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Vår kyrka finns till genom det generösa  
givandet av alla som ser Skövde Pingst 
som sin kyrka. Tack vare det och Guds nåd 
har vi funnits i snart 110 år. Genom åren 
har också extraordinära insatser gjorts 
där människor gett utöver det vanliga och  
möjliggjort expansion och tillväxt - detta är  
precis vad hjärta för huset handlar om. Där vi 
ger utöver det vanliga för att vi tror på kyrkans 
vision att se fler människor få ett förvandlat liv 
i mötet med Jesus. Hoppas du kan vara med 
i höstens insamling den 18/9 och bära fram  

din gåva. 
 

 HJÄRTA FÖR HUSET 
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I efterhand kan det framstå som en  
gullig berättelse om ungdomlig naivitet. Eller  
kanske någon reagerar på hur man kan  
manipulera en tonåring på det sättet? Men 
för mig var det varken naivitet eller mani- 
pulation som var orsaken. Det var något 
heligt och självvalt. Än idag kan jag tänka 
tillbaka på det där nyåret och se att jag  
lärde mig något dyrbart. Jag ville inget  
hellre än att leva hundra procent för Jesus 
och låta det märkas även genom mina  
ägodelar.

När det nu gått nästan tjugo år sedan 
det där nyåret funderar jag på om Jesus  
fortfarande har samma självklara förstaplats 
i mitt liv? Utan att tveka vill jag svara ja 
men frågan är hur det syns och märks i mina 
val? Kan jag se mig själv som en helhjärtad 
lärjunge och generös person baserat på hur 
jag levde några år av mitt liv som tonåring 
och ung vuxen?

Det är lätt att säga att det är annorlunda 
nu. Att det är lätt att ge allt när man lite har. 
Det är skillnad mitt i livet med allt ansvar 
som nu vilar på mina vuxna axlar och alla  
personer som förlitar sig på mig. Räkningar  
ska betalas, ägodelar och åtaganden  
förvaltas. Det går inte att jämföra insatsen 
som 15-åring och 35-åring och jag tror 
inte det är det som Gud vill komma åt. Det 
jag vet är att han är lika intresserad av mitt  
hjärta idag som han var för 20 år sedan.

Att trona på minnen från fornstora dar bör 
inte användas som ursäkt att inte söka 
Guds storhet i den tid som nu är. Vare sig 
i våra personliga liv eller i vår kyrka. För 
snart tio år sedan hade jag förmånen att 
leda vårt 100-årsfirande. Att läsa in mig på  
kyrkans historia var verkligen berikande och 
något jag ofta återvänder till. Ungefär vid  

samma tid som jubiléet läste jag en intervju 
med Christina Stenbeck. Tio år hade gått  
sedan hon som 25-åring blivit arv- 
tagare till Jan Stenbecks mäktiga företags- 
imperium. Hon sa något som talade rakt in i det  
jubileum vi förberedde; ”Det är alltid nyttigt att  
hedra det förflutna och bejaka vår grundares  
visioner och djärva beslut, men bara om du 
är beredd att gå vidare som följd.”

Sättet vi hedrar de generationer som gått 
före är genom samma överlåtelse, tro och 
vilja till uppoffringar som de. När vi nu  
fyller 110 år upplever vi ett tilltal om en 
ny missionstid. Efter ett årtionde av inre  
förnyelse manar Gud oss att gå ut. De  
tillbakablickar vi gör för att minnas Guds 
trofasthet och vunna segrar vill Gud  
använda som en språngbräda in i det som 
ligger framför. Vi drömmer om nya platser, 
ett socialt center, missionsinsatser utöver 
världen, kreativitet och resurser som når 
ut; Och att året då vi döpt flest i kyrkans  
historia inte fortsätt ska vara 1931 (45  
personer döptes under det som kom att  
kallas Segerns år). Anden manar oss att  
fullborda vårt lopp med samma passion och 
uppoffring som när vi började.

