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ÖPPEN HEMGRUPP
Var med på Öppen Hem-
grupp på onsdagar i sommar. 
Samlingar för alla med fokus 
på gemenskap.

KICKOFF SUNDAYS
26/8-16/9 har vi förberett 
för något alldeles extra. Fyra 
viktiga söndagar för alla som 
vill vara en del av vår kyrka.



Sven Bengtsson

Under våren har nitton personer döpts till ett 
nytt liv med Jesus. Ta del av några av deras  
berättelser om hur Jesus förvandlat deras liv.
THOMAS MARMEFELDT
Livets mening är ett ämne som 55-årige Thomas Marmefelt har 
funderat över genom åren och vad som är syftet med just hans 
existens. Jag har varit en sökare sedan 40 år tillbaka och haft 
en stark längtan efter Gud. Efter konfirmationen tog jag beslu-
tet att jag ville ha Jesus i mitt liv, fast sedan tog samhällsveten- 
skapen över och då hamnade tron vid sidan av. Jag insåg inte 
då att vetenskapen och tron går ihop utan trodde de var mot- 
poler, beskriver han. Men trots att jobbet gick bra saknades 
något. Thomas gick till flera kyrkor, i olika städer och länder, 
utan att känna att hans tro växte. En dag, för cirka ett år sedan,  
besökte Thomas vår kyrka. Då försvann alla mina tvivel.  Här var 
det 100 procent som gällde och den kärleksfulla atmosfär jag 
mötte var olik någon annan. Jag känner ofta att jag inte passar in 
någonstans, men här gör jag det, säger han. Den 30 mars 2018, 
under Långfredagen, kände 55-åringen att han inte hade något 
att tveka över längre: Att jag ville döpa mig kom som en naturlig 
insikt och nu i april gjorde jag slag i saken. Nu har jag en tro som 
bär. Omständigheterna är inte annorlunda – jag möter fortfarande 
strider, men nu har jag ett helt annat förhållningssätt till dem. Jag 
låter Herren strida åt mig. Det jag funnit här i Pingstkyrkan har jag 
inte upplevt någon annanstans, förklarar han.

LEDARE Förvandlade liv

Han har förändrat mitt liv totalt

“Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna 
glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet 
för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och 
förkunna ett nådens år från Herren.” Lukas 4:18-19
Jag glömmer aldrig första gången jag besökte Döda Havet. Där 
kunde jag läsa hebreiska flytande. Guppandes i den saltrika sjön 
satt man ganska bekvämt med en 
uppslagen Jerusalem Post. Det var 
också något av en kuslig känsla, att 
se hur död denna sjö är. Det finns 
inget liv alls. Detta beror bara på en 
enda sak, det finns inget utlopp. På samma sätt är det med det  
kristna livet. Det dör så fort det inte finns ett utlopp. Så fort vi 
blir självupptagna och vårt huvudfokus blir vad jag själv får ut 
av det hela. I samma stund som huvudsyftet till varför jag går 
till gudstjänst, är med i hemgrupp, tjänar i team, eller vad det nu 
kan vara, handlar om vad jag själv ska få. I samma stund börjar 
jag tappa livet, motivationen och glädjen. I samma stund börjar 
jag dö. Kyrkor som till största del handlar om att möta de redan  
befintliga medlemmarnas starka preferenser kommer att bli döda 
hav. Kyrkor som däremot har ett osjälviskt fokus, som formas för 
att nå ut och vinna de människor som finns i omgivningen, där 
kommer det att finnas ett utlopp som gör att livet flödar. Där blir 
inte kyrkan en stagnerad pöl för några få utan en livfylld 
sjö som kan betjäna stora skaror av människor. 

Jesus sa att han inte har kommit för att 
bli betjänad, utan för att tjäna. 
Han sa att han kom-
mit för att 
s ö ka 

och frälsa det som är förlorat. Han var helt fokuserad på att liv 
skulle bli förvandlade. Kyrkan är hans kropp på jorden idag. Det-
ta ska också vara vårt fokus, vår vision. Fövandlade liv! Detta 
svarar på frågan varför? Varför en-
gagerar vi oss i gudstjänst? Varför 
bygger vi den kultur vi gör? Varför 
tjänar vi på så många olika om-

råden, alla dagar i veck-
an? Svaret är Förvandlade  
liv. Och det är i detta, som vi 
själva blir betjänade och får  

uppleva så mycket från Gud. När vi 
ger ut, får vi själva ta emot. 

Denna sommar har vi ett  
speciellt tema i våra gudstjänster,  
12 FÖRVANDLADE LIV. Vi vill med 
detta förstärka och förnya vår  
vision. Hoppas att du vill vara med.

