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ENCOUNTER
Under Pingsthelgen är det 
dags för en av årets höjd-
punkter! Gör allt du kan för 
att vara med 18-20/5.

SOMMARFEST
Var med när vi kickar  
igång sommaren 10/6 med 
en härlig familjegudstjänst 
och lekland efteråt.



Sven Bengtsson

I början av året formades ett nytt ledningsteam 
för alla omsorgsfunktioner i kyrkan. Läs mer om 
deras tankar om arbetet framöver. 
En del av kyrkan man som ny besökare kanske inte lägger 
märke till i första hand är omsorgsarbetet. Det är ett omfattande  
arbete som innehåller många olika delar. I ett samhälle där tempot 
ständigt ökar och allt fler finner sig i behov av hjälp av olika slag 
så blir omsorgen om varandra otroligt viktig. Ledningsteamet för 
omsorgsarbetet består av fyra personer: Dan Smedman, Ghoson 
Sawa, Nichlas Hägglund och Vicky Bengtsson som leder teamet. 
Många fler är inblandade på olika sätt men dessa fyra har fått för-
troendet av församlingsledningen att leda omsorgsarbetet. Det 
här är egentligen inget nytt, vi har haft omsorg förut med, men 
nu är vi ett team på ett annat sätt och får förvalta arbetet. Vi är  
många som hjälper till och vi alla brinner för samma syfte, säger 
Ghoson. Dan fyller i: Vi ska vaka över helheten i detta, samordna 
och se så att allt fungerar. Och det som ingår i omsorg här är 
bland annat samtal, vägledning, själavård, levande familjer, socialt 
arbete som LP, ekonomiskt stöd och sociala event. Sedan arbetar 
vi även med sjukbesök, hembesök och andakter på sjukhem.

Nichlas är inne på samma spår och menar vidare att ett sådant 
här arbete är något man bäst ger sig in i med en varsam hand. 
Man kastar sig inte in i det och börjar rota i allt utan tar in vad vi 
har i nuläget och vilka som jobbar med vad och tar det därifrån. 
Han fortsätter med att berätta om vad han har för vision med 

LEDARE Vi bryr oss

Bär varandras bördor

“För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni 
gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var 
naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var 
i fängelse och ni kom till mig.” Matteus 25:35-36
Bland det viktigaste vi kan göra som kyrka är att betjäna  
människor med olika behov. Jesus har gett oss en befallning och 
ett uppdrag att sträcka oss ut med en 
hjälpande hand. När vi visar kärleksfull 
omsorg, då tar han det personligt, som 
om vi hade gjort det för honom. Jesus har 
nämligen levt sig in i, med oändlig empati 
och medlidande, hur människor har det. 
Han har på ett fullkomligt sätt förenats med den behövandes alla 
känslor och tankar. Det kan vara att se till att en liten pojke kan 
få kläder och material inför en skolstart. Det kan vara att hjälpa 
en fattig familj att kunna fira jul. Det kan vara att besöka den som 
av fysiska orsakar inte kan ta sig ut och komma till kyrkan. Det 
kan vara att ge några mat-checkar till en barnfamilj som har fått 
slut på pengar. Det kan vara att hjälpa en nyanländ främling som 
bär på många sår i själen. Det kan vara att köpa mediciner till den 
som inte har råd med det. Det kan vara att bara säga, “Hur har du 
det? Jag vet att du har en tuff period just nu.” 

När vi under 2017 genomfört förändringar inom ledningsstruk-
turen har vi även strävat efter att samla och tydlig-
göra omsorgen som sker i och utifrån vår 
kyrka. Vi har format ett ledningsteam 
för detta bestående av Vicky  
Bengtsson, Nichlas 
Hägglund, 

Ghoson Sawa och Dan Smedman. Inte för att enbart de ska göra 
hela jobbet, men för att vaka över helheten. I vår totala omsorg 
finns många fler som är igång och som regelbundet gör värde- 
fulla insatser. Dessutom är vår omsorg 
inte heller begränsad av det. Omsorg 
är något som inkluderar hela försam-

lingen och alla som är med. 
Det är ett uppdrag från Jesus 
till oss alla. Därför behöver 
vi alla tränas och utvecklas i 
detta. Exempelvis ser vi våra 
hemgrupper som en plats där 
omsorg om hela människan 

på ett naturligt sätt kan fungera.  Om 
du känner att du på något sätt skulle 
vilja vara med och utföra omsorgs- 
insatser, antingen regelbundet eller 
när vi arrangerar sociala event, ta då 
gärna kontakt med någon i 
ledningsteamet för 
detta.

