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VISION

”En kyrka som människor vill bli en del
av” en vision som våra pastorer Simon &
Caroline tillsammans med ledningen gav till
oss hösten 2019. Visionen satte en riktning för
vad vi vill se hända i vår församling. Under
2021 beslutade vi att påbörja en spännande
process av ett namnbyte och under några
månader har ett team bett, vänt och vridit på
namn till ett eventuellt namnbyte, som kommer
presenteras under VISION 2022.
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L E DA R E
v e m by g g er d u f ö r ?

I Tanzania bodde vi granne med Everest. En härlig mångsysslare
som passande nog även jobbade med expeditioner på Kilimanjaro.
En dag lade jag märke till att det runtom deras anspråkslösa hus
var fullt med byggnadsmaterial. Några säckar cement, ett parti
med tegelstenar med mera. Min nyfikenhet tog över och jag
frågade vad han skulle med detta till?
Everest förklarade hur han samlat ihop
pengar för att köpa tomten och till att
börja med byggt ett enkelt hus. Nu
fortsatte han att köpa på sig material
allteftersom han fick in pengar och kom
över material till ett bra pris, för att
kunna bygga sig ett större hus så småningom där hans familj skulle ha ett bra
hem under lång tid framöver.

växer fram finns potentialen för en ny livgivande rörelse där Jesus blir synlig i den
tid som nu är genom de människor som
blivit förvandlade i mötet med honom.

För några år sedan skrev min morfar
ihop en liten bok om sitt liv och berättade bland annat om hur hans mor och
far flyttade från Nordnorge och köpte sig
en tomt i Fiskarstranda på ön Sula. Det
är gripande att läsa hur de gick med
plog bakom hästen och gjorde marken
odlingsbar och bände upp stora stenar ur
marken. Senare byggde morfar ett stort
hus på tomten, därefter hans syster och
till sist även hans son som nu bor kvar
när mormor och morfar fått flytta hem till
Jesus.

I september fyller vår kyrka 110 år och
huvudbyggnaden vi samlas i 50 år. Vi
är här på grund av tidigare generationers böner och överlåtelse att se Guds
rike komma och hans vilja ske så som i
himlen så också på jorden. Generationer
dör ut och nya föds. Byggnader slits ut
och nya tar form. Historia skrivs ner och
glöms bort. Allt verkar ganska meningslöst om det tar slut med våra andetag.
Därav det stora i Jesu ord till Petrus när
han inkluderar honom att bli en del av
sina planer. Han ska bygga, han har
lovat att vara med men väljer att göra det
genom Petrus och de andra lärjungarna.
Gud är av evighet, hans ord står fast
och det han har lovat är han också
mäktig att hålla.

När Jesus frågar sina lärjungar vem de
tror att han är svarar Simon med stor
övertygelse - ”Du är Messias, den levande Gudens son”. Jesus bekräftar Simon
och ger honom till och med ett nytt namn.
Simon får namnet Petrus på grekiska,
Kefas på vardagsspråket arameiska och
Klippa på svenska. På denna klippa
säger Jesus, ska jag bygga min församling. Jesus kom inte för att bygga monument av sten eller måla vackra konstverk.
Hans tavelduk är människor som han
fogar samman till ett andligt hus bestående av levande stenar. På det sättet
blir Guds verk aldrig omodernt eller
utdaterat. Med varje generation som

Everest ville ge sin familj ett ombonat hem,
oldemor sina barn bättre förutsättningar
än hon hade haft och med Guds hjälp
kan vi ge nästa generation ett andligt
hem där de vill växa upp och bli gamla.
I mitt inre anar jag att Gud är på väg att
leda oss in i en ny missionsrörelse där det
som fötts fram de senaste tio åren ska få
växtkraft att multipliceras. Att vår respons
på Guds tilltal möjliggör för människor
som ännu inte ens vet att det är Jesus de
längtar efter att hitta hem de kommande
femtio åren. Likt Simon fick ett nytt namn
för ett förnyat uppdrag tror jag att Gud
vill ge oss ett nytt namn som andra kan
göra till sitt eget och bli en del av.

