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#KORSLIKAMEDHJÄRTA
Påsken är vår största högtid 
under hela året och det vill vi 
fira tillsammans med dig med 
under påskhelgen 29/3-1/4.

BESÖK AV LINA NIELSEN
På vårens Sisterhood får vi 
besök av Lina Nielsen från 
Hillsong Sweden. 4/4 för alla 
kvinnor i alla åldrar!



Sven Bengtsson

De senaste åren har Reclaim utvecklats lavin- 
artat. Idag samlas cirka 300 ungdomar  
regelbundet för att lyfta upp Guds namn.
Det är jättekul. Jag ser det som en förmån att vi får vara med och 
betjäna i den här regionen, genom att göra något som kanske inte 
alla ungdomsarbeten har kapacitet till, menar Caroline Holst som 
är leder vårt ungdomsarbete Oneighty.

Basens dunkande hörs redan vid entrén, där ett flertal glada an-
sikten hälsar välkomna. Några steg längre in står hundratals ung-
domar. De sjunger hängivet med i låtarna som leds av bandet på 
scenen. De hoppar och skriker för full hals, för att i andra stun-
den blunda med tårarna rinnandes nerför deras kinder. Ännu ett 
Reclaim i Skövde Pingst har startat igång och Gudsnärvaron är 
högst påtaglig. Caroline berättar att konceptet inte alltid har varit 
så här: Vi startade för ungefär tolv år sedan och då såg det ganska 
annorlunda ut. Vi har anpassat oss och ändrat efter vår målgrupp, 
som är ungdomarna i regionen, för att kunna skapa en plats där 
de vill vara. Det är inte samma människor som kommer nu som 
för tio år sedan, men vi har alltid haft samma fokus – att fler ska få 
tag i vem Jesus är. Nu tror jag att vi har hittat en form som tilltalar 
framför allt ungdomar, men även unga vuxna och äldre.

Inför hösten funderade ledarteamet i Oneighty på hur de ville att 
Reclaim skulle utvecklas.

LEDARE Visheten är det främsta

När vi gör vårt bästa gör 
också Gud det

”Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den 
och den skall beskydda dig. Visheten är det främsta. Förvärva 
vishet, förvärva förstånd för allt du äger.” Ordspråksboken 4:6-7
I april har vi ett mycket speciellt tema för våra gudstjänster, Salo-
mo – en serie om vishet och dårskap. Vi lever ju i ett informations-
samhälle. IT-utvecklingen har medfört att mängden information 
och med vilken hastighet den färdas har ex-
ploderat. I vår tid betonas kunskap, snarare 
än vishet. Bibeln däremot betonar värdet 
av vishet. Motsatsen till vishet är dårskap, 
och bibeln säger att den största dåren är 
den som säger att det inte finns någon Gud.  
Bibeln säger också att det finns ingen sann 
vishet utan gudsfruktan. Gudsfruktan är vishetens begynnelse. I 
Jakobs brev läser vi att om någon brister i vishet, ska han utbe 
sig sådan av Gud som ger villigt åt alla. Det var precis det som 
kung Salomo gjorde. Han insåg att han mer än något annat 
behövde vishet. Gud svarade på hans bön och gjorde honom  
visare än någon annan. Människor reste fjärran ifrån för att möta 
hans vishet. ”När drottningen av Saba såg Salomos hela vishet 
och såg huset han hade byggt och rätterna på hans bord och hur 
hans tjänare satt där och hur de som betjänade honom skötte 
sina sysslor och hur de var klädda, och hans hovmän och bränn- 
offren som han offrade i Herrens hus, blev hon utom sig 
av förundran.” 1 Kung 10:4-5.

Denna vishet tog sig praktiska uttryck. 
I hur de byggde huset. På 
vilket sätt de lagade 
mat, 

skötte sina sysslor, var klädda och till och med hur de satt. 

Denna vishet var en skicklighet. En skicklighet i att använda 
kunskap på ett rätt sätt. Detta gav drottningen av Saba en stor 
wow-känsla. Gud vill på samma sätt 
ge oss en vishet att forma våra liv och 
även en vishet att bygga kyrka. En 

skicklighet hos alla våra team och 
i allt vi gör i kyrkan. Alltifrån hur 
vi formar Barnriket, till på vilket 
sätt vi ordnar mingelfika efter  
gudstjänsterna. En skicklighet 
som får nya människor att bli 
förundrade och få en wow- 

känsla. Inte för att de ska bli  
imponerade av oss, men för att det 
ska leda fram till ett underbart möte 
med Jesus. Därför vill vi i detta num-
mer av INFO visa på ett av alla om-
råden i vår kyrka där detta 
sker  -  RECLAIM.

DÖPTA
Omid Rajabi 7/1
Maria Fritz 21/1
Torbjörn Fritz 21/1
Sandra Lilliedahl 4/2

NYA MEDLEMMAR
Omid Rajabi
Maria Fritz
Torbjörn Fritz
Sandra Lilliedahl
Ellen Lorentzon
Linnéa Martinsson
Oscar Lindberg
Isak Engström
Isak Carling

FLYTTAT HEM TILL 
HERREN
Arne Johansson 21/1

...för att det ska 
leda fram till ett 
underbart möte 
med Jesus
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Din matbutik i Skövde
Om du vill leva lite godare...



