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THE STORY OF CHRISTMAS
Sedan 2013 har vi som kyrka gjort en enastående julföreställning med julens viktigaste budskap i fokus. Föreställningen har
genom åren blivit känd för sin stora bredd på musikstilar, dans och
rekvisita, vilket vi är enormt stolta och tacksamma över. The Story
Of Christmas 2021 kommer tillbaka tredje advent och kommer äga
rum i Skövde Pingst. Bjud med dina vänner, arbetskamrater och
varför inte vara med i team. Vi gör detta tillsammans!
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L E DA R E

JAG T R O D D E L U N G O R N A S K U L L E E X P L O D E R A
2013 tog jag in på ett halvfräscht motell i Charlotte,
North Carolina. Jag hade tänkt vara i USA i åtta veckor och
besöka en rad olika kyrkor för att se och lära. Jag hade tre nätter
bokade och i övrigt ett väldigt blankt ark.
Resan skulle komma att överträffa mina Ordet Gud gav oss för 2021 var UNITED
förväntningar. Utöver att möta intres- PURPOSE. Arton månaders pandemi har
santa människor och uppleva några av skakat och blåst på ett sätt som antingen
de största, mest inflytelserika kyrkorna i kommer skingra oss för vinden eller förlandet så började jag löpträna. Visst ankra oss än mer. En ensam enhet blåser
hade jag spelat fotboll och varit hyfsat enkelt bort medan det som är del av ett
aktiv i större delen
större
sammanhang
av mitt liv men aldrig ”Arton månaders pandemi bättre kan stå pall.
har
skakat
och
blåst
på
ett
hade jag sprungit för
Ingen sten kan i sig
att motionera. Tjugon- sätt som antingen kommer själv bli ett helt hus.
skingra
oss
för
vinden
elde maj sprang jag
Men när vi ger oss
från Charlotte Express ler förankra oss än mer.”
själva till ett gemenInn 3,23 km och jag trodde lungorna samt syfte kan Gud använda det för att
skulle explodera. Det hade kunnat bli en bygga ett hem där människor finner hopp
väldigt kort löpkarriär men jag började och nytt liv.
följa en träningsplan och bestämde mig Årets Hjärta För Huset kommer dels
för att ge det en chans. Innan resans användas för att kunna slutföra det
slut hade jag slutfört 35 löppass och fasadunderhåll som nu påbörjats i och
sprungit 13 km som längst. Något som med takbytet på kyrkan som förra årets
kändes helt otänkbart före resan. Detta insamling möjliggjorde. Dessutom vill
hjälpte mig få igång en god vana som vi investera i att resa upp nya ledare
jag behållit ända sedan dess. Idag kan genom att kunna ta emot teamare och andra
jag ta mig an helt andra distanser och insatser. Utöver detta vill vi samla in
räds inte nya utmaningar.
pengar som kan säkerställa att vår
När vi nu förbereder oss för årets
Hjärta För Huset-insamling gör vi det utifrån
Petrus uppmaning - låt er själva som
levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Det är gott och riktigt att ge till
välgörande ändamål både när och
fjärran. Men är vi villiga att inte bara
ge ur vår plånbok utan ge oss själva?
Kyrkans främsta resurs är vare sig pengar, byggnader eller verksamhet. Kyrkans
främsta resurs är människor, du och jag.
Vi kan ge pengar utan att ge oss själva
men om vi ger oss själva kommer vi även
vilja ära Gud med våra ägodelar.

kyrka fortsatt får vara en självklar
mötesplats där människor får möta Gud
de kommande 50 åren. Vi ser över vilka
vägar som är bäst för oss framåt där vi
överväger en framtida utbyggnad och ser
över hela vår utomhusmiljö.
Vi kan alla vara med och möjliggöra
detta. Kanske är detta ett första steg
för dig som innebär att ”springa” 3 km
eller så är du redo att ta dig an ett
maraton. Det handlar inte om samma insats
utan samma uppoffring där vi till
sammans byggs upp till ett andligt hus, till
välsignelse för andra.