Nyårsafton markerade sista dagen på  
konferensen och min plånbok var helt 
tom. När jag satte mig på morgonmötet  
ganska långt bak insåg jag att jag inte  
hade de 150 kr som behövdes för en biljett  
till kvällens nyårsmiddag. I mötet skickades 
några värdar ut för att dela ut fribiljetter. 
En av dom sprang hela vägen längst bak 
och vek in på min rad, trängde sig förbi de 
personer som satt utanför mig på raden och 
sträckte sig över den sista och gav just mig 
en biljett!

L E DA R E
D E t  ä R  L ä t t  At t  g E  A L Lt  n ä R  m A n  L i t E  h A R

SiMoN HolST - HuVuDPASToR

Det var nyårskonferens och jag var femton år. Jag fick möta Gud och 
med glädje gav jag bort alla mina julklappspengar i de insamlingar 

som gjordes. Det kändes så självklart även om mamma rynkade lite på 
näsan när jag kom hem och ville ha hjälp att föra över pengarna.
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”Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv, 
bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av 

Herren Jesus: att vittna om Guds nåds evangelium.” 
Apg 20:24
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28 
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KYRKAN 110 ÅR // HJÄRTA FÖR HUSET 
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DNA 
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PELARE
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SOMMARENS TEMA

Sommar
Den 12 juni startade vi vårt 
sommartema ”Världens bästa 
coach” ett tema om livet med 
den helige Ande. Våran längtan 
är att vi som församling ska få 
tag på och lära känna den helige 
Ande. Missa inte sommarens 
Gudstjänster, online och på plats!
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Hösten 2010 flyttade jag till Skövde. 
Jag hade precis avslutat ett år som 
ungdomspastor i Pingstkyrkan Lidköping. 
Den våren upplevde jag tydligt hur Gud 
kallade mig vidare. Från att jag trivdes 
bra och trodde jag skulle spendera 
många år i Lidköping upplevde jag hur 
den helige Ande visade mig något nytt. 
Men det innebar steg i tro. Var skulle jag 
bo? Vad skulle jag jobba med? 

Ofta innebär varje nytt steg med Gud 
ett steg i lydnad. Att våga gå, även 
om man inte ser allt. Så här tolv år  
senare är jag glad och tacksam över Guds  
trofasthet. I mitt inre talar den helige Ande 
igen. Något nytt, något spännande ligger  

framför. Den första augusti kliver jag in på  
heltid i kyrkan. När vi i april beslutade att  
ändra namn till Bet:L, var det för att vi  
ville markera en ny missionstid. En tid 
där vi önskar se många människor bli 
förvandlade i mötet med Jesus, men 
även för att möjliggöra visionen att  
etableras på plats efter plats. Att få 
möta sociala behov i vår egen stad, där 
människor får uppleva Jesu kärlek genom  
praktiska handlingar eller att höra  
rapporterna om förvandlade liv i Nepal, 
Syrien eller Nordafrika, är bara början 
på vad Gud vill göra. Låt detta vara  
starten på en ny missionstid!

MARTiN lARSSoN - PASToR 
 

en ny missionstid

3saker för att bli delaktig i  
en ny missionstid

GÅ MED I ETT TEAM  
OCH BÖRJA TJÄNA

LÄS BIBELN VARJE DAG OCH LÅT  
DEN HELIGE ANDE TALA

VÅGA GÖRA NÅGOT DU INTE  
GJORT TIDIGARE
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lindstromsbil.se

Nu är bZ4X äntligen här. Njut av 511 km räckvidd 
(enligt WLTP) och ett helt nytt fyrhjulssystem.  
Boka en provkörning redan idag.   

EN HELELEKTRISK SUV FRÅN TOYOTA

PREMIÄR FÖR bZ4X

KYRKAN 110 ÅR   28/8 -18/9 

Våran församling fyller 110 år den 17 september, 
detta kommer vi fira med fyra fantastiska söndagar 
med talarna Christine Viklund, Andreas Nielsen, 

Pelle Hörnmark och Simon Holst.

Lördagen den 17/9 kommer vi fira kyrkans  
födelsedag, detta gör vi genom att ha ett 110års 
kalas mellan klockan 14.00 och 19.00 med  

hoppborgar, gala och middag. 

