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”Herren anförtror sig åt (umgås med, delar sina hemlig- 
heter med) dem som fruktar (vördar, respekterar) honom, 
och han visar (uppenbarar) sitt förbund för dem.”

Ps 25:14 (Kärnbibeln)

NÄRMARE DIG
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Snart tjugo år senare är vi facebook- 
vänner. Gillar något inlägg ibland,  
skriver grattis på födelsedagen och delar 
många åldrande minnen. Även om jag 
uppskattar den kontakt vi har så är det 
långt ifrån den närhet vi en gång hade. 
Det slår mig att relationen med Jesus lätt 
kan bli just så. Efter en period med nära, 
innerlig direktkontakt är det några år se-
nare som en avlägsen släkting. 
Det är helt naturligt att vi går genom livet 
med en och annan Anders som passe-
rar. På samma gång tror jag vi kan gå  
genom livet med en livslång, ihållande 
och växande relation som aldrig behöver 
lämna plats vart än livet för oss. Nämligen  
relationen med Gud genom tron på Jesus. 
Om du läser detta magasin är sannolik-
heten hög att du har eller haft en relation 
med Gud. Likaså är det inte otroligt 
att den idag inte är vad den en gång  
varit. Trots att många har den upplevelsen 
tror jag inte alltid vi kan peka på ett spe-
cifikt tillfälle då förändringen ägde rum el-
ler en tydlig händelse som förändrade allt.  
Snarare är det de små kursändringarna 
som förändrar destinationen över tid. De 
små kompromisserna leder till en plats vi 
snart inte känner igen.
Den som vill navigera mot ett utstakat mål 
måste ständigt kalibrera kursen mot en 
fast punkt. Min fasta övertygelse är att 
det bästa valet vi kan göra är att låta 
Jesus vara den punkten, genom hela  
livet. När omständigheter skiftar är han 
densamme. När vänner sviker är han tro-
fast. När en närstående dör är han upp-
ståndelsen och livet. När senast kollade 
du kursen med Jesus som utgångspunkt? 
Har du gjort det regelbundet under de 
senaste 16 månaderna av pandemi?  

Vad var viktigt för dig i början av 2020 
som du idag knappt ägnar en tanke? Att 
rensa och omvärdera längs resans gång 
är nödvändigt men risken är att vi i sam-
ma veva kastar bort det som borde bere-
das större plats. 
Ett sätt att vaka över kursen är att fundera 
kring hur vi börjar och avslutar vår dag. 
Vad är det första respektive det sista vi 
ger vår uppmärksamhet? Tänk om du  
skulle bestämma dig för att låta det vara 
Bibeln? Under våren har jag uppmuntrat 
till att börja praktisera HOFHOS; Hans 
Ord Först Hans Ord Sist. Lägg en  
öppen bibel vid din säng. Innan du  
somnar tar du upp den och läser tills något 
talar till dig som det sista du ger innan du  
sluter dina ögon. Det spelar ingen roll 
om det blir en eller tio verser men läs tills 
du fastnar för något. När du vaknar på 
morgonen upprepar du proceduren och 
lämnar den öppna bibeln vid sängen  
under dagen. Det är svårare att undvika en  
öppen bibel än en stängd. Dessutom  
mindre distraktioner än att läsa på telefo-
nen där notiser och gamla vanor lätt får 
dig att tänka på annat. Förvänta dig att 
Gud ska tala och låt det kalibrera kursen 
i ditt liv.
Den här sommaren vill vi tillsammans som 
kyrka sätta fokus på vår viktigaste relation 
i temat ’Närmare Dig’ när vi lär känna 
Gud genom Psaltaren. Det finns en stor 
hemlighet i att utveckla vår personliga 
Gudsrelation tillsammans med andra tro-
ende. Vi behöver varandra och vi har alla 
en öppen inbjudan att komma närmare 
Gud.