Simon Holst - Huvudpastor
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Jesus sade till honom: ”Salig är du, Simon, Jonas
son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat
det för dig, utan min Far i himlen. Och jag säger dig:
Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min
församling, och helvetets portar ska inte
få makt över den.
Matteus 16:17-18
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BÖN & FASTA
Som kyrka vill vi starta året med att fokusera
på Gud och söka hans ansikte. Under januari
kommer vi ha 21 dagar bön & fasta. Vi lever
hektiska liv och det är mycket som distraherar
oss från att vara i Guds närvaro och därför vill
vi uppmuntra dig att välja något som du kan
fasta från. Ex. på fasta kan vara: Danielfastan,
TV:n, Sociala Medier etc.
”När du fastar, blir din ande fri från det som är
av den här världen och märkbart känsligare för
Gud” - Jentezen Franklin - Fasta och Bö n

ELEVATE
Den 2 april bjuder vi in till en heldag full med undervisning,
lovsång och workshops där vi som kyrka vill inpirera och hjälpa
andra församlingar & dig att bygga kyrka.
”En dag som lyfter din lokala kyrka och ditt ledarskap”, det är en
dag som vi önskar att du ska känna dig varmt välkommen till att
delta eller bidra. Vi får besök av Øystein Gjerme och Eric Liljero,
en dag du inte vill missa.
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Next Level
I dataspelsvärldens tidevarv vill jag stjäla ett
uttryck som beskriver när man flyttar sig från en
nivå till en annan. När man uppnår ”Next level”
har man lyckats kämpa igenom ett stort antal
utmaningar och man får ett bevis på att man
har tillgång till något högre och kan där fortsätta framåt. Tillfredsställelsen att man får
tillgång till något högre är stor och man känner att man
utvecklas. Dessutom blir utmaningarna ännu
större. Detta i takt med att man växer och blir
mogen uppgiften.
Alla liknelser haltar lite men jag stannade upp
inför det som faktiskt stämmer mellan spelvärldens
retorik och vårt kristna liv.
I vårt kristna liv får vi erfara utmaningar och framgångar som förberedelse för ett större uppdrag.
Låt oss kalla det för ”Next level” eller ett steg i
utvecklingen. Gud vill nämligen att vi är i rörelse
och flyttar fram positionerna, för att ytterligare
använda ett speluttryck. Precis som i spelvärlden
kommer vi inte heller gå vidare om vi stannar helt.
Genom att följa missionsbefallningen (Matt
28:19-20) kommer vi på köpet mogna och få se
förvandlade liv.
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saker att tänka på för att bli inspirerad
till bön och fastan i januari
VI GÖR DET TILLSAMMANS

BIBELN UPPMANAR OSS TILL BÖN & FASTA

GENOM FASTAN BLIR BÖNEN MER MÅLMEDVETEN
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Skillnaden mot spelvärlden är att vi inte själva
behöver ha någon speciell kompetens för att gå
till nästa nivå. Vi kan istället be Gud om hjälp och
vägledning och sedan gå i tro att han hjälper oss
vidare. I tillägg har vi ett trumfkort i skjortärmen
som är enormt starkt, nämligen bön & fasta.
”Bönen är den mäktigaste kraften i universum, vilken står till vår förfogan. En
välsignad framgång kommer att utvecklas i Guds Församling beroende på hur
mycket de kristna ber och fastar!”
-Pastor Martin Gensichen, 1842-1927
Jesus var ivrig att komma igång i sin tjänst men
ändå avsatte han tid i bön & fastan. Det var en
förutsättning för hans fortsatta verk. Det är värt
att reflektera över och med tanke på att t.o.m.
Jesus i sin fullkomlighet behövde be & fasta är jag
övertygad om att även vi behöver detta i våra liv.
Den 10-30 Januari har vi vår årliga 21-dagars
fasteperiod i vår kyrka och jag vill verkligen
uppmana alla att passa på tillfället att deltaga.
Genom att vi gör det tillsammans kommer kraften
i våra böner vara enorm och jag är övertygad om
att Gud vill göra stora under. Då kommer vi alla
få uppleva ”Next level...”

janne lindh
församlingsledare

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

trysil
14-19 februari drar gymnasiet & avenyn till Trysil! Det kommer bli en vecka
som går till historien, vi är otroligt
peppade! Var gärna men och be för
lägret och att det ska bli en underbar
vecka med fint väder, nya vänner och
Gudsmöten!

EQUIP
Den 1 februari kommer vi starta
igång EQUIP. Där vi under 6
tisdagar kommer ha olika kurser
där du kan fördjupa in tro, ditt
äktenskap och lärjungaskap.
Tveka inte att anmäla dig!
www.skovdepingst.se/equip

HELT NYA TOYOTA
YARIS CROSS
Den är perfekta kombinationen
av SUV och småbil.
YARIS CROSS ACTIVE

Privatleasing från

2.995 kr/mån

Öppet: Mån-Fre: 09.00-18.00, Lördag: 10.00-14.00
Skövde: Batterivägen 3, tel 0500-100 100
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VILL DITT FÖRETAG SYNAS HÄR?
Kontakta: martin.larsson@skovdepingst.se

