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VISIONSGUDSTJÄNST
Missa inte 22/11 11.00 då vi 
riktar in fokus för det nya 
året och inviger nya möbler i 
församlingsvåningen.

EQUIP KVÄLLSBIBELSKOLA
23/2 startar Modul 1 av 
Equip med åtta tillfällen av 
bibelundervisning. Anmäl dig 
du också!



Sven Bengtsson

INFO fick chansen att sitta ner och samtala om 
ett av de områden som Daniel Alm - ny ledare 
för Pingströrelsen i Sverige - vill lyfta.
Daniel Alm beskriver den största skillnaden i hans nya uppgift 
att han känner ett tyngre ansvar. För honom är det inte negativt 
laddat men det för med sig ett allvar och märks i hans böneliv där 
han fått ett större hjärta för landet och alla pastorer. Förutom det 
pekar Daniel snabbt ut tre områden som han vill vara med och 
stärka: Stötta och uppmuntra pastorer och ledare runtom i landet. 
Se kyrkan ta större plats i media. Till viss del genom opinions- 
bildning men än för att nå ut med evangeliet. Det tredje områ-
det som Daniel brinner lite extra för är församlingsplantering. 
Han menar att det måste bli naturligt med nya initiativ som möts 
med kärlek. Att det startas nya församlingar är inte en avlägsen  
satellit utan en viktig del av hela vår församlingsrörelse. Det tillhör 
församlingslivet att det startas nya församlingar. Det måste  
finnas i vårt DNA och vara lika naturligt som nattvardsfirande. Lika 
självklart som att varje pingstförsamling bedriver mission utom-
lands borde det vara att vara engagerade i församlingsplantering. 
Vissa kan be för det, andra kan skicka pengar till det, ytterligare 
några kan rent praktiskt göra det men alla kan vara med. 

Daniel vill inte att församlingsplantering ska drivas och regleras 
som ett centralt program utan vara del av lokalt församlingsliv. 

LEDARE En ny våg av församlingsplantering

Lika naturligt som  
nattvardsfirande

“...på denna klippa skall jag bygga min församling...” Matt 16:18 
“Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!” Matt 28:19

Inom Pingst i Sverige idag tror vi på, ber om och arbetar för en 
ny våg av församlingsplantering från Kiruna i norr till Kristianstad 
i söder, från Strömstad i väst till Stockholm i öst. Varför då? 
Det finns bara en anledning. Den utbredda sekulariseringen har  
inneburit att de allra flesta av Sverige befolkning behöver nås 
av budskapet om Jesus, få ett livsförvand-
lande möte med honom och bli en del av en  
kristen gemenskap eller församling. Vi  
behöver helt enkelt få tillbaka missions- 
perspektivet på vårt eget land. Sverige 
är ett missionsland. Församlingen är den  
bästa evangelisten. Internationell statis-
tik visar tydligt på att nya församlingar  
vinner fler människor. Därför finns idag ett 
skriande behov av fler livskraftiga och relevanta församlings- 
gemenskaper över hela vårt land, och framför allt i våra storstads- 
områden. 

Under 1900-talets första hälft pågick en massiv våg av försam-
lingsplantering. Mellan 1915-1945 planterades det 560 nya för-
samlingar i Sverige. På samma tid ökade pingstförsamlingarna 
det gemensamma medlemsantalet från 1010 till 76419 
medlemmar. Nu behöver vi se en ny våg av för-
samlingsplantering. Pingst i Sverige har 
därför gjort detta till en mycket 
central fråga. Samtidigt 
är det de lokala  
 

församlingarna som bär hela ansvaret för att det ska ske. Det måste  
återigen bli en del av vårt DNA. Varje pingstförsamling i Sverige 
behöver på ett eller annat sätt verka för församlingsplantering. Be 
för detta. Ge till detta. Skapa möjligheter för pionjärer inom det 
egna sammanhanget. På det natio-
nella planet har Pingst jobbat konkret 
med att ta fram redskap och resurs-
er. Man har försökt att lära av både 

lyckade och misslyck-
ade erfarenheter, i eller 
utanför Sverige. Allt för 
att kunna förmedla sun-
da och effektiva strat-
egier. Låt oss därför i 
Skövde Pingst stå med 
övriga Kristi kropp i 
Sverige, och samarbe-

ta för en spännande tid då vi får se 
tusentals människor komma 
till tro på vår frälsare 
Jesus Kristus.

Text: Simon Holst Foto: Erik Forsberg

DÖPTA
Masomeh Hidari 20/11
Lise-Lotte Hållander 27/11
Yasin Nejat Ali 4/12
Sanna Sjöö 11/12

NYA MEDLEMMAR
Erik Johansson
Masomeh Hidari
Lise-Lotte Hållander
Yasin Nejat Ali
Sanna Sjöö
Hanna Johnsson
Danny Marouky
Anna Berry Mvamba Mbombo
Joseph Kadeko
Furaha Kadeko

FLYTTAT HEM TILL HERREN
Betty Svensson 1/11
Maja Andersson 19/12

Vi behöver helt  
enkelt få tillbaka  
missionsperspektivet 
på vårt eget land

Yasin

Masomeh

Lise-Lotte

Sanna

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



Jag tror att Pingst ska ha en nationell vision, regionalt ledarskap och lokal närvaro. Med det 
sagt kan Pingst nationellt vara med och skapa förutsättningar och redskap för församling-
splantering men initiativet måste finnas i lokala församlingar.

