
årsrappo
rt

2022



2

ADRESS
Bet:L Pingst  
Lögegatan 1 
541 30 Skövde

TELEFON
0500-74 58 40

E-POST
hej@betl.se

HEMSIDA
www.betl.se

SOCIALA MEDIER
@betl.se

BANKGIRO
575-3082

SWISH
123 237 70 18

TRYCK
JustNu

i
I din hand håller du 

Årsrapport 2022 
från Bet:L. I år har 
rapporten fått en 

helt ny utformning 
och följer vår vision. 
Tack Jesus för året 
som gått och tack 
till alla som är en 

del av Bet:L.
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När Jakob går och lägger sig i ödemarken* med en sten 
som kudde är han på en mörk och enslig plats. När 
han vaknar har han mött Gud och brister ut - Gud är 
verkligen på denna plats och jag visste det inte!

I oktober 2021 nämnde Simon i sin predikan att vi är i 
en process av att kanske byta namn på kyrkan. Det var  
Hjärta För Huset och predikan hade temat Levande  
stenar utifrån Jakobs upplevelse i ödemarken som 
resulterar i att han ger platsen ett nytt namn, Bēt ’Ēl - Guds 
hus. Jakob önskade att platsen skulle bli ihågkommen av 
kommande generationer och där de också skulle få möta 
Gud precis som han själv hade gjort. Vid tillfället fanns 
inte en enda tanke på att namnet på vår kyrka skulle 
komma att bli just Bet:L.
Idén att byta namn har funnits under lång tid och något 
som vi hörde Anita Lundqvist tala om första gången för 
säkert femton år sedan. Hon var tidigare församlingsledare 
som nu är hemma hos Jesus. Ungefär ett och ett 
halvt år innan vi fyllde 110 år väcktes tanken om att  
kanske byta namn i samband med detta för att markera 
en ny tid. När kyrkan fyllde 100 år hade vi ett fantastiskt 
jubileum fullt av tacksamhet för Guds trofasthet. I 
samband med detta predikade vår dåvarande föreståndare 
Sven om ”hundraåringen som föder nytt liv” utifrån  
berättelsen om Abraham och Sara. En hundraåring som 

föder är ett mirakel och långt ifrån en självklarhet. Alla som 
fått barn vet också att en graviditet kan vara mödosam för 
att inte tala om själva förlossningen. Samtidigt överväger 
förväntan och glädjen över det nya livet som växer 
fram den smärta det medför. På många sätt beskriver 
detta de tio år som ligger bakom. Trots smärta har nytt 
liv sett dagens ljus och gett oss många anledningar att 
vara tacksamma. Vi kan se tillbaka på tio år av tillväxt 
med 174 döpta och 342 nya medlemmar välkomnade 
2013-2022. Under samma period har 213 medlemmar 
lämnat. Så få har inte lämnat under en tioårsperiod  
sedan 1920-talet. Sammantaget 555 dyrbara människor.
Ett nytt namn i sig har inget större värde om det inte är 
kopplat till ett tydligt varför. Om vi bara tänkt vara kvar 
på samma plats och fortsätta göra samma sak finns det 
inget syfte att byta namn. Utifrån den förnyelseprocess 
vi gått igenom har vi upplevt en kallelse att ge det vidare 
och tänka större än vårt eget sammanhang; För att 
markera en ny missionstid och möjliggöra för visionen 
att etableras på plats efter plats. 

*1 Mos 28:10-22

GUDS HUS ÄR 
VÅRT HUS

i
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”En kyrka dit du alltid kan komma, som 
du längtar efter och vill bjuda med dina 

vänner till för att du på riktigt tror att 
det gör skillnad.”

49
 nya medlemmar

17 genom dop
20 inflyttade

12 egen bekännelse

+37
under 2022

största ökningen 
sedan 1975

12
medlemmar som lämnat
5 flyttat hem till Herren
3 till andra församlingar

4 utträde

19
dop 

 

DOP: 19 st
9/1 Natalia Almeida

20/2 Leonora Rexhaj ej medlem

6/3 Lucas Landin

6/3 Philip Mukete Bondongo

6/3 Bah Gospel Fonghoh 

13/3 Ann Louise Olsson ej medlem

3/4 Markus Tjällman ej medlem 

24/4 Nora Sköld

22/5 Yael Kateferi

5/6 Esther Nshimyukiza

28/8 Olga Rodrigues

28/8 Aliya Murekatete

28/8 Madeleine Selke

18/9 Glory Fogham

18/9 Jackson Walo 

2/10 Emil Nohlgren

2/10 Stivana Nohlgren

31/10 Catarina Jonsson

27/11 Viktor Beitiku 

FLYTTAT HEM TILL 
HERREN: 5 st

4/2 Marit Söderberg

10/3 Ulla-Britt Kjellgren 

8/4 Hans-Olov Waldenvik

16/4 Rauni Lahti

16/12 Gittan Roos  

670
medlemmar

356 st  kvinnor
314 st  män

medelålder: 45,6 år
0-20 år   43 st

21-20 år   277 st
41-60 år   181 st
61-80 år   141 st

80+  år   29 st
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”Där Guds påtagliga kärlek förvandlar mängder av människor från 
mörker till ljus, kaos till frid, själviskhet till generositet och från liv 

utan mening till att upptäcka Guds plan med deras liv. Där dopvattnet 
aldrig kallnar och människor i olika åldrar, från olika bakgrund, varje 

vecka säger sitt JA till Jesus.”

