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PODCAST
Lyssna till söndagens  
predikan igen via vår podcast. 
skövdepingst.se/podcast

KICKOFF
Vi ser redan nu fram emot 
KICKOFF 2-3/9 med Anders 
& Camilla Olsson från  
Connect Church!



Vera

Sven Bengtsson

Vi tror inte att kyrkans bästa tid varit. Tvärtom är 
vår roll och uppgift mer aktuell än nånsin. 
Klockan närmar sig 8.30 och bilarna börjar trilla in på parkerin-
gen. Det är söndag morgon och tekniker och musiker är först på 
plats inför dagens gudstjänst. Efterhand fyller flera olika team på 
och förbereder sina olika områden före den gemensamma sam-
lingen med uppmuntran, fokusering och bön en halvtimme före 
gudstjänsten. Varje vecka är ett 40-tal volontärer med och byg-
ger söndagens Gudstjänst - veckans höjdpunkt - som under maj 
månad samlade i snitt 215 personer. Marcus som leder vårt ljud-
team beskriver varför han är med och tjänar: ”Ända sen barnsben 
har musik och ljud berört mig djupt och varit en stor passion. Att 
få ge det vidare är ljuvligt, en förmån och ett kall för livet.”

En av våra kärnvärderingar är att vi går en extra mil och gör det 
bästa med det vi har. När vi alla gör lite mer än det förväntade 
och ”planterar och vattnar” så är vi övertygade om att Gud ger 
växten! Till vår stora glädje och tacksamhet fick vi under 2016 
vara med och döpa 20 personer till ett nytt liv i Kristus. Det har 
varit ett böneämne för oss under flera år och något som inte 
skett i vår församling sedan 1986. De som blivit döpta har alla sin 
berättelse. Danny som är småbarnsfar från Syrien. Erik som tog 
studenten i somras och kommit till tro genom en vän i kyrkan. 
Lise-Lotte som närmar sig pension och som inte haft någon kon-
takt med kyrkan sedan ungdomen men genom ett par i vår kyrka 
hittat gemenskap och tro på Jesus. Pia som är aktiv i näringslivet 

LEDARE Jag undrar...

En kyrka på väg

“...Nikodemus...kom till Jesus om natten och sade: ‘Rabbi, vi vet 
att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra 
sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom.’ Jesus 
svarade: ‘Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på 
nytt kan inte se Guds rike.’ Nikodemus sade: ‘Hur kan en människa 
födas när hon är gammal?’” Johannes 3:1-4
Alla människor bär på frågor. Frågor som kan ha följt med under 
många år. Frågor som man ibland håller för 
sig själv, som kan vara svåra att uttala. Där 
svaret inte ligger i en rejäl löneförhöjning, 
för det handlar om sådant som pengar inte 
kan köpa. Där svaret inte ligger i kramar, 
omtanke eller gillande från omgivning, för 
frågorna är större och djupare än så. Jesus var en mästare på 
att ge svar. Ofta kom människor av vitt skilda slag med frågor till 
honom. Ibland öppet och offentligt, ibland smygande om natten. 
Ibland med felaktiga motiv, ibland ärligt sökande. Jesus gav svar 
med en enastående visdom som förstummade och förbluffade, 
men som lika ofta förvandlade och förändrade en människas liv 
från mörker till ljus. Ibland, som med Nikodemus, kunde det till 
och med hända att Jesus talade förbi frågan som ställdes, för att 
gå direkt till frågan som fanns djupast i hjärtat. 

Vi vill vara en kyrka som prioriterar de som ännu inte känner 
Jesus. Som sträcker sig ut och genuint intresserar sig 
för olika människors story, och som visar att 
vi bryr oss. Vi vill vara en kyrka som 
också kan ge svar på vanliga 
människors djupaste 
funderingar. 

Funderingar som i första hand inte är ute efter faktamässiga svar, 
utan snarare svar som förvandlar. Svar som ger ljus i mörkret. 
Som ger klarhet och trygghet i förvirring och oro. Svar som gör 
att man kan andas ut. Vi säger ofta 
att Jesus är svaret, och visst är han 
det. Men vi kan inte stanna där. Vi som 
kyrka behöver kunna förmedla de 

svar som Jesus vill ge till 
frågande människor.

Under sommaren har vi 
ett tema för våra guds- 
tjänster som heter Jag 
undrar. Vi har fått in 

nästan 60 olika frågor, i olika katego-
rier. Vi ser fram emot att jobba med 
dessa frågor och försöka förmedla de 
svar som bibeln ger. Kom och var med 
du också!