Simon Holst - Huvudpastor
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Kom till honom, den levande stenen, förkastad av
människor men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er
själva som levande stenar byggas upp till ett andligt
hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga
offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus.
1 Pet 2:4-5
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Är du i en ekonomiskt utsatt
situation och i behov av en matkasse?
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Ring 076-005 73 71 eller maila
till matkasse@atbart.org så
återkommer vi snarast!
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SELASÖNDAG // GUDTJÄNST ONLINE
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www.mathjalpen.org

WALK FOR FREEDOM
Som kyrka vill vi vara med och göra skillnad för
utsatta människor i vår värld.
Därför kommer vi den 16/10 arrangera en tyst
manifestation i Skövde tillsammans med
organisationen A21. Detta pågår samtidigt
i hundratals städer världen över för att
belysa frågan om människohandel.
Hoppas du kan vara med!
All info & anmälan finns på skovdepingst.se/walk

KAPELLET I SKULTORP
Under en lång period har teamet i Skultorp
jobbat hårt med planering och renovering av
det nya köket i vårt kapell i Skultorp. Den 28/8
invigdes det med härlig gemenskap, tårtbuffé,
Simon Holst delade ett ord och musik från Mats
och Tina Björling.
Uppfräschningen av Kapellet har även lett till att
vår dotterförsamling Klippan Community hyr in
sig och firar gudstjänst varje söndag 11.00.
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Allt har sin tid…
Att summera 20 år som församlingsledare är
inte lätt. När jag gick in i uppgiften hade
Gud redan förberett mitt hjärta, så steget
blev naturligt för mig.

beslut om att följa Jesus och flera blev döpta.
Andra fick det första fröet med kunskap om
evangeliet och säkert har fler än vi känner till gått
vidare till en personlig tro.

Det har varit en stor förmån att få vara en del av
ledarskapet i vår kyrka. När jag nu valt att avsluta
min tid i församlingsledningen är det också helt
naturligt och odramatiskt för mig. Det har mognat
fram och det är dags att släppa in nya personer i
det ansvaret.

Allt har sin tid. Flyktingförläggningen lades ned
och människor spreds ut till olika orter i Sverige
eller till hemlandet. Idag ser vi människor från
många olika länder i vår församling. Vi deltar
tillsammans i volontäruppgifter och ledaruppdrag,
även om det kan utvecklas ännu mer. Dock har
det inte bara varit framgång och glädje, utan
också dagar då det varit tungt och svårt att vara
församlingsledare och herde. Vi har i ledningsteamet fått tala med Gud många gånger, i
svåra och även smärtsamma situationer. Minns
att jag i ett sammanhang var djupt bekymrad och
oroade mig över om inte Guds vilja skulle få ske i en
aktuell fråga. Jag bad mycket och samtalade
med Gud. Ett bibelord löste mig. Ps 42:6 Varför
så bedrövad min själ, varför så orolig i mig?
Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom,
min frälsning och min Gud. Oron släppte direkt
och jag kunde lugnt invänta bönesvaret som
kom efter en tid.

I min funktion som församlingsledare har jag
hämtat stor inspiration från Integrationsarbetet,
där jag haft mitt hjärta och mitt huvudsakliga
engagemang och kommer även i fortsättningen att
vara engagerad där. Personligen är jag tacksam
för alla nya vänner som jag fått lära känna och
som blivit mina syskon.
2005 startade vi det Internationella cafét, som
blev ett populärt forum under 12 år. Det kom så
småningom att samla runt 200 personer varje
månad. Cafékvällarna bjöd på olika program från
världens alla hörn, samt mycket sång och dans.
Internationella kören var ett annat exempel på fin
gemenskap. Att sjunga lovsång tillsammans på
olika språk gav en stark enhet och många gudsmöten, kören gästade även många andra kyrkor.
Den stora utmaningen kom med flyktingvågen
2014, då ca 500 flyktingar flyttade in på förläggningen i Stora Ekeberg, Skara. Något hände i
mitt och i våra hjärtan i Integrationsteamet. Vi upplevde en kallelse att gå till dessa människor, som
kom från en rad länder dit missionärer i många
år drömt om att gå, men inte kunnat, t.ex. Iran,
Afghanistan, Eritrea m.fl. Plötsligt fanns dessa
människor i vår närhet. Under en treårsperiod
fick vi möjlighet att möta de boende där regelbundet i olika sammanhang. Tänk dig att få sitta
med en iranier som aldrig hört psalm 23, läsa och
berätta om Guds kärlek, eller ge en bibel på urdu
till någon som alltid önskat men aldrig fått tag på,
samtala och be med personer på kvinnomöten och
hemgrupp. Det var stort! Vi såg människor fatta
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Slutligen - ett stort tack till församlingen för det förtroende jag fått
känna som församlingsledare under
dessa år. Jag vill framåt vara en som
stöttar, uppmuntrar och ber för vår
församling, vårt pastorsteam och
ledare.

