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JULENS SÅNGER
Välkommen till en stämnings-
full kväll i Kapellet Skultorp 
8/12 med julens budskap i 
centrum. 

SISTERHOOD
Varje termin drar vi sam-
man alla kvinnor i kyrkan till 
Sisterhood. 21/11 är det dags 
igen!



Vicky Bengtsson

Jul, en tid som förmedlar ljus och hopp. Men som 
kan förbli en mörk tid om man inte har möjlighet 
att skaffa det där som lyser upp den, såsom jul- 
klappar eller julmat. Vi som kyrka vill vara med 
och lysa upp denna tid för fler människor i vår 
stad och inbjuder alla att vara med och packa 
bussen.
I vår kyrka finns ett stort hjärta för människor. Vi bryr oss och vill 
på olika sätt fylla behov och vara en utsträckt hand. Ett sätt är 
”Packa bussen”, som sedan 2012 varit ett sätt för oss som kyrka 
att göra skillnad kring jul. Vår stad, liksom alla städer, består av en 
blandning av människor. Människor som varje månad vänder och 
vrider på sina kronor för att få ihop det och kunna ta hand om 
sina familjer. Behoven finns i vår stad, även om det inte alltid syns. 
Julen är som vi alla vet en tid av ljus och hopp, men också en tid 
som är krävande. För vissa kan den vara enkel och årets bästa 
tid, medan den för andra är en utmaning. Tanken med ”Packa  
bussen” är att alla som vill får vara med och ge, till de som  
annars inte skulle kunna köpa julmat eller julklappar till sina barn. 
I samband med första och andra advent görs insamlingen för att 
sedan förmedlas före jul.

En av dem som fått mycket hjälp genom vår kyrka är Faith som 
nu också lever för att hjälpa andra. Exempelvis genom ”Packa 
bussen”. Tidigare år gav vi julklappar till alla barn på flykting-

LEDARE Packa Bussen

En hjälpande hand

“Är det att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och 
drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det 
honom väl. Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, 
och då gick allt väl. Är inte det att känna mig? Säger HERREN.”  
Jeremia 22:15-16
Jag glömmer aldrig en jul när jag var liten. Mina systrar och jag 
vaknade vid midnatt, som är traditionen 
i Panama, redo att öppna våra julklappar. 
Mitt i rummet stod den, EN barncykel.  
Vi såg snabbt på cykeln, men sprang  
direkt till våra föräldrar och kramade 
dem. Vi grät av tacksamhet, och de grät av glädje på grund av vår  
reaktion.  Samtidigt var de ledsna att vi inte kunde få var sin 
cykel. De hade inte råd att köpa tre cyklar. 

När vi bodde i Panama 2010 var det en svår och lång regn- 
period som orsakade översvämningar. Många förlorade sina hem 
och fick bo i tält. Julen närmade sig och journalisterna kom för 
att göra ett reportage. De bad barnen att rita vad de önskade sig 
i julklapp, en flicka ritade ett hus. 

Hemma hos några av mina kusiner i Panama, var det aldrig något 
prat om julklappar, mat eller kläder. Det de önskade var frid i 
huset. Min farbror söp sig ofta full, slog sin fru och sina barn. 
Ibland hamnade hans fru misshandlad på akuten och barnen 
grät där hemma, ensamma och rädda. 

Snart är det jul igen, en underbar tid. 
Vi gör önskelistor, bokar resor 
utomlands, bestämmer 
mat 

till julbordet, köper nya kläder, fixar fint i huset och planerar besök 
hos släkt och vänner. Kan vi också tänka lite på de som inte har 
någonting? De finns runtomkring oss. Familjer som inte kan köpa 
mat till jul. Barn som inte kommer att 
få julklappar. Flyktingar som har läm-
nat sina hem och sina kära. Julen är 

en tid av ljus och hopp, men 
för många en ekonomisk ut-
maning, ensamhet och mörker.

Packa Bussen är en superbra 
möjlighet för oss som kyrka 

att göra något för dessa människor  
i vår stad. När du är med och 
bidrar, och skänker något till Packa  
Bussen, visar du kärlek till din  
nästa och ger en god jul till människor i  
socialt utsatta livssituationer. Det är 
att känna Gud!

