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KICKOFF SUNDAYS
Fyra viktiga söndagar fyllda 
av vision, framtidstro, in-
tressanta gästtalare och 
gemenskap 26/8-16/9.

EQUIP MODUL 4
Var med i fjärde och sista 
modulen av vår kvällsbibel-
skola. Åtta nya spännande 
ämnen med start 11/9.



Sven Bengtsson

Läs om varför två personer i vår församling valt att  
engagera sig politiskt för att göra skillnad och på 
vilket sätt deras tro påverkar deras uppgift.
Isabelle Waldenvik och Ulla-Britt Hagström är båda två politiker 
vilket upptar en stor del av deras liv. Isabelle representerar Krist-
demokraterna och Ulla-Britt Liberalerna. På frågan hur det kom-
mer sig att hon blev politiskt aktiv svarar Ulla-Britt: ”Jag jobbade 
som lärare och såg vad barnen behöver, då kände jag att jag ville  
engagera mig i samhällets frågor. Sedan var det mycket en  
jämställdhetsfråga för mig också. Min man puffade på mig och 
tyckte att det inte fanns så många kvinnor i politiken, men det 
säger han att han ångrar nu eftersom jag aldrig är hemma”, säger 
hon med ett skratt. Medan Ulla-Britt har arbetat politiskt under 
många år så är Isabelle lite nyare i sammanhanget. ”Jag har alltid 
varit engagerad i kyrkan på olika sätt, varit lovsångsledare, hållit 
i en städgrupp, jobbat inför musikaler och så vidare. Sedan kom 
det en period där det började gnaga i mig att vi ska ut och göra 
folk till lärjungar och att vi ska vara världens ljus och salt. Jag vill 
inte att ondskan ska få fritt spelrum. Jag vill engagera mig för att 
motverka detta.” svarar hon på samma fråga.

Trots att Ulla-Britt och Isabelle tillhör olika partier och säker-
ligen skiljer sig i många frågor så är de rörande överens 
om att de inte ser några hinder för att man som kristen en-
gagerar sig politiskt. Tvärtom så menar Ulla-Britt att vi som 
kristna har ett ansvar gentemot våra medmänniskor, att ta 

LEDARE Vårt ansvar för landet

Ljus och salt i vår tid

“Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksä-
gelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning…”  
1 Timoteusbrevet 2:1-2
Vi befinner oss i en viktig tid då en ny regering ska bildas. En  
regering som röstas fram av det svenska folket och som ska styra 
Sverige under några år framöver. Vad viktigt det då blir att vi 
påminner oss om vårt ansvar att be för 
landet och för de i ledande ställning. Det 
är ett uppdrag som Gud har gett oss och 
som vi kommer att hållas ansvariga för. 
Hur väl vi skötte den uppgiften. 

Inte bara har vi ett ansvar att be, vi 
har också ett ansvar att på olika sätt engagera oss i samhället.  
Herren har också kallat oss till att vara ljus i mörkret och salt i 
förruttnelsen. Därför kan vi inte dra oss undan och segregera oss.  
Tvärtom ska vi gå ut i världen. Ut i alla världar! Vi som inte är 
av den här världen, utan av Guds rike, behöver vara i världen. Vi 
behöver vara i mörkret och i förruttnelsen. Vi ska inte vara salt i 
såren, bli dömande och slå på det som är fel. Nej, vi ska utgöra en 
positiv kraft, som övervinner det onda med goda. Som övervin-
ner hat med kärlek. En positiv kraft som hindrar det ruttna från 
att spridas. Vi ska vara med och genomsyra vårt samhälle över 
allt med de kristna värderingarna. 

En värld där de troendes närvaro är viktig är den 
politiska världen. Som kyrka hissar vi ingen 
partiflagga eftersom vi vill kunna nå 
vitt skilda människor med 
budskapet om  
Jesus. 

Vi vill att alla människor ska kunna söka sig till oss och snabbt 
känna sig hemma. Däremot är det viktigt att vi uppskattar,  
stödjer och ber för de ibland oss som ger sig ut i politikens värld 
som ofta är mycket tuff och svår. 
Som ofta handlar om en konstant 
brottningskamp med antikristliga 

krafter. Bibeln gör klart att  
bakom kulisserna i den  
andliga dimensionen lurar 
ondskans andemakter som 
söker att influera makthavare 
och politiker. Därför ber vi att 
den helige Andes vishet och 

styrka ska göra Jesu egna represen-
tanter klartänkta, skärpta, skickliga 
och fyllda av energi. Låt oss stå till-
sammans i ansvaret för vårt land. 

