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Rakel döps

Team kickoff före Gudstjänst

Stor glädje när vi kunde mötas i Gudstjänst-hubbar under hösten
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Sista söndagen i februari hade Simon förmånen 
att predika under vår visionssöndag. Tre veckor 
senare stängde covid-19 ner mer eller mindre hela 
världen.

De senaste åren har vi haft ett flertal processer igång 
som berört insidan av kyrkan. Under 2017 jobbade vi 
intensivt med att utforma och anta nya stadgar samt 
en ny ledningsstruktur. 2018 implementerades den nya 
ledningsstrukturen. Vi utformade ett nytt omsorgsteam 
och ett ekonomiteam för att bredda ansvaret och avlasta 
församlingsledningen. Flera andra team utvecklades och 
nya ledare klev in i nya uppgifter. 2019 innebar ett stort 
fokus på växling av föreståndare och förmedlandet av 
förnyad vision som sammanfattas: “En kyrka som männi-
skor vill bli en del av”. I och med 2020 inleddes ett nytt 
årtionde. Vi upplevde då att Gud utmanade oss att lyfta 
blicken och gå in i en ny fas som är ännu mer utåtriktad, 
med växande påverkan på vår omgivning.

Som kyrka har vi ett mandat att nå vår 
stad, betjäna regionen, inspirera i landet 
och göra skillnad i världen.
Hur kan vi förmedla att vi är en kyrka som människor vill 
bli en del av om kyrkan inte överhuvudtaget är en del av 
deras begreppsvärld? Förmodligen är det få människor 
som tänker: “Jag behöver en kyrka”. Det börjar snarare 
med att människor söker något större i sina liv. Att de 
söker hopp, svar, tillhörighet och mening.

För att möta människors längtan uppfattade vi tre enkla 
ord som vårt tilltal till de människor vi kommer i kontakt 
med. Tre ord som är lika centrala i den kristna tron som 
de är kraftfulla - HOPP FINNS HÄR. Oavsett vem du är, 
vart livet tagit dig eller vilken djup grop du finner dig 
själv i så finns det hopp här. Och hoppet sviker oss inte.

Tre veckor efter visionssöndagen orsakade den  
skenande smittspridningen av covid-19 att mer eller  
mindre hela världen stängdes ner. Hoppfullheten som 
det nya årtiondet bar med sig grusades över natt. Här 
har vi precis talat ut en förnyad vision och så kan vi 
inte ens hålla kyrkan öppen för att möta människors  
behov? Det dröjde däremot inte länge innan frustra-
tionen vändes till kreativitet, där just detta tilltal gav vårt 
uppdrag en tydlig riktning.

Vi ser tillbaka på ett helt unikt år, likt inget vi tidigare 
upplevt. Människor har tvingats till ofrivillig isolering, 
förlorat nära och kära i en okänd sjukdom. Många har 
varit bundna av oro och fruktan inför ovissheten som 
hållit världen i sitt grepp. I allt detta svåra har vi som 
kyrka fortsatt sprida kärlek, förmedla hopp och ingjuta 
tro. Kyrkan har en samhällsbärande funktion som inte  
förändras av rådande omständigheter. Hela den här 
årsrapporten är ett vittnesbörd om vad som sker när en 
grupp människor överlåter sig till ett gemensamt syfte, 
drivna av kärlek till våra medmänniskor.

Hopp Finns Här
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Att förlita sig på erfarenhet och rutin har inte varit 
ett alternativ under året som gått. Förmodligen 
har vi aldrig tidigare gjort så mycket för första 
gången som under detta unika år.

Glädjen att inleda ett nytt årtionde byttes snart i för- 
virring när hela världen stängdes ner under loppet av 
några korta veckor i mars. Frustrationen det medförde 
byttes snabbt till kreativitet som lett till ett mycket  
händelserikt år. Vi bestämde oss tidigt för att hela 
tiden göra det vi kan istället för att fastna i vad vi inte 
kan. I beslutsfattande blev vikten av övertygelse också  
kännetecknande. Tror vi på det här? Om svaret är nej får 
vi antingen låta bli eller tänka om.

Glädjande nog har vi sett ett starkt driv framåt, 
inte minst då vi är välsignade med fantastiska le-
dare som hittat vägar där det varit stängt. Den mest  
omedelbara förändringen blev omställningen till  
digitala gudstjänster vilket krävt hundratals inlärnings- 

timmar, investeringar och tålamod. Det har följts av  
digifysiska församlingsmöten, zoom-möten, Segolstorp 
på åtta platser och inspelning av vår uppskattade  
julshow.