L E DA R E
I  L i v E t  pA s s E R A R  E n  o c h  A n n A n  A n D E R s

SiMoN HolST - HuVuDPASToR

Vi hade precis delat på en pizza, Anders och jag. Vi gick i åttan 
och kände oss som tjugo. I IFK Hjo bildade vi mittbackspar och i 
högstadiet började vi samma klass efter att ha följts åt under hela 
grundskolan. De senaste åren hade vi blivit bästa vänner, det är i 
alla fall så jag minns det. Jag skulle berätta något jag dragit ut på 

ett tag - efter sommaren flyttar jag.
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SOMMAR CONNECT  

27
SOMMAR CONNECT  

 

04 - 08
CAMP WEEK / SEGOLSTORP & SJÖHAGA  

10
SOMMAR CONNECT  

15
BARNVÄLSIGNELSE  

22
TEMASÖNDAG - ISRAEL 
SIMON HOLST & ULF CAHN 

24
DNA - EXTRA ÅRSMÖTE

29
KICKOFF SUNDAY
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KICKOFF SUNDAY 
TEAM DAY

12
KICKOFF SUNDAY  

19
KICKOFF SUNDAY 
DANIEL ALM

 

Är du i en ekonomiskt utsatt 
situation och i behov av en matkasse? 

Ring 076-005 73 71 eller maila 
till matkasse@atbart.org så 
återkommer vi snarast!

www.mathjalpen.org
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KICKOFF SUNDAYS 
 

Hösten inleder vi med fyra härliga 
kickoff sundays med start den 29/8 

där vi kommer avskilja Matilda Bladh 
som pastor och Jan Lind som ny  

församlingsledare. Vi kommer ha en 
eftermiddag med Team Day,  

Konfa-start och Daniel Alm kommer 
att predika. Vi tror på en härlig  

sommar och ser fram emot hösten. 
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CARoliNE HäGGluND  
HuVuDlEDARE oMSoRG

Orden präglar starkt skolvardagen på min 
arbetsplats. Utifrån dessa begrepp utvecklar och 
utvärderar vi lärmiljön och våra mötesplatser på 
den skola där jag arbetar. Jag tycker om orden 

och dess innehåll. 

 
Låt oss titta närmare på ordet bemötande. Vi 

skulle kunna dela ordet i BE och MÖTANDE. Det 
skulle då bli en enkel uppmaning och påminnel-
se till oss var och en om hur vi än mer kan bidra 
till att skapa hälsosamma möten.  Att BE innan 
”MÖTANDE” påverkar mer än vi kan tänka och 
tro. Att BE innan vi möter varandra gör stor skill-
nad. En kort stunds fokus på vad Guds ord lyfter 
fram gällande bemötande och förhållningssätt 

och en innerlig bön om den Helige Andes hjälp 
och kraft räcker så långt. 

Bemötande
förhållningssätt

&

3Fantastiska bibelord att be utifrån 
innan olika typer av möten: 

 
1 Korintierbrevet 13:4-7
Galaterbrevet 5:22-23

Filipperbrevet 4:8
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Den 11 maj på vårt församlingsmöte beslutade vi som kyrka 
att avskilja Matilda Bladh som pastor och att hon även ska 
gå upp i tjänst till 50 % från och med 1 Juli. Matilda har 
varit med i våran församling sedan tonåren och flyttade till 
Australien tillsammans med hennes man Emil 2016 för att gå 
Hillsong Leadership College, där hon studerade teologi och 
ledarskap. Sedan 2019 har hon och Emil varit hängivna till 
vår församling i både tjänande och gemenskap.

Fastighetsteamet har jobbat hårt under 
våren för att planera takbytet på kyrkan. 
Planeringsarbetet är nu klart och bygget 
kommer sättas igång efter semestern och 
beräknas vara klart senast under september 
månad. När taket är färdigt så kommer 
vårt fastighetsteam även bygga en mindre 
takterass med anslutning till kontoret på ca 
25 kvm samt byte/målning av plåtar. 

ny pastor 

nytt tak
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Har du 
hittat hem än?