VITTNESBÖRD - Linda Gyltman
Jag hade i många år sökt filosofiska sanningar om livet, 
vem jag är och vad jag hade för livsuppgift. Samtidigt 
uppfostrade jag 4 barn, och drabbades av en kronisk 
sjukdom.  Sökandet fortsatte och efter många år av olika 
helandemetoder inom det nyandliga lyckades jag till 
slut bli frisk.  Ändå saknades någonting och sökandet 
fortsatte. Till slut gav jag upp och väntade på att ett 
svar skulle komma till mig. Efter en tid sökte jag upp en 
kursledare och frågade om vi skulle ha en kurs i personlig 
utveckling, vi var en grupp om 12 kvinnor som började 
utforska begreppet ”Andlig auktoritet”, det dröjde bara 
några månader så sökte Jesus upp oss. Han kom genom 
vittnessbörd in i gruppen och alla kände av kraften. Idag 
är 10 av dessa 12 kvinnor frälsta och jag är en av dem. Jag 
sökte själv upp vår kyrka Bet:L för att få bli döpt. Jesus 
är en sammanfattning av allt som en människa behöver. 
Hans Ande är allt min ande behöver och hans kropp är 
allt min kropp behöver. Allt finns i Jesus Kristus. Det 
jag inte förmår eller kan, det förmår jag genom Honom. 
Om jag känner mig svag i tron, så är Han stark. Om jag 
står inför en svår situation, ber jag Honom om hjälp. Vår 
kyrka Bet:L har varit min trygga plats och gemenskap för 
att växa in i Jesus identitet.
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”En kyrka som hålls samman av äkta relationer och en gemensam överlåtelse till ett 
syfte som är större än våra egna liv. Som inte främst förknippas med en byggnad utan 

människor som är fyllda av den helige Ande och sprider en atmosfär av kärlek, glädje och 
frid. Ett stort team av Jesus-följare som lever i bön och lovsång och bär en smittande tro 

att för Gud är allting möjligt!”

Vi är tacksamma för ett år där omsorgsfrågorna 
fått utökat utrymme och där inriktningen för 
arbetet lyfts i olika forum. Omsorgsarbetet leds 
av ett omsorgsteam men är något varje människa 
i vår kyrka är en viktig del av. Sann och uthållig 
omsorg börjar i var och ens hjärta, i mötet med 
Jesus. Därifrån letar den sig med kraft ut i kyrkans 
olika delar och behov.

Mentorer
Idag organiseras och fördelas de flesta 
mentorsamtal av samtalsteamet. 
Att få spegla sitt liv i och med någon 
är mycket värdefullt. Mentorskap 
är ett område vi önskar få utveckla 
vidare. Vi har under året i samarbete 
med Christine Wiklund lyft vikten av 
denna typ av samtal, frågeställningar 
kring hur vi kan organisera arbetet 
framåt och vad som kännetecknar 
mentorsamtalet. 

Samtal 
Att få samtala med någon tror 
vi både kan leda till befrielse 
och  helande. Under året har 
samtalsteamet vuxit sig 
starkare och vi har tillsammans 
konkretiserat vad det innebär 
med själavård och olika vägar 
framåt för att möjliggöra 
för samtal. Parallellt har vi 
kunnat erbjudit samtal till 
den som har önskat. 

Uppvaktning 
Som kyrka önskar vi finnas med och 
uppmärksamma när våra medlemmar 
fyller år. Vi uppvaktar genom att 
skicka ett vykort eller ringa ett samtal 
när våra medlemmar fyller 30 år, 40 år 
eller 60 år. Vid födelsedagar som 50 år, 
70 år, 80 år, 85 år, 90 år eller äldre så 
uppvaktar vi genom att besöka med 
en blomma. Under året har det varit 
över 70 uppvaktningar. 

70+
uppvaktningar

OMSORG 
GENOMSYRAR 
HELA KYRKAN 
MED HÄLSA
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”En kyrka som hålls samman av äkta relationer och en gemensam överlåtelse till ett 
syfte som är större än våra egna liv. Som inte främst förknippas med en byggnad utan 

människor som är fyllda av den helige Ande och sprider en atmosfär av kärlek, glädje och 
frid. Ett stort team av Jesus-följare som lever i bön och lovsång och bär en smittande tro 

att för Gud är allting möjligt!”

Nycklar till frihet
Under hösten utbildades sju personer 
i Nycklar till frihet, en interaktiv 
lärjungakurs. Utbildare var Judith 
Gallardo-Lantz och Cornelia Hägglund 
från organisationen Mercy Beyond 
Sweden. Tanken är nu att detta 
material ska få spridning i kyrkan 
och att människor genom den Helige 
Ande ska få hjälp att växa djupare i 
sin tro, få uppleva helande, upprättelse 
och frihet som består. 

Connectgrupper
Nära omsorg 
möjliggörs i våra 
connectgrupper 
där vi delar 
livet och upp- 
m u n t r a r 
varandra i tron. 
I april samlades 

våra connectgruppsledare till en 
eftermiddag av undervisning, 
uppmuntran och bön.  Under året har 
representanter från omsorgsteamet 
besökt några av connectgrupperna 
och haft avstämningar med flera  
connectgruppsledare. 