Något annat som varit kännetecknande är sociala  
insatser där vi både uppmuntrat sjukvårdspersonal,  
börjat dela ut mat varje torsdag och sökt vägar att visa 
omsorg om den utpekade gruppen 70+.

Efter invigningen av vårt nya kontor i februari har det 
skett stora förändringar i vårt pastorsteam. Sven och 
Vicky Bengtsson flyttade vidare till Nybro och ett nytt 
team kunde komma på plats i september med två nya 
medarbetare.

I allt har vi sökt vägar att skapa delaktighet genom tätare 
kommunikation, digitala mötesplatser och växande när-
varo på olika plattformar. Sammantaget ett på alla sätt 
exceptionellt år.

31/1

NYTT KONTOR 
INVIGS

Ett exceptionellt år

31/1

RECLAIM

23/2

VISIONSGUDS- 
TJÄNST

22/3

FÖRSTA  
DIGITALA 

SÖNDAGEN
 KIDSKANALEN                
SÄNDER SITT  

           FÖRSTA AVSNITT

12/5

DIGIFYSISKT 
FÖRSAMLINGS- 

MÖTE/DNA

7/6

SOMMARFESTEN 
ÅKER PÅ TURNÉ PÅ 

FYRA PLATSER I 
SKÖVDE

25/3

NÄRRADIOPRO-
GRAMMET “HOPP 
FINNS HÄR “ HAR 

PREMIÄR

29/3

GUDSTJÄNSTEN 
LIVE-SÄNDS

PÅSK

PÅSKÄGG & 
BLOMMOR 
DELAS UT

19/4

FÖRSTA DOPET SEN VI 
BÖRJADE MED  

ONLINEGUDSTJÄNSTER

21/5

50 VÄLFYLLDA 
KORGAR DELAS 
UT PÅ ÄLDRE-
BOENDEN OCH 

SJUKHUSET

31/5

ALLA MAMMOR 
FÅR KORT PÅ 
MORS DAG

Max döps

250 ungdomar samlas till årets 
första RECLAIM

Volontärer packar välfyllda 
fruktkorgar
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8
hubbar samlade 291 
ungdomar runtom i 

Skaraborg under  
Segolstorp

7/6

SOMMARFESTEN 
ÅKER PÅ TURNÉ PÅ 

FYRA PLATSER I 
SKÖVDE

28/6

NATTVARDSPAKET 
DELAS UT TILL 70+ 
INFÖR VÅR FÖRSTA 
NATTVARD ONLINE

30/7-2/8

SEGOLSTORP 
PÅ ÅTTA HUB-
BAR RUNTOM I 
SKARABORG

29/7-1/8

SJÖHAGA MED 
OLIKA DAGAR 

FÖR OLIKA 
ÅLDRAR

1/11

VI GÅR  
TILLBAKA TILL  
GUDSTJÄNST 

ONLINE

11/12

460 MATKASSAR 
DELAS UT  

GENOM  
JULHJÄLPEN

Skövde-hubben vann årets 
Tribal Wars!

15/8

SVEN & VICKY 
SÄNDS UT TILL 
NYBRO PINGST

30/8

VI ÖPPNAR 
HUBBAR MED 50 

PERSONER

20/9

KONFA STARTAR 
MED ÖVER 20 
UNGDOMAR

18/10

ÅRETS HJÄRTA 
FÖR HUSET  
SAMLAR IN  
747 320 KR

29/11

ADVENTSBLOM-
MOR DELAS UT 

TILL 70+

4/12

FRUKTKORGAR 
DELAS UT PÅ 

SKAS

18/12

DRIVE-IN  
JULBORD FÖR 

70+

19/12

PREMIÄR FÖR 
THE STORY OF 

CHRISTMAS

Sven & Vicky sänds ut till ny 
tjänst i Nybro Pingst

The Story of Christmas  
spelades in i ladan
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LATINAMERIKA
HUMANITÄR HJÄLP
94 403 kr

USA
SKOLAVGIFTER FÖR 
MIGRANTER
24 574 kr

SENEGAL
TCHAD 

IBRA MEDIA
60 000 kr

NORDAFRIKA
Husförsamling i kontakt med IBRA

SÖDRA AFRIKA
Barn läser glatt Little Zebra Books

Vi vill nå de minst nådda
och hjälpa de mest utsatta

Som kyrka är vi kallade att ta evangeliet, de goda 
nyheterna om Jesus, ut i hela världen. Bland det 
sista Jesus sa, innan han lämnade jorden, står i 
Markus 16:15: ”Gå ut i hela världen och förkunna 
evangeliet för hela skapelsen.” Att vi ska börja 
där vi befinner oss men inte stanna där, utan våga 
sträcka oss ut och föra budskapet vidare till dem 
som aldrig hört.

