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#KORSLIKAMEDHJÄRTA
Missa inte Påsken i kyrkan 
18-21/4. En av årets absoluta 
höjdpunkter när vi firar Jesu 
död och uppståndelse.

DNA / FÖRSAMLINGSMÖTE
25/4 har vi en viktig samling 
för vår kyrkas framtid där vi 
bland annat ska besluta om 
framtida huvudpastor.



Sven Bengtsson

Församlingsledningen har lagt fram ett förslag 
om växling av huvudpastor. Här följer några 
frågor ställda till Sven och Simon. 
Vad är bakgrunden till förslaget? Simon: Redan i tonåren upple-
vde jag en tydlig kallelse att få tjäna Gud och det har varit en 
stor förmån att få göra det i vår kyrka i snart femton år, varav tio 
som pastor. I det har jag alltid velat vara trofast i det som jag fått 
förtroende att göra och leda, och jag känner en stor tacksamhet 
till ledning, styrelse och inte minst Sven som alltid gett mig myck-
et utrymme. Samtidigt växte en känsla i mig och Caroline under 
förra året att det var dags att ta nästa steg. Vi har aldrig känt oss 
kallade att lämna Skövde men samtidigt visste vi att nästa steg 
skulle kunna innebära det. Att komma till den insikten var för oss 
som att ”lägga Isak på altaret” - att vara beredda att lämna det 
som vi investerat så mycket i. Det var en viktig överlåtelse att 
göra samtidigt som det tidigt kändes rätt när Sven öppnade för 
möjligheten att vi skulle kunna ta nästa steg här i vår kyrka.

Sven: När Simon, i augusti förra året, delade sina tankar svarade 
jag att jag helt och hållet förstår honom, att jag själv skulle känna 
likadant. Därefter sa jag inte mycket mer. Vid större förändringar 
vill jag alltid ta mycket tid i bön. Grundläggande ville jag inte ha 
en större förändring just nu, eftersom vi under några år gått ige-
nom stora förändringar. Vi behöver skapa stabilitet, trygghet och 
välfungerande liv i det som vuxit fram. Därför önskade jag inte 
att varken Simon och Caroline, eller jag och Vicky, ska flytta iväg. 

LEDARE En kyrka som lyckas med växlingar

Tid för växling

“Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten… Efter 
den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare 
lagt grunden, och en annan bygger nu på den…” 1 Kor 3:6,10

En sida av församlingsbygge är att det är som ett stafettlopp. 
Något som pågick långt innan vi kom med, och som kommer 
att pågå långt efter att vi är borta. Det 
är något som vi gör ihop med andra. An-
dra som nu är med. Andra som var här 
före oss. Andra som kommer efter. Ingen  
vinner ett stafettlopp ensam. Själva 
sträckan i ett stafettlopp är naturligtvis helt 
avgörande. Men en starkt utförd sträcka 
kan förstöras av en dålig växling och det 
blir svårt för laget att återhämta sig. 

Växlingar sker på många håll i vårt samhälle. Det sker också i för-
samlingar. Det kan ske från en generation till en annan. Eller från 
en ledare till en annan. Ingen förblir i ett specifikt ledaransvar för 
alltid. Därför behöver vi, precis som ett stafettlag, träna på väx- 
lingar. Träna på att lämna över ansvar. Träna på att ta emot an-
svar. Vi behöver förstå vissa saker som har med växlingar att göra, 
såsom en rätt timing. Ofta är inte själva åldern det mest viktiga i 
en växling. Eller att det ska ha gått ett visst antal år innan en väx-
ling ska ske. Det viktiga kan vara att förstå när det finns en rätt 
timing att lämna över. Att veta när det är för tidigt, och 
också förstå att det kan bli för sent. En annan 
poäng kan vara att lämna över medan 
man själv har krafter kvar att 
stödja efterträdaren 
på ett gott 
sätt. 

Ytterligare en viktig förståelse är att bra växlingar förbereds 
långt i förväg. Därför behöver vi vara en kyrka som hela tiden 
tränar morgondagens ledare. Vi ska vara en kyrka som är ett 
lärande sammanhang. Den som blir 
bra och erfaren på något har en gång 

varit nybörjare och helt okun-
nig. Därför behöver vi som är 
ledare fråga oss, “Vem är vid 
min sida? Vem är jag satt till att 
träna? Vem skulle kunna ta över 
efter mig?” Att vi redan i Kids 
ser framtidens ledare och vänjer 
den unge vid den väg han bör 
vandra. Oavsett om vi är säkra 
på om de kommer att vara 

här eller inte. Vi får aldrig se männis-
kor som några som enbart ska “ställa 
upp” ytterligare ett år. Vi ska hela tiden 
jobba för att träna, vägleda 
och sätta upp nästa  
generation.

