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SOMMAR CONNECT
Vi ser fram emot en sommar 
av gemenskap i kyrkan med 
relationella samlingar öppna 
för alla. Välkommen!

KICKOFF SUNDAYS
Med start 25/8 väntar sex 
viktiga söndagar som sätter 
fokus på framtiden för vår 
kyrka där du är en viktig del. 



Sven Bengtsson

Emil och Matilda Bladh är hemma i Skövde efter 
tre år på Hillsong College i Australien. Med ett 
brinnande hjärta för Sverige lämnade de för att 
lära sig, inspireras och formas. Ett år blev till tre, 
nu är de tillbaka med en längtan efter vad Gud 
ska göra i den här staden.
I ett inspirerande samtal sitter jag med dessa två underbara  
personer, Emil och Matilda. För de som inte känner dem, ber 
jag dem att berätta lite vilka de är. Matilda är en positiv och  
energisk person, som älskar kyrkan. Hon är passionerad och 
bra på att starta saker, men mindre bra på att avsluta dem. Hon  
jobbar på ICA 60% och är anställd i kyrkan 25% som Event  
Koordinator. Emil är bättre på att avsluta saker och är lugnare 
som person, men minst lika passionerad. Han älskar att utveckla  
saker och att lära sig nytt, samt sport och att laga mat. Gemensamt 
älskar de att umgås med vänner och även kaffe. Matilda kommer 
från Timmersdala och Emil från Södra Ryd, men nu bor de i Skövde.

Varför valde ni att åka till Australien från första början? Emil hade 
varit där ett år innan, som totalt hade förvandlat hans liv! För  
Matilda var det ett självklart val att gå bibelskola efter studenten. De 
förlovade sig, planerade bröllop och därefter att åka till Australien. 
Utan att ha förutsättningarna ekonomiskt, ordnade sig kostnaderna 

LEDARE Alla Guds Löften

Lär känna Emil & 
Matilda Bladh

“Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också 
genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss.”  
2 Kor 1:20

Pingströrelsens “nationalsång” i Sverige är antagligen den av Lewi 
Pethrus skrivna sången, Löftena kunna ej svika. Han skrev den 1913 
när hans hustru Lydia hade blivit svårt sjuk 
och han därför hade avbrutit en prediko-
resa. Läkaren förordade operation, men de 
upplevde vid det här tillfället att de istäl-
let skulle vända all sin tro till Gud. De fick  
uppleva ett tydligt under. Lydia blev fullt 
frisk. Lewi Pethrus konstaterar i texten att 
himmel och jord må brinna, höjder och berg 
försvinna, men den som tror ska finna, att löftena de står kvar. Vad 
är då Guds löften? Vem gäller dessa löften? Vad innefattar de? Lågt 
räknat innehåller bibeln minst 3000 löften. Dessa löften innefattar 
allt i våra liv, till ande, själ och kropp. Löftena gäller våra materi- 
ella behov. Löftena talar om gudomlig vägledning, om beskydd och 
trygghet, om långt liv, evig frälsning och en himmel som väntar. 
Löftena handlar om frihet, förlåtelse, upprättelse och om hur Guds 
Ande vill fylla våra liv med glädje, frid och kraft. Alla dessa löften har 
sin grund i Jesu försonande död. Lewi Pethrus skriver redan i den 
andra meningen, Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har. 

Under 10 veckor denna sommar är därför Alla Guds 
löften temat för våra gudstjänster. Vi vill tala 
om vägen in i löfteslandet. Bilden är  
hämtad från när Mose och  
Israeliter begav sig 
iväg på en 

resa in i det av Gud utlovade landet. Överflödets land som flyter 
av mjölk och honung. Resan gick från slaveriet i Egypten, genom 
Röda havet och en svår vildmark och öken. I löfteslandet väntade 
sedan fiender och motstånd. Men Gud 
var med dem och gav dem seger. 

På samma sätt finns 
en trons väg ut ur all  
bundenhet, ut ur allt 
ökenliv, in i upplevelsen 
av alla Guds löften. Men 
på samma sätt som för 
Israel väntar fiender och 
motstånd. En trons kamp 

och strid behöver utkämpas. Därför 
är vår bön att Gud ska förnya vår tro 
på alla hans löften. Förnya vår styrka 
och uthållighet att hålla fast vid dem  
genom allt, och att han ska ge härlig 
seger i vår strid.

NYA MEDLEMMAR
Andreas Dahlqvist
Hanna Dahlqvist
Alice Landin

FLYTTAT HEM TILL 
HERREN
Yngve Svensson 6/6

Himmel och jord må 
brinna... men den 
som tror ska finna, att 
löftena de stå kvar. 
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SOMMARFEST

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



för bröllopet, resan och allt där till, utan att de förstod hur. Gud välsignade dem med allt de 
behövde och lite till! Själva anledningen till att de åkte, förklarar de var för att de har ett hjärta 
för Sverige, men såg att det fanns ett behov av ledare, som visar vägen och sätter ett exempel. 
Dem ville de själva bli och därför åkte de, för att sedan komma hem starkare och bygga kyrka.