BIBELÖVERSÄTTNING OCH ALFABETISERING

I februari reste Sven Bengtsson till Moçambique för att 
vara med på invigningen av Bibeln till nyungwe. Redan 
1998 flyttade Mikael & Jeni Bister till Tete i Moçambique 
för att vara med och översätta Bibeln. Efter drygt 20 års 
arbete var nu Första och Andra Mosebok samt hela Nya 
testamentet översatt. Glädjen och förväntan var stor när 
man nu stod redo att dela ut 20 000 nytryckta biblar. 
Tänk att få kunna läsa Bibeln på sitt eget språk för första 
gången. Allt gick enligt planerna och nu sprids Guds ord 
på nyungwe.

Som kyrka är vi glada över att sätta av 20% av vår  
missionsbudget till bibelöversättning. Mikael & Jeni Bis-
ter bor nu i Kapstaden i Sydafrika och Mikael arbetar 
som översättningskonsult för att vara med och ge Bibeln 
till dem som ännu inte har den på sitt egna språk. Jeni 
har sitt fokus i arbetet med alfabetisering. 

NORDAFRIKA

Första januari blev Annelie Bylund anställd som  
missionär i vår församling, där vi är en av tio medunder-
hållande församlingar. Annelie har sitt uppdrag från IBRA 
och arbetar med att nå de minst nådda i Nordafrika. 

99 147
betalande kunder på 
Gengåvan under året

Sedan mars är Annelie tillbaka och stationerad 
i Sverige. Hon utgår numera från Piteå med sitt 
arbete.

Som församling är vi även med och arbetar för 
att nå människor i Algeriet. Under de senaste åren 
har flera teamresor skett, där vi fått vara med och 
bygga relationer med kristna i Algeriet. Vi har 
även gett bidrag till sociala insatser samt varit 
med och finansierat kyrkbygge.
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NEPAL
INDIEN
LOVE AND HOPE
100 000 kr

INDIEN
VATTENRENING
30 050 krSÖDRA AFRIKA 

BIBELÖVERSÄTTNING  
ALFABETISERING
126 110 kr

ISRAEL 
BISTÅNDSPROJEKT20 000

biblar på nyungwe- 
språket har tryckts och 

distribuerats

LATINAMERIKA
HUMANITÄR HJÄLP
94 403 kr

SYRIEN 
RELATIONSBYGGE

BRASILIEN 
SOPPKÖK
10 050 kr

ALGERIET 
RELATIONSBYGGE

DISTANSBIBELSKOLA

NORDAFRIKA 
IBRA MEDIA

UPPFÖLJNING
DISTANSBIBELSKOLA

SENEGAL
TCHAD 

IBRA MEDIA
60 000 kr

GENGÅVAN  
SECOND HAND
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 sälja begag-
nade saker som omvandlas till bistånd runtom i 
världen.

2020 var ett speciellt år med tanke på covid-19. 
Trots utmaningarna sålde vi för 13 537 790 kr 
och utdelningen blev 1 100 000 kronor per part. 
Under året arrangerades även Eriksdagen som 
samlade in 88 648 kr direkt till Erikshjälpen.  
Snittköpet var under året 134 kronor per kund 
och snittpriset per vara var 32 kronor. Utöver  
detta har vi även sänt iväg 20 containrar med 
varor till Estland.

NEPAL
Under sju år har vi stått med i Love and Hopes kamp mot barnsexhandeln

MOÇAMBIQUE
Nytryckta Nyungwe-biblar på väg

 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.
UTDRAG UR “EN KYRKA SOM  

MÄNNISKOR VILL BLI EN DEL AV”
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460
matkassar delades ut i 

samband med Julhjälpen

Som kyrka är vi kallade att hjälpa de mest utsatta. 
Orden i 1 Joh 3:18 hjälper oss att hålla fokus: ”Kära 
barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i 
handling och sanning.”

EKONOMISK HJÄLP
Ett av områdena i vårt sociala arbete handlar om  
ekonomisk hjälp. Vi har människor i vår stad som kämpar  
och har svårt att få ihop det varje månad. Här vill vi  
finnas till för att ge den hjälp vi kan. Det kan handla 
om att hjälpa till med en matkasse, en vinterjacka eller  
kanske nya skor. Vi är glada över att vi under 2020 har 
fått möjligheten att hjälpa människor i nöd.

