ETT MAGASIN FRÅN BET:l

HAR

No. 8

Nå de minst nådda,
hjälp de mest utsatta.

HÄR
Ett magasin från Bet:L
No.8 okt-dec 2022
UTGIVARE
Bet:L Pingst
Lögegatan 1
541 30 Skövde
ANSVARIG UTGIVARE
Simon Holst
simon.holst@betl.se

2

TELEFON
0500 - 74 58 40

REDAKTION
Simon Holst, Martin Larsson

TRYCK
JustNu Skövde

E-POST
hej@betl.se

LAYOUT
Elin Lindholm

UPPLAGA
500 ex

HEMSIDA
www.betl.se

FOTO
Matilda Bladh, Elin Lindholm
Erik Forsberg, Amanuel
Mehari, Johannes Olofsson
Timothy Gustafsson

BANKGIRO
575 - 3082

SOCIALA MEDIER
@betl.se

SWISH
123 237 70 18

THE STORY OF CHRISTMAS
The Story of Christmas är en enastående
julföreställning med julens viktigaste budskap
i fokus. Föreställningen har genom åren blivit
känd för sin stora bredd på musikstilar, dans
och rekvisita. Inte heller pandemin hindrade
oss att genomföra showen, utan vi hittade
kreativa vägar framåt och i år är vi tillbaka
på stadsteatern tredje advent! Bjud med dina
vänner, arbetskamrater och varför inte vara
med i team. Tillsammans kan vi sprida julens
bästa budskap!
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L E DA R E

D i t t l j u s f ö rl o rar i n g e t p å a t t a n t ä n da e t t a n n a t
Vi springer längs fältet med brinnande strån i våra händer. Jag är hos
min vän Oscar på en av årets höjdpunkter. Gräsbrännardagen. Det
stora fältets torra, höga gräs ska brännas av till förmån för ny växtlighet
som frodas i den svarta marken.
Det är en konstform att med lagom vind,
under kontrollerade former bränna fältet
utan att tappa kontroll över spridningen
eller sätta eld på något som inte ska
brinna ner. En konstform som knappast
jag och Oscar behärskar men vi litar på
de vuxna i sammanhanget, helt uppslukade
av spänningen. Vid minst ett tillfälle fick
brandkår tillkallas.
I Johannes 8 proklamerar Jesus de kraftfulla
orden; Jag är världens ljus. Den som följer
mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets
ljus. Han gör anspråk på att i sig själv vara
en bärare av ljus, inte bara för sig själv
utan för den här världen. Det krävs ingen
profet för att konstatera att vår värld i stor
utsträckning befinner sig i mörker. Mörka
penseldrag kan målas både på global
nivå med klimatutmaningar, energikris, krig
och svältkatastrofer likväl som i vår direkta
närhet med barnfattigdom, skjutningar och
hemlöshet. Vår värld är i desperat behov
av ljus.
Även om du inte fått uppleva glädjen att
vara med och bränna gräs har du säkert
sjungit med i sången ”det lilla ljus jag har,
det ska få lysa klart”. Inte bara ska det lysa
klart utan med stark emfas ska det lysa klart,
klart, klart, lysa klart. Fascinerande som det
är att höra Jesus kalla sig själv världens ljus
är det om möjligt än mer häpnadsväckande
att han säger det samma om sina lärjungar
”ni är världens ljus!” Genom tron på Jesus
”antänds” vi och blir bärare av livets ljus.
Guds församling bär en unik kallelse att
sprida ljus i en mörk värld. När människor
ser våra goda gärningar ska de också prisa
vår far i himlen. Om tyngdpunkten endast
hamnar på att vi ska lysa klart kanske vi