Vi hade mycket tankar kring framtiden och ville få det så bra som möjligt, men det viktigaste 
för oss var att Gud fick styra. Vi bad givetvis mycket över hur vi skulle göra och det tror jag är 
en stor anledning bakom vår framgång, återger Caroline. Att antalet ungdomar på Reclaim 
har mer än fördubblats de senaste åren tror hon beror på teamkänslan. Såväl innan som 
under och efter varje ungdomsmöte har olika team ansvar för diverse saker: Oavsett vilken 
roll du har – om du skapar en välkomnande stämning, står i caféet, håller i tekniken eller leder 
lovsång – så gör vi det här tillsammans. Även ungdomsarbeten från andra städer än Skövde 
kommer till Reclaim för att vara delaktiga och det uppskattas mycket. Vi bygger Reclaim 
med gemensamma krafter. Det handlar inte bara om vad som händer inne i kyrksalen utan 
även allt runt omkring. När vi gör vårt bästa gör också Gud det.

Linus Maajuuri är med i Reclaims produktionsteam, som ljustekniker och ledare för  
riggteamet. Han menar att han hunnit lära sig mycket under de år han varit med: Det är kul 
och väldigt lärorikt. Eftersom jag gillar teknik är det perfekt för mig att ha en plats i kyrkan 
där jag kan hålla på med det. Jag tror också att det är bra att vi är flera olika team, med 
olika uppgifter, som arbetar mot samma mål. Vi brukar även ha samlingar för att prata ihop 
oss allihop och se hur många vi är. Att vara en del i ett stort team, som jobbar för männis-
kors frälsning, är det bästa som finns!

Melinda Simonsson sjunger i lovsångsteamet sedan år 2013. Hon anser att det är både 
uppmuntrande och utvecklande. Att få vara del av en större gemenskap och få göra det 
man älskar tillsammans med andra är givande. Det är mycket roligt att vi är så många som 
är med och tjänar. Jag tror att det har stor betydelse, för utan alla team hade det inte gått 
att göra Reclaim som vi gör. Alla team bidrar till helheten och är lika viktiga för att Re-
claim ska kunna genomföras. Det är häftigt att se att så många människor kommer varje 
gång och vad Gud gör i människors liv, tycker hon. Caroline anser att den största höjd-
punkten med Reclaim är just Gudsnärvaron: Vi märker att Gud är här och det är därför vi 
fortsätter. När vi får se helanden, folk bli andedöpta eller ta heliga beslut känns det helt 
fantastiskt! Hon betonar att det ska vara enkelt att trivas samt att kunna ta med sig sina 
vänner till kyrkan. Elin Lindholm, som är med i Reclaims värdteam och även hjälper till 
som scentekniker, anser att detta är något de verkligen lyckats med.

Jag älskar Reclaim och ser hur mycket det betyder för ungdomarna. Jag är så stolt att 
jag är en del av en kyrka som gör ett sådant här arbete för ungdomar. Det är verkligen 
svinroligt att vara en del av något större, som får människor att se vem Gud är. Jag kan 
stolt bjuda med mig mina vänner hit eftersom jag vet att de kommer bemötas av glädje 
och kärlek. Dessutom blir jag ännu mer taggad på själva mötet om jag är med i 
hela processen, avslutar hon.

PÅ GÅNG
29/3-1/4 Påskhelgen 
#korslikamedhjärta
SKÄRTORSDAG 
Getsemanestund med nattvard,  
Kapellet Skultorp 19.00

LÅNGFREDAG 
Lovsångskväll med nattvard 19.00

PÅSKDAGEN 
Påskgudstjänst 11.00

4/4 SISTERHOOD 18.30 
Lina Nielsen

26/4 TEAM NIGHT 18.00 

26-27/4 VÅRSTÄDNING 
Tors 19-21, Fre 14-19

9/3 RECLAIM 19.30 
Rigmor Holst

13/3 Extra Årsmöte 18.00

22/3 TEAM NIGHT 18.00

22-23/3 VÅRSTÄDNING 
Tors 19-21, Fre 14-19 



Mars / April

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 jämna veckor 
Följ @180skovde på Instagram och Facebook

KAPELLET Skultorp
Getsemanestund 29/3 19.00 Conny Brännberg, nattvard

Bön Ons 19.00

SENIOR För alla daglediga
Göran Isaksson 7/3 15.00 Countrysånger

Gunilla & Kjell Lindstedt 4/4 15.00 Kända, okända & ökända sånger

Missionsgruppen Mån 13.00

LP Beroendevård på kristen grund  
Frukost Mån, Fre 9.00   

Sopplunch Tis 11.00-13.00 45 kr 
Cafékväll med predikan Mån 19.00  Bön 18.15 

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.