NYA MEDLEMMAR
Alexia Caganis
Mirna Matti
Salim Andersson
Kevin Andersson
Sarah Andersson
Cedric Nshimyukiza
Kid Johansson
Stephanie Alarçon
David Lopez
Anna Ameneh Karimi
Amir Labshekari
Farhod Labshekari

FLYTTAT HEM TILL 
HERREN
Agne Hagström 24/12
Sonja Jonsson 29/12

Därför behöver vi 
vara en kyrka som 
hela tiden tränar 
morgondagens 
ledare
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Alexia 3/2

Mirna 3/2

Cedric 3/2

Ellen 24/2

Salim 3/2

Kid 3/2

Emma 3/2

Din matbutik i Skövde
Om du vill leva lite godare...



Den mest övergripande frågan till Gud var vad som var bäst för församlingen. Bilden från Egil 
Svartdahls bok, Ge det vidare, blev levande för mig. Bilden från Norge om hur bondgårdar 
på ett framgångsrikt förblir i familjen från generation till generation och utvecklas på ett 
positivt sätt. Efter en månad i bön träffade Vicky och jag Simon och Caroline och föreslog 
en växling. Vi samtalade om olika förutsättningar för att detta skulle kunna äga rum. När 
vi sen landade i enighet, bar vi fram detta i församlingsledningen. Då inleddes en process i 
ledningen som pågått under hösten och vintern, vilket resulterade i att ledningen enades 
om att presentera ett förslag för församlingen.  

Hur processas detta i församlingen nu? Förslaget presenterades i Visionsgudstjänsten och 
Årsmötet i februari. 25 april har vi Församlingsmöte där beslut fattas. Däremellan har vi 
haft en Framtidssöndag i mars för att lyssna in Simon och Carolines tankar framåt och få 
tillfälle att ställa frågor. Under hela den här tiden finns församlingsledningen till hands för 
att lyssna in frågor och fånga upp det som rör sig i församlingen.

Simon, vad är dina drömmar för framtiden? Under gymnasiet gick jag över Hertig Johans 
torg på väg till kyrkan när jag upplevde ett av mitt livs starkaste tilltal från Gud som var 
ungefär såhär: ”Simon, det finns de som reser till ett sammanhang där jag gör något stort 
och så finns det de som bygger såna sammanhang som andra vill komma och vara en del 
utav”. I det uppfattade jag som att Gud frågade vilket av det vill du göra varpå mitt hjärta 
genast svarade: ”Jag vill bygga ett sådant sammanhang”. Det är det tilltal som fått oss 
att vara kvar i Skövde även om det funnits andra erbjudanden. Det är det vi står på när vi 
nu vill ta nästa steg i att se det tilltalet ännu mer bli en verklighet i och genom vår kyrka.

Sven, ska du och Vicky flytta? Om inte, vad blir då din roll framöver? Tanken är att jag 
kommer att ha vara huvudledare för det Missionella. Där ingår all vår mission i utlandet. 
Där ingår församlingsplantering i Sverige, där jag tillsammans med Vicky ingår i Pingsts 
nationella ledningsgrupp. Där ingår våra Campus. I det missionella räknar vi också in 
utbildning och lärjungaträning. Jag kommer också att jobba nära Vicky inom den pas-
torala omsorgen, och att vi också tar ett huvudansvar för församlingens hemgrupper. 
Naturligtvis fortsätter jag i pastorsteamet och står med i församlingens fortsatta ut-
veckling. Här vill jag ge ett positivt stöd åt Simon, där han kan ge till mig det han vill ha 
hjälp med i pastorsuppgifter. Detta är så långt vi kan se och begripa. Får vi som vi vill, 
är vi kvar under lång tid framöver. Samtidigt måste vi lägga alla våra planer fram inför 
Herren. Ordspråksboken säger, “Många planer har en man i sitt hjärta, men Herrens råd 
skall bestå.” Vår framtid ligger i Guds händer. Om Gud kallar måste vi, precis som alla 
andra, var redo att lyda Gud. 

PÅ GÅNG
18-21/4 Påskhelgen 
#korslikamedhjärta

SKÄRTORSDAG 
Getsemanestund med nattvard. Kapel-
let Skultorp 19.00 Sven Bengtsson

LÅNGFREDAG 
Lovsångskväll med nattvard 19.00

PÅSKDAGEN 
Påskgudstjänst 11.00 Simon Holst

25/4 DNA 
Församlingsmöte 18.00

12/5 KONFA-gudstjänst 11.00

27/1 TEAM NIGHT 
Gemensamt fika 19.00

31/3 Hans Augustsson 11.00

5/4 Segolstorp Night 19.00



Mars / April

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

INTERNATIONELLT International
Arabisk Gudstjänst Parkstugan 7/4 & 5/5 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
Getsemanestund med nattvard 18/4 19.00 Sven Bengtsson

Bön Ons 19.00

SENIOR För alla daglediga

Alf Svensson 27/3 15.00 Från Tidan till Bryssel 
Birger Thureson 17/4 15.00 Fredspristagaren Mukwege

Missionsgruppen Mån 13.00 (fr o m 4/2)

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.