Din matbutik i Skövde
om du vill leva lite godare

Skövde

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

Har du

hittat hem än?
Låt oss hjälpa dig med
ditt nästa boende

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

FORSBERGSMÄKLARBYRÅ

VÄLSKÖTTA & VÄLBELÄGNA HEM
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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

låt oss inte tröttna
Paulus brev till galaterna står det ”Låt oss inte
tröttna på att göra gott, för när tiden är inne
får vi skörda om vi inte ger upp.” Vi har under snart två års tid levt i en pandemi. En tid
som präglat många av isolering, utanförskap,
ensamhet… Mitt i allt detta får vi påminnas av
Paulus uppmaning, som skrevs för snart 2000
år sedan, att inte tröttna på att göra gott. När
jag skriver dessa rader har vi precis varit uppe
på Cirkus i Stockholm för att vara med på inspelningen av Aftonbladets Svenska Hjältar, en
gala som sänds på TV4. Föreningen Ätbart vann
kategorin Årets hållbarhetshjältar. Ett pris vi tillsammans fick ta emot för arbetet med att ta vara
på matsvinn och omvandla det till matkassar för
behövande. Det var en stor glädje och förmån,

I

att tillsammans med cirka 45 personer från Skaraborg, vara med och ta emot detta pris för det
arbete som pågår vecka ut och vecka in. Vissa
stunder gläds vi och jublar medan andra stunder
är tuffa och kämpiga. I allt pågår ett hårt arbete för att fortsätta hjälpa människor. Personligen
tror jag den största glädjen ligger i att vara med
och hjälpa någon annan. Att lyfta blicken från
sitt egna för att se på någon annan. Vi kommer
inte ge upp, vi kommer inte tröttna, tvärtom kommer vi fortsätta att hjälpa människor tills Jesus
kommer tillbaka. Hoppas du vill vara med!

martin larsson - pastor
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37 döpta
i nepal

Under november besökte Martin Larsson och Daniel Widmark vårt nystartade arbete i Nepal. Ett pionjärarbete med fokus på att nå de minst nådda. Nepal är ett land med drygt 31 miljoner invånare
på en yta som är en tredjedel så stor som Sveriges. Drygt 80% av invånarna är hinduer. Nu kom
vi dit för att undervisa och predika, bygga relationer och lyssna in vad den helige Ande vill leda
oss i. Vi reste runt i de västra delarna av landet, ibland på vägar som knappt kan kallas vägar. Vi
upplevde en sådan värme och kärlek från folket och vi fick se många människor möta Gud, ta emot
Andens dop och vara med när 37 människor lät döpa sig. Det är en spännande tid och vi ser med
glädje fram emot vad Gud vill göra i detta land.

julhjälpen
I december gjorde vi en
satsning tillsammans med
Ätbart där vi fick vara med
och ge ut matkassar och
julklappar till 400 personer i
Skövde, Tidaholm
och Götene.
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5 00 000kr
UTDELNING GENGÅVAN
kvartal 2

walk for freedom
Lördagen den 16 oktober gick Walk for
Freedom av stapeln i 71 länder. Vi var glada
att för första gången vara värd för denna
tysta manifestation mot människohandel i
Skövde. På Hertig Johans Torg slöt drygt 100
människor upp och visade sitt deltagande för
att avskaffa slaveriet i världen. Det blev en
mäktig manifestation som avslutades med att
gå igenom Elins Esplanad. Tillsammans tog vi
många steg mot slaveri, för frihet. Vi fortsätter
att skapa medvetenhet och ser fram emot att
genomföra årets Walk for Freedom lördag 15
oktober 2022.

motorcykel
Vi har under hösten köpt
in en begagnad motorcykel för att vår pastor Raju
enklare ska kunna resa i
Nepal.

gengåvans julbord

SVENSKA HJÄLTAR
Årets hållbarhetshjälte 2021: Ätbart

I december kunde vi genomföra det
uppskattade julbordet för alla Gengåvans
volontärer. Runt 80 personer från våra
olika församlingar var med och njöt av
god mat, härlig gemenskap, rapporter
om vad pengarna går till samt musik och
underhållning av Håkan Isacsson. Vi är
tacksamma för alla volontärer som gör
det möjligt att driva vår Second Hand-butik och på så sätt göra stor skillnad för
människor i Skövde och runtom i vår värld.

mission &
socialt arbete
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GO!
😲
😀

Får jag komma varje gång det är GO?
Får vi komma på GO nästa år också?
”Låt barnen komma till GO och hindra dem inte…”
Citaten här ovanför är från några barn som börjat komma på GO under hösten. Vi vill vara en kyrka
som människor vill vara en del av och vi vill att GO ska vara en plats som barn vill vara en del av och
ta med sig sina vänner till.
Vi har haft många roliga fredagar under hösten men två riktiga höjdpunkter. En var när vi hade GO
samtidigt som vi hade Fredagsmys för barnfamiljer i kyrkan. Våra tidigare fredagsmys så har vi varit
ca 40-70 st vuxna och barn men till höstens fredagsmys så blev vi uppemot 100 personer som träffades och myste. Det var kanske inte så mycket mys men det var väldigt roligt. GO fick det härliga uppdraget att baka kladdkaka till alla 100 personer, ca 15 barn, och två ledare, letade fram de största
byttor och skålar som fanns för att blanda ihop all smet. Smått kaotiskt - men god kladdkaka blev det.
Fredagsmyset avslutades traditionsenligt med en andakt och leken tacosallad - en gigantisk ring med
barn och vuxna som springer omkring och försöker hitta en ledig plats.