       Livshändelser 
       Vi vill finnas med när 

      det sker stora händelser i  
livet. Att besöka och 

uppvakta när någon tar studenten, 
erbjuda vigselsamtal och vigslar. Vi 
försöker laga mat när ett par har fått 
barn och vid några tillfällen per år 
har vi barnvälsignelse i gudstjänsten. 
Samtal erbjuds vid kris. När någon dör 
önskar vi finnas till för anhöriga och 
erbjuder begravning i kyrkan.



8

Fredagar/ Connect 
Under 2022 har vi haft glädjen att 
kunna ha YOUTH varannan fredag 
hela året. Under året har vi mött flera 
nya ungdomar när man bjudit med 
sig sina kompisar, men vi är också 
väldigt glada för vårt trogna gäng 
som kommer vecka efter vecka. Årets 
höjdpunkt var nog ”The Office” och vår 
uppstart efter sommaren. Då hade vi 
YOUTHPARTY uppe på kontoret med 
pizza och riktigt bra häng!  

Reclaim
Vårt uppskattade ungdomsmöte som 
fortsätter betjäna vår stad och region. 
Något som vi inte längre bara gör 
som ungdomsarbete utan något vi 
gör som kyrka, vilket är en oerhörd 
styrka. Reclaim är en plats där Gud 
verkar i och genom människor, där 
Gud förvandlar unga människors liv. 
Under året har vi haft förmånen att 
ha totalt 1350 personer på våra fyra 
Reclaim och Segolstorp Night. 

Segolstorp
Sommarens läger var GALET! Kanske 
för att det var första gången på 3 år 
som vi alla samlades igen, kanske 
var det för den stora förväntan på att 
Gud skulle göra något mäktigt under 
veckan. Oavsett - något nytt hände 
under årets läger! Gudsnärvaron 
under kvällsmötena gick att ta på, 
gemenskapen med nya och gamla 
vänner var fantastisk och vi fyllde 
gården till bredden. Tack Jesus för 
Segolstorp! 

youth
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”En kyrka som satsar oproportionerligt 
mycket på nästa generation”

Konfa
Under året har vi haft förmånen 
att konfirmera ett gäng men också 
glädjen att börja en ny grupp. Gruppen 
som konfirmerades fick en resa som 
avslut på deras konfa till Bosnien, 
där de fick vara med och tjäna i en 
lokal församling. Nu har vi startat en 
ny grupp som kommer avslutas till 
våren. Där har vi glädjen att ha med 
några från Timmersdala och många 
hjälpledare från förra året! 

Vittnesbörd
”När jag bodde i Burundi och bad 
till Gud trodde jag inte på bönesvar. 
När jag blev kristen fick jag se att 
Gud svarar mig när jag ber. Gud har 
aktiverat min tro, jag har sett hur han 
varit och är med mig. I Konfan har Gud 
öppnat mina ögon, på Segolstorp fick 
jag under lovsången bli fylld av den 
Helige Ande och uppleva Guds kraft. 
Det förvandlade mig och gör att jag vill 
fortsätta tro på Jesus.” -Aliya

Ledarteam 
Under året har vi gjort tre starka 
nyförvärv i ledarstaben, Johannes, 
Johannes & Alice! Vi är väldigt glada 
att de har kommit med efter att Wilma 
flyttade och Ariane gick vidare i nya 
uppdrag! 
Utöver ledarteamet har vi hjälpledare 
som är med och hjälper till att fixa 
iordning varje fredag. Detta är en ovär-
derlig hjälp och dessutom ett väldigt 
bra sätt att växa vidare i Youth.

youth
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Kids 
KIDS handlar om barn, Gud och KIDS-
ledare. Gud är densamme men antalet 
barn och KIDS-ledare har ökat under 
året. Under våren var vi mellan 20-40 
barn och under hösten ökade antalet 
till 40-80 barn! Tack vare trogna och 
nya KIDS-ledare så har vi kunnat ta 
emot alla dessa barn. Hundratals barn 
har genom vår kyrka under året fått 
höra bibelberättelse, fått förbön, hittat 
vänner och haft massa kul. 

Barnvälsignelse
”Barn är en HERRENS gåva” Ps 
127. Under året som gått har några 
familjer fått sina första barn, och några 
familjer har vuxit. Vi har välsignat 
6 barn och bett för deras familjer. 
Församlingens ansvar tar dock inte 
slut vid välsignandet, det är där det 
börjar. Vi fortsätter att be för alla 
familjer och bygger gudstjänster och 
gemenskaper som barn och familjer 
vill vara en del av.

Sommarfest
Den 12 juni fyllde vi släp och skåpbilar 
och körde runt med SOMMARFESTEN 
TOUR. Barnen gick i ett långt sambatåg 
från kyrkan till Norrmalm där första 
stoppet var. De andra stoppen var 
Skultorp och Södra Ryd. Över 200 
barn och föräldrar fick höra liknelsen 
om den förlorade sonen, motta 
välsignelsen och ha massa härlig 
gemenskap och festivalstämning.

kids
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”...Överfull av barn...”