Låt oss hjälpa dig med 
ditt nästa boende

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

FORSBERGSMÄKLARBYRÅ
VÄLSKÖTTA & VÄLBELÄGNA HEM

J U S TNU  | 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
0 5 0 0 - 4 6  6 7  3 0  |  S K O V D E @ J U S T N U . S E  |  W W W . J U S T N U . S E

N Ä R  D U  B E H Ö V E R  E T T 
P E R S O N L I G T  T R Y C K E R 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 kontors trycksaker, 
broschyrer och foldrar till affischer, roll-ups m m. 
Vi erbjuder även grafisk formgivning.

Kort och gott, en personlig trycksaks leverantör 
som levererar snabbt och finns nära dig.

Välkommen till JustNu – Sveriges lokala tryckeriTOYOTA COROLLA 1,8 ACTIVE
Pris från 239.900 kr  
(ord. pris från 246.900 kr)
Flex Privatleasing från 2.995 kr/mån
Priserna i annonsen gäller t.o.m. 30/6 -21 & kan justeras därefter.

  NNyy  bbiill  
      ii  ssoommmmaarr??

3.600 
kronor i rabatt på

SERVICE-
AVTAL

2,99 % 
KAMPANJ-

RÄNTA

Bilen på bilden är en Corolla GR SPORT med kampanjpris från 249.900 kr

Skövde: Batterivägen 3, tel 0500-100 100
lindstromsbil.se
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R ubriken är en påminnelse till 
oss från Hebreerbrevet 13:2. 
Versen fortsätter med ”för ge-

nom gästfrihet har några fått änglar 
till gäster utan att veta om det.” Vilken 
uppmaning och uppmuntran. Som kyr-
ka älskar vi att vara generösa. I maj 
hade vi besök av Peter Paulsson, ge-
neralsekreterare för Open Doors. Ett 
besök som välsignade oss så myck-
et. Två dagar senare fick vi ett mejl 
från Peter som beskrev sin tacksamhet 
över hur väl han blev bemött och om-
händertagen. Han skrev att han nog 
aldrig kommit hem med ett liknande 
helhetsintryck. Vi gläds över Peters 
mejl och önskar att alla som kommer 
till oss ska få känna samma kärlek 
och gästfrihet. Tänk om vi har äng-
lar som gäster utan att veta om det?!  

Vers 3 i samma kapitel säger: ”Tänk 
på dem som sitter i fängelse som om ni 
var deras medfångar, och på dem som 
blir misshandlade som om det gällde 
er egen kropp.” Vi fick i början på juni 
beskedet att en av bröderna i Nordaf-
rika har blivit dömd till ett års fängel-
se samt böter för att ha ”stört islam”. 
Ibland är det svårt för oss, som oftast 
har det väldigt bra här i Sverige, att för-
stå hur våra syskon får lida. Låt oss tän-
ka och be för våra bröder och systrar 
runtom i världen som idag får utstå svår 
förföljelse för sin tro på Jesus Kristus.  
 
Låt oss tillsammans bygga en kyrka 
som människor vill bli en del av. 

Glöm inte att 
visa gästfrihet

martin larsson - pastor
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NÅ DE MINST NÅDDA

Jesu uppdrag i Mark 16:15 ”Gå ut i hela världen och 
förkunna evangeliet för hela skapelsen” är lika aktuell 
idag som för 2 000 år sedan. Vi gläds över vårt fokus 
att satsa på de minst nådda. På flera fronter börjar detta 
bli verklighet. Sedan några månader tillbaka har vi regel-
bundet haft videosamtal med vår nya kontakt på plats i 
Nepal, Raju Kunwar. Nepal är till stor del hinduistiskt (ca 
81%) och var fram till 2006 den enda staten i världen 
som hade hinduism som statsreligion. Nepal är till ytan 
som en tredjedel av Sverige och har ca 31 miljoner invå-
nare. Vår pastor Raju är gift med Sono och tillsammans 
har de två barn, Philip 15 år och Angel 10 år. Var gärna 
med och be för familjen och detta pionjärarbete bland 

de onådda. 