DÖPTA OCH  
NYA MEDLEMMAR
Violet Muloya 14/10
Christine Nachihima 
14/10

FLYTTAT HEM TILL 
HERREN
Ingvar Andersson 3/9
Arne Nilsson 26/9
Arne Svensson 14/10
Anita Lundkvist 25/10

Det de önskade 
var frid i huset.
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Din matbutik i Skövde
Om du vill leva lite godare...



förläggningen Stora Ekeberg där Faith då bodde. Då hon kände de flesta som bodde där 
kunde hon se till att rätt julklapp kom till rätt person och att alla barn fick en julklapp. Hon 
bjöd också med sig många av dom som bodde där till kyrkan och engagerade sig när vi 
delade ut cyklar till vissa av barnen på Ekeberg.

Faith kom med sina barn från Nigeria till Sverige år 2014. Tidigt kom hon i kontakt med vår 
kyrka och berättar hur hon blivit hjälpt på många sätt. Exempelvis med kläder till barnen, 
men också att hon blivit välsignad av människor omkring henne i förbön och gemenskap. 
Vid ett tillfälle då hon mådde väldigt dåligt fick hon förbön i kyrkan och kände genast att 
något blev bättre och vid senare sjukhusbesök kunde läkarna konstatera att hon var helt 
frisk. Jag märkte verkligen hur Faith lever i en stor tacksamhet. Framför allt till Gud men 
också till människor som varit till stor välsignelse för henne. Därför vill hon göra det hon 
kan för att hjälpa andra. Dels genom att vara den hon är, se människor och tala hopp och 
tro in i deras liv. Dels genom att engagera sig praktiskt i kyrkan: ”Jag har inte så jättemycket, 
men jag ger av det jag har. Jag ger med mitt hjärta. Om man har Gud, så har man allt”.

HIT GÅR HJÄLPEN

I år kommer vi dels att hjälpa de familjer som vi har i vårt nätverk, inte minst många nyan-
lända, genom en stor och härlig julfest. Vi kommer även samarbeta med Frälsningsarmén 
och bidra till deras stora julinsamling som når många behövande i vårt närområde. Till sist 
kommer vi även att hjälpa de kvinnor som lever gömda med sina familjer på Kvinnohuset 
Tranan i Skövde.

SÅ HÄR KAN DU HJÄLPA TILL

- Köp en julklapp till barn mellan 2-10 år. Julklappen lämnas oinslagen i kyrkan.

- Betala för en hel eller halv matkasse. Då du gör det får du ett gåvobevis som kan ges 
bort i julklapp eller i samband med annan högtid.

- Betala för eller handla in en “goodiebag” som delas ut till kvinnorna på Tranan.

- Betala ett presentkort till upplevelsebadet eller biobiljetter.

- Hjälp till praktiskt i samband med insamlingen, julfesten eller på Frälsningsarméns 
utdelning. Kontakta vicky.bengtsson@skovdepingst.se.

De flesta är med på att ingen kan göra allt, men alla kan vi göra något. Tillsammans som 
kyrka har vi större möjlighet att verkligen kunna göra skillnad i människors 
liv. Därför inbjuder vi alla som vill att vara med och packa  
bussen för att sprida ljus, hopp och kärlek 
i vår stad.

PÅ GÅNG
2/12 FÖRSTA ADVENT 11.00 
Bibelutdelning, Adventsfika

2-9/12 PACKA BUSSEN 
www.skövdepingst.se/packabussen

8/12 JULENS SÅNGER 18.00 
Anders Jaktlund, Kapellet Skultorp

21/12 LPs JULBORD 12.00

9/11 RECLAIM 19.30 
Simon Holst

11/11 FARS DAG SPECIAL 11.00 
Camilla Olsson, Barnvälsignelse, Mr Go-
ran i Barnriket & happenings efter mötet.

17/11 PINGST LEDARE 
Jönköping Pingst

21/11 SISTERHOOD 18.30

22/11 TEAM NIGHT 
Gemensamt fika 19.30



November / December

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

INTERNATIONELLT International
Arabisk Gudstjänst Parkstugan 4/11 & 2/12 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
Cafémöte 10/11 18.00 Rigmor Holst

Julens Sånger med Anders Jaktlund 8/12 18.00 Bön Ons 19.00

SENIOR För alla daglediga

Vivan & Dan Eklund 28/11 15.00 Glöm inte bort att änglarna finns 
Seniorernas Julfest 14/12 13.00 

Missionsgruppen Mån 13.00 (t o m 25/11)

LP Beroendevård på kristen grund  
Frukost Mån, Ons, Fre 9.00 (t o m 21/12)

Cafékväll med predikan Mån 18.30 (t o m 10/12)  
Julbord 21/12 12.00

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.


