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14 DAGAR BÖN OCH FASTA 
Var med och inled året i bön 
och fasta för att söka Gud om 
det som ligger framför.

VISION 2020: HOPP FINNS HÄR
23 & 25/2 är två viktiga dagar 
där våra huvudpastorer sätter 
riktningen för det nya året. Gör 
allt du kan för att vara där!



Simon Holst

En connectgrupp kan se ut på många olika sätt.  
Mötas på vitt skilda platser, på olika tider och ha olika 
inriktning. Flertalet är ”klassiska” grupper där man 
möts hemma hos någon, en vardagkväll, men vi har 
flera grupper som är formade på andra sätt. Det som 
alla grupper har gemensamt är de tre ledord vi har lyft 
fram. Gemenskap, omsorg och att man ska kunna ta 
nästa steg med Jesus. En connectgrupp som sprud-
lar av ett härligt liv är den grupp som Vicky Bengtsson 
leder. Vi har ställt några frågor och bett dem berätta.

Vicky, vad vill du se med din Connectgrupp?

Människor som vill vandra i kärlek till Gud och till varandra. Att 
den kärleken får ta sig uttryck i en relation med Gud, men också i 
starka relationer med andra i gruppen. Det ska vara tydligt att vi 
är vänner, att vi är familj. Jag vill också se att vi är en grupp som 
vittnar om Jesus för andra människor och som tar med sig nya till 
gruppen och att vi därigenom växer.

Vad gör du för att det ska ske?

Vi uppmuntrar alla till detta genom bibelstudier och undervisnin-
gav Guds Ord. Vi håller kontakten via telefon, genom våra träffar 
och också extra aktiviteter. Det kan vara att vi går ut och äter, 
eller fikar. Ibland alla, ibland några. Vi tjejer har haft en och annan 
tjejträff. Det är också viktigt att alltid peka på söndagen, prata 
om och peka till hela vår kyrka. Att vi är inte bara en grupp där 
och då utan en del av en större gemenskap.

LEDARE Starka som våra relationer

Vi är en familj

“Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska 
ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och 
hans Son Jesus Kristus.” 1 Joh 1:3

Jag är helt övertygad om att vi och kyrkan världen över har 
världens bästa budskap. Frågan är bara hur vi förmedlar det på 
bästa sätt? Vi lever i en tid där många inte längre vänder sig 
till prästen, polisen eller läkaren för att få 
svar utan till människor de har närmast 
och störst förtroende för. Det kan ses som 
en oroväckande utveckling men det kan 
också vara vår chans.

Aposteln Johannes såg det och visar sambandet mellan bud-
skapet och gemenskapen. De gick hand i hand. Faktum är att 
apostlarnas undervisning först och främst utgick från den egna 
upplevelsen av Jesus. Inte som att de inte studerat, lyssnat eller 
efterforskat men det dem förkunnade hade dem också upplevt. 
Deras förkunnelse är en inbjudan till gemenskap. Dels med dem 
själva men också med Fadern och Sonen. Därför tror jag att vi 
ska vara “en kyrka som hålls samman av äkta relationer och en 
gemensam överlåtelse till ett syfte som är större än oss själva.”

Som kyrka är vi inte starkare än våra relationer men våra rela-
tioner är också ett kraftfullt vapen. I en nära relation öppnar vi 
upp och bygger förtroende och det är kanske viktigare än 
något annat i vårt uppdrag att leda fler människor 
fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus. 
Vi behöver varandra för att komma 
närmare Gud. Guds tan-
ke har aldrig varit  
isolation, en 

privat tro är främmande för Bibeln. Tron är personlig - något vi 
själva sett och hört - men den är också gemensam.

Under många år har vi som kyrka samlats till den stora  
gudstjänsten men också i små  
grupper. Kombinationen är en  
nyckelfaktor för en hälsosam växan-

de kyrka. Våra smågrupper har 
genom åren haft olika namn 
och de är som en trädgård. 
Något som behöver vårdas, 
näras och ansas för att fort-
satt bära frukt. Under hösten 

har vi bytt namn från Hemgrupp 
till Connectgrupp för att ge ny en-
ergi och mer flexibilitet med målet 
att ännu fler ska hitta in i den lilla 
gemenskapen. Hoppas att du vill 
vara med!

NYA MEDLEMMAR
Reza Ardam
Fatemeh Zare
Eric Mwolley
Aida Khachaturan
Benjamin Nordqvist 
Joy Aliu Afamah

Ojong Tabi Ojong

DÖPTA
Fatemeh Zare (24/11)
Zarah Moosavi (24/11) 
Habibeh Moarefnikan (8/12) 
Marielle Bettar (22/12)

Maria Youkhanna (22/12)

Vi behöver 
varandra för att 
komma nära Gud.
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Din matbutik i Skövde
Om du vill leva lite godare...