Sjöhaga
En av sommarens höjdpunkter är 
Sjöhagalägret. 110 barn mellan 9-13 år 
hade en fantastisk vecka. Årets tema 
var ÄLSKAD. Barnen fick höra att de är 
älskade av Gud även om de känner sig 
annorlunda, eller när de misslyckas 
och att de är älskade för att älska 
andra. Nya sånger, nya vänner, nya 
lekar och nya möten med Gud. Lägret 
görs i samarbete med flera kyrkor i 
Skaraborg. 

Bibelutdelning
I år var det 100 år sedan vi som 
församling började dela ut biblar till 
10-åringar vid första advent. Under 
åren har vi delat ut 1000-tals biblar till 
barn i Skövde. I år tog 12 barn emot sin 
bibel från KIDS-ledarna, och vår bön är 
att de i sin bibelläsning ska förstå hur 
stor Guds kärlek är.

Familj
I mars hade vi föräldrapepp då Alf 
B Svensson hade ett föredrag om 
föräldraskap. Ett 50-tal föräldrar kom, 
samtidigt fanns det möjlighet till 
barnpassning på Stellas Lekland. I 
september hade vi en övernattning för 
alla barnfamiljer, vi hade förutom god 
gemenskap, en samling för mammor 
respektive pappor. Där vi tittade på 
Pingst Ungs material Sida vid Sida  
och samtalade om barnens olika faser.

kids
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”och unga människor som vill växa 
upp och bli gamla där. Som reser 

upp trygga, modiga och innovativa 
ledare som inte tvekar att helhjärtat 

ge sina liv till Gud.”
Unga vuxna
I samband med namnbytet på kyrkan byttes även namnet 
för Avenyns verksamhet till Unga Vuxna. Nu är namnet 
inte lika internt och nya medlemmar får snabbare en 
uppfattning om verksamhetens målgrupp. Det har kommit 
mycket nya människor till församlingen, varav många 
är unga vuxna. På våra större samlingar samlar vi runt 
50 personer och i våra fem olika Connect Grupper har vi 
runt 80 aktiva. Under året som varit har vi fokuserat på 
gemenskap. Vid fyra tillfällen har vi  haft större samlingar 
där alla Connect Grupper har mötts för gemenskap, 
undervisning och mat. Vi ses på gudstjänst varje söndag 
och samlas för After Church varannan gudstjänst. Att dela livet och tron tillsammans i gemenskap är en nyckel för att 
trivas i kyrkan. Som kyrka är vi välsignade med alla unga vuxna som är med och tjänar på olika sätt och med olika gåvor. 

”Den värme och välkomnadet jag har fått från Bet:L har varit överväldigande. Detta har 
varit ett bönesvar för mig som ny i Skövde och även ett bevis på Guds storhet. 

Jag känner en enorm tacksamhet till Bet:L” -Sabina Grimsbo 
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”Med mogna, andliga föräldrar 
som älskar att investera i, be 
för och göra plats för de som 

kommer efter.”

Skultorp
Under året som gått har vi i Kapellet samlats regelbundet 
och troget till våra bönesamlingar. Vi sjunger, ber och 
läser ett sammanhang ur Bibeln varje onsdag. Nu är vi 
i Psaltaren, där vi hämtar så mycket av tröst och Guds 
godhet mot oss. Vi blir uppmuntrade av psaltarverserna 
att inför Gud uttrycka alla våra känslor, han är den som 
skapat oss. En onsdag i augusti möttes vi med fokus på 
gemenskap, då vi avnjöt ”Sju sorters kakor” och kaffe.
Vi minns våra cafémöten med glädje. Bland annat så 
gästade oss David och Sarah Åström, Per-Arne Imsen, 
Gunilla och Kjell Lindstedt, Börje Erdtman och Martin 
Johansson med vänner från Tidaholm.
Vårt kapell med sitt fina och praktiska kök är flitigt 
uthyrt till Klippan, PRO, minnesstunder och annan 
verksamhet. Vi är också glada att vi kunnat erbjuda plats 
till människor från Ukraina, nu boende i Skultorp, vilka 
får svenskundervisning i våra lokaler. Vi fick möjlighet 
att dela ut presentkort från Gengåvan till familjerna 
vid språkgruppens julavslutning, då vi bjöds på glögg  
och pepparkakor.

Senior
År 2022 är till ända, ”ett nådens år från Herren.” Vi, 70 +, 
seniorer i vår kyrka behövde det så väl.
I februari togs restriktionerna till följd av coronapandemin 
bort och möjliggjorde mänskliga möten, gemenskap och 
andra berikande aktiviteter. Framför allt gavs oss möjlighet 
att deltaga i gudstjänst på plats i vår kyrka, så efterlängtat 
av många.
Skövde RPG-förenings dagträffar startade åter och av 
dessa har åtta träffar ägt rum i vår kyrka. En sedan två 
år tillbaka bokad bussresa kunde genomföras i maj och 
bidrog ytterligare till upplevelser. Därtill har arrangerats 
promenader, studiecirklar och studiebesök, allt för att 
berika och främja gemenskap och motverka ofrivillig 
ensamhet.
Gitarrsystrarna kunde åter besöka kommunens 
äldreboenden för sångandakter, till en början i ett  
reducerat antal systrar. Den positiva responsen vittnar 
om lyssnarnas glädje över att få sjunga med i älskade 
sånger och psalmer. Utöver detta har högtidsdagen då 
församlingen firade 110 år och årets julfest berikat och  
varit välbesökta evenemang.
Nu, i början av år 2023 är det tryggt att fortsatt få lita till 
Guds nåd. ”Herrens nåd är var morgon ny, ja stor är Hans 
trofasthet” Klagovisorna 3:22–26.
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LEDNING  

PASTORER
 

KEYT
EA

M

KYRKANS 
LEDARSKAP

”En kyrka som är välsignad med enastående ledare som 
leder utvecklingen inom sina områden.”