DÖPTA
Georg Friberg 28/5
Tommy Robertson 28/5

NYA MEDLEMMAR
Tobias Åbom
Alexandra Färnestav
Johannes Färnestav
Lara Marouky döpt 20/5
Ali döpt 20/5
Mazen döpt 20/5

FLYTTAT HEM TILL HERREN
Stefan Versén 13/3
Eivor Johansson 12/5
Maja Ingsberg 22/5
Stig Larsson 26/5

Svar som ger ljus i 
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Din matbutik i Skövde
Om du vill leva lite godare...



och sökt svar inom New Age men som fann det stora Svaret i Jesus. Jesse som är ensam-
kommande flyktingbarn och fått betala ett högt pris för sitt beslut att låta döpa sig. Inför 
2017 satte vi upp ett mål att få döpa 30 personer och i skrivande stund har 14 personer låtit 
döpa och följa Jesus helhjärtat sedan januari.

Vi vill också vara en gästvänlig och generös kyrka som hela tiden gör plats för nya männi-
skor och bemöter människor så som Jesus älskar dom! Vi vill att flaggorna utanför kyrkan 
som meddelar ”välkommen hem” ska vara mer än bara en slogan. Att det ska vara en gen-
uin upplevelse för varje människa som kommer in genom kyrkans dörrar. Därför är det så 
glädjande att vi kontinuerligt får välkomna nya medlemmar som bestämt sig för att göra 
vår kyrka till sin egen. I början av 2012 var vi 530 medlemmar och i maj månad var vi 584. 
Det är en ökning som vi inte sett sedan tidigt 70-tal. Samtidigt har snittåldern minskat nio 
år på raken vilket aldrig tidigare hänt i kyrkans historia. Vår största åldersgrupp är idag 20-
24 år vilket bådar gott för framtiden. En av våra allra nyaste medlemmar, Tobias, beskriver 
sin upplevelse som ny i kyrkan. ”Det slog mig verkligen hur påtagliga och tydliga kyrkans 
kärnvärderingar är i allt som händer och hur de speglar hela miljön i kyrkan.” 

Vi tror inte att kyrkans bästa tid har varit utan tvärtom att vår uppgift och roll är mer aktu-
ell än någonsin. Inte minst tror vi att vi på nytt behöver se nya och växande församlingar 
över hela vårt land. Därför satte vi ett mål 2017 att aktivt verka för församlingsplantering 
och koppla med den vision och det driv som finns inom Pingst Nationellt. Därför var det 
väldigt glädjande att på påskdagen be för och avskilja ett härligt team som nu är igång 
och jobbar för en arabisk gudstjänst i Södra Ryd. Emad som varit med från start säger 
såhär: “Vi har jobbat alla dessa år för att nå arabisktalande och att de ska ta emot Jesus. 
I det har det vuxit en längtan om en arabisk gudstjänst där människor kan känna sig 
hemma i församlingen som har en annan kultur.” Samtidigt har vi startat en hemgrupp i 
Lidköping som i höst ska delas och bli två. Kanske att det på sikt växer till att kunna bli 
en gudstjänst även där.

Till sist vill jag låta våra nya barnpastorer, Dan och Lollo, få dela sitt hjärta för Barnriket 
framöver vilket lika gärna kan uttryckas som en bön för hela vår kyrka. 

“Vi drömmer om en församling full av barn i alla åldrar som trivs, 
blir sedda och älskade, känner delaktighet och där de får 
utveckla en personlig relation med Gud!”

PÅ GÅNG
22/8 TEAM NIGHT 18.00

29/8 Samtalskväll om ny 
ledningstruktur 18.30

2-3/9 KICKOFF 
Lör 10.00-16.30 med Anders & Camilla 
Olsson, Connect Church 
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 “Jag undrar...”

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

28/7-5/8 Segolstorp 
28-30/7 YA (19+) 
31/7-5/8 YOUTH (13-19) 
www.segolstorp.se



Juli / Augusti

BARN 0-12 år
Sommarriket 3-12 år Sön 11.00
Småbarnslounge 0-2 år För barn med föräldrar

PARKSTUGAN Södra Ryd
Sommarcafé Ons-Lör 15.00-20.00 t o m 12/8 

Bibelundervisning Parkstugan Tors 18.00 fr o m 17/8

UNGDOM 13-19 år
SEGOLSTORP YA (19+) 28-30/7 YOUTH (13-19) 31/7-5/8 
Anmälan & Info på www.segolstorp.se

KAPELLET Skultorp
Ingela & Leif Jonsson 13/8 17.00 Grillkväll

Bön Onsdag 19.00

SENIOR För alla daglediga
Diakon Berit Johansson 30/8 15.00  
Berättar om Martin Luthers liv “Reformatorn”

LP Beroendevård på kristen grund  
Frukost Mån, Ons, Fre 9.00 fr o m 21/8

Cafékväll med predikan Mån 19.00 fr o m 28/8 

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 Stängt v 27-31  /  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.


