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ÖPPEN HEMGRUPP
Vecka 27-33 har vi härliga 
relationella samlingar varje 
onsdag 18.30! Se program på 
baksidan.

KICKOFF
Planera redan nu in KICKOFF  
3-4/9 med besök av 
Cahtrine Nygren och Anders 
Ahlenius



Sven Bengtsson

Även om man inte har som ambition att jobba i 
en församling är bibelskola ett bra sätt att rus-
ta sig för ett kristet liv. Här berättar fyra personer i  
församlingen om varför de valde att gå bibel- 
skola och vad det har betytt för dem.

DAN BROHEDE
2001-2002 läste jag på Stockholm Karisma Centers bibelskola. 
Jag ville gå bibelskola för att fördjupa mina kunskaper och min 
relation med Gud. Jag ville ta del av någonting som jag senare 
skulle kunna ge vidare till andra. Året på bibelskolan gav mig en 
stabilare grund i min tro och i min relation med Gud. Det fanns 
många personer runtomkring mig det året som jag såg upp till 
och som jag har kvar som förebilder än idag. Undervisningen 
bestod både av teori och praktik vilket passade mig bra. Jag 
lärde mig mycket som jag har haft användning av senare i livet. 
Det var nyttigt att få vara i en miljö där många andra var hungriga 
på Gud och det var något som jag uppskattade.

CAROLINE HOLST
Jag läste SOS Missionsbibelskola 2005-2006. Anledningen till att 
jag ville gå bibelskola var dels att jag ville investera i min tro, jag 

LEDARE Rustad för livet

Rustad på  
Bibelskola

“Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds 
vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi 
strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och 
världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag 
därför på er hela Guds vapenrustning...” Ef 6:10-13

Tanken att Gud ligger bakom allt som sker är en främmande tanke i 
Bibeln. Att försöka hitta en mening i allt som händer oss leder till en 
fatalistisk ödestro. En sådan tro gör oss till 
dörrmattor för alla omständigheter, där vi inte 
bjuder något motstånd. Om det kommer från 
Gud bör vi snällt acceptera varje situation som 
något som ingår i Guds plan för våra liv. Nej 
Bibeln undervisar tvärtom att vi har en strid 
att utkämpa. Att allt som kommer emot oss är 
inte från Gud, utan kan tvärtom vara djävulens 
listiga angrepp. Bibeln lär oss att vi behöver 
bära en rustning från Gud för att kunna leva i den seger som Jesus har 
vunnit för oss. Egentligen handlar det därför inte om att vinna seger, 
utan om att stå fast i den seger Jesus redan vann genom sin död och 
uppståndelse. 

När man i världen vill rusta sig för livet handlar det om att bli starkare i sig 
själv. Det alla människor förr eller senare inser är emellertid att man egen-
tligen är ganska svag inför livets alla påfrestningar. Även kristna 
kan vara dåligt rustade. Lika dåligt rustade som om en  
bergsklättrare kommer till foten av Mount 
Everest och endast har med sig 
simhopparutstyrsel. 

Att ikläda sig Guds vapenrustning handlar om att bli stark i Herren, 
i hans väldiga kraft. Ju mer du rustar dig med hans rustning, ju mer 
ikläder du dig Jesus. Ju mer du ikläder 
dig Jesus, ju mer strider han för dig. 

“...klä oss i ljusets vapenrustning...ikläd 
er Herren Jesus Kristus...” 
Rom. 13:12-14

Detta är bland det absolut 
viktigaste man behöver få 
tag, och få på sig, Därför 
har vi just detta tema un-
der sommarens gudstjän-
ster, Rustad för livet. 

Text: Jennifer Ottoson Foto: Erik Forsberg

Att ikläda sig Guds 
vapenrustning han-
dlar om att bli stark i 
Herren

SOMMARFESTEN
12/6

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



ville själv veta vad Bibeln säger och inte bara ha hört talas om vad Bibeln säger, och dels att 
jag ville utmana mig själv. Det var stort fokus på mission och vi gjorde bland annat en resa 
till Etiopien. Året på bibelskolan har betytt jättemycket för mig, jag fick utvecklas både i min 
tro och som person. Jag fick ta del av kunskap som jag har kunnat använda mig av senare 
i livet i diskussioner som jag har haft med människor om tron. Under året fick jag se med 
egna ögon att Gud kan göra under, bota sjuka och att han är en levande Gud. Jag fick ett 
hjärta för alla människor som inte tillhör Jesus. Det var verkligen ett väl investerat år och jag 
skulle kunna tänka mig att gå bibelskola igen.

