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MORS DAG MED TIGLETH
Sista söndagen i maj firar vi 
alla mammor och har dessu-
tom riksevangelisten Tigleth 
Malkey på plats!

SOMMARFEST
9/6 inleder vi sommaren i 
kyrkan! Festlig gudstjänst 
följs av lunch och kul aktivi-
teter för hela familjen.



Sven Bengtsson

Sedan ett år tillbaka har vi arabiska gudstjänster i 
Södra Ryd där vi når nya människor. Hör campus- 
ledare Emad Hanna berätta om visionen bakom 
arbetet och om nästa spännande steg. 
Allt började klarna framför mina ögon när mitt liv förvandlades 
2001. När jag och Naema då började tjäna Herren tillsammans, 
blev Guds verk mer tydligt i mitt liv. Efter att jag tagit emot Jesus 
som frälsare och Herre började jag drömma om att vinna först 
hela släkten, sedan bekanta och andra arabisk- och assyrisk- 
talande personer. Jag ville få berätta om min tro för dem. 

Vi har fått uppleva spännande tider när vi sett människor komma 
till tro på Jesus och komma till vår församling. Men det har inte 
varit så enkelt att nå människor med evangeliet som jag trodde. 
Det har ibland inneburit många tårar och utmaningar.

Detta har gjort att vi kommit närmare Gud. Vi har även fått  
mycket stöd från våra pastorer, vänner och ledare i kyrkan som 
står oss väldigt nära och ber för oss.

Tron att Gud kommer att beröra staden och människor blev en 
vardag för oss speciellt när vår församling började med möten 
i Parkstugan i Södra Ryd och Internationellt Café i kyrkan. Det 
blev som en oas för nysvenskar när de mötte en generös och 
inbjudande församling. 

 

LEDARE Det apostoliska området

Campus Södra Ryd

“Vi däremot berömmer oss inte gränslöst, utan håller oss inom 
gränsen för det område som Gud har tilldelat oss, att vi skulle 
nå fram även till er… Vi var ju de första som nådde er med Kristi 
evangelium. Vi vill inte berömma oss gränslöst av andras arbete. 
Men när er tro växer hoppas vi att vårt arbetsfält hos er ska utvid-
gas kraftigt. Då kan vi förkunna evangeliet 
i områden bortom ert och behöver inte 
berömma oss av det som redan är uträttat 
på någon annans område.” 2 Kor. 10:13-16

Paulus var mycket medveten om att hans 
apostoliska tjänst inte sträckte sig hur långt 
som helst. Han var inte en apostel för alla. 
Han förstod gränsen för det område som 
Gud hade tilldelat. Han var apostel till de församlingar som han 
själv hade röjt vägen och lagt grunden för. De verk han själv hade 
startat. Han gick inte in på någon annans område och hävdade ett  
apostlaskap. 

På samma sätt har Gud tilldelat ett apostoliskt område till oss i  
Skövde Pingst. Ett “område” som går utanför Lögegatan och  
Skövde. Ett område som handlar om att nå fram med Kristi evan- 
gelium till nya människor. Vi tror att Gud vill använda oss i en  
apostolisk funktion för nya initiativ i Skövde och Skaraborg, och 
också på platser och i sammanhang utanför Sveriges gränser. Vi 
tror att Gud vill använda oss för att tjäna andra samman-
hang. Här söker vi att ha ett öppet sinnelag och 
ett öppet hjärta, så att vi inte begränsar 
vad Gud vill göra. Här söker vi 
att vara ledda av den 
helige Ande. 

Här vinnlägger vi oss om en generös och utgivande attityd, så att vi 
inte fastnar i att bara tänka på vårt eget. Här ser vi nya campus och 
hemgrupper växa fram i vår region, och nya initiativ på missions-
fältet. Nyligen inlemmades också en 
ny dotterförsamling, Klippan Commu-

nity i Skövde där vi finns 
med i mentorskap och 
förbön. Ett annat uttryck 
för detta apostoliska om-
råde är när huvudledare 
i vårt eget sammanhang 
samlar och betjänar le-
dare från andra kyrkor i 

regionen och landet. 

I det här numret av INFO sätter vi fokus 
på Campus Södra Ryd där så mycket 
härligt expansivt äger rum och där vi 
hela tiden når allt längre med bud-
skapet om Jesus. 

NYA MEDLEMMAR
Kim Horvath
Gift Nshimyukiza
Emma Nielsen
Ellen Hammarstrand
Samer Hamra
Christer Dahlqvist
Catarina Dahlqvist
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Blaise Kateferi
Sandrine Kateferi
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På samma sätt har 
Gud tilldelat ett  
apostoliskt område till 
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Din matbutik i Skövde
Om du vill leva lite godare...



