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FARS DAG SPECIAL 
Var med och fira alla pappor 
och män den 10/11. Barnväl-
signelse, Mr Goran i KIDS och 
kul happenings efter mötet. 

THE STORY OF CHRISTMAS 
Bjud med familj, grannar, 
vänner, arbetskamrater, 
klasskompisar och alla du 
kan till Stadsteatern 14-15/12.



Caroline Holst

Det närmar sig tiden på året då det är dags för  
genomförandet av vår största satsning på året som 
kyrka – The story of christmas!

Vi höjer nu förväntan och riktar vårt fokus mot att tillsammans 
skapa en sprakande julshow, att visa för vår stad. Att det har 
blivit en så uppskattad julshow tidigare år är tack vare alla fan-
tastiska volontärer, som med hjärta för julens budskap och en 
tjänande inställning är med och ger av sin tid och sina gåvor. 
Några som har varit med tidigare år och har bestämt sig för att 
vara med i år igen är David Karlsson, Amanda Johansson, Zias 
Affi, Signe Lind, Monica Nielsen och Patrick Forslund. Men för 
att det ska vara möjligt att skapa en liknande julshow som andra 
år, vill vi mer än gärna även ha med dig!

LEDARE Nu kör vi!

Var med som Volontär!

När jag skriver detta pågår sedan länge förberedelserna inför 
sjätte upplagan av The Story of Christmas. 

Dans övas och koreografi slipas. Musik arras och planering kring 
rekvisita är igång där saker ska tillverkas, lånas eller köpas. Detta 
är bara några exempel och allteftersom tredje advent närmar sig 
så involveras fler och fler människor och 
förberedelserna intensifieras. Tänk vilket 
otroligt engagemang! Det är så häftigt att 
se vilken utveckling som varit genom åren 
där fler och fler valt att hjälpa till och ge 
av sin tid och förmåga. Alla med samma 
drivkraft att få berätta för vår stad och 
rentav hela Skaraborg om julens huvud-
person, Jesus!

En av alla de som varit där är en bekant till vår familj. Hon har inte 
alls någon vana att gå till kyrkan och visste nog inte riktigt vad hon 
hade att vänta sig när hon kom på en av föreställningarna 2017. Hon 
fängslades av den proffsiga showen men det som gjorde allra störst 
intryck var när Daniel, vår konferencier, lyfte fram att allt genom-
fördes av människor i vår kyrka, helt vanliga människor precis som 
hon. Det fascinerade henne och blev det som hon pratade om eft-
eråt: Det är människor precis som jag! Då kanske det kan vara en 
kyrka också för mig?

Faktum är att under de fem åren med The Story of 
Christmas så har vi haft 17 föreställningar med 
hela 6 381 personer totalt! För egen 
del har jag inte sett en enda 
av dessa live då min 
roll varit i 

mörkret bakom kulisserna för att ha koll på att alla har rätt mikrofon-
er och att rekvisitan hamnar på rätt plats. Det kan tyckas som en lit-
en grej i sammanhanget men blir samtidigt en av alla hundratals de-
taljer som skapar en så mäktig helhet. 
Jag blir stolt när jag tänker på vilken 

oerhört positiv attityd som 
alla visar oavsett uppgift. 
Vi alla behövs. Oavsett om 
du serverar glögg, står i 
garderoben eller sminkar 
de som ska vara på scenen 
är din roll viktig. Vi kan alla 
bidra till det stora att berät-
ta julens berättelse för så 
många som möjligt.

Så jag vill uppmuntra dig att vara med! 
Bjud med dina vänner, grannar och 
kollegor till, enligt mig, Skaraborgs 
bästa julshow!

NYA MEDLEMMAR
Anny Inamapioro 
Faith-Grace Ameru 
Hosea Kenas Matanya
Joel Magnusson
Maysam Rihtegaran
Soroush Asadi 
Benjamin Nordqvist 
Rasmus Westh
Samuel Gustafsson

Jag blir stolt när jag 
tänker på vilken 
oerhört positiv 
attityd som alla visar 
oavsett uppgift. 
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Samuel 29/9

Faith 6/10

Soroush 6/10

DAVID KARLSSON

Roll/team: Kreativ producent i det Kreativa teamet.

