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HJÄRTA FÖR HUSET
22/10 är det dags för årets 
stora insamlingsgudstjänst 
där vi gemensamt bär fram 
våra gåvor till Gud.

EQUIP
21/9 startar vi Modul 2 av vår 
uppskattade Kvällsbibelskola 
med nya spännande ämnen. 
Haka på du också!



Sven Bengtsson

Tillsammans bygger vi kyrkan för att människor 
ska förstå vem Jesus är och vad han gjorde för 
hela mänskligheten. För att lyckas med detta 
har vi flera team som varje vecka delar livet med 
varandra och tjänar Gud tillsammans . Och två 
personer som vet både det ena och det andra 
om att bygga team är Lollo och Dan Brohede.
Lollo och Dan har under flera år varit musikansvariga innan de nu 
under sommaren blev våra nya barnpastorer. För dem har det all-
tid varit en självklarhet att vara med i ett team. För oss är det en 
livsstil. Det är inte bara en aktivitet som vi gör. Även de dagar man 
inte känner sig på topp kan man komma till kyrkan och få hjälp 
med att hitta fokus igen. Och bli påmind om varför man valde att 
gå med i teamet från första början, berättar Lollo. I ett bra team är 
det en styrka att man kan komma dit och inte vara superpeppad 
men då får man komma och luta sig mot andra som lyfter upp en 
igen, fortsätter Dan. 

Sedan är vi ju även övertygade om att Gud har gett oss en kallelse 
och det brukar vi påminna oss om när det är tufft. Vi har ju valt att 
överlåta oss själva till ett team och vi har ju faktiskt väldigt roligt 
tillsammans också, säger Lollo.

Dan, varför ska man gå med i ett team? Det finns såklart flera 
skäl till det. Men, som jag ser det, är det en möjlighet att använda 
och utveckla de gåvor och talanger som Gud har lagt ner i ens liv.

LEDARE Hälsosamma team som utför visionen

Styrkan i tillsammans

“Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar” 1 Kor 12:27
Gud är en teamorienterad Gud. Han tänker team, skapar team 
och verkar genom team. Gudomen själv är ett treenigt team. 
Genom hela bibeln ser vi Fadern, Sonen och den helige Ande 
fungera i en oändlig harmoni, i kärlek, mål och syfte. Genom hela 
bibeln ser vi också att antalet soloprestationer är betydligt färre 
jämfört med alla teambedrifter. 

Under åren har jag haft förmånen att vara 
med i ganska många olika team. De fles-
ta har varit fungerande och hälsosamma. 
Ett och annat team har också varit mindre 
fungerande eller kanske rent av dysfunktio-
nellt. Man kan tydligt se flera egenskaper 
som utmärker ett fungerande team. Ett fungerande team är i 
första hand inte en grupp människor som arbetar tillsammans, 
det är en grupp människor som litar på varandra. Där pågår inga 
politiska spel. Man täcker varandras ryggar. Man gör det man har 
överlåtit sig till att göra. Man baktalar inte varandra. Man drar sig 
inte plötsligt undan och lämnar någon ensam i kylan. En sak som 
ofta utmärker ett dysfunktionellt team är att det primära fokuset, 
eller kanske enda fokuset, ligger på själva arbetet som ska göras. 
Man samlas bara till formella arbetsmöten. Medans ett hälsosamt 
team först frågar sig varför gör vi vad vi gör. Därefter kommer 
frågan hur gör vi vad vi gör, och med vem gör vi vad 
vi gör. Vilken kultur präglar vårt team? I ett 
hälsosamt team är man inte rädd för 
konflikt, det vill säga att man 
har helt olika åsikter i 
en fråga. 

Det är högt i tak. Tillåter man inte konflikt i teamet, kommer de 
avvikande åsikterna istället att vädras någon annanstans. Däre-
mot förekommer inte personangrepp. Att man fäller nedlåtande 
omdömen om någon annan. Det är 
teamförstörande inslag. 

I kyrkor som har en nedåtgående 
trend märker man i prin-
cip alltid att teamen är 
ohälsosamma, alltifrån 
yttersta ledningsteam. I 
kyrkor som växer märk-
er man motsatsen, att 
de utgörs av många väl-
fungerande team. Därför 

vill vi i Skövde Pingst ägna mycket 
fokus åt detta, för att vi tillsammans 
ska kunna flytta berg och se visionen 
om förvandlade liv utföras på ett 
underbart sätt.