tappar en aspekt som handlar om ljusets,
eldens inneboende förmåga. Nämligen
att sprida sig. Med ett litet ljus kan vi i
adventstid tända tiotals andra utan att det
ursprungliga ljusets låga förändras. Det
blir varken mindre eller större. Det har inte
förlorat något på att antända ett annat
men har inte heller vunnit något så det kan
förhäva sig och säga nu är min låga tio
gånger så stor.
Är inte meningen med våra liv just detta?
Att leva liv som inte framhäver oss själva
men sprider ljus till vår nästa därför att
vi fått möta världens ljus? En del av vår
kyrkas vision är att vi når fram till de minst
nådda och hjälper de mest utsatta utöver
hela vår värld. Behoven finns överallt och
är såväl kroppsliga som andliga. Hungriga
magar och vilsna själar. Guds ljus tränger
in i alla livets områden och kyrkan kantrar
när det diakonala och evangeliska sätts i
motsatsförhållande. Kyrkan blomstrar när
evangeliets goda nyheter om frälsning
genom tron på Jesus går hand i hand
med sociala hjälpinsatser som bistår där
behoven är som störst. Både i Jerusalem
- vårt närområde - likväl som till jordens
yttersta gräns.
Nyckeln för att kunna bränna ett stort fält är
att vara i rörelse. Att följa vinden och vara
redo med vatten där det behövs. Framför
vår kyrka ligger ett stort fält av behov och
människor som kanske inte ens vet om att
det är Guds eld som behövs för att liv på
nytt ska kunna spira? Om vi låter oss ledas
och sättas i rörelse genom Andens vind så
kan Guds ljus lysa genom oss och Andens
livgivande vatten släcka människors törst till
Guds ära.

Simon Holst - Huvudpastor
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Ni är världens ljus.
En stad som ligger på
ett berg kan inte döljas.
Och man tänder inte ett
ljus och sätter det under
skäppan,
utan
man
sätter det på hållaren
så att det lyser för alla
i huset. På samma sätt
ska ert ljus lysa för
människorna, så att de
ser era goda gärningar
och prisar er Far i himlen.
Matt 5:14-16
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OKTOBERTEMA
I oktober kommer vi ha temat ”Nå de minst nådda,
hjälp de mest utsatta”. Vi kommer få besök av
Open Doors, Sebastian Stakset, belysa frågan om
människohandel och sen avslutar vi med ”Folket
som överlevde” tillsammans med Roar Sørensen
och Ulf Cahn.
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CONNECT + SÖNDAG = SANT
Som så många av er vet och har
erfarenheter av så är småbarnslivet
härligt men också intensivt. En sak som
förändras är hur man kan vara med på
gudstjänst. Inte minst med en upptagen
man. En vanlig söndag (om jag inte är
hemma med sjuka barn :)) är jag på
KIDS tillsammans med alla härliga barn
och andra föräldrar. Varje söndag träffar
jag alltid någon från min och Simons
connectgrupp. Vi har en grupp för
familjer och de flesta av oss har barn i
liknande åldrar.
Connecten är något jag sätter väldigt stort
värde på, inte minst när livet skiftar. En
mindre grupp med människor att spegla
sig i. Där vi delar livet, ber och hinner

se varandra. I kyrkan har vi många olika
connectgrupper som ser ut på olika sätt
men med samma fokus: gemenskap,
personlig omsorg och att hjälpa varandra
ta ett nästa steg med Jesus. Det kan verka
självklart men utan varandra är det lätt
att tappa fokus. Det är ett skönt avbrott i
vardagen. Sen är det också en trygghet
inför söndagen att det finns någon där
som känner dig lite extra och om ni har
barn, även kompisar till dem.
Connecten ersätter inte söndagen utan
tillsammans stärker de varandra och blir
en naturlig plats för omsorg. Jag hoppas
att du också är med i en connectgrupp.
Om inte så är det dags!

caroline holst - huvudpastor
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tips för en lyckad Connect

DYK UPP. LÅT CONNECTEN VARA EN PRIORITET
OCH HÖR AV DIG OM DU INTE KAN.
DELTA. VAR AKTIV OCH TA ANSVAR
FÖR HUR SAMTALET BLIR.