Vad tycker du är det bästa med TSOC/
vad ser du fram emot? Det som är roli-
gast är att se hur föreställningen växer 
fram under många månader och att sedan 
få se och uppleva allt i sin helhet. Det ser 
jag fram emot även i år.

Varför är du med i team på TSOC? TSOC är 
den största utåtriktade satsningen som kyr-
kan gör, det är roligt! Och för det krävs det 
massor volontärer, många människor med 
olika kunskap. Det är därför jag är med.

 

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



PÅ GÅNG
22/12 60 min Julgudstjänst 11.00 
Simon Holst 

29/12 SELAH SUNDAY 
Ingen Gudstjänst

 

AMANDA JOHANSSON

Roll/team: Ledare i Dansteamet.

Vad tycker du är det bästa med TSOC/vad ser du fram emot? Det bästa är veckorna innan premiär när alla 
team samlas för de sista förberedelserna, så härlig stämning! Jag ser fram emot att stå på scen ihop med mina 
dansare och veta att allt hårt slit ger resultat.

Varför är du med i team på TSOC? Jag vill bidra med det jag älskar och veta att det är för någonting större än 
mig själv. Alla team kämpar ihop för att genomförandet ska bli så bra som möjligt.

ZIAD AFFI

Roll/team: Var förra gången med i Service och serverade kaffe. Vi får se vad det blir i år!

Vad tycker du är det bästa med TSOC/vad ser du fram emot? Det är bra och fint, det bästa som händer i stan 
kring jul. Och att så många kommer!

Varför är du med i team på TSOC? Varför skall man inte vara med, var med du också.

SIGNE LIND

Roll/team: Förra gången var jag en hare, i Kids. I år får vi se vad jag ska göra.

Vad tycker du är det bästa med TSOC/vad ser du fram emot? Att man får visa upp för jättemånga och göra 
den rollen som man får göra. Det ska bli roligt att öva på det man ska göra och att visa upp det.

Varför är du med i team på TSOC? För att det är kul, att få uppträda och vara uppe på scen och göra olika 
saker. Det är roligt att man är många, för då behöver man inte vara orolig.

PATRICK FORSLUND

Roll/team: Har tidigare år varit med i kören. Kommer nog att hjälpa till med annat i år.

Vad tycker du är det bästa med TSOC/vad ser du fram emot? Det bästa med TSOC är att så många har 
kommit och fått höra vad julen handlar om. Det jag ser fram emot är att vi som församling gör en stor satsning 
tillsammans, det blir en härlig gemenskap.

Varför är du med i team på TSOC? För att jag tycker det är kul att få hjälpa till med det lilla jag kan.

MONICA NIELSEN

Roll/team: Ansvarig för greenroom tillsammans med Nisse, i Service.

Vad tycker du är det bästa med TSOC/vad ser du fram emot? Det bästa är att det är vansinnigt roligt att vara 
en del utav, då det är en enorm gemenskap för hela församlingen. Också att man kan ställa upp med det man 
har. De har varit tydliga i församlingen att det är lika viktigt att vara den som välkomnar och serverar glögg, som 
att vara den som har snickrat och fått det att se fint ut. Det är mer än sången och musiken. Jag ser fram emot 
att jobba på och vara där, gemenskapen.

Varför är du med i team på TSOC? Framför allt för att vi gör det för vår stad. Det är fantastiskt att visa budska-
pet som är grund och botten, men även oss som kyrka. Och det är väldigt enkelt att bjuda med människor till.

24/11 Rigmor Holst 11.00 

1/12 ADVENTSGUDSTJÄNST 11.00 

14-15/12 THE STORY OF CHRISTMAS  
Stadsteatern 16 & 18:30

8/11 RECLAIM 19.30 
Marc Corydon

10/11 FARS DAG SPECIAL 11.00 
Simon Holst

14/11 TEAM NIGHT 18.00 



November / December

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 

UNGDOM 13-19 år

Oneighty Fre 20.00 ojämna veckor 
Följ @180skovde på Instagram och Facebook

CAMPUS SKULTORP Kapellet

Cafémöte 17/11 17.00 Med Julia Nordheim, Sång Esther Gustafson

Cafémöte 7/12 17.00 Sextetten 

Bön Ons 19.00

SENIOR För alla daglediga

Tomas & Simon Holst 6/11 15.00 I Ben Gurions fotspår 

Susanne Persson Blomvik 4/12 15.00 Mitt liv från födelsen fram till nu

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.


