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21 DAGAR BÖN & FASTA
Var med när vi inleder året 
i bön och fasta för att söka 
Gud det som ligger framför. 

VISION 2019
24/2 & 28/2 har vi två viktiga 
samlingar med inriktning för 
det nya året. Gör allt du kan 
för att vara med!



Sven Bengtsson

Vi har gått in i ett nytt år, ett nytt år som kyrka där 
Jesus fortsätter vara huvudpersonen som före-
nar oss, men också ett nytt år tillsammans, som 
hans kropp.
När vi går på gudstjänst, gör vi det för att lyssna till en predikan 
och få komma inför Gud i lovsång och tillbedjan, men inte minst 
träffa varandra, eller hur? Våra syskon, som vi delar vår tro med. 
I vår kyrka tycker vi att riktiga, äkta vänskapsrelationer i försam-
lingen är viktigt och att kyrkan får vara en plats för gemenskap. 
Jag har intervjuat två underbara personer i församlingen, som 
ett exempel på en vänskap där tron är gemensam och där man 
delar livet och dess olika säsonger med varandra – Kerstin Kratz 
och Marita Olsson.

Både Marita och Kerstin är eniga om att vännerna i församlingen 
betyder väldigt mycket. Att gå till gudstjänst handlar för dem 
om mer än predikan, det handlar om att möta vänner som delar 
samma hopp och samma mål, både för att själv bli påfylld och 
att få ge ut till andra. De menar att så länge vi lever här på jorden 
behöver vi varandra. Vi är familj, bestående av alla olika åldrar.

Utöver att de träffar sina vänner på söndagarna, så betyder vännerna i 
församlingen mycket även i vardagen för Kerstin och Marita. De hör av 
sig till varandra. De berättar för mig att de särskilt brukar ringa varan-
dra söndag morgon och kolla ifall de ska på gudstjänst och eftersom 
de nästan bor grannar tar de sällskap till kyrkan när båda ska gå.

LEDARE Vi är vänner

Ett samtal om vänskap

“Jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad 
hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag hört av min 
Fader har jag låtit er veta.” Johannes 15:15
De skulle inte enbart känna sig som tjänare, enbart upp- 
tagna med uppgifter. Utan kännedom eller delaktighet i planerna 
framåt. Jesus ville ha närhet. De skulle vara vänner som delar de 
djupaste delarna av livet. Vi är inte några 
som bara kommit samman för att göra  
uppgifter. När någon genom tro och dop 
gör ett insteg i Guds rike, då hamnar man 
inte först och främst med i ett arbetslag. 
Man blir frälst in i en familj och en gemenskap. I den gemenskap-
en tillber vi Gud, uppbygger varandra genom Guds Ord och Ande, 
och söker att vinna fler människor för Gud. Detta är det mest  
viktiga och centrala. Vi bjuder inte in människor i första hand 
till en byggnad. Vi bjuder in människor till livet med Jesus, men 
också till våra liv. Vi är alla kallade att göra människor till lärjun-
gar. Men det görs inte på distans. Det sker inte i första hand i en 
kyrka eller i en gudstjänst. Det är något som framför allt sker i 
hemmen, där man som vänner delar livet. “De höll troget fast vid 
apostlarnas lära och gemenskapen…”. “Varje dag var de endräk-
tigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll 
måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud 
och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag 
skaran med dem som blev frälsta.” Apg. 2:42,47. 

Under 2019 vill vi på ett speciellt sätt 
lyfta och betona det relatio-
nella, att vi är vänner. 

Vi vill fortsätta det vänskapsrelationella Jesus påbörjade och som 
fanns i den tidiga församlingen i Jerusalem. Vi måste se till att det 
grundläggande och enkla inte får stå tillbaka för produktioner 
och uppgifter. Vi vill betona värdet 
av hemgrupper, bönegemenskaper 
och att dela livet med vänner. Vi be-

höver se till att alla som  
kommer till tro, och blir 
en del av vår församlings-
familj, direkt kan koppla 
med en hemgrupp och 
känna sig innesluten i 

gemenskapen. Samtidigt ska vi inte 
upphöra att genomföra gudstjänster 
och satsningar med excellens och 
god ambition. Det ena behöver inte 
utesluta det andra. Men vi vill söka en 
hälsosam balans på ett särskilt sätt 
under detta år. 

DÖPTA
Karin Hultström 4/11
Oscar Grahn 16/12
Christine Kadeko 16/12
Florie Berisha 16/12

NYA MEDLEMMAR 
Anthony Shoukat 
Ellen Lundell 
Karl Hultström 
Lizzy Okogie 
Lydia Shinash 
Madeleine Håkansson 
Maria McElhinney 
Mohammad Moghadam 
Olivia Alteryd 
Shyam Polepally

FLYTTAT HEM TILL HERREN
Birgit Johansson 19/10
Leif Berthilson 11/11

Vi vill fortsätta det 
vänskapsrelationella 
Jesus påbörjade
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Din matbutik i Skövde
Om du vill leva lite godare...



