ETT MAGASIN FRÅN SKÖVDE PINGST

HAR
frihet.

No. 1

HÄR
Ett magasin från Skövde Pingst
No.1 jan-mar 2021
UTGIVARE
Skövde Pingst
Lögegatan 1
541 30 Skövde
ANSVARIG UTGIVARE
Simon Holst
simon.holst@skovdepingst.se

2

TELEFON
0500 - 41 00 40
E-POST
kyrkan@skovdepingst.se
HEMSIDA
www.skovdepingst.se
SOCIALA MEDIER
@skovdepingst

REDAKTION
Simon Holst, Martin Larsson,
Matilda Bladh
LAYOUT
Elin Lindholm, Rebecka Fleur
FOTO
Emil Bladh, Rebecka Fleur
Elin Lindholm, Matilda Bladh
Erik Forsberg

TRYCK
JustNu Skövde
UPPLAGA
600 ex
BANKGIRO
575 - 3082
SWISH
123 237 70 18

fria

har

till denna

kristus
frihet

gjort oss

3

L E DA R E
FRIHET FÖR DE FÅNGNA

När vi tänker på en fånge är det nog många av oss som ser
en person i en trång cell framför oss. Kanske tänker någon på
tvångsarbetare i ett avlägset land eller en ung kvinna fast i en
lägenhetsbordell i någon av Sveriges förorter. Allt detta är
exempel på yttre fångenskap som kränker och tvingar till
outhärdliga levnadsvillkor.
Med tanke på att flera inte känner
igen sig i en sådan fångenskap kan vi
lättvindigt vifta bort tanken att vi kanske
också är fångar? Fången är inte bara den
som befinner sig i en fysisk bur utan även
den som upplever ett inre fängelse. På
utsidan kan allt verka perfekt medan
insidan skakas av kaos, på behörigt
avstånd från omgivningens blickar. Så
länge alla tror att det är bra kämpar vi för
att hålla upp en fasad.
Den som lever i ett yttre fängelse kan
ändå uppleva inre frihet medan den vars
inre är i bojor alltid kommer vara fången,
oavsett hur framgångsrika vi är i det vi
tar oss för.
Till denna frihet har Kristus
gjort oss fria. Stå därför fasta
och låt er inte tvingas in under
slavoket igen. Gal 5:1
Jesus erbjuder verklig frihet. Frihet för
hela människan, frihet i ditt sinne. Genom
frälsningens gåva sätts din ande fri på en
millisekund från död till liv. Det visar Guds
intention för hela din tillvaro och påbörjar
en process mot fullständig frihet i varje
del av ditt liv. Även om din ande är frälst
kan du plågas i ditt sinne och uppleva hur
ångesten kramar livet ur din själ.

Vägen till att leva i Kristi fulla frihet är
ett steg åt gången, en dag i taget. Att
dagligen överlåta dig till Guds sanningar genom hans Ord och bekänna ditt
beroende av Kristus i ödmjukhet. Bibelns
sanning i kombination med ett mjukt
hjärta banar väg för Guds process i ditt
liv. Utan det är risken stor att vi på nytt
tvingas in under slavoket och går genom
livet med bojor Jesus redan lossat.
När vi inleder det nya året gör vi det i
bön och fasta för att kalibreras med Guds
hjärta och ett fokus på att uppleva full
frihet. Frihet från vanemässig synd som
ständigt tycks få dig på fall. Frihet från
ett destruktivt förflutet som förpestar din
självbild. Frihet från ångest som gör att
du med nöd och näppe orkar hålla näsan
ovanför vattenytan och ständigt lockas att
ge efter för ingivelsen att ge upp. Frihet
från besvikelse på Gud, andra människor
och dig själv som förlamar och förhindrar
Guds syften för ditt liv.
Tillåt varken stolthet eller självömkan att
hindra dig från att uppleva sann frihet i
Kristus. Gå med dina bojor till Kristus,
han bär nycklarna till din frihet.