HÅLL KONTAKTEN. LÅT CONNECTEN VARA
MER ÄN EN TRÄFF VARANNAN VECKA.
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VILL DITT FÖRETAG SYNAS HÄR?
Kontakta: martin.larsson@betl.se

BR

WIDMARK

FASTIGHETER

0709 - 66 49 55 - widmarksfastigheter@gmail.com
Boka tid
0500-484400
Besöksadress
Storgatan 26
Skövde

PRIVATLEASA YARIS CROSS
Med Easy Privatleasing kan
du känna dig trygg med en
fast månadskostnad i 3 år.
Fast månadskostnad
Ingen kontantinsats
Service ingår
Fast försäkringskostnad
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nå de minst nådda
hjälp de mest utsatta
I Lukas 4:18-19 står Jesus i synagogan i Nasaret. Han läser
från Jesajas bokrulle: Herrens Ande är över mig, för han har
smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han
har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de
blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år
från Herren.
Ett av Jesu uppdrag var att utropa frihet för de fångna, ett
uppdrag som jag tror gäller oss också. Gång på gång läser
vi i Bibeln hur Guds hjärta sträcker sig ut till de trasiga, de
fattiga, de utsatta... Vi har ett spännande tema i oktober som
handlar om att nå de minst nådda och hjälpa de mest utsatta.
Vi kommer få besök av Peter Paulsson som leder Open Doors,
en organisation som hjälper förföljda kristna runtom i världen.
Sebastian Stakset kommer och berättar om deras insatser i
Ukraina. För andra gången anordnar vi Walk for Freedom.
Ett sätt för oss som kyrka att uppmärksamma människohandeln
runtom i världen. På samma dag sker denna tysta manifestation
i många städer, både i Sverige och runtom i världen. Vi
kommer belysa vårt samarbete med BarnSamariten och arbetet
i DR Kongo. Då kommer Edo Bumba, musiker från DR Kongo,
på besök. Det kommer även bli en helg med fokus på Israel
där Roar Sörensen och Ulf Cahn kommer hit. Jag hoppas du
har möjlighet att vara med!

mission &
socialt arbete
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DET KUNDE VI ALDRIG ANA
När vi för drygt två år sedan sade ja och startade upp med matutdelning i kyrkan hade vi två volontärer.
När jag nu kikar på listan är det drygt 60 volontärer som regelbundet hjälper till. Från att vi öppnade upp
kyrkan och sorterade mat en gång i veckan har vi nu tagit över hela arbetet. I augusti meddelade Ätbart
att de avslutar med matupphämtning, vilket innebär att vi som kyrka nu driver hela verksamheten. Vi hämtar
matsvinn i butiker, sköter ansökningar, packar matkassar och delar ut. Varje vecka möter vi drygt 70 familjer,
sammanlagt över 250 personer, som kommer och hämtar matkassar. Arbetet växer och behoven är stora.
Ständigt står vi inför nya utmaningar samtidigt som vi får glädjande rapporter om att hjälpen når fram.
Människor är tacksamma för både matkassarna, samtalen och gemenskapen. Kanske du som läser är en av
dem som vill komma för att vara med? Sortera mat, brygga kaffe, välkomna mottagare… alla är välkomna
och alla behövs. Låt oss fortsätta vara en kyrka som bryr sig om de mest utsatta.

4 50 000kr
Utdelning Gengåvan
kvartal 2

39 döpta i
Nepal under
sommaren
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WWW.FOLKET.NU

Din matbutik i Skövde
om du vill leva lite godare

Skövde

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

Kvalitetsmäklare
mellan

Vänern & Vättern
sedan 1988

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 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 kontorstrycksaker,
broschyrer och foldrar till affischer, roll-ups, profilreklam 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 |GUSTAV ADOL F S GATA 4 3 , 5 4 1 4 5 SK ÖVDE
0 5 0 0 -4 6 6 7 3 0 | SK OVDE@JUSTNU.SE | WWW.JUSTNU.SE