DÖPTA OCH  
NYA MEDLEMMAR
Lukas Sjöberg 1/7

NYA MEDLEMMAR
Amanda Ahlin
Ebba Larsson

FLYTTAT HEM TILL 
HERREN
Gunnar Odén 12/7

Herren har också 
kallat oss till att 
vara ljus i mörkret
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hand om dem och då är politiken ett bra redskap. Isabelle är inne på samma spår och 
säger att vi kristna inte ska hålla oss för oss själva. ”Den där synen på att man inte ska  
engagera sig politiskt som kristen, och nu kanske jag stöter mig med vissa människor, tycker 
jag är verklighetsfrånvänd. Om man ser till Bibeln så tycker jag att den i allra högsta grad 
skildrar hur samhällsutvecklingen såg ut med kungar, riken och ledare, där Gud också lyfter 
fram David och Salomo för att han ville ha ledare som kunde leda folket och vara dem till 
välsignelse. Att då säga att vi inte ska engagera oss och finnas med i maktens korridorer blir 
för mig en skev bild på vad Gud har gett oss för uppmaning.” Men vad handlar politik om för 
de båda personligen då? För Isabelles del så handlar det väldigt mycket om att fatta beslut 
utifrån ett etiskt förhållningssätt. Hon menar att det är viktigt att känna av samhällsklimatet 
och att vara djupt rotad i sina grundvärderingar så att man kan fatta beslut som männis-
kor kan ta till sig. Ulla-Britt lyfter fram den gyllene regeln: ”Jag känner att det handlar om 
kärleksbudet. Det du vill att andra ska göra för dig det ska du göra för dem och då är det ju 
i politiken som man kan påverka. Jag har tagit det som min kristna uppgift, just att påverka 
i samhället och det handlar om alla människors lika värde.”, säger hon.

För båda två är det en självklarhet att leva ut sin tro även genom politiken. Man är  
kristen först och politiker efter det. ”För mig så bygger ju hela min politiska verksamhet 
på den kristna tron. Det är ju därför jag har gått in i politiken. Där har ju också bönen stor 
betydelse. I tuffa debatter och så vidare så kan man ju i sitt innersta be för sina mot- 
debattörer och då blir man väldigt trygg i en debatt. Du har bönen som ett medel också 
att skapa trygghet. Sedan är det ju också det här med självförtroende. Jag har arbetat 
som lärare i drygt 40 år och jag känner det att barn som skaffar sig ett bra självför- 
troende kommer mycket längre. Ett bildligt exempel, du kan gå på en bro som har räcken, 
då känner du dig trygg. Men går du på en bro utan räcken så blir du osäker. Det här med 
att skapa en miljö för unga, en bro med räcken, det ökar självförtroendet och där tycker 
jag att du har kristendomen i sitt nötskal. Den ger glädje och trygghet.”, säger Ulla-Britt. 
”Jag vill att det ska märkas att jag är troende och jag vill föregå med gott exempel. Jag 
tar alltid i hand med motdebattörer och försöker alltid att skilja på sak och person. Min 
tro är utgångspunkten i mitt politiska arbete och jag vill vara med och påverka till något 
bättre och påverka värdegrunden och de etiska uppfattningarna.”, säger Isabelle.

Bland det sista Jesus uppmanar sina lärjungar till (och i förlängningen även oss) innan 
han steg upp till himlen var att gå ut till alla folk och göra dem till lärjungar och leda 
människor till Jesus kan man göra på många olika sätt. Så kanske är inte frågan om vi 
kristna bör vara politiskt engagerade. Kanske borde vi istället fråga oss själva hur vi 
bäst kan vara det utifrån vår tro.

PÅ GÅNG
16/9 Mikael Alfvén 11.00 
KIckoff Sundays

30/9 KONFA-start 11.00 
www.skövdepingst.se/konfa

12/10 RECLAIM 19.30 
Emma Bergkvist, Ny Generation

17/10 SISTERHOOD 18.30

25/10 TEAM NIGHT 18.00

5-8/9 BÖNEVECKA 18.30 
Ons-lör i Församlingsvåningen

9/9 HANS JANSSON 
Kickoff Sundays 
11.00 Gudstjänst / 12.30 Lunch / 13.45 
Undervisning för alla team / 15.00 Slut

11/9 EQUIP Modul 4 18.30 
Anmälan www.skövdepingst.se/equip

14/9 RECLAIM 19.30 
Mattias Engström



September / Oktober

BARN 0-12 år
Barnriket 3-12 år Sön 11.00
Småbarnslounge 0-2 år För barn med föräldrar.

INTERNATIONELLT International
Arabisk Gudstjänst Parkstugan 2/9 & 7/10 16.00

Translation Every Sunday English & Arabic

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

KAPELLET Skultorp
Missionsmöte 15/9 18.00 Mikael Ryefalk

Cafémöte 21/10 17.00 Gunnar Johansson Bön Ons 19.00

SENIOR För alla daglediga

Carl-Olov Hultby 5/9 15.00 Carl Östs liv och sånger Lisbeth 
Broberg 3/10 15.00 I en målares huvud Ann-Louise Holst 31/10 
15.00 Från lärare till diakon Missionsgruppen Mån 13.00

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

Cafékväll med predikan Mån 18.30

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.