Pastorer
Avskilda till tjänst utifrån principen: 
- Kallad till Ordets tjänst
- Bekräftad av församlingen
- Överlåten till uppdraget
Föreståndaren är ledare för pastors-
teamet, kyrkans  verksamhet och i 
regel talesperson för kyrkan. Övriga 
pastorer har ansvar för olika områden. 
Samtliga pastorer har tystnadsplikt. 

Församlingsledning
Ansvariga för hela kyrkan och utgör 
även styrelse. De prövas utifrån 
bibelns kriterier i 1 Tim 3 och 1 Pet 5 
och bekräftas och avskiljs till tjänst i 
församlingen. 
Fokusområden är vision, inriktning, 
strategi, omsorg, teologi, ekonomi och 
förvaltning.
Församlingsledningen ska bestå av 
minst sju personer.

Keyteam
Består av huvudledare och deras 
närmaste medledare. Dessa är 
operativt ansvariga för stora delar av 
kyrkans verksamhet och tjänar på 
församlingsledningens uppdrag. 
I Keyteam skapas sammanhållning 
mellan kyrkans olika team, del- 
aktighet i strategiska frågor för de  
som bär stort ansvar och drivkraft 
framåt i kyrkans liv och vision.
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/
När Petrus skriver om uppdraget för 
församlingsledarna så kallar han dem 
herdar (1 Pet 5:2). Deras uppgift är att 
vaka över hjorden. Uppdraget som 
församlingsledare innebär att vara ledare 
för helheten. Inom församlingen finns 
många ledare, men några har ansvaret att 
verka för de övergripande processerna och 
ha helhetsansvaret. Församlingsledningen 
hanterar övergripande frågor som teologisk 
inriktning, vision, övergripande ansvar 
för personal, fastigheter och allt som rör 
ekonomi. Till stöd för församlingsledningens 
ansvar finns en rad olika team. Tanken är att 
vi tjänar tillsammans i församlingen.
Församlingsledningen träffas minst en gång 
per månad och hanterar de övergripande 

processerna och är ett stöd till olika team och 
verksamhetsområden.
Under året har församlingsledningen bestått 
av Kristin Brohede, Conny Brännberg, Simon 
Holst, Caroline Hägglund, Janne Lind, Martin 
Larsson och Daniel Widmark. Vid årsmötet 
väljer vi också församlingsledarna till att 
utgöra församlingens styrelse. Beteckningen 
styrelse är ett begrepp som vi använder i 
kommunikation med myndigheter och andra 
organisationer. Internt inom församlingen 
talar vi alltid om församlingsledare. En 
församlingsledare blir avskild för tjänsten, 
medan en styrelseledamot väljs på årsmötet. 
-Conny Brännberg, ordförande 

FÖRSAMLINGS- 
LEDARENS  
UPPDRAG
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Elevate
2022 blev första året som vi kunde genomföra 
ELEVATE på plats, det blev en otroligt lyckad 
dag där Øysten Gjerme och Eric Liljero kom 
som gäster och undervisade/ledde lovsång. 
178 personer kom och deltog på plats och via 
youtube har vi totalt 536 views.

Alpha
8 personer deltog i Alpha kursen under EQUIP. Sedan 
startade vi igång en Alpha grupp med fokus på bön under 
hösten. 

”Under bönealphan som var i höstas så fick jag med 
mig mycket. Det var härliga kvällar där vi träffades 
och fick lära oss mer om bön. Bön behöver inte kännas 
komplicerat utan vi får komma som vi är inför Gud, med 
den lilla eller stora tro vi har. Och det fick jag bli påmind 
om. Vi bad dessutom för varandra och jag blev väldigt 
uppmuntrad och också inspirerad att be mycket mera!”
- Amanda Ahlin

Equip
Vi startade året med EQUIP “kvällsbibelskola” där 75 
personer deltog i olika streams: Alpha, Alpha Youth, 
Äktenskap, Bibel. 

”Jag och min man gick äktenskapsalpha. Kursen hjälpte 
oss att hitta verktyg för hur vi gemensamt kan hantera 
olika situationer som uppkommer i vår vardag.” 
– Linnea Rosenberg 

The story of christmas
Efter två års pandemi var vi 
äntligen tillbaka på Skövdes 
Stadsteater med vår fantastiska 
julföreställning The Story Of 
Christmas. 230 volontärer var 
med och gjorde det möjligt för oss 
att sprida världens bästa budskap 
om Jesus till vår stad. Vi hade fyra 
stycken föreställningar och 1836 
sålda biljetter. 

Sociala medier 
1 270 följer oss på facebook (71 nya)

45 722 olika personer har sett  
innehåll på vår Facebook-sida.