NYTT NAMN
Den 17/9 fyllde församlingen 110 år,
detta var en stor dag för kyrkan då vi
även bytte namn. Vi firade tillsammans
med hoppborgar och ansiktsmålning för
barnen, tårta för alla, vår ordförande
Conny Brännberg höll tal och invigde
vårt nya namn Bet:L. Sen välkomnades
alla in till kyrksalen för en händelserik
gala som avslutades med en middag
i gemenskap.
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KIDS
KIDS
KIDS
”Har du berättat för M och N:s familj?”
Första gången som jag påminner en familj om kyrkans stundande Fredagsmys Sleepover så är den
omedelbara reaktionen från pojken i familjen att han vill försäkra sig om att hans kompisar ska få
höra om detta roliga.
”Får min kompis följa med till kyrkan, hon fick för sin mamma?”
Vår dotter har varit hemma hos en kompis och bland det första hon frågar när hon kommer hem är om vi
kan ta med hennes kompis i bilen till kyrkan på söndag.
”Får jag åka på Sjöhagalägret nästa år?” Frågan är typ det första som sägs till pappan som precis kommit
för att hämta sitt barn från sommarens barnläger på Sjöhaga. Barnet är på lägret därför att en kompis har
bjudit med både till kyrkan och till detta läger.
”Kan vi be för min klasskompis som är sjuk”, ”Jag vill tacka Gud för min kompis som har fått kaniner”.
Sjöhagalägret hade rekordmånga barn som deltagare och det var rekordstort deltagande från vår kyrka.
Och de två första söndagarna på höstterminen har det varit över 50 barn i KIDS. Detta beror på ledare
som väljer att ge av sin tid och energi till barnen. Det beror också på föräldrar som ser till att deras egna
och andra barn får komma till kyrkan. Det beror också på alla fina barn som bryr sig, bjuder med och
ber för sina kompisar.
Var med och be för barnen och deras familjer, be också för alla KIDS-ledare.
Med många barn i kyrkan så behöver vi många ledare - välkommen som KIDS-ledare!

KIDS
KIDS
KIDS
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youth

TACK!
Till alla volontärer i vår kyrka som på något
sätt hjälpte till under Segolstorp! Det var till så
stor välsignelse och ni bidrog till att lägret blev
så bra som det blev!
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OnEighty byter namn...
… och blir Bet:L YOUTH! Fett, eller hur? Vi är taggade, men det var vi innan när vi
hette oneighty också, detta kommer bli grymt!
Vi ser fram emot en riktigt rolig höst tillsammans i YOUTH som kommer präglas
av Connectgrupper, Fredagar, Gudstjänster, Konfa och någon gång drar iväg på
äventyr tillsammans! Första fredagen för terminen hade vi en riktigt bra uppstart
tillsammans, ”THE OFFICE” var temat för kvällen och vi invaderade kontoret i kyrkan och hade pizzafest tillsammans efter mötet = KUL! Vi hoppas att hela hösten
ska få fortsätta att vara fylld av tillfällen då vi får hänga med varandra, Gud, växa
i vår tro och bygga gemenskapen stark med varandra! Tillsammans skapar vi ett
YOUTH som unga människor vill bli en del av!

KÄNNER DU DIG FÖR GAMMAL
FÖR ATT LÄSA DENNA SIDA?
Perfekt! Då kan du bara läsa detta. De som
är yngre i vår kyrka, de som går högstadiet
och gymnasiet, kanske inte vet det än men de
behöver dina böner. Be gärna för de unga i
vår kyrka, att Gud ska vara med dem där de
befinner sig i sin vardag bland vänner och
familj. Din bön gör skillnad!

I Höst
RECLAIM
28/10 20:00
Ellen Lorentzon
YOUTH
30/9
14/10 Västerås - UNITE
11/11
25/11
2/12 JULFEST

KONFA
10 konfirmander, 4 hjälpledare (som
gick konfa förra året), Ellen & Alice
kommer ha ett roligt år på konfan
tillsammans! Vi är så glada att detta året
få välkomna konfirmander från både
Skövde, Timmersdala och Töreboda!
Vi ser fram emot ett riktigt gött år
tillsammans!
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senior
Sommaren är över och hösten nalkas. Björkens löv gulnar och rönnbären
glöder allt mer bland sitt träds ännu gröna blad.
Vi seniorer är förtrogna med denna årstids vemod. Dock finns ljuspunkter.
Första dagträffen för terminen samlade drygt 40-talet besökare. Att sjunga
tillsammans, att mötas kring kaffebord för samtal och gemenskap påminde
oss om förmånen ”att få ett ord på vägen ” även mitt i veckan. Detta har vi
och vill värna om. Därtill studiecirklar, studiebesök och promenader.
Låt oss också ta vara på det mänskliga mötet mitt i vardagen, en vänlig
blick som bevisar för medvandraren att man är sedd och allra helst några
ord. Det kan betyda så mycket i en grå vardag och oviss framtid.
Morgondagen, vad den rymmer.
Ja, det vet ej Du och jag.
Men det finns dock en, som gör det.
Honom följer jag idag.
sonja helsingwall
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Gudstjanst
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