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Första söndagen i mars predikade Simon Holst på vår
Visionssöndag med titeln ”UNITED PURPOSE”. Att vi är
en grupp människor som är förenade under ett och samma namn, JESUS. Han uppmuntrade oss att Gud bygger
sitt hus och att arbetarna (du och jag) är överlåtna till
det som Gud vill bygga. Simon utmanade oss att vi alla
kan hitta oss själva i vår vision, ”En kyrka som människor
vill bli en del av”. Genom våra gåvor kan vi vara med
och bygga en kyrka som lyser Jesus för människor. I allt
vi gör samlas vi runt ett och samma syfte, ”en kyrka som
existerar för att hjälpa människor fram till ett förvandlat
liv i mötet med Jesus”.

JALPARE

2021
VISION
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L E DA R E
j a g b e h ö v er h j ä l p

Genom livet ställs vi regelbundet inför olika utmaningar. Reparera
en trasig cykel, bli förälder, försöka begripa om det är bäst att
binda räntan eller bli uppsagd från jobbet. Utmaningar kommer i
alla former och oavsett hur du är som person tror jag att vi
alla skulle må bra av att säga tre enkla ord lite oftare jag behöver hjälp.
När Jesus gick här på jorden var han en
fantastisk hjälpare för alla som kom i hans
närhet. Människorna förundrades över
hans praktiska undervisning som gick att
relatera till deras vardag. Han valde lärjungar som andra ratade och gjorde dem
till några av historiens mest omtalade
personer. De sjuka helade han och
de svaga älskade han. När en kvinna
hotades att stenas till döds för äktenskapsbrott försvarade Jesus henne inför hennes
anklagare. Gud blev människa genom
Jesus och visade för oss på ett unikt sätt
hur Gud vill finnas där för varje människa.
Det fanns bara en stor utmaning. Jesus var
likt alla andra människor begränsad av
tid och rum. Han skulle aldrig kunna vara
för tusen vad han var för sina tolv. Men
Gud hade en fantastisk plan.

grekiska ordet Parakletos, en som ”kal�las till din sida för att bistå med hjälp”.
I den antika grekiska armén stred alltid
soldaterna i par. Före striden utsågs en
person att vara din ”paraklet”. En ”wingman” som skulle täcka din rygg och
kämpa skuldra vid skuldra under hela
striden. Din ”paraklet” var mer dyrbar
än ditt eget liv och det enda som var
viktigare var uppdraget. Den helige Ande
vill vara din Parakletos i det uppdrag som
Jesus gett oss.

I samband med den sista måltiden, kvällen innan Jesus skulle ge sitt liv på korset, presenterar han en annan Hjälpare
som ska ta vid när han lämnar. En annan
betyder i detta sammanhang inte en
annorlunda utan en av samma slag. Jesus
talar om den helige Ande. Tack vare att
Jesus besegrar synden på korset till frälsning för hela mänskligheten undanröjs
varje hinder för människan att få en nära,
personlig relation med Gud själv genom
hans Ande.

När vi undviker att be om hjälp är det
väldigt lätt att vi går miste om det som
finns tillgängligt för oss. Säkert har du
varit med om att någon i din närhet hjälpt
dig upptäcka en funktion på din telefon
som du inte kände till. Något du bär
omkring på varje dag men inte utnyttjar
den fulla potentialen av. Min känsla är
att det är precis så för många troende.
Den helige Ande bor i oss och ändå går
vi miste om den outsinliga källa av kraft
och vishet som det innebär för att vi inte
ber om hans hjälp. Min enkla uppmaning
till dig är att börja varje dag med att bjuda in den helige Ande att hjälpa dig och
leda dig. Det kommer göra stor skillnad.

Det finns många symboler i Bibeln som
förklarar för oss vem den helige Ande är
men Jesus väljer att fokusera på honom
som Hjälparen. Bokstavligt betyder det

Hjälparen är din tröstare, försvarare, förebedjare, rådgivare och styrkegivare som
alltid är redo. I frälsningen flyttar Anden
in i dig och genom Andens dop kommer
han också över dig för att låta Guds kraft
verka genom dig så att det blir till nytta.

