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GENERATIONSKVÄLLAR
Välkommen till en kväll 
tillsammans med Simon & 
Caroline. Samtal, vision och 
gemenskap.

ENCOUNTER
En av årets höjdpunkter med 
besök av Jerry Vaughn.  
18-20/10.



Simon Holst

Nu är vi framme i det spännande skedet då  
Simon och Caroline Holst tillträder som  
huvudpastorer i vår församling. 
Med en förnyad vision för kyrkan har de stor förväntan på vad Gud 
ska göra i människors liv, i Skövde och städer runt omkring och 
även vad kyrkan kan få betyda för andra kyrkor i Skaraborg. 

Vad är bakgrunden till att ni hamnade här? Caroline är uppvuxen 
i Skövde och Simon flyttade till Skövde för att gå gymnasiet. Båda 
har alltid engagerat sig i kyrkan och när de träffades kände de en 
gemensam kallelse. ”Tron är mer än något vid sidan av, snarare 
något vi vill bygga våra liv kring”. Sedan de blev tillsammans för 
femton år sedan har tron och att känna in Gud varit centralt. När 
de hade gift sig sade de upp lägenheten, mobilabonnemang, sålde 
bilen och åkte till Tanzania, i syfte att inte ha någonting planer-
at för att kunna lyssna in Gud. Där insåg de att de skulle tillbaka 
till Sverige och även till Skövde. Därefter fick Simon erbjudandet 
att jobba som ungdomspastor och Caroline fortsatte som ung-
domsledare. Efter att ha stått kvar länge, Simon i tio år som pastor 
och Caroline i 15 år som ungdomsledare, växte känslan förra som-
maren att det är dags att ta nästa steg i deras kallelse. Med facit i 
hand vet vi att de är kvar i Skövde, då Sven öppnade möjligheten 
för en växling mellan honom och Simon. Simon förklarar att det 
snabbt kändes rätt. De har aldrig känt att de vill lämna Skövde, 
utan har ett hjärta för den här staden. Simon och Caroline går nu 
in som pastorer tillsammans och upplever det som en gemensam 

LEDARE Och på denna plats ska jag ge frid

Möt Simon & Caroline

Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den 
förra, säger Herren Sebaot, och på denna plats ska jag ge frid, 
säger Herren Sebaot. Haggai 2:10

Under september fyller vår församling 107 år. 107 år av bön, tjänande, 
givande och framförallt Guds trofasthet. Det är stort att få bygga 
vidare på det som människor tidigare gett 
sina liv för. Gud har gjort så mycket gott 
och så många människor har fått uppleva 
hans kärlek tack vare överlåtelsen hos så 
många av våra medlemmar att ge Guds 
kärlek vidare. Från en person till en annan, 
från en generation till en annan. Det är in-
gen självklarhet att en församling består 
över lång tid. Det krävs ett sunt ledarskap 
som inte bara går före utan också lämnar över och sätter upp nästa 
generation att lyckas och överta stafettpinnen.

Det är min fasta övertygelse att de bästa dagarna för vår kyrka ännu 
ligger framför. Inte på grund av någon människas exceptionella 
gåva eller förmåga, utan på grund av en extraordinär Gud som alltid 
har mer förberett än vi kan se, drömma eller tänka. Gud drömmer 
större drömmar än vi för Skaraborg och inbjuder oss att bli en del 
av hans vision.

Just nu är vi mitt uppe i våra KICKOFF SUNDAYS som jag 
tror ska ge ny vision, tro och inriktning för det som 
ligger framför. Dessa sex veckor avslutas med 
vår stora Hjärta För Huset-insamling 
29/9.

Det är ett tillfälle att ge en generös gåva utöver ditt regelbundna 
givande för att skapa förutsättningar för tillväxt och expansion. I 
samband med insamlingen 29/9 så kan du lämna din löftesgåva och 
sedan har du fram till 30/11 att överföra 
hela summan, märkt med HFH. Jag vill 

uppmuntra dig att redan 
nu be och söka Gud för 
vad du eller din familj  
ska ge.

Låt oss tillsammans ge 
för en ljusare framtid 
och för att Guds hus 
ska fortsätta blomstra 
och vara en plats där  

människor upplever frid och ett för-
vandlat liv i mötet med Jesus.

NYA MEDLEMMAR
Johan Lundqvist
Aida Khachaturan

Det är min fasta  
övertygelse att de  
bästa dagarna för 
vår kyrka ännu ligger 
framför.
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Din matbutik i Skövde
Om du vill leva lite godare...