DÖPTA OCH  
NYA MEDLEMMAR
Michael Hanna 6/5
Erik Gustafsson 20/5
Mikaela Hanna 20/5
Zeynab Ghorbani 20/5
Fadi Bahnam 26/5
Maya Alabdullah 26/5
Yara Alabdullah 26/5
Obada Abohamda 26/5 
Samar Soud 26/5
Marcus Gustafsson 29/5

NYA MEDLEMMAR
Mehdi Rezaie

FLYTTAT HEM TILL 
HERREN
Ola Richardsson 12/6

Det dör så fort det 
inte finns ett utlopp
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Din matbutik i Skövde
Om du vill leva lite godare...



RAOULA ALTIR
För tre år sedan var Roula, då 27 år gammal, tvungen att lämna sitt liv i Syrien och fly med 
sin man samt deras sexåriga dotter. Efter en lång och krävande resa kom de till slut till 
Sverige, där de hoppades kunna få hjälp. Jag var muslim så jag bad flera gånger om dagen 
till Allah för att vi skulle få uppehållstillstånd i Sverige, men inget hände. I väntan på deras 
besked fick Roula och hennes man nya vänner. En av dem berättade att hon trodde på 
Jesus och lovade att be att allting skulle ordna sig för familjen. Jag brukade inte få svar på 
mina böner, så varför skulle det hända nu? En månad senare kom svaret: familjen beviljades 
uppehållstillstånd. Roula blev överlycklig, samtidigt väcktes frågor: Jag undrade hur det 
kom sig att vi fick ett bönesvar nu, men aldrig annars. Roula bestämde sig för att gå till 
Parkstugan i Ryd och lära sig mer. Hon insåg att Jesus är kärlek och att han är på riktigt: 
Det var stor skillnad mot vad jag var van vid som muslim. Förut gjorde jag alla traditioner 
för att jag var tvungen, men i Jesus fanns en frihet. För första gången i mitt liv kände jag 
mig älskad av Gud. Då blev jag 100 procent övertygad om att det här var rätt. En del per-
soner förstod dock inte vad som hade hänt. De misstänkte att Roula enbart ville bli kristen 
för att hon skulle få stanna längre i Sverige, eftersom det är dödsstraff för muslimer att 
konvertera till kristendomen. Men så var det aldrig. Min tro kom från hjärtat och för att visa 
det, både för mig själv och för alla andra, ville jag döpa mig. Så i april gjorde jag det och 
det kändes jättebra. När jag ber till Gud känner jag alltid att han är där. Han har förändrat 
mitt liv till det bättre och det vill han göra för varenda en.

SANDRA LILLIEDAHL
Sandra växte upp i Skövde och hade en bra barndom, ändå upplevde hon att något inte 
stod rätt till. Jag insåg att det var något som saknades, fast jag visste inte vad. Det var 
frustrerande, återberättar hon. Hennes pojkvän hade gått i Pingstkyrkan sedan han var 
liten och en dag introducerade han platsen för henne. Hon blev dock inte överdrivet fört-
just: Jag var tveksam om det skulle ge någon förändring i mitt liv, men jag märkte snart 
att jag mådde bra av att vistas i kyrkomiljön i alla fall. Jag uppskattade gudstjänsterna 
varje söndag. Det blev en trevlig rutin, innan dess hade jag inga fasta rutiner förutom att 
gå till skolan. Till slut kom Sandra till insikt om att tomheten hon alltid känt grundade sig 
i en längtan och inte efter vad eller vem som helst. Jag förstod att det var Gud som jag 
hade saknat. När jag väl valde att ta emot honom fick jag ett nytt liv. Vardagen blev my-
cket mer kraftfull när Jesus fanns med mig. Att alltid ha honom där, dygnet runt, stärker 
mig. Om jag jämför mitt liv med hur det var innan jag släppte in honom i mitt hjärta så 
var det helt annorlunda och det har det varit ända sedan jag tog mitt första steg och 
döpte mig. Det beslutet kommer jag alltid vara lika glad för. Jesus är det största 
jag har. Han är så mäktig och ger så mycket att jag nästan kän-
ner mig bortskämd. Han har förändrat mitt 
liv totalt.

PÅ GÅNG
23/8 TEAM NIGHT 18.00

26/8-16/9  
KICKOFF SUNDAYS 11.00 
Sven Bengtsson, Hans Jansson (Kungs- 
portskyrkan), Mikael Alfvén (Love And 
Hope) & Simon Holst. After Church, 
happenings, vision och framtidstro!

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 12 FÖRVANDLADE LIV

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

30/7-4/8 Segolstorp 
YOUTH (13-19) 
www.segolstorp.se



Juli / Augusti

BARN 0-12 år
Sommarriket 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 fr o m 17/8 
Följ @180skovde på Instagram och Facebook

SENIOR För alla daglediga
Carl-Olov Hultby 5/9 15.00 Carl Östs liv och sånger

Missionsgruppen Mån 13.00 fr o m 3/9

KAPELLET Skultorp
Bön Ons 19.00

LP Beroendevård på kristen grund  
Frukost Mån, Fre 9.00 fr o m 20/8    

Cafékväll med predikan Mån 19.00  Bön 18.15  fr o m 20/8

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 ej v 26-32  /  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.