ÄTBART
Under våren 2020 fick vi frågan av organisationen Ätbart 
om vi önskade samarbeta. Ätbart startades för att rädda 
matsvinn från butiker och restauranger. De undrade om 
vi ville öppna upp kyrkan för att vara med och omvandla 
matsvinn till matkassar för behövande. Snabbt svarade 
vi ja och under året har vi i stort sett varje torsdag haft 
kyrkan öppen för att dela ut matkassar till behövande i 
vår stad.

JULHJÄLPEN
I december genomförde vi Julhjälpen tillsammans 
med Ätbart. Ett fantastiskt samarbete som innebar 
att vi både kunde rädda matsvinn, men även köpa 
in en mängd basvaror för att årets julkassar skulle 
bli riktigt ordentliga. I år var Ica Maxi Skövde, 
Lorentzon och Gengåvan med på olika sätt och 
bidrog. 12 december samlades ett team som till-

sammans packade cirka 460 kassar med mat (230 
kassar med kylvaror och 230 kassar med basvaror 

som potatis, pasta och hygienartiklar). Detta kördes 
sedan ut till behövande runtom i Skövde. Ett stort team 
av volontärer lastade sina bilar och tillsammans fick vi 
lysa Jesus för de mest utsatta i vår stad!

Socialt arbete

 En kyrka... 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.
UTDRAG UR “EN KYRKA SOM  

MÄNNISKOR VILL BLI EN DEL AV”
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70
välfyllda korgar med 
snacks och godis har  
delats ut på sjukhuset 

och äldreboenden

2020 har för alla varit ett speciellt år som utmanat 
oss på många sätt. Tyvärr har många grupper i 
vårt samhälle haft det oerhört tufft med sjukdom, 
ensamhet och psykisk ohälsa. Som kyrka har vi 
vid några tillfällen försökt göra det vi kan för att 
sprida hopp och värme. 

Runt påsk delade vi ut påskägg, tillsammans med pre-
sentkort, till människor och familjer i utsatta situationer. 
Vi delade även ut stora frukt- och godiskorgar till både 
sjukhuset och äldreboenden. I december delade vi återi-
gen ut välfyllda korgar med frukt och godis till alla hjältar 
på sjukhuset.

IBUS
Vi är glada att vi under året fått vara med och bidra med 
30 000 kronor till Hela människan - 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. IBUS finns också till för dem som på annat 
sätt vill ha hjälp och stöd till ett liv utan kriminalitet och 
droger.

SJUKHUSKYRKAN
Vi har även under året bidragit med 30 750 kronor till 
Sjukhuskyrkan i Skövde. Sjukhuskyrkan erbjuder per-
sonal, patienter och anhöriga professionell samtalshjälp 
i form av krisstöd, avlastande samtal, psykologisk ge-
nomgång, enskild själavård samt gruppsamtal i etiska 
frågor och sorgbearbetning. Sjukhuskyrkan besitter bred 
kompetens, har lång erfarenhet och omfattas av tystnads- 
plikt.

SOCIALA INSATSER

Vi har sedan många år tillbaka en LP-kontakt i vår 
kyrka. Under måndagar, onsdagar och fredagar 
serveras frukost för utsatta människor – där det 
ofta finns en bakgrund inom missbruk.

Förutom god frukost erbjuds samtal, hjälp och förbön. 
Under frukosttillfällena har det samlats 10-20 person-
er. På måndagskvällarna har det även varit cafémöten i  
kyrkan som innehållit sång, vittnesbörd och predikan. 
Dessa kvällar har samlat mellan 30-50 personer. Måndags- 
mötena pågick fram till vecka 13, då vi på grund av 
Covid-19 fick stänga ned verksamheten. Mötena blev 
istället digitala och sändes fram till sommaren. Under 
maj till augusti flyttade man ut frukosten till torget på 
onsdagarna, om vädret tillät. När september kom åter-
gick man till frukost i kyrkan igen, innan det återigen 
stängdes ned i november. Året avslutades med en gröt-
frukost i kyrkan 21 december, vilket var mycket upp- 
skattat. Vi är tacksamma för möjligheten att kunna bry 
oss om de svaga och utsatta i samhället.

LP
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4000
visningar av KIDS på 

youtube

BIBELUTDELNING & BARNVÄLSIGNELSE

Hur gör man med våra traditioner och ritualer  
under ett år med pandemi? Vi ansträngde oss för att  
kunna genomföra detta på ett säkert sätt och har 
under året välsignat tre fina barn och delat ut tio 
biblar.

64
adventskalendrar  

delades ut av  
KIDS-ledarna
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200+
Barn och föräldrar var 
med på Sommarfesten 

pop-up tour

En kyrka som satsar 
oproportionerligt  
mycket på nästa  

generation, överfull av 
barn och unga  

människor som vill växa 
upp och bli gamla där.