27 715 olika konton har sett våra 
instagram-inlägg

24.6k
visningar

1092
följare på instagram 

(210 nya)

Läsplaner i Bibel-appen
Sedan 2015 har vi skapat läspla-
ner i Bibel-appen. Dessa har;
Påbörjats 887 595 gånger
Avslutats 137 852 gånger 446

 hushåll får magasin HÄR
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räckvidd”Där utloppet av kreativitet blir till 
inspiration och välsignelse i hela 
vårt land. Med livsförvandlande 

undervisning, lovsång och 
resursersom både bygger upp den 

som redan tror och nårfram till 
den som aldrig varit i kontakt med 

någon kyrka”

YouTube
474 prenumerationer 

+136 från 2021
6.1k visade timmar

Top content 2022:
”Tårar är sorg som hittat hem” 

-Tomas Sjödin, 1664 views

Podcast
541 spelningar i veckan i snitt 
393 spelningar ”Kan vi prata om sex?” 
Flest spelningar sedan starten
264 spelningar ”Har du tagit vilddju-
rets märke?” Flest spelningar 2022

192
personer i snitt på våra 
söndagsgudstjänster24.6k

visningar

28.157k
spelningar från 30 olika länder
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”En kyrka som agerar mer än den pratar och gör verklig skillnad i människors 
liv. Som inte begränsas av landsgränser utan når fram till de minst nådda och 

hjälper de mest utsatta utöver hela vår värld.”

Nepal

Bosnien-Hercegovina
Ukraina

Algeriet

DR Kongo

Syrien
Israel &  
Palestinska områdena

Mozambique

Sydafrika

Gengåvan secondhand
1996 startade Second Hand-butiken Gengåvan 
i Skövde. Sedan dess har arbetet växt och växt. 
Tillsammans med Stöpen Pingst, Elimkyrkan 
och Erikshjälpen får vi vara med och bidra 
med ekonomiskt bistånd i Sverige och runtom 
i världen.

2022
Antal kunder: 117 811
Antal sålda varor: 478 356
Snittköp per kund: 142,36 kr
Snittpris per vara: 35,05 kr
Bästa försäljningsdag: 8 oktober, Världens barn, 
123 386 kr
Försäljning 2022: 16 772 134 kr

2april
hjälpsändning med 

förnödenheter packas  
till Ukraina

INTERNATIONELLT
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Bet:L Nepal

Algeriet
Ändamål: Datorer för 
uppföljningsarbete
Partner: OM Sverige 50 000 kr

Bosnien-Hercegovina
Ändamål: Socialt arbete, konfa-resa
Partner: Mostar Evangelical Church  
60 000 kr

DR Kongo
Ändamål: Safe house för flickor i 
åldrarna 10-14 år som utsatts för 
sexuellt våld
Partner: BarnSamariten  240 350 kr

Israel
Ändamål: Överlevare från förintelsen 
judiska flyktingar från Ukraina
Partner: Förenade Israelinsamlingen 
12 593 kr + 50 000 kr
Partner: Israels vänner 25 000 kr

Nepal
Ändamål: Evangeliskt arbete
Partner: Bet:L Nepal 160 989 kr  
+ 11 209 kr
Missionär: Raju Kunwar

Nordafrika
Ändamål: Mediemission
Partner: IBRA Media 50 000 kr
Missionär: Annelie Bylund

Nordafrika & Mellanöstern
Ändamål: Förföljda kristna
Partner: Open Doors 50 000 kr

Palestinska områdena
Ändamål: Leadership Academy
Partner: Palestinska Bibelsällskapet 
300 050 kr

 

Sydafrika & Moçambique
Ändamål: Alfabetiseringsprojekt
Partner: Little Zebra 100 050 kr
Ändamål: Bibelöversättning
Partner: Folk & Språk 55 000 kr
Missionärer: Mikael & Jeni Bister

Syrien
Ändamål: Socialt arbete
Partner: Esters Help 100 000 kr
Missionär: Miriam Rasho

Ukraina
Ändamål: Katastrofhjälp
Partner: Heart of Evangelism 80 000 
kr + 80 000 kr
Partner: Pingst Mullsjö-Nyhem  
39 259 kr + 139 259 kr
Partner: Svenska kyrkan 30 000 kr
Partner: Tjernobylbarnens Oas hjälp-
sändning

Förföljda kristna
Vi stödjer förföljda kristna med fokus 
i Nordafrika och Mellanöstern. Vi 
samarbetar med Esters Help, Förenade 
Israelinsamlingen, IBRA, Palestinska 
bibelsällskapet, OM Sverige, Open Doors 
samt lokala kontakter.

Missionsgruppen
Varannan måndag samlas missions- 
gruppen i kyrkan. En härlig grupp 
människor som syr, stickar och virkar 
babypaket som sedan skickas ner till 
Panzisjukhuset i DR Kongo.

Här kan du se de länder och partners vi arbetat med under året.
Insamlade medel / Medel från vår second hand

1 633 759
kronor förmedlat världen över



20

.
SOCIALT  
ARBETE
Mathjälpen
I juni månad tog vi som kyrka över 
ansvaret för Mathjälpen och driver 
det nu i egen regi. Två dagar i veckan 
hämtar vi upp matsvinn som sorteras 
och paketeras om till matkassar för 
behövande. Under året har vi varit 
runt 60 volontärer och har hjälpt cirka 
75 hushåll (närmare 280 människor) 
med mat. Vi har köpt 
in en egen lastbil och 
även investerat i en 
ny kyl och en ny frys.