Varmt välkommen att fira denna stora dag 
tillsammans med församlingen! 
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J U S TNU  |GUSTAV  ADOLFS  GATA  43 , 541  45  SKÖVDE
0500 -46  67  30  |  SKOVDE@JUSTNU .SE  |  WWW. JUSTNU .SE

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 mer än 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, profil-
reklam 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 tryckeri

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

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

Skövde

ÖVERLEVDEsomFOLKET
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Under det senaste året har vi sett att det  
kommit många nya människor till  
kyrkan och inte minst unga vuxna. Från 
hösten 2021 har vi växt från att vara 
två connectgrupper till fem, med cirka 
70 aktiva unga vuxna. Av dagens 649  
medlemmar är 40% mellan 20-40 
år. Bland dessa finns även ett stort  
intresse av att vara med i team och tjä-
na i kyrkan, allt ifrån att dela ut mat 
till behövande under veckorna, leda  
connectgrupper, Oneighty och ”GO!” 
på fredagar, till att vara med och tjäna 
på söndagar.
Patricia Ahlin (27 år) är en av de unga vuxna 
som dök upp i höstas och som sedan dess har 
blivit medlem och valt att göra Skövde Pingst till 
sin kyrka. Idag är hon med i en connectgrupp, är 
med och tjänar i team och älskar församlingen 
och rörelsen som är i kyrkan.

Du är inte uppväxt i vår kyrka, kan du berätta 
hur det kommer sig att du har gjort Skövde 
Pingst till din församling?

- Ja, förra våren flyttade jag till Skövde, från att 
tidigare ha pluggat i Örebro. Då jag kommer 
från Hjo så var jag en del i den här kyrkan som 
tonåring, därför visste jag om den och att det 
var en fin församling och ville ge det en chans. 
Som tonåring var min bild av kyrka i stort tyvärr 
inte så positiv och jag hade svårt för kristna  

relationer. Jag umgicks hellre med människor 
utanför kyrkan än innanför kyrkan på den  
tiden. Men Gud förändrade min övertygelse 
när han flyttade mig till Örebro, där jag möttes 
av fantastiska människor och en kärlek jag inte 
hade mött innan. När jag sedan flyttade till 
Skövde och började gå till den här kyrkan, lade 
Gud en kärlek till den i mitt hjärta. Dessutom 
dök plötsligt många människor upp som jag 
har lärt känna och Gud har lett mig på ett 
fantastiskt sätt.

Vad har kyrkan och vårt unga vuxna-arbete fått 
betyda för dig?

- Det är där jag har min familj, mina trossyskon. 
Kyrkan är mer än att bara gå till kyrkan på 
söndagar, jag tror att kyrkan är där jag är i 
vardagen, men kyrkan är mitt hem. Jag har 
blivit överraskad över vilket positivt bemötande 
jag har fått.

Det betyder även mycket att det är en 
församling som är utåtriktad, som längtar efter 
att nå människor och vill framåt. Man får även 
möjligheten att utvecklas i sina gåvor och växa 
i lärjungaskap. Jag tror att lärjungaskapet 
främst handlar om vår egen relation med Gud, 
men våra gåvor får också komma i funktion  
i församlingen.

Det märks att det händer grejer i den här  
kyrkan, det är en frisk vind och kommer många 
nya människor, och det vill jag vara med i!

UNGA
VUXNA 
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mission &
socialt arbete

