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RUSTA UPP HUSET
2/10 gör vi en ny stor  
insamling för att slutföra vår 
renovering och göra plats för 
nästa steg.

FAMILJEGUDSTJÄNST
Missa inte nästa stora  
härliga familjegudstjänst för 
alla åldrar 16/10.



Sven Bengtsson

Under sommaren har församlingsledningen läst 
boken ‘Ge det vidare’* som handlar om att vara 
en församling för alla generationer. Här delar två 
personer från församlingsledningen sina tankar 
kring att vara en flergenerationsförsamling.

SÖREN JENEFELDT
För mig är det självklart att en församling ska bestå av flera  
generationer. Församlingen är en familj och en familj består av 
far- och morföräldrar, föräldrar och barn. De olika generationerna  
är till för varandra och har ett ansvar för varandra. Den äldre  
generationen behöver lämna över till den yngre, men det be- 
tyder inte att den äldre generationen har gjort sitt och ska luta 
sig tillbaka. Den äldre generationen behöver fortsätta att känna 
ett ansvar, de yngre behöver de äldres erfarenhet.

Att lämna över någonting till en yngre generation är en process. 
Det är viktigt att man inte fastnar i en position utan att man kan 
släppa den och lämna över när det är tid för en ny efterträdare 
att ta över. I det första skedet behöver man finnas till för even-
tuella frågor och även om man har lämnat över uppgiften har 

LEDARE Ge det vidare

En församling för 
alla generationer

Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta 
av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, 
era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. 
Apg 2:17

När Gud gör något har han alltid alla generationer i åtanke. 
När den helige Ande blev utgjuten på pingstdagen i Jerusalem 
för snart 2000 år sedan, uppfylldes Joels profetia om hur tre  
generationer, sida vid sida, skulle profetera, se syner och ha 
drömmar. På samma sätt förutsätter  
Bibeln att Herrens församling är en försam-
ling för alla generationer. Förr i tiden var 
det vanligt att flera generationer bodde 
under samma tak, på samma gård. I dag 
är det mer vanligt att generationerna lever 
i sina egna världar. Guds församling kan 
vara den sista mötesplatsen över alla generationsgränser. Men 
det är inte en självklarhet. Även församlingar blir ofta en- eller  
tvågenerationsförsamlingar, där den vanligaste typen är den som 
består av en trofast kärna av medelålders och äldre människor. 
Som av olika anledningar inte har lyckats få med sig sina egna barn 
och ungdomar till kyrkan. Det blir också alltmer vanligare med en  
annan typ av engenerationsförsamling, framför allt i 
större städer. När motsättningar mellan generationerna i de  
etablerade församlingarna blir för smärtsamma är 
det en del unga som skapar egna kristna  
gemenskaper under de större tros- 
samfundens paraply. I alla  
församlingar som inte 
har ett 

flergenerationstänk uppstår en brist i den evangelistiska kraften.  
Jesus vill nämligen nå alla generationer med det glada budskapet.

Hur ska vi då göra? Hur ska vi tänka? Vad är rätt strategi?  
Vilka utmaningar och problem väntar 
längs vägen? Vad blir nödvändigt?  
Dessa frågor ställer vi oss i vår 
strävan att bygga en härlig, stark, 
växande flergenerationsförsamling. I  

församlingsledningen 
har vi studerat Egil 
Svartdahls bok Ge det 
vidare*. Vi har haft  
djupa samtal om bo-
kens budskap och det 
kommer att leda till 

konkreta steg in i framtiden. Detta 
vill vi nu förmedla under tiden som  
ligger framför  så att vi tillsam-
mans kan gå i detta på 
ett bra sätt.

Text: Jennifer Ottoson Foto: Simon Holst

DÖPTA
Fato 10/7
Pia E Gustafsson 14/8
Helena Elf 14/8

NYA MEDLEMMAR
Madeleine Lindwall
Jonathan Lindwall
Jacob Milton
Elin Milton
Pia E Gustafsson
Helena Elf

FLYTTAT HEM TILL HERREN
Vivan Fredriksson

När Gud gör något 
har han alltid alla 
generationer i åtanke.