DÖPTA OCH  
NYA MEDLEMMAR
Muhammadreza Mahdari 
8/4
Ali Nefsali 8/4
Amin Tajik 15/4
Roula Altir 15/4
Thomas Marmefelt 15/4

NYA MEDLEMMAR
Petrus Dahlqvist
Rahel Abera

FLYTTAT HEM TILL 
HERREN
Margit Rydberg 1/4
Jan-Owe Lewander 
10/4

Jesus har gett oss 
en befallning och 
ett uppdrag
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Din matbutik i Skövde
Om du vill leva lite godare...



arbetet: Jag brinner personligen för själavård. Att vi ska kunna ge riktigt bra själavård och 
ge våra själavårdare så bra verktyg som möjligt. Och sedan brinner jag för en sak till. Jag 
skulle önska att vi inte bara arbetade med “sjukvård” utan också att vi ska kunna jobba mer 
preventivt, med coaching, mentorskap och ledarutveckling så att vi har en balans i alltihop 
och inte bara rycker in när saker och ting har gått snett utan att vi även kan förebygga och 
hålla församlingen så frisk som möjligt. 

På frågan om vad som fick dem att tacka ja till en plats i teamet är den gemensamma 
nämnaren omtanken om andra människor. I och med att jag har varit äldste förut så var det 
ett naturligt steg att fortsätta i den delen som har med omsorg att göra. En äldste är ju en 
herde och vakar över jorden. Det var naturligt på det viset att fortsätta i den inriktningen, 
säger Dan. Även Vicky har en bakgrund av att hjälpa människor. Jag har ju jobbat mycket 
med samtal och jag har många samtal i vår kyrka. Det handlar om relationer, äktenskaps- 
problem, föräldrar med små barn som behöver vägledning, andlig vägledning och psykisk 
ohälsa. Så för två år sedan fick jag på mitt hjärta att jag skulle se över hur vi arbetade med 
de här bitarna i vår kyrka. Jag kände att vi behövde jobba med omsorg på ett större sätt 
och få ännu mer struktur på det. Så när frågan kom om jag ville ta ansvar för det här så 
kändes det självklart att tacka ja.

Varför är det viktigt med ett bra omsorgsarbete då? Gud är kärlek och på det här sättet 
kan vi dela den kärleken med människor och finnas där när livet slår. Att dela kärlek, 
det är det omsorgsteamet är. Jesus är ett praktiskt exempel på detta. Vi vill ge guld-
kant på tillvaron och bry oss om människor och visa Guds kärlek och omsorg, det är det  
viktigaste av allt, säger Ghoson. Vicky är inne på samma spår: Först och främst så har vi 
ju vårt exempel i Jesus som gick på jorden och gjorde gott och hjälpte människor, visade 
dem Guds kärlek och omsorg. Han befriade människor, han helade människor och han 
ledde dem också in i vila när de behövde det. Jag ser det som att vår pastor har en tydlig 
roll att vara herde för vår församling, men han kan inte göra det ensam för så många 
människor så det är jätteviktigt att vi har ett bra omsorgsarbete så att ingen människa 
missas. Nichlas lyfter fram att det är viktigt att behålla ödmjukheten i uppgiften även i 
framgång. Vi är en församling i rörelse och progress, vi växer och utvecklas och då är det 
viktigt att ha en bra balans och att få med alla på resan. Det är ju lätt när man känner att 
man har medvind att man tappar i andra änden och det är ju inte bra. Man behöver ha 
balans där, säger han.

I Galaterbrevet uppmuntrar Paulus själv församlingen att ta hand om varandra: ”Bär 
varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.” Få saker kan vara viktigare.

PÅ GÅNG
10/6 SOMMARFEST 11.00 
Familjegudstjänst & Lekland

15-24/6 NYHEMSVECKAN 
www.nyhemsveckan.se

27/6 Volontärfest 18.30 
Lindholms Lada, Timmersdala

13/5 FOKUS ISRAEL 70 år 11.00 
Ulf Cahn

18-20/5 ENCOUNTER 
Jerry & Teresa Vaughn 
Fre 19.00 / Lör 17.00 & 19.00 / Sön 11.00

24/5 TEAM NIGHT 18.00

27/5 Mors Dag Special 11.00 

29/5 Församlingsmöte 18.30 
Fokus Campusplantering



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

Translation Every Sunday English & Arabic

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

SENIOR För alla daglediga
Fred Nyman 2/5 15.00 Från finska Rörsby till Afrika

Missionsgruppen Mån 13.00

KAPELLET Skultorp
LP-möte 26/5 18.00 Lars Ohlsson & Benny Lindkvist

Cafémöte 10/6 17.00 Eric & Anette Anders 

Bön Ons 19.00

LP Beroendevård på kristen grund  
Frukost Mån, Fre 9.00 t o m 11/6   
Sopplunch Tis 11.00-13.00 45 kr 

Cafékväll med predikan Mån 19.00  Bön 18.15  t o m 11/6

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.