Julhjälpen 
På kvällen 14/12 öppnade Team  
Sportia upp sina dörrar efter 
stängningsdags. Veckorna innan 
hade vi samlat in pengar för att kunna 
hjälpa utsatta människor att själva 
kunna få handla efter sina behov. 
Varje krona dubblades med medel från 

Gengåvan. Vi köpte 
275 presentkort 
som laddades med 
500 kr på varje. Det 
blev en känslosam 
kväll där mottagare 
kunde gå hem i en 
ny jacka, ett par 
nya skor eller nya 
kläder.

LP 
Under året har vi fortsatt arbetet 
med LP-kontakten i vår kyrka. En 
plats där vi möter utsatta människor. 
Måndagar, onsdagar och fredagar är 
kyrkan öppen och serverar frukost. 
Det erbjuds andakter, samtal, hjälp 
och förbön. På måndagskvällar har 
det även varit cafémöte med sång, 
vittnesbörd och predikan. I december 
delades cirka 25 matkassar till de som 
regelbundet besöker LP-kontakten. Vi 
har stöttat med 300 000 kr under året.

IBUS 
I Sverige sitter flera tusen män och 
kvinnor i fängelse. Svårigheten för 
dessa människor är att efter avtjänat 
straff hitta sin plats i samhället. IBUS 
finns till för dem som bestämmer sig 
för att med Guds och människors 
hjälp börja ett nytt liv på kristen grund 
eller som på annat sätt vill ha hjälp 
och stöd till ett liv utan kriminalitet 
och droger. Vi har under året varit med 
och gett en gåva på 30 000 kr till IBUS.

Sjukhuskyrkan 
Sjukhuskyrkan erbjuder personal, 
patienter och anhöriga professionell 
samtalshjälp i form av krisstöd, 
avlastande samtal, psykologisk 
genomgång, enskild själavård samt 
gruppsamtal i etiska frågor och 
sorgebearbetning. Sjukhuskyrkans 
präster och pastorer besitter bred 
kompetens och har lång erfarenhet. 
Vi har varit med och gett en gåva på  
32 500 kr till Sjukhuskyrkan.

Samarbetsorganisationer
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”Som skulle saknas om 
den försvann av såväl den 
ensamstående mamman som 
får hjälp att få livet att gå ihop, 
den nyanlände som hittat sina  
första vänner och missbrukaren 
som äntligen fått redskap för att 
bli fri och upprättad.”

4feb
delades fruktkorgar ut 
på Skaraborgs Sjukhus

Walk for Freedom
Lördag 15/10 arrangerade vi Walk 
for Freedom i Skövde, en tyst 
manifestation mot människohandel - 
för frihet. Vi startade på Hertig Johans 
Torg och vandrade i ett långt tyst led 
mot Elins Esplanad där vi avslutade 
marschen. I år var vi 92 deltagare  
och delade ut 245 flyers med 
information om människohandel. 
Tillsammans tog vi många steg mot 
slaveri, för frihet.

=Södra Ryd 
I Södra Ryd hyrs en skollokal där 
man varje söndag firar gudstjänst 
på arabiska. Det har samlats ungefär 
45 människor varje vecka med 
önskan om att nå arabisktalande 
med evangeliet. Under året har man 
även haft frukostmöte, kvinnomöte, 
bibelstudier, änglafest, julfest och ett 
läger i Broddetorp. Vi har gett en gåva 
på 80 000 kr.
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”En kyrka som inte låter 
något hindra den från att 
förmedla världens bästa 

budskap i vår tid”

VÄRLDENS BÄSTA COACH 
Om livet med den helige Ande

KYRKAN 110 ÅR 
En ny missionstid

Pelle Hörnmark 28/8

Andreas Nielsen 4/9

Simon Holst 18/9

Christine Viklund 11/9

HUR ÄR JAG KRISTEN I  
BABYLON? Del 1 & 2

Simon Holst 6/11

HJÄLP DE MEST UTSATTA,  
NÅ DE MINST NÅDDA

Roar Sørensen & Ulf Cahn 23/10

Martin Larsson 16/10

Sebastian Stakset &  
Rudi  Myhovych  14/10

Peter Paulsson,  

Open Doors 9/10

SELASÖNDAG 
Se din konung kommer till dig

Conny Brännberg 25/12

Andreas Frankner 3/7

Lasse Berggren 24/7

Matilda Bladh 14/8
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ALL TRÖSTS GUD

Tårar är sorg som hittat hem

Tomas Sjödin 16/1

VISION22 
Guds Hus

Simon Holst 6/3

BÄTTRE TILLSAMMANS

Alf B Svensson 13/3

”En kyrka som inte låter 
något hindra den från att 
förmedla världens bästa 

budskap i vår tid”

ELEVATE 
Framåt till urkristendomen

Øystein Gjerme 2/4

JESUS KOMMER 
Fem delar om Jesu återkomst

Simon Holst 17/4

VÄRLDENS BÄSTA COACH 
Om livet med den helige Ande

KONFASÖNDAG 
Bli stark i Herren

Ellen Lorentzon 15/5
Matilda Bladh 14/8

Temasöndag 
Skapelse & Evolution

Göran Schmidt 6/2
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GUDSTJÄNST
17%