Johannes Färnestav, vad har gemenskapen i Connectgruppen betytt för dig och Alexandra, 
och vad tror du att den betyder för de andra?

När vi kom med hade vi nyligen upplevt en svår och krisartad tid. För oss har Connect-
gruppen betytt otroligt mycket att, efter allt detta, pånytt börja växa, ta steg i rätt riktning 
och känna att vi tillsammans tjänar Gud. Jag uppskattar våra bibelstudier väldigt mycket. I 
samtalen som blir omkring detta kommer det så många olika tankar och det hjälper oss att 
öppna upp saker i våra liv för varandra. Vicky hjälper oss att skriva ner böneämnen som gör 
att gemenskapen fördjupas. Vi delar också segrar och glädjeämnen som när någon nyligen 
blev döpt i Den helige Ande. 

Vicky, ni verkar bry er om varandra väldigt mycket. Berätta.

Vi älskar varandra och tycker om var andra sådana vi är. Vi är ju en familj. Grundläggande är 
ju också att Jesus faktiskt har sagt till oss att göra det, att bry oss om varandra såsom han 
bryr sig om oss. Alla går igenom olika saker i livet. Ibland behöver jag hjälp. Ibland någon 
annan. Vi kan komma hem med mat till någon som för tillfället har det tufft ekonomiskt. Vi 
besöker någon som har drabbats av sjukdom eller olycka och ligger på sjukhuset. Vi ber 
för varandras olika behov. När någon fyller jämt samlar vi till en present och uppmuntrar. 
Vi stöttar på olika sätt när någon upplever svår sorg,

Christer och Catarina Dahlqvist, vad har Connectgruppen betytt för er i att ta steg med 
Jesus?

Connectgruppen har betytt mycket för oss i att komma med i kyrkan och tjäna i 
olika team. Vi gled in lite i kyrkan genom att våra barn var med och behövde skjuts.  
Connectgruppen gjorde att vi fick lära känna människor djupare än vad som kan ske på 
kyrktorget. Det behövs mer tid än vad man får där. Connectgruppen gjorde att man fick 
en identitet i kyrkan vilket gjorde att vi sen tog steget och blev mer aktiva i den större 
församlingen. Vi tycker det känns så bra att vi i Connectgruppen får träffa olika slags 
människor. Människor man kanske inte skulle ha valt själv. Vi uppskattar bibelstudiet 
i vår grupp. Det hjälper oss att bli rotade. Genom det söker sig våra rötter ner i det  
friska vattnet. I bibelstudiet utmanar och uppmuntrar vi varandra i tron. Det är helt enkelt 
en plats där man kan tanka och bli inspirerad för att fortsätta i vardagen. En connect-
grupp gör att det är lätt att bjuda med folk. Det är en lägre tröskel där. Vi är glada att ha  
kunnat ta med oss någon ny som nu är med. Vi är också glada att barnen kan vara med.  
Barnen ser fram emot detta varje gång. De har jätteroligt tillsammans.

PÅ GÅNG
2/2 TEMASÖNDAG: ISRAEL 
11.00 & 16:00, Roar Sörensen

10-15/2 TRYSILRESAN 
www.skövdepingst.se/trysil

23/2 VISION 2020: HOPP 
FINNS HÄR  
Del 1 Simon Holst

25/2 VISION 2020: HOPP 
FINNS HÄR  
Del 2 Årsmöte

1/3 GUDSTJÄNST 11.00 
Andreas Nielsen 

13-26/1 14 DAGAR BÖN & FASTA 
Tis-Tors: Lunchbön 12:15-12:45

16/1 TEAM NIGHT 18.00 
Med fokus på bön 

24/1 STORBÖNEMÖTE 19.00

26/1 MIRAKEL SÖNDAG 11.00 
Simon Holst

31/1 RECLAIM 20.00 



Januari / Februari

BARN 0-12 år

Barnriket 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 26/1 17.00 Jenny Nykvist med vänner 

Israelmöte 23/2 16.00 & 18.00 Bengt Klintenberg 

SENIOR För alla daglediga

Ekbergkonsert 26/2 15.00 Lars Bergman, Jan och Percy Bergman

RPG-förenings årsmöte  26/2 Efter dagträffen  

Missionsgruppen Mån 13.00 (fr. om. 3/2)

LP Beroendevård på kristen grund  
Frukost Mån, Ons, Fre 9.00 (fr om 13/1)

Cafékväll med predikan Tis 18.30 (fr om 21/1)

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  /  Campus Södra Ryd Myggdansvägen 1 541 65 Skövde

Tel: 0500-100 100

Välkommen till din Toyotaåterförsäljare!

www.lindstromsbil.se 

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


