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FARS DAG SPECIAL
Var med och fira alla pappor 
med oss den 12/11. Farsaban-
det, barnvälsignelse och kul  
happenings efter mötet.

THE STORY OF CHRISTMAS
Bjud med familj, grannar, 
vänner, arbetskamrater, 
klasskompisar och alla du 
kan till Stadsteatern 10/12.



Sven Bengtsson

När jag som sextonåring flyttade till Skövde 
2004 för att gå gymnasiet en julkonsert något av 
det första jag blev engagerad i.
För mig var det oerhört lärorikt och jag minns hur vi spenderade 
många timmar och långa dagar för att utifrån våra resurser sät-
ta samman en så bra julkonsert som möjligt. Jag fick ansvar för 
scenen och samlade ett team omkring mig där vi försökte få 
allt att flyta på så smidigt som möjligt. Allt för att människorna 
som kom skulle kunna fokusera på innehållet och våra sångare 
och musiker på det dom skulle göra på scenen. När vi nu sät-
ter upp den femte upplagan av ’The Story of Christmas’ är det  
kittlande att se vilken enorm utveckling vi haft samtidigt som jag 
kan se samma hjärta bakom att göra det bästa med det vi har. 
Julen är ett fantastiskt tillfälle att förmedla budskapet och tron 
på Jesus till människor som annars inte brukar fira gudstjänst 
och ibland förundras jag över att vi som kristna inte förvaltar den  
möjligheten bättre.

När tanken på en ny typ av julsatsning väcktes under 2012 så 
fanns några grundläggande tankar som sedan varit bärande 
ända fram till idag. För det första att det skulle centrera kring  
julens verkliga budskap. Att berättandet av julevangeliet inte 
bara skulle vara en parentes utan hela föreställningens klimax 
och tydliga huvudfokus. Därför valde vi namnet ”The STORY of 
Christmas”. För det andra att det inte bara skulle bli ”en till ju-
lkonsert” med en stor kör och fina julsånger. Vi ville att rekvisi-

LEDARE TSOC växer vidare

Nästa steg Stadsteatern

“Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem 
som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram...Ty ett barn 
blir oss fött, en son blir oss given.” Jesaja 9:2, 6
Jesajas profetia handlar om ett stort och mäktigt ljus som ska 
stråla fram, till de som vandrar i mörkret och bor i dödsskug-
gans land. Detta ljus skulle komma med barnet som blir oss fött, 
Guds son Jesus Kristus. Julhelgen, som snart 
kommer, är ju ett tillfälle under året när vi på 
ett speciellt sätt firar detta. Det är också 
ett fantastiskt tillfälle att ta chansen och 
förmedla detta underbara ljus. Vilket vi 
som kyrka gör genom årets kanske största 
arrangemang, The Story of Christmas. För 
varje år har detta vuxit, och 2016 nådde vi 
maxkapacitet för vad vår kyrka klarar. Tänk att vi hade cirka 1600 
personer på 5 fem föreställningar, plus alla volontärer. För att nu 
kunna växa vidare, har vi tagit sikte på Skövde Stadsteater. Vi vill 
att TSOC ska kunna växa ännu mer, så att de goda nyheter om 
Jesus, det stora ljuset från Gud, kan lysa starkare och starkare. Så 
att detta varje år hamnar i varje Skövdebos medvetande och allt 
mer påverkar hela Skaraborgsregionen.

Det finns naturligtvis både för- och nackdelar med att vara i en 
annan byggnad. Detta kan man väga fram och tillbaka. Oavsett 
vad man kommer fram till i detta vägande, kvarstår 
faktumet att vår egen kyrka har blivit för liten. 
Detta väljer vi att se som något pos-
itivt. Stadsteatern har 500 
sittplatser och målet i 
år är att ha 

två fulla föreställningar. Når vi det målet har vi en beredskap att 
köra en extra föreställning. Nytt för i år är att vi säljer biljetter för 
90 kr styck. Personligen tänker jag att biljettpriset är lågt och 
att jag kan köpa exempelvis 10 extra  
biljetter och ge till grannar och vänner 
som jag på ett speciellt sätt vill bjuda 

med. Kanske att du kan 
köpa en eller två extra 
biljetter och ge till någon 
som du gärna vill ska få 
uppleva vår julföreställn-
ing. Låt oss passionerat 
be till Gud för The Story 
of Christmas 2017, låt oss 

med glädje arbeta och ivrigt bjuda 
med oss vänner. Då tror jag att den 
10/12 blir en dag då ett stort ljus från 
Gud strålar fram i Skövde och in i 
många människors liv. 