standing strong together
Vi återkommer ofta till vad som är vårt uppdrag; att nå de minst nådda och hjälpa de mest utsatta.  
Förföljelsen mot kristna ökar runtom i världen och behoven växer. Förra året hade vi glädjen att få besök av  
Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors. Ett uppskattat besök som väckte något i oss. En längtan att 
stå med och stötta förföljda kristna med fokus i Nordafrika och Mellanöstern. Under våren har vi valt att gå med i 
deras församlingsnätverk som heter Standing Strong Together. Ett nätverk av församlingar som vill stå med våra  
förföljda syskon. Det innebär att vi regelbundet ber, stödjer insatser, informerar och avsätter medel. I mars  
satte vi över en gåva på 50 000 kr till Open Doors arbete. Den 9 oktober kommer vi få besök av Open 
Doors, för att lyssna in vad som händer och sker i arbetet. Boka gärna in det. 
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bussar till ukraina
I mitten på april fick jag frågan från John 
Nordström om vi som kyrka ville vara med 
och göra en insats för det krigsdrabbade 
folket i Ukraina. John hade i sin tur tackat ja 
till att köra ner en buss till Polen, som sedan 
skulle köras in till Ukraina. På bara några 
få dagar kraftsamlade vi och fick loss hela 
pallar med hygienartiklar samt att människor 
kom med kläder, konserver, mediciner och 
hygienartiklar. Vi fyllde upp en minibuss 
och två släp. En dag senare kördes allt ner 
och packades om i två stora bussar för att  
sedan köras ner till Polen. Väl nere i Polen  
möttes John och den andre chauffören upp av  
ukrainska pastorer som fick ta emot två  
fullastade bussar med förnödenheter till  
lidande människor, även bussarna över- 
lämnades. Ett stort tack till alla som på kort 
varsel var med och gjorde en stor insats. 
Organisationen vi samarbetade med var 
Tjernobyl-barnens oas. 

450 000kr  
utdelning gengåvan 

kvartal 1

socialt arbete
I skrivande stund sker en ny fas i vårt sociala  
arbete med matutdelning. För cirka ett år sedan tog vi  
beslut att öka matutdelningen från en dag i veckan 
till två dagar i veckan. I samma stund beslutade 
vi även att utöka vårt engagemang genom att  
flytta basen för arbetet från Ätbarts lokaler till våra  
lokaler. Ända sedan starten har det varit ett 
nära samarbete med föreningen Ätbart. De har  
tagit hand om mottagare, avtal med butiker, upp- 
hämtning av mat mm. Vår del har varit att bistå 
med lokaler samt att ta emot all mat, sortera den, 
paketera i kassar samt att dela ut till alla mottagare 
som kommer. Från juni månad kommer vi att sköta 
alla delar. Ätbart tar en paus under juni - augusti, 
för att utvärdera sitt arbete och se hur de ska göra 
i höst och framöver. Vi ser med spänning fram emot 
vad detta kommer att innebära. 

Ca 25 000 kr 
har vi skickat till 
Nepal för att  
färdigställa en  

ny kyrka.
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”Vad ska du göra i Sommar?”

”Sova och åka på Sjöhagalägret!”

Frågan och svaret hördes på vårens sista GO!, då vi var 16 barn som var uppe på Billingen 
och hängde och grillade krabbelurer. Vilket bra svar - vila och Sjöhaga(=110 barn, massa 
lek, god mat, bibel, bön, samtal, dåligt med sömn).  Här kommer 10 tips för VILA och 10 
tips för FEST i sommar. Kryssa i vilka ni gör så kan ni ha koll på om ni har balans mellan vila 
och fest:

🥱...Jag tror jag s🚶 mmar

KIDS

VILA

🚶 v️id 🏊

🏊  ️i 🏊 i 🏊 +️ sjön

Låna en 📘 och läs som en 🦥

😴 i 😴+🎒-rygg under 🌌

🎣 🐟

❌🖥❌📱❌📺  i 🏪 h

👂till 🐝+ -gien i 🚗

🎧 på en 🎶 i en 🚣

🛌 och👃på 🌼🌷🌹

👀 på 📺 när det 🌧

🤗   på 🔥🌽🥩🌭🍔

🚗 till Ny+🏠 eller 🌊+haga

🤗🏘 på 🍓🍓och🍦

Packa 🥪🧃🧺 åk 🚙 till 🏖

😴🛏 över hos en 🐄+mp+🧊

Spela 📺🕹med 🐄+mp+🧊+ar

💦 + 🚴 - n - l a  med +nar

🚴️ till 🚶 och ️➡

🚶➡️⛪️️

Gör egna ✈ och ✈ -️plan

FEST
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KIDS
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Sommaren närmar sig och det gör även Segolstorp!

Segolstorp är tillbaka på gården för alla deltagare, teamare och ledare och i skri-
vandets stund är vi en bit över 300 som ska med på lägret! Vi tror på det bästa 
lägret någonsin, det skriver vi varje år, men det fantastiska är att det verkligen blir 

bättre och bättre!