FÖRVALTNING 
59%

MÅLGRUPPER
7%

MSSIONELL 
17%

FÖRVALTNING
Personal

Fastighet

Administration

Övrigt Styrelsen

Pingst FFS

MÅLGRUPPER
Åldersgrupper

Skultorp

MISSIONELL
Mission

Socialt Arbete

Omsorg

GUDSTJÄNST
Event

Gästtalare

Produktion

Service

Kommunikation

The Story of Christmas

Online

5 073 398
kronor totala kostnader 

utöver förmedling via GengåvanKostnad
er



25

5 073 398
kronor totala kostnader 

utöver förmedling via Gengåvan

6 989 098
kronor totala intäker inklusive egna fonderintäkter

FÖRMEDLING GENGÅVAN

INSAMLING
Tionde

Insamling

GENGÅVAN
Second Hand

HJÄRTA FÖR HUSET
Ett årligt offer utöver 

det regelbundna  
givandet

BIDRAG
Kyrkoavgift

Bidrag

Pingst Ung 
Skaraborg

FÖRSÄLJNING
Annonser

Arvoden

Servering

Resurscenter

FONDER
Renoveringsfonden

Verksamhetsfonden

HYRESINTÄKTER
Uthyrning

Hyresgäster

ÖVRIGA INTÄKTER
Läger

Missionärsunderhåll

276 792
kronor insamlat per månad  

inklusive HFH
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Resultatrapport
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Balansrapport
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1944
18 personer döps
Kyrkan är ofta överfull och en av Edvin  
Näslunds visioner är en ny kyrka. Därför 
startades en byggnadskassa ”för att kunna 
förverkliga vår stora tanke: Uppföra en ny och 
ändamålsenlig kyrka”
Det kom att dröja nästan 30 år innan det  
förverkligas
Kapellet i Varnhem invigs

1952
23 personer döps
Församlingen fyller 40  år och passerar 500 
medlemmar 
Utpost bildas i Töreboda. 16 böneringar ordnas 
där församlingen möts till bön i mindre grupper
En ny religionsfrihetslag öppnar för frikyrklig 
vigsel. Valter och Ingalill Brännberg vigs som 
första par av pastor Lindmark

1912
31 personer grundar Filadelfia- 
församlingen i Skövde i Garvare  
Petterssons lokaler på Långgatan.
Lewi Pethrus döper åtta personer  
vid grundandet.
Linus Pettersson blir förste  
föreståndare och efterträds av Carl 
Widmark efter en månad.
Första offret till mission tas upp.

1925
13 personer döps
10 år av pionjärarbete i Tidan resulterar i en 
fristående församling och 15 medlemmar 
ansluter sig där
Flertalet kvinnliga evangelister är aktiva i för-
samlingen och betjänar församlingen med Ordet
Trots konflikter fortsätter människor komma till 
tro och församlingen växer

1931
45 personer döps
200 medlemmar passeras i det som beskrivs som 
Segerns år!
Över 100 barn var inskrivna i Söndagsskolan
Utbyggnaden av kyrkolokalen invigs  med plats 
för 325 personer
Missionären Climacos arbete fortsätter ha fram-
gång. Arbetet expanderar till fler platser

1965
18 personer döps
600 medlemmar passeras
Första advent delas 53 biblar ut till 
barn i söndagsskolan. Det största 
antalet någonsin
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110 
år

”En kyrka som generöst delar med sig och ödmjukt vill lära 
av andra. Som förenas med de som gått före genom att visa 

samma överlåtelse, tro och kärlek till det som Jesus vill 
göra i och genom oss.”

1984
14 personer döps
I fem veckor hålls ”Nytt liv”-kampanjen på 
Folkets park
Peter Halldorf och Tomas Sjödin är talare vid 
första maj-konferensen
Vi har 13 missionärer i fyra världsdelar.  
Insamling görs vid jul för att hjälpa vid en 
hungerskatastrof i Etiopien
LP-arbetet startar i Skövde

1998
16 personer döps
Glasscafé samlar som mest 220 barn och 100 
föräldrar
Ett åttiotal äldre och sjuka medlemmar besöks 
regelbundet
Mikael & Jeni Bister påbörjar alfabetisering och 
bibelöversättning av Nyungwe
Gengåvan genererar 1,4 miljoner i överskott 
redan andra hela året

2004
10 personer döps
Ungdomsarbetet byter namn till Oneighty och 
öppnar ungdomsgård vid kyrkparken
Arena Skövde hyrs för en Familjedag i  
samarbete med Levande Familjer
Tillväxtgrupperna får en nystart och byter 
namn till Cellgrupper

2016
20 personer döps samma år för första  
gången på 30 år
Församlingsvåningen totalrenoveras
Gengåvan flyttar till nybyggda lokaler
The Story of Christmas fyller kyrkan  
fem gånger om

1912-2022

1972
23 personer döps
Det sista årsmötet hålls i Filadelfia
Vid församlingens 60-årsjubileum 
invigs Pingstkyrkan på Lögegatan 
1. Den byggdes för 2,7 miljoner. 
Conny Brännberg döps vid  
invigningen
Karl Wärn går i pension efter 15 år 
som föreståndare. Han efterträds 
av sin tidigare medarbetare Hasse 
Andersson
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TACK FÖR 
DIN TROFASTHET
TILLSAMMANS 
FÖR EN NY MISSIONSTID
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TACK FÖR 
DIN TROFASTHET
TILLSAMMANS 
FÖR EN NY MISSIONSTID



en kyrka som 

människor
vill bl i en 
del av