Simon Holst - Huvudpastor
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APR

maj

01

07

BÖN OCH LOVSÅNG

SEGOLSTORP NIGHT

04

09

UPPSTÅNDELSEGUDSTJÄNST

TEMASÖNDAG - DEN FÖRFÖL JDA KYRKAN

24
ELEVATE

PETER PAULSSON, OPEN DOORS

11
DNA

16
KONFAGUDSTJÄNST

21
BÖN & LOVSÅNG ”DEN HELIGE ANDE”

jun
13
SOMMARFEST TOUR

21 - 27
NYHEMSVECKAN

29
SOMMAR CONNECT

6

30
MORS DAG - BARNVÄLSIGNELSE

ELEVATE 24/4

SEGOLSTORP NIGHT 7/5

SOMMARFEST TOUR 13/6

PÅSK 28 MARS - 4 APRIL

7

KIDS
Nya ledare i GO!
Vi har värvat två nya ledare till våra GO!-ledarteam.
Här kommer en fullständig presentation av dem:
Namn: Isak Carling
:
Towe,
Matteo
På min fritid gör jag:
flitigt, umgås med
+ skapar
Favoritemojis:
alt
Utmaning till alla som läser HÄR: Var trogen i det lilla
Du kan ju trolla, varför kan du det?:
för
Bibelberättelse jag gillar: Josua och slaget om Jeriko
Be med mig för:
Riksdag

👨👩👦 👩

👶
👨
🇸🇪 ❤

👨👩👩👦

💼 av 🐮

❤️🎩 😮 🤯

👨

Namn: Karl Kultström
:
Karin
Meja
på Tiktok: ehhhhh?
Fredagsmys: Tacos och härligt
Emojis jag aldrig använt men lovar att börja använda nu:
Utmaning: Var snälla
Bibelberättelse jag gillar: Förlorade sonen
Nästan hemlig förmåga:
Vilken annan Karl är du mest lik; Karl Marx, Kalle Anka eller Kung Carl Gustaf? Kalle Anka
Be med mig för: Mina medmänniskor

👨 👧 👩
👍

👶

💕💞💓💗💖💘💝

🤫

Vi tackar Gud för våra ledare
och alla barn i GO!. Var med
och be för oss!
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oneighty
is back

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT FÅ
TRÄFFAS I ONEIGHTY IGEN?
Den 28 februari så hände
något historiskt. För första
gången, på något som känns
som en evighet, så samlades
Oneighty för att tillsammans
fira Gudstjänst igen. Vi tittar
på förmiddagens Gudstjänst
och har gemenskap innan och
efter. Det känns nästan för bra
för att vara sant och det är en
oerhört mäktig känsla att få
lovsjunga tillsammans igen!
Vi har nu tagit beslutet att
oneighty kommer att ses
så länge verksamheter för
ungdomar uppmuntras. Vi vill
göra det vi kan för att erbjuda
gemenskap och sammanhang
för våra ungdomar som har ett
evighetsvärde. Att öppna upp
kyrkan för ungdomar igen,
både på fredagar och söndagar, är det bästa som hänt
hittills 2021!

”

Det bästa med att vi får träffas
igen är såklart att få se alla ungdomar och hänga med dem! Man
känner sig närmare Gud också
när man är i kyrkan igen. Speciellt
under de här tiderna då man kan
känna sig ensam så känns det som
om man återförenas med sitt andra
hem och familj. Man känner sig
verkligen välkommen
och hemma igen.
- Mariel Bettar

”

Att ha den gemenskapen
som inte finns på distans
och att jag får börja bygga
relationer med dem som har
samma tro på Jesus igen.
- Cedric Nshimyukiza
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ELEVATE
”En dag som lyfter din lokala kyrka och ditt ledarskap”
Den 24/4 kommer vi som kyrka anordna en ledardag som lyfter
din lokala kyrka och ditt ledarskap. Vi vill dela med oss av vad vi
lärt oss de senaste tio åren som Sveriges äldsta pingstförsamling.
Dessutom har vi med oss Stephen Webb från USA. Vi bjuder in
team från andra kyrkor likväl som vi tror att det blir en väldigt bra
resurs för våra egna ledare och volontärer.
För mer info
www.skovdepingst.se/elevate

BYTE AV TAK
Den 9/3 samlades kyrkan till digitalt årsmöte
där vi bland annat beslutade att genomföra
det välbehövliga takbytet på kyrkan. Tack vare
Hjärta för Huset 2020 och sparade medel har
vi fått in de pengar vi behöver och mer därtill.
Takbytet är planerat under april och därefter
kommer fastighetsteamet vidta ytterligare åtgärder för att fräscha upp utsidan av kyrkan.
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Håll inte ut i isoleringen,
håll fast vid & sök upp gemenskapen.
Vi väntar vårt fjärde
barn och är aldrig
ensamma. Men att inte
få träffa alla vänner
i kyrkan är en sorg. I
bibelns första bok radar
Gud upp allt som är
gott, och sen uppmärksammar han att det inte
är gott för människan att
vara ensam. Gud är gemenskap i sitt väsen och
vi som församling ska
gestalta Gud i världen.
Hur är vi församling i en
tid när vi knappt får samlas, när vi uppmanas att
undvika varandra?

Jesus frågar sina lär-

jungar - ska ni också
lämna mig? På korset
utropar han - varför har
du övergivit mig? Jesus
sörjer ensamheten och
söker gemenskap med
de ensamma.
Vi som församling är gemenskap. Vi möts för att
möta varandra och den
Gud som säger KOM!