Historiskt har det funnits en tanke om att det bara ska finnas en pingstförsamling per stad 
vilket till viss del skapat låsningar och en del förvirring kring nya initiativ som inte nödvän-
digtvis tas av den lokala församlingen på orten. Säkert kan den uppfattningen finnas kvar 
ute i landet idag. Men när man tittar på den kontext där Lewi Pethrus betonade detta så 
måste man konstatera att det mer handlade om en kamp om inflytande och kyrkopolitik 
än om missionsbefallningen. Den krassa verkligheten är att vi under lång tid gått åt fel håll 
med någon enstaka procent gudstjänstfirande. Församlingsplantering är en ren överlev-
nadsfråga som står i direkt relation till vårt uppdrag som kristna. När jag frågar Daniel om 
det inte är bättre att satsa kraften på att förnya redan etablerade kyrkor så svarar han med 
två talande bilder. Man kan se det som när ett träd fäller löven på hösten. De fallna löven 
och grenarna multnar och ger näring till trädet som växer vidare och ger nya skott. Det är 
en del i naturens gång. För den som inte är så poetiskt lagd kan man tänka på Volvo. När 
Volvo 140 var på sin peak så föddes ganska snart Volvo 240, sedan 740 och så vidare. Det 
som betalade för utvecklingen av Volvo 240 var ju såklart 140. Nuvarande församlingar 
måste betala och investera för morgondagens församling. Annars står vi snart där med ett 
samlarobjekt för museum och veteranträffar. Många kyrkor har alltför stor driftsbudget 
och för liten investeringsbudget. Framtiden måste få kosta redan idag.

Mot slutet reflekterar Daniel kring om vi har blivit för bekväma. Det är så lätt att vara nöjda 
med att vi har det bra. Det kryper i mig när vi blir för bekväma. Jag tror att vårt bidrag 
i den stora kyrkofamiljen är att vara en arbetarrörelse som har blåstället på och inte är 
rädda för att ta nya tag. Nog är det viktigt med vila men det var ju också sex dagar när 
något skulle hända och arbete utföras. Vi kan hålla folk nöjda men det kommer inte att 
förändra det här landet. Jag vill utmana varje enskild troende att börja be större. Be för 
människor du inte känner, bostadsområden du inte bor i och församlingar du inte är med 
i. Då tror jag Gud svarar med en fråga om vår överlåtelse. Där får vi vara som Josef och 
Maria som inte blev använda av Gud för att de var felfria utan för att de var helt 
överlåtna åt Guds vilja.

PÅ GÅNG

3-5/2 ENCOUNTER 
Jerry Vaughn (USA).  
Fre 19 / Lör 16 & 18 / Sön 11

11-17/2 Skidresa till Trysil 
www.skövdepingst.se/trysil

19/2 Mötesplatsen 17.00 
Börje Dahlqvist, LP Sverige

23/2 EQUIP Kvällsbibelskola 
Mer info www.skövdepingst.se/equip

25/2 Internationellt Café 17.00

15/1 Ekumenisk Gudstjänst 11.00 
S.ta Helena (Ej Gudstjänst i Pingstkyrkan)

15-20/1 Ekumeniska Böneveckan 
www.skovdekyrkor.se

16/1-5/2 21 dagar bön & fasta 
Bön tis - tors 7.15-7.45, Konferensrummet 
20/1 19.00 Storbönemöte

22/1 Visionsgudstjänst 11.00

27/1 RECLAIM 19.30

28/1 Internationellt Café 17.00 

Daniel Alm predikar i januari 2015



Januari / Februari

BARN 0-12 år
Barnriket 3-12 år Sön 11.00 (fr o m 22/1)
Småbarnslounge 0-3 år För barn med föräldrar.

INTERNATIONELLT International
Bibelundervisning Parkstugan Tors 18.00

Kvinnofrukost Parkstugan Lör 11.00

UNGDOM 13-19 år
Oneighty Fre 20.00 jämna veckor 
Följ #180skovde på Instagram och Facebook

KAPELLET Skultorp
Thomas & Anita Granath 15/1 18.00 Cafékväll

Conny Brännberg 12/2 18.00 Möte / Bön Onsdag 19.00

SENIOR För alla daglediga
Birgitta Persson 25/1 15.00 God demensvård i Skövde

Nino Ferraz 22/2 15.00 Kända sånger till toner av panflöjt

Missionsgruppen Måndag 13.00 (fr o m 6/2)

LP (fr o m 23/1) 
Frukost Mån, Ons, Fre 9.00

Cafékväll med predikan Mån 19.00
Sopplunch Tis 11.00-13.00 

NÄRRADIO 90,3 MHz
Sön 10.30 Inför Gudstjänsten / 11.00 Gudstjänst

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

Expeditionen Tis, Tors, Fre 9 - 12  /  Tel 0500 - 41 00 40  /  E-post kyrkan@skovdepingst.se  /  Hemsida www.skövdepingst.se

Följ 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

Tel: 0500-100 100

Välkommen till din Toyotaåterförsäljare!

www.lindstromsbil.se 

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