Louise Örnstedt
tidigare församlingsledare
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SAKER JAG ÖNSKAR ATT VI SOM KYRKA
BER ATT VI FÅR VÄXA I
TRO - en tro som förlöser Guds rikes
gåvor i vår församling och i vår stad

HOPP - att vi får ännu tydligare ge människor
i vår stad ett Hopp i en
hopplös värld
KÄRLEK - en kärlek som går på djupet ibland
oss, som förenar generationer och kulturer,
och som utgjuts i våra hjärtan

Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och
störst av dem är kärleken. 1Kor 13:13
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Din matbutik i Skövde
om du vill leva lite godare

Skövde

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.

FORTSÄTT FRAMÅT
MED COROLLA

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.

Upplev världens mest sålda bil.

Kort och gott, en personlig trycksaksleverantör
som levererar snabbt och finns nära dig.

COROLLA 1,8 ACTIVE

Välkommen till JustNu – Sveriges lokala tryckeri

Pris från 239.900 kr (ord. pris från 246.900 kr)
Flex Privatleasing: 2.995 kr/mån
3.600 kr i rabatt på serviceavtal
Fordonsskatt från 1.644 kr/år (3 år sedan fr. 360 kr/år)

Öppet: Mån-Fre: 09.00-18.00, Lördag: 10.00-14.00
Skövde: Batterivägen 3, tel 0500-100 100
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Befria den
svage & fattige
Psalm 82 skriver Asaf ”Befria den svage
och fattige…”. Ett uppdrag som jag tror
fortfarande gäller. Genom hela Bibeln läser
vi gång på gång hur Guds hjärta sträcker
sig ut till de trasiga, de fattiga, de utsatta…
Vi har tidigare beskrivit vårt engagemang i
Demokratiska Republiken Kongo, tillsammans
med BarnSamariten. Hur vi som kyrka får vara
med och bekosta ett skyddat boende för tio
flickor i åldrarna 10-14 år. Flickor som varit med
om det kanske mest mörka och fruktansvärda en
människa kan genomgå, där vissa av dem har
barn som en konsekvens av våldtäkterna. Att vi
som kyrka får vara med och göra skillnad känns
oerhört värdefullt och spännande.

I

Ett nytt initiativ i år är att vi kommer vara värd
för Walk for Freedom i Skövde. En tyst manifestation för att skapa medvetenhet kring
människohandel i Sverige och runtom i
världen. Marschen kommer genomföras lördag 16
oktober. För oss som kyrka känns det viktigt att
vara en tydlig röst i att befria den svage och
fattige. År 2021 räknar man med att det finns
ca 40,3 miljoner slavar i världen. Detta är
något som behöver uppmärksammas och
förändras. Jag hoppas du vill vara med och
engagera dig. Martin Luther King sa ”Den stora
tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad.” Låt
oss inte vara tysta människor, utan människor
som vågar stå upp!

martin larsson - pastor
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mission &
socialt arbete

KUNGLIGT BESÖK
I slutet av augusti hade vi den stora glädjen att få
ta emot Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel i
vår kyrka. Genom vårt samarbete med Ätbart, där
vi varje vecka är med och omvandlar matsvinn till
matkassar för behövande, fick vi möjligheten att
visa upp vårt arbete. I foajén hade vi dukat upp
bord för att äta lunch som var tillagad på matsvinn.
Att vara i foajén och samtidigt lyssna till att just här
packas det varje måndag och torsdag matkassar
som delas ut till behövande, berörde nog alla.
Under besöket fick vi även lyssna till operasång
och se ett dansnummer innan Simon Holst fick
berätta om vår kyrka och tro. Ett glädjande besök
som gav uppmuntran i det arbete som görs.
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RESOR PÅ GÅNG
Under hösten kommer Simon Holst att
resa till Israel. Dels för att förbereda ett
kommande projekt och undersöka vägar
för att kunna stötta utsatta människor i
de Palestinska områdena. Vi tror att det
ligger på Guds hjärta att sträcka ut en
hand till de mest utsatta. Ett spännande
projekt där nya kontakter håller på att
knytas.
Martin Larsson kommer även att resa till
Nepal för att besöka vår nya pastorskontakt. Var gärna med och be för dessa
resor.

SYRIEN
Under augusti och september har ett team
från Sverige varit inne i Syrien och haft
två konferenser. Vi som kyrka har goda
kontakter och skickade under våren ner
50 000 kr för att hjälpa den förföljda
kyrkan. Detta bidrag hjälper dem att
färdigställa sin nya kyrka som ligger i ett
muslimskt område i Damaskus.

3 00 000kr
UTDELNING GENGÅVAN
kvartal 2

LP-KONTAKTEN
Vi är glada för att återigen vara igång med
frukost i kyrkan varje måndag, onsdag och fredag
kl 9-12. Ett fantastiskt tillfälle att möta människor,
dela gemenskap och vara ett stöd för de som
behöver. Varje måndag kl 18.30 är det även fika
och möte med sång och predikan.