Simon Holst - Huvudpastor
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...Han har sänt mig att utropa frihet
för de fångna och syn för de blinda,
att ge de förtryckta frihet Luk 4:18
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KIDS
KIDS ONLINE
Under hösten så har vi gjort flera avsnitt av KIDSkanalen och även gett familjer
möjlighet att kolla på söndagsskolaplay. Vi startade även igång KIDS zoom i
december där vi har lekt kurragömma(!), läst bibeln och bett via zoom.
KIDS OFFLINE
Vi hann med ett besök av Hylleruds och Fredagsmys sleepover på Sjöhaga innan den
andra nedstängningen. GO! på fredagar har fortsatt i kyrkan, utomhus och på zoom
under hösten. Vi har även genomfört barnvälsignelse för tre barn och
bibelutdelning till tio stycken 10-åringar.
HYLLERUDS
Vilka: Mats, Anita, Ospon Sporre, Emmanuel, Alexandra, Lova, Liv och Lily.
Vad: Dockteater, bus, dans, sång, bibel, bön och tävling.
Hur: Hur bra som helst!

Höjdpunkt ifrån
KIDS sleepover

KIDSKANALEN
Vad: Som KIDS fast i kanalen
Vart: Youtube eller skovdepingst.se/KIDS
Hur många: 14 avsnitt som visats totalt 2618 gånger
GO!Kanalen: Två avsnitt av KIDSkanalen kapades eller
jag menar skapades av GO!.

Esperance övervinner sin rädsla
och sätter sig i en båt för första
gången på ca 20 år. Hela
familjen lovsjunger och
ber tillsammans!

Bibel: I borgen
KIDS gåta: Vilken bok i bibeln ska du använda när du lagar mat?

Intervju med Yara Alabdullah
en av våra fem konfaledare!

Bästa fikat på konfan?

Första gången då både ledare och
konfirmandernas föräldrar fixade fikat!

Jag skulle aldrig?

Jag skulle aldrig ljuga för någon.

Vad drömmer du om?

Jag drömmer om att denna pandemi ska gå
över. Jag saknar kyrkan och alla möten vi
hade på plats.

Varför valde du att bli konfaledare?

Jag ville bli konfaledare för att jag minns hur
kul det var att vara konfirmand och för att bli
mer engagerad i kyrkan.

Hur är det att ha konfa över zoom?

Det är något nytt men det är något bra.
Jag tycker det är fantastiskt att vi använder
oss av dessa resurser som gör det möjligt att
fortfarande hålla kontakten under pandemin
och särskilt när man sitter i karantän.
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senior
Vad blev det av vårt år 2020? Det är
en fråga vi ställt oss i Team Senior.
Så lite vi anade i dess början, då vi
stod där med 365 dagar framför oss.
Likaså 52 helger då vi som vanligt skulle kunna mötas till gudstjänst
i vår kyrka, se varandra och växla
några ord, ja känna gemenskap och
sammanhang.

oneighty
Hösten med Oneighty har vart grym, vi omfamnande
siffran 50 och har sett Gud använda det på ett
mäktigt sätt. Våra fredagar har verkligen varit en plats för
tillbedjan, men också en plats för att bygga relationer och ha riktigt kul tillsammans! Även om vi har varit
begränsade i att ses så har vi ändå fått se hur nya
ungdomar hittat till oss under året vilket vi är så
glada och tacksamma över.

Från mitten av mars förändrades vår
värld på grund av de restriktioner
som pandemin förde med sig. RPG-s
Dagträffar ställdes in. Detsamma gällde missionsgruppens arbetsträffar, vilka
likaså ägt rum varje vecka. Gitarrsystrarna fick inte längre besöka äldreboende för att glädja med älskade
sånger. Vi som är 70-plus i ålder fick
lära oss social distansering, undvika
mänskliga möten och inte träffa barn
och barnbarn. När det gick mot sommar och värme kunde vi mötas utomhus
men med distans. Promenader anordnades i RPG-regi såväl på Kinnekulle
som Billingen. Vi kunde ses, om än med
distans. Under hela denna tid har vi
haft möjlighet till gudstjänst online från
vår kyrka, ett andningshål i det svåra.
Då det gick mot höst och vi fick vara
max 50 personer samlade, hölls ett
par Dagträffar. Återseendets glädje var
stor och Team Senior började planera
för julfest, om än delat på två dagar
på grund av 50-gränsen. Då gränsen
åtta deltagare blev norm för att mötas
fysiskt, fick planer på julfest skrinläggas. Från församlingsledningen kom då
tanken att leverera ”jultallrik” hem till
de som önskade och via vår närradio
dessutom julsång med Anders Jaktlund.
Tacksamheten hos Team Senior för detta bistånd var stor.
Vi ser nu fram mot ett nytt år och hoppas på ljusare tider. Från mina spädaste
år bär jag med mig poesi och psalmsång som en tillgång i livet. Vill dela
med dig en vers därifrån.
Någon Du känner
vill Dig alltid väl,
vill i nöd och glädje gå,
hemlig vid din sida,
aktsam om din själ.

