




VÄLKOMMEN HEM
Det är en stor glädje att få hälsa dig välkommen in i en varm, folklig, relevant och mångkulturell  
församling! Vår förhoppning är att du ska finna dig väl tillrätta i ditt nya andliga hem. Att du 
ska finna en berikande gemenskap som ger styrka och uppbyggelse för ditt kristna liv och 
att du ska finna en glädje i att tjäna Jesus tillsammans med oss andra.

Återigen vill vi från hela församlingen hälsa dig varmt välkommen till Skövde Pingst!



DELA VISIONEN
FÖRVANDLADE LIV – EN FÖRVANDLAD STAD

En församling som tränar överlåtna lärjungar fyllda 
av robust tro, gudomlig kärlek och glädjefylld he-
lighet.

En församling som är uppfylld av innerlig, nyska-
pande och triumferande lovsång. En församling som 
genomsyras av ett passionerat böneliv.

En församling där alla åldrar, folkslag, stilar och 
kulturer får plats och som präglas av en jordnära och 
familjär gemenskap.

En församling som sprider evangeliet på ett folkligt sätt

 » Genom naturliga och äkta vänskapsrelationer

 » Genom att vara en resurs i samhället

 » Genom frimodig och kreativ evangelisation

 » Genom mission till jordens yttersta gräns

EVANGELISATION & MISSION ÖVERLÅTNA LÄRJUNGAR

LOVSÅNG, TILLBEDJAN & BÖNJORDNÄRA GEMENSKAP FÖR ALLA





DELA LIVET
“Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i 
jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med 
dem som blev frälsta.” Apg 2:46-47
Våra hemgrupper är inte en verksamhet bland andra utan tillsammans med gudstjänsten utgör de stommen i 
vår församling. Av flera anledningar är de avgörande för församlingens tillväxt och harmoni. Därför är det vårt 
mål att alla ska vara med i en hemgrupp. Hemgrupperna säkerställer bland annat:

NÄRA GEMENSKAP
I hemgruppen delar vi livet med varandra. Tillsammans 
byggs vi upp i tron, slipas, har kul och stöttar varandra i 
livets svårigheter.

REGELBUNDEN LÄRJUNGATRÄNING
I hemgruppen pågår en ljuvlig och viktig lärjunga- 
träning, både av nya och gamla i tron. Det är en bra 
miljö att växa i det kristna livet och utvecklas i andliga 
gåvor.

FUNGERANDE HERDETJÄNST
I en stor församling är det lätt att försvinna men i hem-
gruppen är man sedd. Hemgruppernas ledare utgör ett 
viktigt ledarskikt i församlingen. Utifrån en personlig  
relation fungerar de i själavård och omsorg.

ÖKAD EVANGELISATION
Nya människor kommer oftast till tro genom personliga 
relationer. I hemgruppen vill vi på ett kreativt sätt vinna 
nya människor genom de kontakter vi har.  På detta sätt 
undviker vi att bli inåtvända.





DELA VÅRA KÄRNVÄRDERINGAR
VI LEVER FÖR JESU ENDA SAK
Jesus svarade: Jag har fötts och kommit hit till världen för den-
na enda sak: att vittna för sanningen. Joh 18:37 (B2000)

Vi kopplar med ett syfte som är större än oss själva. Det syfte 
som Jesus levde och dog för - förvandlade liv. Detta ger oss ett 
stort varför bakom vad vi gör i kyrkan.

VI GÅR EN EXTRA MIL
Daniel utmärkte sig framför de andra… ty en ande utan like var i 
honom (an excellent spirit, KJV). Dan 6:3 (SFB)

Vi vill göra allt med excellens. Det handlar inte om att vara bäst 
men att göra det bästa med vad vi har - att göra lite mer än det 
förväntade.

VI ÄR GENERÖSA
Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son.  
Joh 3:16 (SFB)

Vi vill vara en kyrka med en atmosfär av generositet. Vi ser 
ett generöst givande på alla plan utifrån att Gud först gav sin 
enfödde son. Vi vill visa nåd och tro det bästa om människor.



DELA VÅRA KÄRNVÄRDERINGAR
VI ÄR GÄSTVÄNLIGA
Glöm inte att visa gästfrihet, ty genom gästfrihet har somliga 
fått änglar till gäster utan att veta om det. Heb 13:2 (SFB)

Vi vill behandla människor så som Jesus älskar dem. Vi värderar 
inte människor olika utan stannar upp, ser och möter männis-
kor utifrån Guds hjärta för dem. Gästfrihet öppnar upp för Guds 
närvaro.

VI TJÄNAR MED GLÄDJE
Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i 
Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom seger-
byte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då 
han blev människa. Fil 2:5-7 (SFB)

Vi vill ha samma attityd som Jesus i vårt tjänande. Vi är ett team 
där ingen uppgift är för mer eller mindre. Vi är inte ”svårbedda” 
utan lutar oss in, fyller behov och ger energi.