UTDRAG UR “EN KYRKA SOM  
MÄNNISKOR VILL BLI EN DEL AV”

KIDS
Vad ställer vi in? Vad ställer vi om? Hur ställer vi 
om? Vad startar vi upp? Vi KIDS-ledare har haft 
ett intensivt år då vi fått ställa oss dessa frågor 
och fundera på vad vi inte kan vara utan samt hur 
vi går vidare under rådande omständigheter. 

Under början av våren och hösten kunde vi mötas som 
vanligt, men annars fick vi tänka nytt.

KIDS ONLINE

Under våren startade vi KIDS-kanalen som vi visade på 
YouTube. KIDS-kanalen liknar en vanlig KIDS-söndag 
med lekar, insamling, bibel och bön - fast utan barn. 
KIDS-kanalen har under 2020 haft cirka 2800 visningar 
på YouTube. När vi inte skickat ut eget material så har vi 
delat material från söndagsskolaplay.

I december började vi med KIDS zoom och träffar 
barnen live via zoom. Zoom-samlingarna har innehållit 
lek, gemenskap, bön och bibelberättelse. 10-20 barn har 
varit med varje söndag via telefon, dator eller läsplatta. 
Vi provade också att ha ett uppskattat fredagsmys till-
sammans via zoom. 

GO!

GO! började terminen med att ses på onsdagar med olika 
aktiviteter. Två gånger under året har vi varit och spelat 
Laserdome tillsammans – ett roligt tillfälle då barnen 
gärna bjuder med sig sina vänner. Vid det ena tillfället 
var det hela 24 barn som var med!

I september bytte vi till att träffas på fredagar och plane-
rade om till att träffas mer utomhus samt några gånger 
digitalt. GO! fick möjlighet att ta över KIDS-kanalen en 
vecka och spelade in ett avsnitt som sedan sändes på 
Youtube. Julavslutningen hölls utanför kyrkan med olika 
tävlingar och marshmallowsgrillning. 

KIDS ON TOUR

Om inte barnen kan komma till kyrkan så får kyrkan  
komma till barnen. Vid påsk och advent så var Cocco och 
KIDS-ledarna ute med påskägg och adventskalendrar till 
de flesta barnen som brukar komma på KIDS. Dessutom 
förvandlades Sommarfesten till en POP-UP tour och 
gjorde nedslag på fyra olika platser i Skövde - Norrmalm, 
Hentorp, Storegården och Södra Ryd.

FAMILJ

En söndag gästade Alf B Svensson oss för att föreläsa 
om hur vi kan älska varandra livet ut, utan att kärleken 
tar slut. För att även de par som är föräldrar skulle kunna 
fokusera fullt ut på det intressanta föredraget, samtidigt 
som deras barn skulle få en minnesvärd eftermiddag, 
åkte ett gäng barnledare med barnen till Stellas lekland. 
Vi åt även en gemensam lunch under dagen som kyrkan 
anordnat.

Första Advent 2018
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Under ett spännande år har vi fått tänka nytt 
flera gånger om och göra saker vi aldrig har gjort  
innan. Men med fantastiska ungdomar och ett 
grymt ledarteam är allting möjligt, och väldigt kul! 

LÄGER

Under året har vi haft två riktigt grymma läger. Under 
sportlovet drog vi som vanligt iväg, med ett gött gäng på 
56 personer, till Trysil och njöt av en veckas skidåkning. 
Aldrig har lägrets skidskola varit så stor – den växer för 
varje år! Nya kompisar var med och förutom skidåkning 
fylldes dagarna med god mat, gemenskap och riktigt bra 
kvällssamlingar!

Sommarens höjdpunkt var såklart Segolstorp! På åtta 
platser runt om i Skaraborg samlades ungdomar, teamare 
och ledare i så kallade hubbar med max 50 personer i 
varje och hade Segolstorp tillsammans. I Skövdes hubb 
var ungdomar från Skövde, Skara och Tidaholm samlade. 
Alla platser hade samma dagsschema. Vi tävlade mot  
varandra i de olika hubbarna (där Skövde såklart tog hem 
segern) och varje dag tog vi del av direktsända morgon- 
och kvällsmöten från Segolstorp.  

KONFA

Under hösten startade vi äntligen upp Konfan. Det är en 
grupp med 24 ungdomar som har setts på torsdagar  
under hösten och de kommer fortsätta att ses under 
vårterminen. Vi startade upp i september och ganska 
snart hade vi en övernattning i Tidaholm, där vi fick lära  
känna varandra bättre. Under de sista veckorna sågs vi 
på Zoom, men nu ser vi fram emot att få ses igen!

