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THE STORY OF CHRISTMAS
För fjärde året i rad är det 
dags för mycket uppskattade 
julföreställning 17-18/12 med 
hela fem föreställningar!

FARS DAG SPECIAL
Var med och fira alla pappor 
13/11. Barnvälsignelse, Farsa-
bandet och kul happenings 
efter mötet.



Sven Bengtsson

2013 framfördes julföreställningen The story of 
Christmas (TSOC) för första gången och sedan 
dess har den bara vuxit och vuxit för varje år 
som har gått. Syftet med TSOC är att nå ut med 
julens budskap till människorna i Skövde och vi 
hoppas att i år få nå ut till ännu fler människor 
än tidigare år, berättar Simon Holst.
Hela idén grundar sig på en längtan att använda en utav våra 
största högtider, nämligen julen, till att berätta om Jesus och vad 
julen verkligen handlar om. Det är ett utmärkt tillfälle att nå ut till 
vår stad med budskapet om Jesus.

Under många år har vi gjort olika julkonserter men inför TSOC 
hade vi en längtan att korsa det bästa från en vanlig söndag med 
en ny slags julföreställning. Där fokus inte bara är på musiken utan 
lika mycket på bemötande, scen-design och kreativitet i alla dess 
former. I denna explosion av uttryck skapas en attraktionskraft som 
leder människor fram till det centrala - budskapet. Lite som den  
brinnande busken i 2 Mos 3 som lockade fram Mose till platsen där 
Gud talade till honom, säger Simon.

2013 gjorde TSOC debut och då hölls två föreställningar på samma 
dag. Att ha två föreställningar på samma dag var en utmaning då, 
men redan året därpå utökades det till tre föreställningar på en 

LEDARE Bärare av goda nyheter

The story of Christmas

“Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket.” Luk 2:10

Julen närmar sig, och med det vårt stora event The Story of 
Christmas. Anledningen till varför vi gör detta varje år kan  
summeras i ängelns ord till herdarna, jag bär bud till er om en stor 
glädje för hela folket! The story, berättelsen, budskapet handlar 
om en stor glädje. Detta budskap vill vi bära ut till hela folket.  
Detta vill vi ska nå fram till varje människa. Vi vill helt enkelt pas-
sa på, mitt i samhällets väldiga julfirande, att bära ut tidernas  
gladaste budskap om Guds gåva till 
världen. Vi vill att så många som möjligt 
ska komma inom hörhåll för detta budskap. 
Därför vill vi skapa en så stor attraktions- 
kraft som möjligt och bjuda in så många vi 
kan till vår kyrka. Men inte bara ser vi detta 
som något vi bjuder in till. Vi ser det fram-
för allt som något som vi bär ut till hela folket. 

Kärnan i The Story of Christmas, julens berättelse, handlar om 
Guds mission. Hans sändande av sin son. Ängelns budskap till 
herdarna var, I dag har en frälsare blivit född åt er... Berättelsen 
handlar om hur Jesus, Guds son, lämnade himlens tronsal för att 
gå till oss. För att söka och frälsa det som är förlorat. I slutet av 
sitt liv på jorden sa Jesus till Pontius Pilatus, Jag har fötts och  
kommit hit till världen för denna enda sak... (Joh. 18:37). 
Hela himlen deltog i detta gående. Alla Guds 
änglar var förenade i denna missionella 
rörelse. I Skövde Pingst är vår 
främsta kärnvärdering att 
vi lever för Jesu 
enda sak.  

Det är det som är den enda motiverande faktorn bakom  
The Story of Christmas. Ett av de bästa sätten att fira jul kan 
därför vara att luta sig in, koppla upp sitt liv mot Jesus enda sak 
och vara en del av vårt stora team som skapar de fem föreställ- 
ningarna fjärde advent. Där man också 
är med i himlens stora missionella 
rörelse genom att bjuda in grannar, 
kompisar på jobbet eller skolan,  
släktingar eller människor man för 

första gången träffar.

Låt oss också tillsam-
mans förenas i mycket 
bön till Gud. Att den  
helige Ande ska ge 
många människor ett 

möte med Jesus som förvandlar allt. 