DÖPTA
Anna Bella  
Horvatova 16/7

NYA MEDLEMMAR
Hugo Färnestav

FLYTTAT HEM  
TILL HERREN
Birgitta Anderberg  
25/7

Ett fungerande 
team... är en grupp 
människor som litar 
på varandra

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



Om man inte vet vilka gåvor man har då? Då går man med i alla team, man får testa sig fram. 
Bara för att man går med i ett team innebär ju inte det att man måste vara med där i tio år. 
Det går ju liksom bra att testa en termin. Man kan ju även fråga pastorer eller hemgrupps- 
ledare vart de tror att man passar in, eller vart det finns behov. Jag tror att det är en jätte 
viktig uppgift för pastorer och hemgruppsledare att se vilka gåvor människorna i deras 
närhet har. Att utmana människor att komma i funktion. Vissa människor kanske sitter på 
stora förmågor men tror så lite på sig själva, att de inte kan tillföra någonting. Ett team 
blir ju aldrig färdigt utan det måste hela tiden finnas plats för fler. Därför är det viktigt att  
befintliga ledare skapar plats i team för att nya människor ska kunna utvecklas och testa 
sina vingar.

Lollo fortsätter: Att gå med i ett team är ju också ett jättebra sätt för att komma in i för-
samlingen och träffa vänner. Det är ju fantastisk, att man får träffa nya människor som kan 
få betyda otroligt mycket för en själv men också att du får betyda mycket för en annan. 
Gud vill ju att man ska utveckla sina gåvor för att vara en välsignelse till andra. Det är ju helt 
otroligt att andra människor kan få ett möte med Gud för något litet som jag gör.

Efter många år som musikledare ser de nu fram emot nya utmaningar som barnpastorer. 
Och det är många lärdomar de tar med sig, inte minst att träna nya ledare.

Det är väldigt viktigt att bygga långsiktigt, att skapa bra rutiner som gör det enkelt för nya 
människor att komma med. Det är något vi upplever att vi är bättre på idag. Vi har känt 
att vi måste bli bättre på det.

Vi måste tänka långsiktigt eftersom det kommer människor som ska ta över efter oss och 
det är vårt ansvar att träna upp nya ledare. För en vacker dag är det dags för mig och Dan 
att göra något annat. Hela Barnriket får inte stå och falla med oss.

Vi har lärt oss att tro mer på människors förmågor, kanske mer än vad de tror på sig 
själva ibland. Att sätta höga ambitionsnivåer och hjälpa folk att tro på att vi faktisk kan 
nå målen.

Så har det ju verkligen varit med julföreställningen till exempel. Innan tänker 
man “hjälp, hur ska vi klara av det här”, men sen så blir det ju bra 
till slut, avslutar Lollo.

PÅ GÅNG
1/10 Tatta Lennartsson 11.00 
IBRA-möte

13/10 RECLAIM 19.30

15/10 Mötesplatsen 17.00 

21/10 Sven 50 år 16.00

22/10 Hjärta För Huset 11.00 
Stor insamlingsgudstjänst

24/10 Församlingsmöte 
Med Team Night 18.00-19.30

29/10 SUPER SUNDAY 11.00 
Med Internationellt Café

15/9 RECLAIM 19.30

17/9 KONFA-start 11.00

17/9 Mötesplatsen 17.00 
Peter Enoxon & Sören Fjällström. 
105-årsfirande

21/9 EQUIP Kvällsbibelskola 
Start Modul 2 18.30

24/9 SUPER SUNDAY 11.00 
Med Internationellt Café

26/9 Församlingsmöte 
Med Team Night 18.00-19.30

Text Johan Ragnarsson Foto Erik Forsberg



September / Oktober

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

Translation Every Sunday English & Arabic

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

KAPELLET Skultorp
Möte 9/9 18.00

Bön Onsdag 19.00

SENIOR För alla daglediga
Pär & Elvi Andréasson 27/9 15.00 Volontär på hotell Orit i Israel

Gitt Nielsen-Karlsson 25/10 15.00 Mitt hjärtas tack

Missionsgruppen Mån 13.00

LP Beroendevård på kristen grund  
Frukost Mån, Ons, Fre 9.00 

Cafékväll med predikan Mån 19.00 
Sopplunch Tis 11.00-13.00 fr o m 12/9

NÄRRADIO 90,4 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.


