/5 & 5/6 11.00

Expeditionen Tis - Fre 9- 12(v 24-34 tis & tors 9-12) / Tel 0500 - 41 00 40 / E-post kyrkan@skovdepingst.se / Hemsida www.skövdepingst.se 

Sök Skövde Pingst på Facebook, Instagram, Soundcloud #skovdepingst / Bankgiro 575 - 3082 / Swish 123 - 237 70 18 

Pingstkyrkan Lögegatan 1 541 30 Skövde / Kapellet Banvägen 15 541 55 Skultorp / Parkstugan Barkvägen 17H 541 64 Södra Ryd

BARN 0-12 år
Barnriket 3-12 år Sön 11.00
Småbarnslounge 0-3 år För barn med föräldrar.  
Videoöverföring från gudstjänst.

INTERNATIONELLT International
Bibelundervisning Parkstugan Tors 18.00

Kvinnofrukost Parkstugan Lör 11.00
Internationell Fest 28/5 Tors 17.00

UNGDOM 13-19 år
Oneighty Fre 20.00 ojämna veckor 
Följ #180skovde på Instagram och Facebook
RECLAIM 19.30 
27/5 Simon Holst

KAPELLET Skultorp
Cafémöte 14/5 19.00  

Countrysångaren Göran Isaksson
Bön Ons 19.00

SENIOR För alla daglediga
Dagträff 15.00 
11/5  “Jerusalem - krutdurk eller fredens oas”  
Ewa Jonsson, sång Börje Jonsson

LP 
Frukost Mån, Ons, Fre 9.00 (t o m 20/6)

Cafékväll i Elimkyrkan  
Tors 19.00 Bön 18.00 (t o m 16/6) 

BÖN Vi möts till bön
Pingstkyrkan Tis 8.30 Kapellet Ons 19.00

GENGÅVAN Second Hand, Lundenvägen 6
Tis, tors 12.00-18.00 Lör 10.00-14.00 www.gengavan.se

SAMTAL Vid behov av samtal
0500-41 00 40 samtal@skovdepingst.se

NÄRRADIO 90,4 MHz
Sön 10.30 Inför Gudstjänsten / 11.00 Gudstjänst