Text: Jennifer Ottoson Foto: Erik Forsberg

DÖPTA
Amanda Johansson 11/9
Hanna Johnsson 18/9
Najah Ghareeb 9/10
Danny Marouky 9/10
Filip Lindeskär 23/10

NYA MEDLEMMAR
Amanda Johansson
Elias Nohlgren
Maria Lövberg
Victor Lövberg
Carina Johansson
Najah Ghareeb

FLYTTAT HEM TILL HERREN
May Lidberg 25/9
Owe Olsson 29/10

Jag bär bud till er 
om en stor glädje för 
hela folket!
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Danny

Filip

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



dag och sammanlagt samlades över 1000 personer i kyrkan under den dagen. 2015 utökades 
det med ytterligare en föreställning och på sammanlagt fyra föreställningar samlades det 
1350 personer i kyrkan. Vi vill varje år göra plats för fler människor så att fler får höra  
budskapet om Jesus och därför kommer vi i år att ha hela fem föreställningar som sträcker 
sig över två dagar. En utav dessa fem föreställningar kommer dessutom att “vara på”  
arabiska, allt för att göra julens budskap tillgängligt för fler människor. Det är också fritt 
inträde till alla föreställningar för att alla ska kunna gå och för att det ska vara lätt att bjuda 
med sig vänner.

Vi hade tankar på att hyra en annan lokal för att göra plats för fler människor, men såg ingen 
möjlighet till det i år. Vår dröm är att varje år göra plats för fler människor och att det vi gör 
ska märkas mer och mer i stan. Varför inte hyra Arena Skövde något år och fylla den med 
människor som får höra budskapet om Guds kärlek till dem, säger Simon med en längtan 
i rösten.

En stor bonus med TSOC är den fantastiska teamkänslan som byggs upp när alla  
volontärer tillsammans sträcker sig för att nå fler människor med budskapet om julen. 
Förberedelserna för årets julföreställning är sedan några månader tillbaka i full gång och 
nu den sista månaden intensifieras det hela med olika övningar och förberedelser där alla 
kan vara med och bidra. Allt för att berätta The story of Christmas.

Edward Forsberg och Ulrika Parker är två volontärer som har varit med och hjälpt till 
med TSOC tidigare år. Edward har spelat percussion och Ulrika har hjälpt till med glögg-
minglet före föreställningarna och fixat fika till volontärernas övningar.

Jag vill vara med och hjälpa till med TSOC för att man får utmanas och utvecklas i sina 
gåvor samtidigt som man ärar Gud. Det bästa med att vara med och hjälpa till har varit 
när man har sett att det har kommit så mycket folk och att det vi gör faktiskt gör skillnad. 
Dessutom är det sjukt kul, säger Edward.

Jag vill att fler människor ska få komma till tro och därför är jag med och hjälper till med 
TSOC. Jag mår bra av att hjälpa till och jag har gjort ett beslut i mitt liv att alltid 
säga ja till saker när jag har möjlighet till det. Jag gillar mixen av olika 
åldrar bland volontärerna och det bästa med att hjälpa till 
har varit att få vara tillsammans med andra männi- 
skor och göra något meningsfullt,  
berättar Ulrika.

PÅ GÅNG
4/12 Nu tändas tusen  
Juleljus 17.00 
Julkonsert Kapellet Skultorp

17-18/12 The story of  
Christmas Fritt inträde
Lör 16.00 (Arabiska, Persiska) & 19.00
Sön 11.00, 16.00 & 18.00

Barnens julfest 11.00 & 16.00

1/1 Nyårsgudstjänst 17.00

6/1 Årshögtid 14.00

6/11 Fokus Israel 11.00 
Tommy Lilja & Ulf Cahn

9-12/11 Arbetsvecka RUH 
Ons-Tors 16.00-22.00. Fre-lör 8.00-20.00

13/11 Fars Dag Special 11.00 
Tommy Lilja & Ulf Cahn

18/11 RECLAIM 19.30

20/11 Mötesplatsen 17.00

26/11 Internationellt Café 17.00

27/11 Adventsgudstjänst 11.00 
Bibelutdelning, Adventsfika

Tel: 0500-100 100

Välkommen till din Toyotaåterförsäljare!

www.lindstromsbil.se 

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



November / December

NATTVARD 4/12 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
International Cafe 26/11 Lör 17.00

UNGDOM 13-19 år
Oneighty Fre 20.00 jämna veckor 
Följ #180skovde på Instagram och Facebook
RECLAIM 19.30 
18/11 Julia Nordheim

KAPELLET Skultorp
Per-Arne & Christina Imsen 12/11 16.00 & 18.00 Bibelstudium

Julkonsert 4/12 17.00 Nu tändas tusen juleljus  
Sångsolist Helena Gatås 

SENIOR För alla daglediga
STORTRÄFF 30/11 15.00 Mats Löfving En präst och hans resväska 
Sång och Musik Leif och Mariette Blomgren

MISSIONSGRUPPEN 
Mån 13.00 (t o m 28/11)

LP 
Frukost Mån, Ons, Fre 9.00 (t o m 19/12)

Cafékväll med predikan Mån 19.00 (t o m 12/12) 
Sopplunch Tis 11.00-13.00 (t o m 6/12)

BÖN Vi möts till bön
Pingstkyrkan Mån 18.00 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