Marita öppnar sig och berättar om en svår tid i hennes liv, när hennes brorsdotter gick bort 
i cancer 2011. Då tyckte hon det var skönt att ha församlingen. Hon gick då hem till Kerstin 
och fick dela detta med henne och blev bjuden på fika. Hon minns också en särskild dag, 
då det var församlingsutflykt i Missveden i augusti. Det gavs tid för förbön, dit hon gick och 
kände på ett speciellt sätt hur Gud gav henne styrka i den stunden. De båda konstaterar att 
man i svåra situationer ännu mer inser vilket behov man har av församlingen. Kerstin tycker 
generellt att det är gott att ha vänner som finns när man går igenom tuffa tider, som vi alla 
gör ibland. Vänner som kan stötta, hjälpa, lyssna och inte minst be. Ibland kan det vara svårt 
att dela saker, men då vet hon att Gud är med och har omsorg om henne.

Marita har varit med i församlingen sedan hon var liten, medan Kerstin kom med senare. 
Eftersom Marita vuxit upp under tiden hon varit med, har hon sett hur hon fick vänner i 
hennes egen målgrupp. När hon var liten var det söndagsskola, hon minns även att det 
ordnades söndagsskolfester, sommarfester och julfester. Dessutom bjöd man hem varan-
dra till julgransplundringar. Något hon minns tydligt är att tanterna och farbröderna alltid 
var så snälla. Hon anser att det där är viktigt, känslan man möter som barn av de äldre. 
När hon växte upp och var en av ungdomarna, gick hon bibelskolklass i kyrkan, senare 
var hon med i kör och började även tjäna i söndagsskolan. I alla olika sammanhang var 
det gemenskap med alla man träffade. Idag tjänar både Marita och Kerstin fortfarande i 
kyrkan och de är överens om att tjänandet betyder jättemycket för att få vänner i försam-
lingen. Samtidigt som man är till för andra så betyder det mycket för en själv, tycker de. 
Eftersom Kerstin kom till denna församlingen senare vet hon givetvis inte hur det sett ut i 
den här kyrkan tillbaka i tiden. Men när hon kom till vår kyrka kände hon att hon blev väl 
mottagen och kände sig hemma omgående. Hon fick snabbt komma med i en hemgrupp, 
eller cellgrupp som det hette då, som Marita tog med henne till.

Kerstin är övertygad om att det viktigaste är att vi, i allt vi gör, fortsätter att göra det 
med kärlek och glädje. På så sätt kan vi få människor att känna att de kommer hem, att 
de är bland vänner. Hon fortsätter med att det är mer än viktigt att det finns en positiv 
atmosfär i församlingen, eftersom det är mycket negativt i vårt samhälle idag. ”Låt oss 
tala väl om varandra och älska varandra, och ha den första församlingen som förebild” 
säger Kerstin och hänvisar till uttrycket om de första kristna, ”se hur de älskar varandra”. 
Då blir vi trovärdiga ute i samhället och människor kommer att dras till vår gemenskap 
och får uppleva Kristus i sina liv, menar Kerstin. Marita fortsätter med praktiska förslag, 
såsom att fortsätta med hemgrupper och mingelfika. De är bra sätt att få träffa vänner 
både en kortare och längre stund. En tanke som hon delar, är att det vore trevligt om vi 
spontant bjöd hem varandra lite oftare idag, som man gjorde förr. På så 
sätt skulle vi kunna dela livet mer.

PÅ GÅNG
18/1 RECLAIM 19.30

20/1 Johannes Amritzer 11.00.

27/1 Ulf Cahn 11.00 
Förintelsens minnesdag

31/1 & 2/2 TEAM NIGHT & 
STORSTÄDNING 
Tors 18-21, Lör 9-13

9-15/2 Trysilresan 
www.skövdepingst.se/trysil

24/2 Visionsgudstjänst 11.00 
Vision 2019 del 1

28/2 Årshögtid 18.30 
Vision 2019 del 2

14/1-3/2  21 dagar bön & fasta 
www.skövdepingst.se/21

Vecka 3 14-20/1 
Tis-tors: Morgonbön 7.15, Lunchbön 12,15, 
Kvällsbön 18.15

Vecka 4 21-27/1 
Tis-tors: Morgonbön 7.15, Lunchbön 12,15 
Fre: Storbönemöte 19.30 

Ekumeniska böneveckan

Vecka 5 28/1-3/2 
Tis-tors: Morgonbön 7.15, Lunchbön 
12,15, Kvällsbön 18.15



Januari / Februari

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

INTERNATIONELLT International
Arabisk Gudstjänst Parkstugan 6/1 & 3/2 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 20/1 17.00 Sören Fjällström

Cafémöte Gunilla & Johan Sigvardsson 16/2 18.00 Bön Ons 19.00

SENIOR För alla daglediga

Jeni & Mikael Bister 30/1 15.00 Vårt liv 
Irene & Roberth Johansson 27/2 15.00 Om tre psalmförfattare

Missionsgruppen Mån 13.00 (fr o m 4/2)

LP Beroendevård på kristen grund  
Frukost Mån, Ons, Fre 9.00 (fr o m 14/1)

Cafékväll med predikan Mån 18.30 (fr o m 21/1)  

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.