13

HJÄLP
FÖRLÅT
TACK
Under hösten i KIDS så kommer vi fokusera kring

dessa tre ord. Tre ord som kan vara grunden för en
daglig andakt eller som hjälp i våra relationer - är
det något ord som jag behöver säga mer till mina
föräldrar/syskon/vänner/maka/make/husdjur osv?

Vad säger du tack för?
Här är saker på hela alfabetet
som KIDS tackar för:
Allt Bibeln Cykla Dagen
El Fisk Gud Himmel Israel
Jesus Kyrkan Lamm Mamma
Natt Ost Pappa Quiz Ryd
Sjöhaga Tystnad Under Världen
Xbox Yxor Zebra Åsna Ätbart Ö

Kan du hitta orden tack, hjälp och förlåt
i bokstavsrutan? Hittar du några andra
ord? Orden kan bildas hursomhelst bara
bokstäverna sitter ihop kant i kant eller
i hörnen. Färglägg och skicka en bild till
kids@skovdepingst.se.
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Tack alla barn och kidsledare för
sommaren i KIDS!!
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SEGOL

STORIES
Vi ser tillbaka på årets Segolstorp med STOR tacksamhet!
Vi är så glada för allt vi fick se hända i ungdomars liv
under veckan och är så tacksamma till Gud!
Läs Linneas, Olivias och Simons stories från lägret för att få
veta mer om vad Gud gjort under lägret.
”Jag skulle säga att höjdpunkten på lägret
var när vi åkte ut till Segolstorp och hade
kvällsmöte där, det va det bästa kvällsmötet
men alla möten var superbra.
Mitt bästa minne måste vara när jag och
Simon Hallåsen hade stirrtävling på bussresan hem och det slutade med att jag tillslut
vann men bådas ögon rann i en halvtimme
efter. Annars så var turneringarna sjukt roliga
(dock var jag bara med på en av dem) men
fick coacha på volleybollen. Men allt som
allt var det ett toppenläger med många nya
vänner och massa minnen, det va sjuuukt
bra ledare och teamare som tog lägret till
en helt ny nivå.”
- Simon Moschos, Tidaholm
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”Jag älskade kvällen när vi var ute på lägergården! Jag stod längst fram på kvällsmötet
och det bästa på mötet var när jag vände
mig om och såg alla ungdomar prisa Gud,
det va så fint! För mig själv var det bästa att
jag fick släppa det gamla som har dragit
mig bort från Gud och verkligen fått hitta
tillbaka till Gud tack vare Segolstorp.”
- Olivia Nielsen, Skövde
”Jag måste säga att tribe-wars var den
roligaste höjdpunkten på lägret. Sen tycker
jag även att kvällen vi delade nattvard i vår
squad var väldigt fin också!”
- Linnea Dahlgren, Varnhem

oneighty
KONFA 21/22
Vi är så glada att vi är igång med konfa för alla som är födda
2007 och går i åttan! 20 stycken konfirmander är med oss och
det är en oerhörd glädje! Konfan ses på onsdagar i kyrkan och
vi planerar även för en volontärresa i vår! Vill du träffa våra
konfirmander? Då kan du hänga med och volontärarbeta på
gengåvan, vi är alltid där på våra lördagar!
Något nytt för årets konfa är att vi erbjuder de som gick
konfa förra året att vara med som hjälpledare, vilket vi tycker
är superkul! Fyra stycken tjejer gör detta, det tycker vi är så kul!
Var gärna med och be för våra konfirmander och ledare, det
betyder så mycket!
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senior
Trädens löv börjar skifta i höstens varma färger. Oxelns röda bär lockar såväl
flytt-som stannfåglar att mättas och samla krafter för tid som ligger framför.
För oss Seniorer har Skövde RPG- förening startat upp Dagträffar varje vecka fram
till juletid, detta under förutsättning att vi fortsatt får samlas.
Det glada återseendet har präglat träffarna liksom promenader och studiebesök.
Missionsgruppen startade upp 6 september och möts i kyrkan varannan vecka för
att tillverka olika värmande plagg till små behövande i vår värld. I mellantiden
pågår detta arbete i hemmen.
Sedan några månader får vi nu även mötas till gudstjänst i vår kyrka, sitta i
kyrksalen,se varandra och känna gemenskap. Det är så viktigt att få känna
tillhörighet och gemenskap, att vi hör hemma här.
Väl mött i höst!
sonja helsingwall
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