RECLAIM & FREDAGAR

Den 17 januari rivstartade vi igång fredagarna med 
Oneighty. Vi hann ses en gång till och klämde in två  
Reclaim innan vi gick över till att köra online. Under 
vårens online-träffar var en av höjdpunkterna Segolstorp 
Night Live, där vi lanserade årets Segolstorp! När hösten 
kom så startade vi igång Oneighty igen, vilket var en  
oerhörd glädje! Vi fick fem riktigt grymma träffar i kyrkan 
innan vi gick över till att ses på Zoom där vi nu har möte, 
tävlingar och hänger tillsammans.

CONNECT & SUNDAY HANGOUTS

Under året har connectgrupperna fungerat nästan som 
vanligt, men vi har setts utomhus för det mesta. Under 
våren startade vi igång KRIK utomhus, vilket blev en riktig 
framgångssaga. Vi tog över Karstorp varannan söndag 
ända fram till början av oktober där vi lekte, tävlade och 
hade andakter tillsammans. Det som var det bästa med 
KRIK var att det kom nya ungdomar nästan varje gång! 
Under sommaren sågs vi även på Sunday Hangouts 
där vi träffades för gemenskap med brännboll, bad och  
annat gött häng när vi inte hade KRIK.

“Det bästa med 
Oneighty är  

själva konceptet, 
att få kombinera 

Jesus med att 
träffa vänner och 

ha roligt  
tillsammans.”

Andreas

Oneighty
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70
olika ungdomar har 

besökt oss under våra 
fredagar

24
konfirmander började 

i september
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59
jultallrikar delades ut i 

samband med  
seniorernas julfest

För ett år sedan låg 2020 framför med god  
planering av aktiviteter och tillfällen till  
gemenskap. Det är så viktiga parametrar för oss 
äldre för att, när arbetslivet är avslutat, må väl 
och känna meningsfullhet.

Missionsgruppen startade sin termin för att tillverka 
babypaket, men även kläder för lite äldre barn. Samman-
lagt sex måndagar kunde gruppen mötas innan corona- 
pandemin och restriktioner satte stopp för gruppens 
samlingar. I september kunde vi däremot leverera 36 
filt-paket åt bebisar samt ett antal kartonger med kläder 
för något äldre barn till Human Bridge, Holsbybrunn, 
som sedan vidarebefordrar till små behövande barn i 
fjärran länder.

Sånggruppen Gitarrsystrarna, som nu funnits i 40 år och 
ansvarat för merparten av sångandakterna vid kom- 
munens äldreboenden, drabbades av det besöksförbud 
som infördes i mitten av mars månad. Detta var till sorg 
och saknad för de boende, men även för Gitarrsystrarna, 
som inte längre kunde mötas för gemenskap i sång och 
vittnesbörd.

Dagträffar, som arrangeras av Skövde RPG-förening 
och hålls varje vecka under terminen, blev inställda 
från och med 18 mars. En dagträff hölls 26 februari 
2020 i Pingstkyrkan och var mycket välbesökt. Tem-
at var ”Ekbergs-konsert” med kollekt till Erikshjälpens 

projekt Romska barns skolgång i Rumänien. Konserten 
gavs av Jan och Percy Bergman med sångare. När de  
fysiska dagträffarna inte kunde genomföras tog vår  
pastor Simon ett initiativ till närradioprogram på ”dag-
träffstid”. De sändes under rubriken “Hopp Finns Här”,  
med gäster från kyrkorna i Skövde. Tolv program sändes, 
som sedan gick i repris under sommaren – ett uppskattat 
initiativ.

Att leva med distans och begränsning i antal vid fysiska 
samlingar har under det gångna året varit mycket påfres- 
tande för alla över 70 år. Då gränsen blev 50 deltagare 
kunde vi i oktober månad bjuda in till dagträff i Pingst-
kyrkan. Denna gång gästades vi av Mats Gunnarsson 
– sångare, pastor, missionär och radiotelegrafist – som 
talade om sin ryggsäck med fyra fack. En mycket  
uppmuntrande eftermiddag för oss lyssnare.

Så blev åtta deltagare övre gräns för att samlas  
fysiskt. Detta innebar att det inte var möjligt att anordna 
sedvanlig julfest för församlingens seniorer över 65 år. 
Istället bjöds jultallrik via ”drive in” vid kyrkan och där-
till julsånger med Anders Jaktlund via närradion någon  
timma senare. Ett 60-tal seniorer antog glädjande  
erbjudandet. Team Senior ser fram emot att åter få  
mötas.

