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LOVE AND HOPE
21/5 får vi besök av denna 
fantastiska organisation som 
för en outtröttlig kamp mot 
barnsexhandeln.

SOMMARFEST
11/6 börjar vi sommaren på 
bästa sätt med härlig 
Familjegudstjänst och  
Mr Munks Lekland.



Tintin

Vera

Sven Bengtsson

Att lovsjunga är ett fantastiskt sätt att komma 
inför Gud. I lovsången ärar vi Honom som är värd 
allt vårt lov och vi får vara i Hans närhet. Vi har 
frågat tre personer i församlingen vad lovsång 
betyder för dem.
ESTHER GUSTAFSON
Lovsång har alltid varit en stor del av mitt liv. Det är något som 
jag har vuxit upp med och som har blivit naturligt för mig. Min 
pappa har alltid varit engagerad inom lovsången och han tog 
med mig och mina syskon redan som barn. När jag var 14 år gam-
mal började jag leda lovsång på olika möten i kyrkan och fick 
möjlighet att växa i den uppgiften. Man skulle kunna säga att det 
är lovsången som har gjort att jag har blivit en del av kyrkan. Det 
började med kärleken till lovsången och sedan fick den kärleken 
växa och utvecklas till en kärlek till kyrkan och församlingen i sin 
helhet. Lovsång är ett av mina sätt att möta Gud och lära känna 
honom lite bättre och det fantastiska med det är att Gud möter 
mig tillbaka i lovsången.

Även under de jobbiga perioderna i livet har lovsången varit vik-
tig för mig och gett mig en ännu större förtröstan på Gud. De 
tuffaste perioderna i mitt liv har varit då människor i min närhet 
har gått bort i sjukdom. I dessa stunder har Gud låtit det födas 
lovsånger och sorgen har vänts till en överlåtelse och förtröstan 
på Gud. För mig är det viktigt att kunna lovsjunga även när jag 

LEDARE Inför Guds ansikte...

...i lovsång

“Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare 
skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill 
Fadern ha.” Johannes 4:23
I bibeln finner vi många goda uppmaningar, till många goda  
saker. Men det finns inget som bibeln uppmanar oss till så mycket 
som att vi ska prisa Gud. Allt detta summeras på ett fantastiskt 
sätt i den största bokens, psaltarens, sista kapitel. 

“Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom, pri-
sa honom i hans makts fäste. Prisa honom 
för hans väldiga gärningar, prisa honom för 
hans stora härlighet.” Ps 150:1-2. 

Det blir viktigt att detta sker i hans makts 
fäste. I vår tid är fästet för Guds makt hans församling. Därför är 
detta det främsta i vår församling, att vi prisar Gud. Därför har 
vi en vision i vår församling om lovsång och tillbedjan. Att vi ska 
vara en församling som är uppfylld av tillbedjan och innerlig, ny-
skapande och triumferande lovsång. Vilket är en del av visionen 
om förvandlade liv. Därför har detta en stor plats i vår gudstjänst. 
Vi prisar honom för hans väldiga gärningar, för allt det underbara 
han har gjort för oss. Vi prisar honom för hans stora härlighet, 
för vem han är. I de följande versarna i Ps. 150 står det att vi 
ska prisa honom med basunklang, psaltare, harpa, puka, sträng- 
instrument, flöjt, ljudande cymbaler, klingande cymbaler 
och faktiskt också med dans. Genom hela Bibeln  
kombineras lovprisning ofta med mycket 
musik och sång. Både i Bibeln och 
genom kyrkohistorien har 
Guds folk alltid 

använt samtidens och omvärldens musik till att prisa Gud. På 
1500-talet såväl som på 1900-talet. Därför använder också vi oss 
av den musikstil som är mest vanlig i vår samtid och vår om-
värld, när vi som församling riktar oss 
mot Gud, går inför hans ansikte och 
lovprisar honom. Självklart kan alla 
möjliga musikstilar få plats i all den 

övriga kreativa sången 
och musiken som mer är 
riktad till människor, för 
att betjäna dem. 