3 GörGoa Gemenskaper på G
Goa grannars gemytliga gemenskap gör grannsämja gällande.
Generationsöverskridande gemenskap genom gudstjänstfirande.
Gemenskaper med gemensam genetisk grupp gillas.

dan brohede - familjepastor
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Kvalitetsmäklare sedan 1988

FORSBERGSMÄKLARBYRÅ

VÄLSKÖTTA & VÄLBELÄGNA HEM

forsbergshuset.se • info@forsbergshuset.se • 0500 - 48 02 00

Din matbutik i Skövde
om du vill leva lite godare

Skövde

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.

YARIS –
ÅRETS BIL 2021!
59 jurymedlemmar från 22 olika länder i Europa prisar
Yaris för sin effektiva elhybridteknik, underhållande
köregenskaper och tillgängliga prisnivå.

Kort och gott, en personlig trycksaksleverantör
som levererar snabbt och finns nära dig.
Välkommen till JustNu – Sveriges lokala tryckeri

TOYOTA YARIS ELHYBRID
Pris från 199.900 kr (ord. pris från 209.900 kr)
Flex Privatleasing från 2.695 kr/mån
Sveriges bästa Toyota-återförsäljare

TOYOTA Ichiban 2021
BEST RETAILER in TOWN

Öppet: Mån-Fre: 09.00-18.00, Lördag: 10.00-14.00
Skövde: Batterivägen 3, tel 0500-100 100

12

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

N

inta

är Israels folk hade lämnat
Egypten och var på väg
mot löfteslandet, hade de
fått ett uppdrag av Gud att inta landet. Ett uppdrag fullt av utmaningar
och svårigheter. Ett uppdrag som
handlade om att lita på Gud. Trots
alla hinder var Guds löfte och budskap tydligt; inta landet!

Vår vision att nå de minst nådda
och hjälpa de mest utsatta innehåller många utmaningar. Det kan vara
stängda länder, regler och lagar
som sätter stopp eller människor
som vill motverka. Mitt i allt
detta kan det vara lätt att börja se
problem istället för möjligheter. Men
jag tror att Gud har kallat oss, flera
tusen år senare, att fortsätta inta.

Att våga lyssna in den helige Ande.
Att outtröttligt kämpa för att nå de
onådda länderna med evangelium.
Att skaka av oss bekvämligheten
och börja hjälpa utsatta och trasiga
människor.
Sakta men säkert börjar något
tändas, både i vårt sociala arbete och missionsarbete. Det är
spännande att via videosamtal
lyssna in, samtala och be tillsammans med vår nya pastorskontakt i
Nepal, att få höra rapporterna om
hur människor i Algeriet får möta
Jesus eller att dela ut matkassen till
den behövande människan. Tänk
att vi, mitt i denna speciella tid, får
vara med och se hur människor får
komma till tro. Låt oss fortsätta inta!

martin larsson - pastor
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SPRID HOPP

I PÅSK

Påsken närmar sig med stormsteg, vilket är en
av våra största högtider under året. Vad kan
vara bättre än att vara med och sprida hopp.
Vi kommer under påsken dela ut blommor till
våra 70+, frukt- och godiskorgar till sjukhuset
och påskägg till alla matkassar med Ätbart. Vill
du vara med och göra detta möjligt? Swisha
80 kr till 123 237 70 18 och märk PÅSK.

mission &
socialt arbete
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VÅRT SOCIALA ARBETE VÄXER
När du läser detta har vi precis genomfört
en flytt. Den nya basen för samarbetet med
Ätbart har tagit plats i ena delen av vårt
garage. Där har det flyttat in frysar och kylskåp,
bänkar och hyllor med olika material. Från
och med nu ansvarar vi som kyrka för att matsvinnet packas om till matkassar för behövande. Vi kommer även utöka utdelningen till två
kvällar i veckan samt hantera mottagarregister
och ansökningar.

HJÄLP TILL DE MEST UTSATTA
Vi har nu påbörjat ett samarbete med BarnSamariten.
En organisation som funnits sedan 1980 med visionen
att hjälpa utsatta barn och familjer. Som kyrka går vi
nu in och bidrar ekonomiskt och med förbön i deras
projekt Save a Girl i DR Kongo. I detta land pågår
just nu en av jordens dödligaste konflikter där kvinnor
och barn våldtas och utnyttjas. Mitt i allt detta mörker
får vi vara med och lysa hopp. Vi hjälper till att driva
ett Safe House, ett skyddat boende, för flickor i åldern
10-14 år, som varit sexuellt utnyttjade. Ledare för
arbetet är 2018-års Nobelpristagare Denis Mukwege.
Tänk att vi får vara med och hjälpa de mest utsatta.

FOTO: BARNSAMARITEN
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Gudstjanst
WWW.SKÖVDEPINGST.SE
SUNDAY SERVICE 11AM
SÖNDAG 11.00