MELLANÖSTERN / NORDAFRIKA

I maj hade vi glädjen att under några dagar få ta emot 
ett team från IBRA i vår kyrka. Som många av er vet 
är Annelie Bylund anställd av vår församling men det är 
IBRA som är hennes uppdragsgivare. IBRA fokuserar på 
att nå ut med evangeliet bland de minst nådda. Ett team 
på 5-7 personer med fokus på Nordafrika/Mellanöstern 
samlades under några dagar och vi hade glädjen att få 
umgås och be tillsammans. Tyvärr kan vi av säkerhetsskäl 
inte ge så mycket information men vill ändå säga att det 

är spännande vad Gud gör i dessa länder.

ATT BRY SIG OM NÅGON ANNAN 

På skärtorsdagen samlades några ledare med barn i kyr-
kan för att packa in stora och välfyllda korgar med frukt 
och godis, för att sedan åka till sjukhuset i Skövde. Vid 
akutmottagningen kom personal från de olika avdelning-
arna ut för att ta emot korgarna. En känslosam stund där 
tårarna var svåra att hålla tillbaka. Enhetschefen Sabina 
Kalabic berättar: ”Jag blev väldigt rörd. Det är någon an-
nan som också tänker på oss i den här svåra situationen.” 

 

UTDELNING GENGÅVAN
Försäljningen för kvartal ett har gått bra och i april beslu-
tades om en utdelning på 250 000 kr till varje huvudman 

för vår Second Hand-butik Gengåvan.

VISUM KLART

I mitten på mars landade Mikael Bister i Sverige för att 
ansöka om nytt visum till Sydafrika. Efter fullgjord ansökan 
och lång väntan så kom det positiva beskedet att visuman-
sökan blev beviljad. 23 april åkte Mikael för att hämta 
upp visumet, samma dag gjorde han ett Covid-test för att 
dagen efter få besked för att sedan flyga hem till Sydafrika 
på söndagen. Vi tackar Gud för att allt har gått vägen och 
för ett visum som nu sträcker sig fram till november 2022.
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KIDs

Sommarutmaning! 
Bjud en vän på glass eller fika 

Släng soporna åt grannen
Bygg en koja 

Utmana mamma eller pappa 
 på vattenkrig

Skicka gärna bilder till 

kids@skovdepingst.se 

Närma er Gud  
så ska Han närma sig er
Jakob 4:8

färglägg gärna 
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en 6 juni firade vi Sverige i KIDS och då fick alla 
barn skriva på en stor Sverigeflagga. På det gula korset 
skrev barnen saker de var tacksamma för i Sverige och 
på de blåa fälten skrev de sådant som de ville skulle 
förändras.

Här är vad de skrev på det gula korset:
Inte krig på 200 år. Bostad. Man får säga vad man vill. 
Mat. Att man får komma hit(kyrkan). Sjukvård. Lön för 
jobb man gör. Jämställdhet. Gemenskap. Valmöjligheter. 
Frihet. Man kan bada. Skola/förskola. Vänner.

Här är vad de skrev på de blåa fälten:
Hemlöshet. Psykisk ohälsa. Bråk. Människor som är ut-
anför. Man dödar sig själv. Rasism. Fattigdom. Corona. 
Sjukdomar. 

Spejarna som skulle bespeja det förlovade landet såg 
alla samma sak, det goda och det onda i landet. Men 
Josua och Kaleb trodde de kunde övervinna det onda 
därför att Gud var med dem. Tillsammans kan vi tacka 
för det goda i vårt land och be och agera för en för-
ändring av det vi tycker är dåligt. Gud är med oss.