Den sista versen i Ps 150 
säger helt enkelt att om 

du andas, så prisa Gud. Helt enkelt 
för att vår lovprisning och tillbedjan 
är något som mer än något annat öp-
pnar våra liv - och vår församling - för 
Guds makt, kärlek och vilja.
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inte riktigt känner för det. När man sjunger ut Guds löften och sträcker sig efter Honom i 
tillbedjan vänds fokuset mot Gud och det jobbiga i livet som man upplever förminskas.

En lovsång som har betytt mycket för mig de senaste åren är Trofasthet. I den sången finns 
det ett textstycke som jag verkligen kan känna igen mig i och det går så här: “Det finns 
säsonger av sorg och glädje. Igenom allt vår Gud är trofast.” Det har jag verkligen fått upp- 
leva i mitt eget liv.

HÅKAN & DOROTA LANDIN
Håkan: Lovsång betyder allt för oss, det är det bästa som finns. Ibland vet man inte riktigt 
hur man ska sätta ord på sin bön, då blir lovsången ett sätt att tillbe Gud. Jag sjunger ofta 
för mig själv, ord kommer till mig i stunden och blir till en lovsång till Gud. Att lovsjunga i 
tungor är också fantastiskt.

Dorota: Direkt när jag blev frälst blev lovsången en viktig del av mitt liv. Vi har lovsång på 
dygnet runt, i bilen och hemma, var vi än är vill vi mata oss med lovsång. Lovsången är 
som ett andligt vapen och den skapar en atmosfär. När mina vuxna barn kommer på besök 
säger de ofta att de känner en frid i vårt hem när de hör lovsången.

H: Lovsång kan bryta mycket. Jag skulle vilja uppmuntra alla till att lovsjunga mer, man 
kan bli fri från så mycket i lovsången. En gång var jag sjuk och när jag lovsjöng blev jag 
helad från min sjukdom.

D: När jag gick igenom en svår period i livet lyssnade jag på lovsång hela tiden. Jag fann 
en tröst i det och kände mig omsluten av lovsången. Texterna talade verkligen rakt in i 
mitt liv. En lovsång som har betytt extra mycket för mig är “Smärtans man”. Det finns en 
textrad i den låten som träffade mig och den går så här: “Den Sonen sätter fri är verkligen 
fri.”

H: Lovsången ligger verkligen starkt på mitt hjärta. På långfredagen brukar vi ha en 
lovsångskväll i kyrkan och jag önskar att vi hade det oftare. När man lovsjunger ställer 
man in fokus på Gud och det är något speciellt med att komma tillsammans och ära 
Gud i lovsång.

PÅ GÅNG
11/6 SOMMARFEST 11.00 
Familjegudstjänst & Mr Munks Lekland

16-25/6 Nyhemsveckan 
www.nyhemsveckan.se

18/6 Mötesplatsen 17.00 
Erik & Anette Anders

27/6 Volontärfest 18.30 
Lindholms Lada

7/5 Mötesplatsen 17.00 
Esther Gustafson 

19/5 RECLAIM 19.30

21/5 LOVE AND HOPE 11.00 
Mikael Alfvén & Martin Larsson

23/5 Församlingsmöte 
Med Team Night 18.00-19.30

27/5 Internationell Fest 17.00

28/5 Mors Dag Special 11.00



Maj / Juni

BARN 0-12 år
Barnriket 2-12 år Sön 11.00
Småbarnslounge 0-2 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
Göran Isaksson 14/5 18.00 Cafémöte

Bön Onsdag 19.00

SENIOR För alla daglediga
Inga dagträffar i Pingstkyrkan under maj/juni.  
Välkommen tillbaka i augusti!

LP Beroendevård på kristen grund  
Frukost Mån, Ons, Fre 9.00 t  o m 19/6

Cafékväll med predikan Mån 19.00 t  o m 29/5 

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.