DÖPTA
Riitta Minkinnen 10/9 
Blaise Katefari 10/9
Chris Katefari 10/9
Joel Agnehus 8/10

NYA MEDLEMMAR
Blaise Katefari
Chris Katefari
Ariane Nshimyukiza
Esperance Bahati
Åge Berg

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

Text Simon Holst Foto Marcus Andersson & Erik Forsberg

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



ta, scenteam, ljussättning, film, dekoration och dans skulle vara en bärande del och ge ut- 
rymme för alla tänkbara kreativa uttryck. Därför bestämde vi oss för att kalla det för en ”jul- 
föreställning” och värdera alla team på samma sätt. Där de som är bakom scenen, i foajén 
eller rentav utanför är lika viktiga som dom som är på scenen. För det tredje ville vi att det 
skulle ske mitt i församlingen. Inte som ett event vid sidan av med en liten projektgrupp utan 
som engagerar hela kyrkan och som vi alla är med och gör tillsammans. Därför bestämde 
vi oss för att göra det till vår ”söndag” och låta det vara en helt integrerad del av kyrkan. 
Idag ser vi att TSOC hjälper oss även de övriga 51 söndagarna på året tack vare allt vi lärt 
oss och den teamkänsla som byggs. Likadant gör de 51 söndagarna att TSOC kan fortsätta 
växa då vi alla utvecklats. För det fjärde ville vi aldrig nöja oss med att göra det vi kände 
oss trygga med utan ständigt sträva efter att utmana oss själva, utvecklas och växa. Därför 
har vi varje år gjort saker som vi från början inte hade en aning om hur vi skulle klara av. 
Ibland har personer sagt rakt ut att “det där kommer aldrig att gå” vilket bara eldat på vår 
motivation ännu mer. Jag minns hur skrämmande det var första året att köra två gånger på 
en och samma dag. Tänk om ingen kommer! Likadant var det när vi skulle köra fyra gånger 
plus ett genrep på en och samma dag 2015. “Rösterna kommer inte att hålla” var det någon 
som sa. “Hur tänker ni egentligen” frågade någon annan. Eller som när vi bestämde oss för 
att göra ett spektakulärt öppningsnummer med fyra personer som spelade på en öppen 
flygel som vi sett på YouTube. Vi skulle alltså med några glada amatörer live göra vad en 
världskänd pianogrupp gjorde på en proffsinspelad musikvideo. Vi klarade det.

Härom veckan tänkte jag tillbaka på den bilfärd sommaren 2013 då jag och Dan Brohede 
spånade fram första årets program. Sen tittade jag på bilden här bredvid med många av 
de cirka 150 volontärer som 2016 var med och möjliggjorde för cirka 1600 besökare att 
höra julens berättelse i vår kyrka. Det är kraften i team. Vad kommer hända kommande 
fem åren? En sak är säker och det är att när vi alla ger av det vi har och lägger det i Guds 
hand så multiplicerar han det och låter det växa.

Nu tar vi steget att hyra Stadsteatern och lämna tryggheten i vår egen byggnad. Men vi 
lämnar inte kyrkan. Den tar vi med oss och låter en av stadens främsta samlingsplatser 
förvandlas till kyrka därför att Guds folk flyttar in. Min dröm är att vår regions 
största och främsta julkonsert ska anordnas av en kyrka och handla 
om Jesus. I år tar vi ett till steg mot den drömmen och jag 
hoppas att du vill vara med.

PÅ GÅNG
3/12 Adventsgudstjänst 11.00

10/12 The Story of Christmas 
Stadsteatern 16:30 & 19.00

24/12 Ingen Gudstjänst 

31/12 Nyårsgudstjänst 11.00

4-5/11 Fokus Israel 
Lör 14-20. Sön 11.00. Magnus Jonegård

10/11 RECLAIM 19.30

12/11 Fars Dag Special 11.00

19/11 Mötesplatsen 17.00 
Anders Jaktlund. Musik: Maria & Mattias 
Johansson & Bengt Eriksson

26/11 SUPER SUNDAY 11.00 
Med Internationellt Café

28/11 Extra Administrations-
möte 18.00



November / December

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

SENIOR För alla daglediga
Sångskatten från Falköping 22/11 15.00 Dagträff

Missionsgruppen Mån 13.00 (t o m 27/11)

KAPELLET Skultorp
Reine Jonsson 11/11 18.00 Bildvisning, Servering

Sextetten 2/12 18.00 “Nu tänder vi ljus”, Servering

Bön Onsdag 19.00

LP Beroendevård på kristen grund  
Frukost Mån, Fre 9.00  t o m 18/12 

Cafékväll med predikan Mån 19.00  t o m 18/12
Sopplunch Tis, ‘Ons Frälsningsarmén’ 11.00-13.00

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.