Visionen om att också få se ett arabisktalande campus och gudstjänst växte och blev stark-
are och mer tydlig under en KICKOFF i vår kyrka. Nu hade Gud verkligen fullbordat visionen! 
Tillsammans med fantastiska vänner från olika länder, som hade kommit till tro på Jesus och 
blivit döpta, bildade vi ett kärnteam. Under två-tre år har vi nu mötts, arbetat och bett för 
att kunna se och uppleva visionen. Vi har också deltagit i kursen M4 som Pingst använder 
för att träna församlingsplanterare. Nu i augusti firar vårt campus ett år och vi har haft guds-
tjänst en gång i månaden. Ända sedan första visionskvällen i början av 2018 så har vi dock 
känt att Parkstugan varit för liten, särskilt för barnen. Därför är vi så glada att Gud gett oss 
bönesvar med en större lokal i gamla Fjärilsskolan, som vi inviger i augusti och då ska vi 
också börja med gudstjänst varje söndag.

Vi skulle vilja berätta en familjs vittnesbörd och hur deras liv blivit förvandlat från mörker 
till ljus genom Campus Södra Ryd. S kom till Sverige tillsammans med sin fru och två barn 
2015 och bodde på Stora Ekebergs flyktingförläggning. Familjen har en muslimsk bakgr-
und och kommer från Syrien. Hans fru kom i kontakt med några vänner från kyrkan och 
började intressera sig för att veta mer om kristendomen. Hon berättade hur de kristna tog 
hand om henne och hennes familj. Tillsammans med familjen började hon komma till Inter-
nationellt Café och träffade arabisktalande vänner i kyrkan och andra kristna som vittnade 
om hur de hade tagit emot Jesus efter att ha kommit från en muslimsk bakgrund. Familjen 
fick uppehållstillstånd och flyttade till Väring där de fick besök av människor från olika 
kyrkor och hade fortsatt kontakt med vår kyrka och blev hämtade till gudstjänster och 
möten i Skövde. S fru R började komma själv först till arabiska bibelstudier i Parkstugan 
men även till våra gudstjänster i Pingstkyrkan, där vi har tolkning till arabiska, och mötte 
en välkomnande församling och goda vänner. När hon hörde och såg vilken kärlek och 
omtänksamhet vännerna hade så ledde det fram till ett eget beslut att ta emot Jesus och 
låta sig döpas i församlingen. Men det dröjde ett tag innan hennes man tog emot Jesus. 
När S såg hur deras nya kristna vänner tog hand om hans familj och bjöd med honom 
till hemgrupp, arabiskt läger och utflykter så hände något i hans hjärta. Han började 
också intressera sig för den kristna tron och hade redan bestämt sig för att inte längre 
vara muslim. En dag i hemgruppen hemma hos Amir och Vivian så berättade S att han 
nu är övertygad om att han är redo att ta emot Jesus och döpa sig. Nu är hela familjen 
så glad och är med i församlingen på olika möten i kyrkan i centrum, hemgruppen och 
Campus Södra Ryd.

Gud har stora planer för Södra Ryd, men även för hela Skövde. Utmaningarna är fort-
farande stora, men det gör att vi fäster blicken på Jesus och tror på hans löften. Vi står 
på Guds löften och därför säger jag som Paulus i Fil. 1:6 “Jag är övertygad om 
att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullbor-
da det intill Kristi Jesu dag.”

PÅ GÅNG
16/6-18/8  
SOMMAR @skovdepingst
SÖNDAGAR 11.00 
Gudstjänst “Alla Guds löften”,  
Summerkids

SOMMAR CONNECT 
Relationella samlingar under hela som-
maren. Håll dig uppdaterad via sociala 
medier och hemsidan.

SEGOLSTORP 13-19 år 
29/7-3/8 www.segolstorp.se

SJÖHAGA 9-13 år 
31/7-4/8  
www.korskyrkanmariestad.se/sjohaga

26/5 Tigleth Malkey 11.00 
Mors dag, Barnvälsignelse

9/6 SOMMARFEST 11.00 
Familjegudstjänst, lekland

14-23/6 Nyhemsveckan 
www.nyhemsveckan.se



Maj / Juni

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

INTERNATIONELLT International
Arabisk Gudstjänst Parkstugan 2/6 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 18/5 18.00 Gunnar Johansson & Gunnar Karlsson

Bön Ons 19.00

SOMMAR @skovdepingst

Alla Guds Löften Sön 11.00 16/6-18/8 
Sommar Connect v 26-33 Relationella hangouts hela sommaren. 
Håll dig uppdaterad via sociala medier och hemsidan.

LP Beroendevård på kristen grund  
Frukost Mån, Ons, Fre 9.00 t o m 14/6

Cafékväll med predikan Mån 18.30  t o m 10/6  

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.