Pia

Fato

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



man ett ansvar i förbön. Man måste också vara beredd på att den nya efterträdaren kanske 
inte jobbar på samma sätt som man själv har gjort, men så länge målet är detsamma måste 
man acceptera detta. Det finns en risk att den äldre generationen underskattar den yngre 
generationens kapacitet, men när jag ser mig runt i samhället ser jag en yngre generation 
som har mycket att ge. Jag tror att det är viktigt att vi släpper fram den yngre generationen.

Något som är centralt är att det måste finnas en kärlek mellan de olika generationerna. De 
äldre behöver visa sin kärlek till de yngre, precis som de yngre behöver visa sin kärlek till de 
äldre. På det sättet visar vi att vi är Jesu lärjungar.

SOLAN WALDENVIK
En flergenarationsförsamling är det självklara alternativet för mig. Jag skulle vilja säga 
att det inte finns några andra alternativ varken i den tid vi lever i nu eller i framtiden. Det 
faktum att församlingen består av flera generationer är en förutsättning för att församlin-
gen ska överleva. Vi behöver ha gudstjänster där yngre människor känner sig hemma och 
där de får fira gudstjänst med sina uttryck för att församlingen inte ska dö ut. För mig är 
det viktigt att ge det nya en chans och att vara positiv till det även om det inte är mitt  
uttryckssätt, dels för att jag vill ha en församling där yngre människor trivs men också för 
att jag själv mår bättre utav att inte vara kritisk till varenda liten förändring. Jag hoppas 
att jag ska kunna inspirera fler i min generation till att se det på det sättet. Samtidigt kan 
vi inte bara anpassa allt efter en yngre generation utan vi måste också tänka på den äldre 
generationen, vi har mycket att lära av varandra. Vi behöver ha förståelse för varandra, vi 
behöver lyssna och respektera varandra.

Jag vill vara med och fira gudstjänst även om jag inte förstår allt i uttryckssättet och visa 
en positiv attityd. Jag vill ta initiativ till kontakt med unga familjer, tonåringar och barn 
och jag vill visa genom mitt sätt att vara att jag finns till för dem.

* Ge det vidare av Egil Svartdahl finns att köpa i vårt Resurscenter.

PÅ GÅNG

16/10 Familjegudstjänst 11.00

16/10 Mötesplatsen 17.00

21/10 RECLAIM 19.30

26/10 SISTERHOOD 18.30 
För alla kvinnor i alla åldrar

29/10 Internationellt Café 17.00

1/11 Församlingsmöte 18.30

6/11 Israelgudstjänst 11.00 
Tommy Lilja & Ulf Cahn

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

6-8/9 Bönevecka 19.00

18/9 Mötesplatsen 17.00

23/9 RECLAIM 19.30

24/9 Internationellt Café 17.00

2/10 Rusta Upp Huset 11.00

9/10 Stort LP-möte 18.00

Tel: 0500-100 100

Välkommen till din Toyotaåterförsäljare!

www.lindstromsbil.se 

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



September / Oktober

NATTVARD 4/9 & 2/10 11.00

Expeditionen Tis - Fre 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 jämna veckor 
Följ #180skovde på Instagram och Facebook
RECLAIM 19.30 
23/9 Jonathan Lindwall 21/10 Brad Hawkes

KAPELLET Skultorp

Bön Ons 19.00

SENIOR För alla daglediga
Dagträff 15.00 
28/9  Linda Andréasson - Uppdrag Indien
2/11  Johan & Gunilla Sigvardsson, Vimmerby 
”Läsarsånger & andliga klassiker”

LP 
Frukost Mån, Ons, Fre 9.00

Cafékväll med predikan  
Mån 19.00 Bön 18.00 

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