CONNY BRÄNNBERG
Under slutet av 70-talet läste jag fyra år på Seattle Bible College i USA. Där träffade jag min 
fru Margaret som också läste på bibelskolan. Jag hade först tänkt att läsa ett år för egen 
uppbyggelse, men ett beslut att läsa den fyraåriga pastorsutbildningen mognade fram så 
jag fortsatte att läsa ytterligare tre år. Det akademiska och det andliga gick hand i hand 
och det gillade jag. Jag fick förmånen att jobba tillsammans med studierektorn samtidigt 
som jag studerade. Min uppgift var att korrekturläsa andra studenters avhandlingar och på 
det sättet fick jag lära mig jättemycket som jag har haft nytta av. Något som jag har haft 
stor användning av i mitt liv är homiletik, läran om predikan. Den kunskapen har jag även 
kunnat använda mig av i mitt yrkesliv som politiker.

JENNIFER OTTOSON
Jag läste på Bibelskola Grow 2014-2015 och på Teamträningsskolan 2015-2016. Jag  
visste inte vad jag ville göra efter gymnasiet så jag bestämde mig för att ta ett år på 
en bibelskola. Jag ville utmana mig själv och det fick jag möjlighet att göra på bibel- 
skolan. Under året ledde Gud mig till att fortsätta läsa ytterligare ett år på bibelskola.   
Bibelskoleåren har betytt otroligt mycket för mig och för min relation med Gud. Jag har 
vuxit som person och i min tro. Jag har också utvecklats som ledare och jag har fått lära 
mig att tjäna, vilket jag är tacksam för. Något som jag uppskattade mycket var att få vara 
i en gemenskap där det är naturligt att dela tron och livet med varandra och där man 
tillsammans sträcker sig efter Gud.

PÅ GÅNG
26/8 RECLAIM 19.30

27/8 International Cafe 17.00

28/8 Församlingsmöte 17.00

3-4/9 KICKOFF 
Lör 10.00-17.00 med Cahtrine Nygren &  
Anders Ahlenius 
Sön 11.00 Visionsgudstjänst

Ändringar kan förekomma. Du hittar 
aktuell info via vår hemsida:  
www.skövdepingst.se

SOMMAR @skovdepingst 
Håll dig uppdaterad via #skövdesommar 
och www.skövdepingst.se

SÖNDAGAR 11.00 
Gudstjänst tema Rustad för livet.

ONSDAGAR 18.30 
Öppen Hemgrupp v 27-33. Se program 
på baksidan.

10/7 3x10 min 11.00 
Våra tre ALT-studenter predikar 10 min 
var.

31/7 Eric & Anette Anders 11.00

Tel: 0500-100 100

Välkommen till din Toyotaåterförsäljare!

www.lindstromsbil.se 

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



Juli / Augusti

NATTVARD 3/7 & 7/8 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

ÖPPEN HEMGRUPP Ons 18.30
Relationella samlingar öppna för ALLA. Välkommen!
6/7 Picknick i Parken Mitt emot ICA Norrmalm
13/7 Bibelfunderingar och fika Pingstkyrkan

BARN 0-12 år
Sommarriket 3-12 år Sön 11.00 ej v 28-30

Småbarnslounge 0-3 år För barn med föräldrar.  
Videoöverföring från gudstjänst.

20/7 Gemenskap i Parkstugan Barkvägen 34 S Ryd
27/7 Beachvolleyboll Planerna i Karstorp
3/8 Hemma hos Andersson Vallvägen 5, Värsås
10/8 Bönekväll med fika Kapellet Skultorp
17/8 Lovsång i Ladan Backgården Timmersdala

KAPELLET Skultorp
Grillkväll 14/8 16.00  

Lars Ohlson & Bror Abrahamsson
Bön Ons 19.00

SENIOR För alla daglediga
Dagträff 15.00 
31/8  “Hoppet bortom Estonia”  
Mats Hillerström, Jönköping

LP 
Frukost Mån, Ons, Fre 9.00 (fr o m 15/8)

Cafékväll med predikan  
Mån 19.00 Bön 18.00 (fr o m 29/8) 

ONEIGHTY 13-19 år
RECLAIM 26/8 19.30

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