Vad är er längtan för framtiden? De upplever att Gud vill att de ska vara här och deras drivkraft 
är att fler människor ska möta Gud. Efter att ha sett hur liv blir förvandlade i kyrkan i Australien, 
har de tro för att Gud kan göra samma sak här. ”Skövde är en liten stad men med mycket män-
niskor. Varför ska inte vi kunna vara en stor kyrka här? De menar att vi bör våga drömma större! 
Hon berättar om Bobbie och Brian Houston som började att bygga en kyrka ute på landsbyg-
den - bland skog och kossor - som idag är över hela världen. En ytterligare anledning att vara 
i Skövde, är att de inte vill missa vad Gud ska göra i den här församlingen! De delar även sin 
längtan efter att se människor mer passionerade för Jesus, att ledare i kyrkan ska förstå mer 
varför vi gör det vi gör. Att det alltid är för att människor ska få möta Jesus. Det har deras 
förståelse växt för under de tre åren. Emil ser även fler starka hemgrupper och mycket nytt 
folk på söndagar. Han längtar efter att fler människor ska känna att kyrkan är hemma, vilket 
båda tror börjar med att de kyrkvana besökarna kommer. Om inte för sin egen skull, för någon 
annan. Då kan kyrkan explodera! Att vara kristen är att gå med Gud alla dagar i veckan, men 
man kommer inte klara det själv. De längtar efter att se människor växa generellt. Emil tror 
helt säkert att fler är kallade att ha bra jobb eller egna företag för att finansiera kyrkan och 
behöver förstå sin kallelse i det, unga och gamla. Berörd säger han att vi borde sluta jämföra 
oss med varandra och istället se vad vi har och vad Gud vill göra med det. De ser också en 
kyrka som har ännu mer inflytande i samhället, genom att synas mer, socialt arbete och fler 
anställda i kyrkan. Under hela samtalet finns en ödmjukhet i att ”det börjar med oss”. Matilda 
och Emils största längtan börjar med dem själva, att vara levande exempel som pekar på 
Jesus. ”Vi tror på att strong marriges build strong churches, eller strong families build strong 
churches”. Alltså att en hälsosam församling börjar med att vi som bygger kyrka mår bra. 
Väckelse börjar med oss, säger Matilda. Det handlar om att vi först och främst går ner på 
våra knän och ber, men minst lika mycket att använda sina händer, sin mun och sitt liv som 
man har fått. Hon menar att det definitivt är mer utmanande, men att Gud kommer ge oss 
väckelse om vi gör något. Emil fyller i att väckelsen finns där!

Vad är fokus för er framöver? Matilda svarar att det inom kyrkan är att hjälpa Simon 
och Caroline och stötta den vision de kommer att ge kyrkan, samt att leva ut det och 
vara hängivna till den visionen. De menar att fler behöver ta ägandeskap över det! Med 
alla visioner de bär i sina hjärtan för vad Gud ska göra mer, uttrycker de sin tacksam-
het till den här kyrkan, en kyrka som lever och växer. De är även tack-
samma över kyrkans generösa mottagande efter  
deras hemkomst, vilket är något de inte 
alls tar för givet.

PÅ GÅNG
29/7-3/8 Segolstorp (13-19år) 
www.segolstorp.se

31/7-4/8 Sjöhaga (9-13år) 
www.korskyrkanmariestad.se/sjohaga

22/8 TEAM NIGHT 18.00

25/8-29/9  
KICKOFF SUNDAYS 11.00 
Simon & Caroline Holst, Sven Bengts-
son, TIgleth Malkey. Växling till nya 
huvudpastorer 25/8. Vision, genera-
tionskvällar, after church, Hjärta För 
Huset och mycket mer!

SOMMAR @skovdepingst 
Håll dig uppdaterad via @skovdepingst 
och www.skövdepingst.se

SÖNDAGAR 11.00 
Gudstjänst tema ALLA GUDS LÖFTEN

SOMMAR CONNECT 
Relationella samlingar ojämna veckor 
öppna för alla. Se program på baksidan.

30/6 Volontärfest 11.00-14.30 
Gudstjänst / Hamburgare / Gemenskap



Juli / Augusti

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

CAMPUS SÖDRA RYD Arabiska
Gudstjänst Fjärilskolan 16.00 Start 1/9 

UNGDOM 13-19 år
Oneighty Fre 20.00 jämna veckor Start 23/8  
Följ @180skovde på Instagram och Facebook

CAMPUS SKULTORP Kapellet

24/8 18.00 Cafémöte Barnsamariten

Bön Onsdag 19.00

SOMMAR CONNECT Ojämna veckor

3/7 18.30 Picknick i Parken bakom ICA Norrmalm

17/7 18.30 BBQ hos Simon & Caroline Slalomvägen 53

SOMMAR CONNECT Ojämna veckor

30/7 19.30 Öppet Kvällsmöte Östersundet Segolstorp 3

14/8 18.30 Pizzakväll hos Sven & Vicky Tjädervägen 5

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  /  Fjärilskolan Myggdansvägen 1 541 64 Södra Ryd

Tel: 0500-100 100

Välkommen till din Toyotaåterförsäljare!

www.lindstromsbil.se 

Toyota-auktoriserad fullserviceanläggning med bilförsäljning,  
serviceverkstad, bilskadeverkstad, biluthyrning samt reservdelsförsäljning.