Senior
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Det har varit ett ovanligt år med Corona- 
restriktioner och ett år med uppehåll av nästan 
alla möten i lokalen Fjärilskolan. Men starten blev 
bra och de första tre månaderna hade vi omkring 
40 personer inklusive barn.

Mars 2020 började vi med att sända digitalt, via Face-
book, och fortsatte så fram till juni 2020. Därefter  
började vi samlas lite försiktigt. När det gäller  
connectgruppen så fortsatte vi träffas via Zoom  
varannan fredag fram till jul.

Under året lyckades vi ändå att ha två evenemang för 
barn. Det första under sommaren, där vi hade samling 
och aktiviteter för barn, och det andra under julen 2020 
– då vi skickade julklappar med tomten till familjer som 
ville bli besökta utanför deras hem.

Under året lyckades vi nå nya människor genom att 
besöka dem på ett säkert sätt och även bjuda dem på 
Zoom-möten samt gudstjänster på plats och digitalt.
Planen är att fortsätta arbetet och kontakten med våra 
medlemmar och besökare. Till vår stora glädje fick vi 
döpa två personer utifrån vårt campus i Södra Ryd.

Södra Ryd

Ett händelserikt år har inneburit omfattande köks-
renovering, Gudstjänst-hubb och bönesamlingar.

Under hösten revs det gamla köket ut, en vägg togs ner 
och sen startade återuppbyggnaden. Många timmar 
lades ner på snickeri, VVS, el, golvläggning och målning. 
Det mesta jobbet har kyrkans medlemmar själva gjort. Vi 
är så glada och tacksamma till Gud att det blivit så fint 
och att allt gått så bra. Nu väntar vi på att kunna använda 
köket till cafémöten, samlingar och uthyrning.

Trots pandemin har vi kunnat samlas regelbundet, enligt 
de föreskrifter som varit. Under hösten, när 50-gränsen 
gällde, var Kapellet en av församlingens hubbar. För att 
kunna visa onlinegudstjänster fick vi uppsatt en stor 
bildskärm. Under några månader på hösten samlade vi 
ett tjugotal personer för att fira gudstjänst med efter-
följande fika. Detta såg vi var ett efterlängtat tillfälle till 
gemenskap med Gud och människor. Vi minns särskilt 
Hjärta för huset-insamlingen, nattvardsgudstjänsterna 
och sändningsgudstjänsten för Sven och Vicky då vi åt 
smörgåstårta i Kapellet.

Under hela året har vi fortsatt med bön och bibelläsning 
på onsdagar. Vi läser ett par kapitel i Bibeln varje gång, 
ber för olika böneämnen samt ger tillfälle till förbön.

Skultorp
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Våra medlemmar

DÖPTA TILL JESUS
Javad Amini 23/2

Christina Hanna 15/3

Hoda Hanna 15/3

Max Anzén 19/4

John Nordström 14/6

Rakel Folkesson 13/9

Arvid Knutsson 4/10

MEDLEMS- 
UTVECKLING

Antal medlemmar 613  
-6 från 2019

NYA MEDLEMMAR: 19 
Genom dop: 7

Från andra församlingar: 7

Egen bekännelse: 5

MEDLEMMAR SOM  
LÄMNAT: 25 

Flyttat hem till Jesus: 7

Till andra församlingar: 10

Utträde: 7

Struken: 1

UPPDELNING 
Kvinnor: 327 

Män: 286

Medianålder: 44 år

0-20 år: 50 
21-40 år: 233 
41-60 år: 174 
61-80 år: 124 

80+: 32
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FLYTTAT HEM  
TILL JESUS

Annie Jönsson 18/2

Ulla-Britt Jonsson 20/5

Viola Arvidsson 31/5

Ingegärd Blomfeldt 13/6

John Reitan 29/8

Per-Arne Ström okänt

Gert Lennartsson 24/11
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330
personer aktiva i våra 

olika grupper. +23% från 
2019

Våra connectgrupper är hjärtat av vår gemenskap. 
Som kyrka gör vi många bra saker men connect-
grupp och gudstjänst handlar om vilka vi är.

Många gånger har vi använt uttrycket - kyrkan är inte en 
byggnad utan människor. Det påståendet har verkligen 
satts på prov under året då vi helt plötsligt inte kunde 
mötas i samma fysiska rum. Våra connectledare har varit 
nyckelpersoner för att hålla samman kyrkan under ett 
utmanande år. Samtidigt har det varit positivt att den 
lilla gruppens värde ökat.

När vi i mars tvingades tänka över och prioritera vad 
vi ska satsa på landade vi snabbt i gudstjänster och  
connectgrupper. Därför är det särskilt glädjande att det 
under året startats några nya grupper och det totala an-
talet aktiva deltagare ökat.