överlåtelse, ett livsval som påverkar hela familjen. Att vara pastor menar de är så mycket mer 
en kallelse och ett ansvar än ett arbete. Simon förklarar att de har hunnit lära sig en del under 
tiden som varit och får nu chansen att fokusera på att ge järnet.

Vad har ni för förväntningar? Simon: Det känns dels väldigt kul, det ska bli roligt att få testa 
det och få chansen. Jag känner även att det finns en tyngd, ett allvar i det här ansvaret och 
rollen. Det är någonting stort i det. Det är ett väldigt vackert förtroendeuppdrag. Det innebär 
även att man ligger på en lite högre höjd och kan sätta fler i funktion. Jag vill investera i de 
ledare som redan finns och nya ledare som är i tillväxt och se dem blomstra i sina gåvor. Då 
kan det multipliceras. Caroline: Vi ser med förväntan på vad Gud ska göra, vi tror att Gud har 
nått mer för Skövde och det blir kul att vara med och se. Det känns spännande och stort.

Jag inflikar att de har många med sig i det här. Caroline: Ja det är ingenting som går att göra 
själv, det är tack vare alla människor som finns, ett grymt ledargäng och volontärer som vi 
går in i det här. Simon: Annars kommer man ingenstans, det är ett fantastiskt team och det 
är där kraften finns.

Vill ni berätta om vad ni har för visioner? Simon & Caroline: Mer om vision kommer under 
KICKOFF-söndagarna som ligger framför, men det som vi har landat i och det som fått oss 
att vara kvar i Skövde, är att bygga en kyrka som människor vill bli en del av. Det kanske 
är självklart, men det är något som Gud har lagt på våra hjärtan. Vi tror även att vår kyrka 
ska få vara en kyrka för Skaraborg, som kan påverka, influera och inspirera andra kyrkor. 
Det behövs bra kyrkor i hela landet, inte bara i de största städerna. Men det behöver gjutas 
mycket nytt mod över kyrkorna och det behövs trendbrytare, det hoppas vi att vi får vara. 
Vår förhoppning är även att få nå människor i fler städer och att kunna ha hemgrupper och 
gudstjänster på olika platser.

I höst drar kyrkan igång med en period av flera KICKOFF-söndagar som toppas med den 
årliga extraordinära insamlingen Hjärta För Huset. Simon och Caroline: Det känns som en 
viktig period då vi får sätta nytt fokus och som vi uppmuntrar alla att vara en del av. Vi 
hoppas att det ska ena och ge överlåtelse till en gemensam vision och skapa delaktighet. 
Dessa söndagar kröns med Hjärta För Huset sista söndagen i september, som är en chans 
för var och en att ge in i visionen och allt som Gud har för framtiden. Kanske att Gud 
vill utmana oss inte bara rent ekonomiskt, men i att ta steg i tro. En uppmaning är att 
fråga sig vad jag kan ta för steg som individ för att se det som Gud vill göra genom oss  
gemensamt som kyrka. Det blir en väldig kraft tillsammans! Och oavsett hur mycket man 
är med, så bildar det enhet. Vi ser fram emot det och hoppas att det får vara en signal för 
vår kyrka och för vår stad.

PÅ GÅNG
25/8-29/9  
KICKOFF SUNDAYS
SÖNDAGAR 11.00 
Simon & Caroline Holst, Sven Bengts-
son, Tigleth Malkey

GENERATIONSKVÄLLAR 
28/8 18.30 (40-65år) / 4/9 18.30 (65+) 
13/9 20.00 (Oneighty) / 18/9 18.30 
(20-40år)

PELARE 
11/9 18.30 Info och anmälan på  
www.skövdepingst.se/pelare

HJÄRTA FÖR HUSET 
29/9 11.00

6/9 RECLAIM 19.30

11/10 RECLAIM 19.30

18-20/10 ENCOUNTER 
Jerry Vaughn

24/10 DNA 18.30 
Församlingsmöte



September / Oktober

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

CAMPUS SÖDRA RYD Arabiska
Gudstjänst Fjärilskolan 16.00 Start 8/9 

UNGDOM 13-19 år
Oneighty Fre 20.00 ojämna veckor 
Följ @180skovde på Instagram och Facebook

CAMPUS SKULTORP Kapellet
Cafémöte 22/9 17.00 Mikael Ryefalk

Bön Ons 19.00

SENIOR För alla daglediga

Alvi & Jan Gustafsson 11/9 15.00 Sånger som lyfter & bär 
Herbert Hjelm 9/10 15.00 Postverket i forna tider

Missionsgruppen Mån 13.00

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.