sonja helsingwall
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NYTT MAGASIN FRÅN
SKÖVDE PINGST
I din hand håller du vårt helt nya
magasin som kommer ges ut fyra
gånger per år och skickas hem till
alla våra medlemmar samt delas ut i
kyrkan. Efter tolv år med INFO-bladet
blir HÄR ett utökat format med högre
läsvärde för att skapa delaktighet i
allt som sker i och genom vår kyrka.

FOTO - ISAK ENGSTRÖM

10

INSAMLING GER
RESULTAT

JULENS BUDSKAP
NÅDDE LÄNGRE

Under oktober månad genomfördes årets
Hjärta För Huset-insamling. Vi är väldigt
tacksamma för den stora responsen som
lett till att vi samlat in cirka 725 000 kr
under 2020! Tack vare er stora generositet har vi redan kunnat genomföra
omfattande investeringar för att möjliggöra våra online-sändningar samt
renoverat köket i Kapellet, Skultorp.
Tillsammans med tidigare insamlingar
och fonder hoppas vi nu kunna
genomföra takbyte under 2021.

Sedan starten 2013 har vår uppskattade julföreställning The Story of
Christmas samlat över 7000 besökare
på plats i kyrkan och Stadsteatern.
Årets upplaga som blev den sjunde
fick en ny form och sändes digitalt
med premiär under fjärde advent. Vid
tre tillfällen kunde tittare se årets show
inramat av våra julvärdar innan den
även visades på TBN Nordic och blev
tillgänglig under julhelgen med räckvidd som blivit långt större än något
tidigare år.

I FÄDERS SPÅR FÖR
FRAMTIDS SEGRAR
Vår församling har funnits under lång tid. Många
medlemmar och deras engagemang har lagt grunden.
En tillbakablick sker med stor tacksamhet.
När jag nu medverkar till att mina barnbarn kommer till kyrkan så är
de 5:e generationen i min familj. Mormor var en pionjär och hade
ett stort hjärta för Guds verk, inte minst för missionen. Det viktigaste
för varje generation är att verka för den kommande. En förälder är
beredd att göra oerhörda insatser för barnens bästa, både i nuet och
för framtiden. En församling som kännetecknas av generositet över
generationerna överlever och utvecklas. Många tränar nu för Vasaloppet. Vid målgången möts de av ”I fäders spår- För framtids
segrar”. Vår vision handlar om ”En kyrka som människor vill bli
en del av”. Det är den vision som lagt grunden och som vi nu har
ansvar för att föra vidare.

Conny brannberg - Forsamlingsledare
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MINNEN SOM STICKER UT
Invigningen av kyrkan 17 september 1972
Minnesbilder då kyrkan var fylld och
körläktaren fylld med sångare
Minnesstunder och begravningar, t ex
minnesgudstjänsten efter Estonias förlisning
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RAV4 TILL
JUBILEUMSPRIS
Jubileumspris fr. 339.900 kr

N Ä R DU BEHÖV ER E T T
P ER S ONL IG T T RYC K ER I
Välkommen till tryckeriet JustNu, Sveriges
ledande tryckerikedja. I snart 50 år har vi
tillhandahållit ett brett utbud av tryckeritjänster
med den senaste tekniken som säkerställer
kvalitet, flexibilitet samt ger snabba leveranser.
För oss är det viktigt med lokal närvaro, personligt
bemötande och att leverera i precis rätt tid.
Vi hjälper dig med allt från kontorstrycksaker,
broschyrer och foldrar till affischer, roll-ups m m.
Vi erbjuder även grafisk formgivning.
Kort och gott, en personlig trycksaksleverantör
som levererar snabbt och finns nära dig.
Välkommen till JustNu – Sveriges lokala tryckeri