️

Den andra höjdpunkten jag tänker på är när vi hade en övernattning med GO i kapellet i Skultorp. Vi
utnyttjade det finrenoverade köket till att servera god pizza från Skultorps pizzeria. Vi lekte lekar, bakade chokladbollar och pratade om Sackaios och massa annat. Det var fredagen innan alla Helgona
så på kvällen tog vi en stund då vi tände ljus och tänkte på släktingar/familjemedlemmar och vänner
som vi saknar - det blev en väldigt fin stund.
Sen rensade Clasgöran sitt hem på madrasser och kuddar och såg till att alla som ville hade en mjuk
plats att sova på. Vad skulle vi göra utan ledare som Clasgöran?

️

️

Tack Clasgöran , Annelie , Karl, Isak och Dan
för att ni gör GO till en plats som barnen vill vara på!
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oneighty
SAVE THE DATE
4/2 RECLAIM
18/3 RECLAIM
13/5 SEGOLSTORP NIGHT

Reclaim
Vi är så tacksamma och glada över att
ÄNTLIGEN kunna planera och bjuda
in till reclaim igen! Inför våren har vi
två reclaim (och ett Segolstorp Night)
inbokat! Skriv in det i era kalendrar och
bjud med era vänner och ungdomar som
ni känner redan nu! Reclaim och Segolstorp Night kommer bli FETT!
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tack herman!
Efter lång och trogen tjänst så säger vi ett riktigt stort tack till Herman Andersson för hans fyra år som ledare i Oneighty! Herman har under dessa
fyra år både varit co-lead med Caroline Holst, huvudledare tillsammans
med Ellen och co-lead igen när Ellen blev ungdomspastor.
Herman har verkligen varit en klippa i oneighty under dessa år. Hans lojalitet och hängivenhet som ledare är fantastisk. Herman har fått vara med
och leda många unga människor till både dop och en personlig relation
med Jesus!
Vad är det som har gjort att du vart med som ledare i Oneighty?
Det är för att jag vill skapa en bra, rolig & trygg plats för unga människor
i kyrkan!
Värsta och Bästa minnet från Oneighty?
Det värsta var en gång när två stycken bråkade med varandra, men det
bästa var efteråt när det blev sams igen och förlät varandra!
Vad kommer du sakna mest i Skövde?
Det nyrenoverade kontoret i kyrkan och mina ”bröder och systrar i Herren” i
Sveriges bästa församling Skövde Pingst.
Nu bär det av mot Uppsala och nya äventyr, vi i Oneighty kommer sakna Herman men önskar honom all välsignelse i det som ligger framför!
Tack Herman!
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senior
Det susar genom livets strid en fläkt av himmelrikets frid….
I adventstid har vi fått sjunga älskade psalmer tillsammans, sitta tillsammans och
glädjas över att mötas. Vi behövde det så väl efter den prövande tiden med
ensamhet och restriktioner under pandemin. Redan i juni kunde vi få gå på gudstjänst efter anmälan, nu med frihet.
Under hösten har välbesökta Dagträffar hållits varje vecka och i god
förhoppning har Skövde RPG-förening planerat detsamma för hela våren
2022.Missionsgruppen har troget mötts för att sy, sticka och virka och flera
sändningar med kläder har skickats till behövande små ut över vår värld.
När stadens äldreboenden öppnade upp för andakter i oktober månad, fick
Gitarrsystrarna åter träda i aktion och sjunga älskade sånger för och tillsammans med de boende. Den ömsesidiga glädjen däröver var påtaglig. Inför första
advent fick vi seniorer en röd begonia med en uppmuntrande hälsning från vår
kyrka. Det värmde och vi förnam tacksamt tillhörighet och gemenskap.
Nu ser vi med tillförsikt framåt. Team Senior sänder alla en varm hälsning
med psaltarpsalmen 139:5- ”Du omsluter mig på alla sidor och Du håller
mig i Din hand”.
sonja helsingwall
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Gudstjanst
WWW.SKÖVDEPINGST.SE
SUNDAY SERVICE 11AM
SÖNDAG 11.00