Vi har stor förväntan på denna vecka! Både att ungdomar ska få nya minnen och 
vänner för livet men främst att Gud ska få möta ungdomar och att de ska få sina 

liv förvandlade i mötet med honom. 

Vi har laddat upp med det sjukaste Tribal Wars någonsin (spana in trailern på 
hemsidan, den är galen!!!), merchen är fire, morgonsoffan kommer nå nya höjder 
och kvällsmötena kommer att koka! Gör allt du kan för att vara med, du vill inte 
missa Segolstorp 2022! Är du mellan 13-19 år, häng med som youth! Är du 19 
och äldre (alltså född 03 eller tidigare) så missa inte chansen att vara teamare! 

Anmäl dig på hemsidan, där finns all info som du behöver! 

segolstorP 2022 
 not ashaMed
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I höst

RECLAIM 
9 september
28 oktober

Uppstart oneighty 19 augusti

oneighty

VOLONTÄR SEGOLSTORP

För dig som varken kan vara youth eller  
teamare så finns chansen att vara med på  
lägret i sommar som volontär! Du kan vara 
med i köket, vara dag- eller nattvakt, baka 

kakor eller bullar! Hjälp oss att göra det bästa 
lägret någonsin och anmäl dig som volontär! 

Det spelar ingen roll vem du är eller hur  
gammal du är, du kan vara med och tjäna! 

Gå in på hemsidan och fyll i formuläret vilka 
dagar som du kan vara med, onsdagen är vår 
ansvarsdag i Skövde, men kan du vara med 
någon annan dag är det såklart välkommet  

det med! Hör av dig till Ellen om du  
har frågor!

ska
nna

 mig

 med mobilen!
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Så löd inledningssången vid vårterminens sista Dagträff, 
vilken gick av stapeln i Pingstkyrkan. Drygt 90 talet  
lyssnare deltog och sjöng med då Anders Jaktlund 
och Mattias Johansson gav oss ” Einar Ekberg i 
ord och ton”, med rikt urval ur den store sångarens  
Amerikarepertoar. En tiomannakör bistod Mattias  
Johansson där även gitarr och dragspel bidrog till den 
musikaliska upplevelsen.

Det har varit mycket god tillslutning vid Dagträffar sedan 
9 februari, då vi tilläts att åter mötas till sammankomster 
inomhus. Behovet av gemenskap, vilket vi i vår ålders-
grupp saknat under lång tid, kunde äntligen tillgodo-
ses. Likaså studiecirklar, litteraturcirkel samt promenader 
då vädrets makter tillät har också bidragit till gemen- 

skapen för oss. Detsamma för olika studiebesök samt 
Vårresan, som i år gick till Närke och bjöd på nya upp-
levelser, samtal och kontakter. Även vid gudstjänster i 
vår kyrka har vi kunnat närvara fysiskt sedan 9 februari.  
Antalet som utnyttjat denna möjlighet har ökat, även 
om en hel del fortsatt att lyssna online eller via Öppna  
kanalen. Som en extra uppmuntran fick vi äldre en vacker  
begonia inför påskhelgen att pryda vårt hem med.

Nu ser vi framåt mot sommar, sol och kanske besök 
av länge saknade anhöriga och vänner. Dessutom  
gudstjänst varje söndag via det sätt vi väljer, på plats 
i vår kyrka eller online. Väl mött för uppbyggelse  
och gemenskap!

senior

soNjA helsiNgwAll 

”Gud är trofast! Så ljöd sången bland Guds folk i forna dar. 
Samma sång från tid förgången tonar ännu lika klar. 

Han som förr sitt folk välsignat är för oss densamme än. 
Gud är trofast, Gud är trofast! Sjung det om och omigen!”
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SOMMAR CONNECT 
Glöm inte bort gemenskapen i sommar!  
Vi ses på sommar connect, relationella 
samlingar för alla åldrar varannan vecka 
kl 18.30. Picknick i norrmalm, Grill 
hos Färnestav och kafferep i kapellet i 

Skultorp. Hoppas vi ses! 



Gudstjanst 
WWW.SKÖVDEPINGST.SE

SUNDAY SERVICE 11AM
SÖNDAG 11.00