DELA VÅR TRO
GUD
Gud är en och möter oss i tre personer; Fadern, Sonen 
och den helige Ande, vilka existerar samtidigt och är 
av evighet. Matt 28:19, Joh 14:16

HELANDE
Helande har köpts genom Kristi försoningsverk och är 
en gåva till varje människa. Jes 53:4-5, 1 Pet 2:24

FRÄLSNINGEN
Genom synden förlorade människan gemenskapen 
med Gud. Alla människor har syndat och är i behov av 
Guds nåd. Genom Jesu försoning, död och uppstånd-
else kan alla människor bli frälsta, förlåtna och få ett 
upprättat liv med Gud. Rom 5:12, 17; 10:9-10

MÄNNISKAN
Alla människor är älskade av Gud och skapade till 
hans avbild och likhet. 1 Mos 1:27, Joh 3:16

BIBELN
Vi tror att Bibeln är Guds inspirerade Ord; ofelbart, 
varaktigt och oföränderligt. 2 Tim 3:16, 2 Pet 1:20-21

DOPET I VATTEN
Vi uppmanar människor som har kommit till tro att 
döpa sig i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.  
Dopet bekräftar att Kristus är Herre i den troendes liv. 
Vi praktiserar dop genom nedsänkning. Mark 16:15-16, 
Apg 2:38

DOPET I DEN HELIGE ANDE
Dopet i den helige Ande är en särskild upplevelse 
efter frälsningen. En gåva till alla troende där vi får 
kraft till tjänst och del av Andens gåvor. De som  
upplever Andens dop kan ta emot gåvan att tala i 
tungor. Apg 1:5, 8; 8:15-17



FÖRSAMLINGEN
Församlingen är Kristi kropp där de troende samlas 
kring Ordet, bönen, nattvarden och gemenskapen. 
Församlingens uppdrag är att göra alla folk till lärjun-
gar. Matt 16:18, 1 Kor 12:27-28

LÄRJUNGASKAP
Lärjungaskap är en livslång process där målet är att 
bli mer lik Jesus. Den helige Ande hjälper oss att bära 
andlig frukt. Joh 8:31-32, Gal 5:22-25

TIDENS SLUT
Jesus skall komma åter till jorden för att upprätta 
Guds Rike i fullkomlighet. Vi tror på ett evigt liv för 
den som bekänner Jesus som Herre och Frälsare. Vi 
tror på de dödas uppståndelse och att alla männi-
skor skall stå inför Gud och göra räkenskap för sitt liv.  
Apg 1:11, 1 Kor 3:12-15



DELA ANSVARET
För att bli medlem i Skövde Pingstförsamling behöver du ha en  
personlig tro på Jesus Kristus och vara troendedöpt. Vi tror även att 
varje medlem är en lem som är med och delar församlingens vision och 
liv. Fyra viktiga saker är:

GUDSTJÄNST
Att regelbundet vara med och fira 
gudstjänst i vår församling.



HEMGRUPP
Att vara en del av gemenskapen i 
en liten grupp i den stora försam-
lingen där vi delar livet och tron 
tillsammans.

GIVANDE
Att vara med och stödja 
församlingens arbete ekonomiskt.

TJÄNANDE
Att vara med och tjäna med sina 
talanger och gåvor.



DEL AV HISTORIEN
I början av 1900-talet fanns en stark längtan i Baptistför-
samlingen i Skövde efter väckelse och att löftet om den 
helige Ande skulle infrias. Församlingen bad uthålligt och 
böne-svaret kom under 1906 då Andrew Jansson återvän-
de till sin födelsestad efter att ha besökt Azusa Street, 
Los Angeles där den snart världsomspännande pingst-
väckelsen hade startat med full kraft. Jansson blev den 
förmedlande länken till Sverige och det startade i Skövde. 
Människor började bli döpta i den helige Ande i allt större 
utsträckning och snart spred sig väckelsen utöver Sverige. 
1912 grundades vår församling som en av de första  
Pingstförsamlingarna i Sverige med Carl Widmark och Linus  
Pettersson i spetsen.

Församlingen började snart att växa och har under sin 
mer än 100-åriga historia fått se tusentals människor bli 
betjänade och hjälpta. Över 1400 har blivit döpta och  
ledda till livet med Jesus, något som alltid varit vår  
längtan och drivkraft.

Församlingens första kyrka byggdes på Trädgårdsgatan 
där Hotell Majoren ligger idag. Där firade vi gudstjänst 
tills  vi 1972 invigde Pingstkyrkan på Lögegatan 1 som ett  
resultat av medlemmarnas stora arbetsinsats och offervilja. 

Protokoll från församlingens grundande 17/9 1912

Fullsatt i den nybyggda Pingstkyrkan 1973



Söndagsskolan på utflykt i Skultorp 1938



ADRESS
Pingstkyrkan Skövde
Lögegatan 1
541 30 Skövde

KONTAKTA OSS
TEL & E-POST
0500 - 41 00 40
kyrkan@skovdepingst.se

INFORMATION
www.skövdepingst.se
& INFO

GIVANDE
BG: 575 - 3082
Swish: 123 237 70 18
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