Din matbutik i Skövde 
om du vill leva lite godareom du vill leva lite godare

Skövde

KIDS är igång hela sommaren 
och har en höjdpunkt vecka 
31 då vi är med på Sjöhaga- 
lägret.  Förra året fick vi  
styra om till dagläger men i 
år ser vi möjlighet att göra två 
mindre läger med en och två  
övernattningar. Ett rekordstort 
gäng barn från KIDS (16 st) har  
anmält sig till lägret!! Var med  
och be för detta läger och alla 
barn och ledare som  är med.

D



16

igone   
3 saker du INTE får missa i sommar: 

SEGOLSTORP 4-8/8 Hubben Edition!  
KRIK 7/7 & 21/7  

Sommar Connect & After Church!

hty
180 NEWS!

Vi har fått två nya ledare till Oneighty, så kul! Wilma Lorentzon  
(det är sant, det finns fler Lorentzons…) och Marcus Gustafsson är 
namnen på våra nya stjärnor och de kommer börja hänga med oss 
på fredagarna i höst! På tal om höst, Den tjugonde augusti kl: 19.30  
startar fredagarna med Oneighty igen- skriv in det i alla dina  

kalendrar redan nu! 

Vill du veta vad som 
händer i Oneighty? 

Följ oss på instagram 
@180skovde eller skicka  
ett sms till 070 8732283  
för att komma med i våra 

sms-utskick!
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ig
SEGOLSTORP 2021 

Sommaren är här och sommarens höjdpunkt för Oneighty är såklart Segolstorp! Vi 
älskar läger och tror att detta året kommer bli bättre än någonsin. Segolstorp 2021 är 
likt förra året en HUBBEN EDITION vilket betyder att Segolstorp är på olika platser runt 
om i Skaraborg. Varje morgon och kväll tar vi del av möten gemensamt som sänds live 
från Segolstorp. Skövdes hubb kommer att vara på Missveden, en lägergård utanför 
Hjo, och vi är så taggade på detta! I år är alla möten exklusivt för de som är anmälda, 
se till att anmäla dig för att säkra din plats och ta med dig dina vänner på sommarens 

absolut bästa vecka! 

Anmälan och info: segolstorp.se eller hör av dig till ellen.lorentzon@skovdepingst.se

hty
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Promenader i RPG:s regi för oss seniorer har börjat. 
Måndagen 10 maj vandrade ett femtontal i ängder-
na i Garparör. Bland hamlade träd lyste vitsippor, som  
vände sina kronblad mot ljuset, tillsammans med svalört, 
lungört och viol. Bofinken sjöng och även en korp sälla-
de sig till sångkören. Gemenskapen var god och gläd-
jen att få ses och mötas påtaglig.

 
Tisdagen den 15/6 var vi bjudna på Café i kyrkan 
där pastorsteamet hade ordnat en mycket fin stund för 
oss seniorer. Där vi serverades gott fika, sjöng sånger,  
Simon delade ett ord om sommarens tema ”Närmare 
Dig” och delade nattvard tillsammans. Vi alla har läng-
tat efter gemenskap och det var en välsignad stund.

Inför kommande höst har Dagträffar nu planerats,  
varje vecka med start i slutet av augusti. Vi räknar med 
att distribuera höstens program i god tid innan augusti 
månad.

Allra mest har vi längtat efter att få mötas till gudstjänst i 
vår kyrka, att tillsammans lyssna till sång och predikan, 
se varandra och känna gemenskap och glädje under 
vår livsvandring. Den 6/6 började vi fira Gudstjänst på 
plats där anmälan krävs. Nu är du varmt välkommen att 
fira Gudstjänst i kyrksalen/tältet eller online.

Till sist vill jag önska dig, 
Han som håller hela världen i sin hand har omsorg om 
Dig och mig.

Så har vi spanat efter ljuset i tunneln efter lång tid av distans, ensamhet och 
längtan efter att mötas igen.

senior

sonja helsingwall 
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Gudstjanst 
WWW.SKÖVDEPINGST.SE

SUNDAY SERVICE 11AM
SÖNDAG 11.00