SPARA UPP TILL

25.000 KR

Jubileumspris fr. 339.900 kr
(ord.pris 362.900 kr)
Flex Privatleasing från 3.995 kr/mån
(ord.pris 4.495 kr/mån)

J U S T N U | G U S TA V A D O L F S G ATA 4 3 , 5 4 1 4 5 S K Ö V D E
0500-46 67 30 | SKOVDE@JUSTNU.SE | WWW.JUSTNU.SE
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VÅGA
Vi lever i en tid där rädslan för att göra
fel är stor. Människor styrs av vad andra
ska tycka och tänka. Men om det aldrig
finns utrymme för fel eller misslyckanden
är vi farligt ute. Många gånger har jag
hört att man lär sig av sina misstag.
Ännu bättre är det om man även kan
lära sig av andras misstag. Vi behöver
i dag människor som vågar att prova, vågar att misslyckas och vågar att
lyckas. Slår man upp synonymer till
ordet våga får man ord som att
äventyra, att riskera eller att ha mod.
Genom hela historien ser vi människor
som har vågat. Vågat stå upp för rättvisa,
vågat säga ifrån eller vågat göra det
andra bara drömt om. Ibland finns det en
föreställning om att de som vågar inte
skulle vara rädda. Jag tror att människor
som vågar, gör det även fast rädslan
finns där.

I Bibeln kan vi läsa om människor som
vågade göra det Gud kallat dem till.
Noa byggde en ark, Josua gick runt
Jeriko i sju dagar för att muren skulle
rasa, Petrus och Johannes bad för den
lame mannen som blev botad. Vad står
du inför? Vad är det för saker Gud har
kallat dig till? Det är dags att ingjuta
mod och våga!

Jag ber att 2021 ska bli ett
år där vi fylls av tro. Ett år
där vi som församling kliver
ut på vattnet och ser att Guds
löften håller! Ett år där vi sträcker
ut våra händer till de mest utsatta
och minst nådda. För att se något
man inte sett förut, måste man
våga göra något man inte gjort
förut.

martin larsson - pastor
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JULHJÄLPEN
I december var det äntligen dags för Julhjälpen.
I år beslutade vi tidigt att vi skulle göra satsningen
tillsammans med organisationen Ätbart, som jobbar
för att minska matsvinnet. 12 december började
volontärerna jobba. Matsvinn som sparats under veckan
levererades till kyrkan, en stor beställning av mat
hämtades upp på Ica Maxi Skövde och så började
jobbet att packa ihop 230 matkassar. Mjölk, gröt, ägg,
potatis, julmust, frukt, grönsaker och pepparkakor var en
del av varorna som fyllde kassarna. Längst upp lade vi
ett fint vykort med en julhälsning från kyrkan och Ätbart.
Cirka 15 bilar med volontärer var och levererade matkassarna. Under några timmar spreds värme, hopp och
glädje runtom i Skövde. Tacksamheten var stor, vilket
även glädjen var hos alla de som fick vara med och
lämna ut matkassarna. Tillsammans fick vi lysa Jesus
för de mest utsatta i vår stad!

mission &
socialt arbete
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NYTT KAPITEL
1 januari 2020 blev Annelie Bylund (tidigare Lennartsson) vår
missionär i Tunisien. Vi som församling är arbetsgivare och
tillsammans med nio andra församlingar står vi för hennes
underhåll. Uppdragsgivare är IBRA. När Annelie kom till
Sverige i mars för att vara med på en missionskonferens visste
ingen att detta skulle bli starten på ett nytt kapitel. Efter bön
och samtal kommer Annelie från 1 januari 2021 gå ner till
halvtid och vara placerad i Piteå, där hon fortsätter arbetet
som koordinator för Nordafrika.

BIBELÖVERSÄTTNING
Genom Folk & Språk är vi med och stödjer bibelöversättning. Mikael och Jeni Bister bor sedan ett
år tillbaka i Sydafrika. Nu jobbar Mikael med att
översätta bibelberättelser till Sepulana-språket, ett
språk som talas i nordöstra delarna i Sydafrika.
Tillsammans är vi med och sprider Guds kärlek
till Sydafrika.

9/12 delade vi ut 20 korgar fyllda med frukt
och godis för att uppmuntra personalen på SkaS.

230
matkassar
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Gudstjanst
WWW.SKÖVDEPINGST.SE
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