MÅLGRUPPSPASTORER

Våra connectgrupper är indelade i olika målgrupper.

 » Oneighty (Ellen)

 » Avenyn (Matilda)

 » Familj (Dan)

 » 40-65 år (Martin)

 » Senior (Simon)

 » Intressen/Kurser

För att komma närmare våra 
connectledare har vi tilldelat en 
ansvarig pastor (se namn i par-
entes) för varje målgrupp som står 
i nära kontakt med ledarna. På så vis 
kan vi visa omsorg, skapa delaktighet 
och smidigt lotsa nya människor in i en 
grupp.

LÄR KÄNNA KYRKAN

Med tanke på att vi mestadels firat Gudstjänst online 
under året har våra connectgrupper varit platsen för att 
lära känna kyrkan. Flera nya människor har kommit med 
som inte ens besökt en gudstjänst i vår byggnad.

Inte minst var det stor glädje när Max lät döpa sig 19/4 
efter att ha hittat vår kyrka online några veckor tidigare. 
Genast kunde han slussas in i en connectgrupp och få 
vänner och gemenskap.

Connect- 
grupper
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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.

UTDRAG UR  
“EN KYRKA SOM  
MÄNNISKOR VILL  
BLI EN DEL AV”
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70
påskblommor delades  

ut till medlemmar i  
åldern 70+

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.

UTDRAG UR “EN KYRKA SOM MÄNNISKOR VILL BLI EN DEL AV”
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Under denna period, då vi har haft förmånen att 
få stå i ledningen för församlingens omsorgs- 
arbete, har det verkligen blivit än mer klart för 
oss att sann omsorg blir synlig genom varje  
medmänniskas sätt att uttrycka Guds kärlek. 

Omsorgsarbetet är något vi alla lever och formar till-
sammans, även om det finns delar av det som behöver 
ombesörjas och organiseras på ett särskilt sätt.

Ett förhållningssätt av omsorg föds i Guds närhet, där 
formas och förvandlas våra hjärtan. Där föds längtan  
efter att:

 » se det goda i människor istället för att påpeka fel och 
brister

 » lyfta och uppmuntra

 » lyssna mer än jag talar själv

 » förlåta

 » känna med

 » vara genuint intresserad av någon annans liv och sit-
uation

 » bidra istället för att tänka ”det borde någon annan 
göra”

I det enkla bor den största omsorgen. Att vara när- 
varande för människor gör stor skillnad.

Vi känner stor tacksamhet över våra connectgrupper 
och connectledare. I dessa grupper sker en stor del av  
omsorgsarbetet. Det ligger i själva grundtanken för 
grupperna – att komma nära varandra, att dela livet, att 
vara medvandrare…

Utöver detta har vårt samtals/själavårds-team fortsatt 
sitt arbete och stöttat medmänniskor i fördjupade sam-
tal. Under våren kommer vi tillsammans läsa och studera 
boken Nycklar till frihet, som är en interaktiv lärljunga- 
kurs med bibliska nycklar för ett liv i frihet.

Stora insatser har gjorts för att bibehålla en nära kontakt 
med 70+ som varit en utsatt grupp. Regelbunden tele-
fonkontakt, utdelning av blommor och nattvardspaket 
samt utökad kommunikation från kyrkan har varit sätt 
att visa omsorg och skapa delaktighet. Helt säkert har vi 
lärt oss saker även för framtiden.

Vi har även erbjudit flera av våra huvudledare en typ av 
mentorssamtal. Detta för att förvissa oss om att ledarupp- 
draget upplevs hanterbart och givande. Om jag leder 
utifrån glädje och balans gynnar det hela teamet och  
arbetet på ett fantastiskt sätt.

Stå med oss i bön för att omsorgen i vår församling 
ska växa sig stark och bli ett tydligt signum för vår  
gemenskap.

Caroline & Nichlas Hägglund 
Huvudledare Omsorg

Omsorg
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61 716
unika konton har sett  

vårt innehåll på  
Facebook och  

Instagram

1599
visningar på YouTube.  

26 minuter genom- 
snittlig tid.

27 010
visningar på YouTube, 

14,15 minuter  
genomsnittlig tid. 

15 576 
nedladdningar av vår 
podcast. Genomsnitt 

300 per vecka.

10 000+
visningar på  

Facebook

Räckvidd
GUDSTJÄNSTER 

Trots restriktioner och pandemi har vi som kyrka 
valt att fortsätta fira gudstjänst tillsammans. Den 
22 mars sände vi vår första onlinegudstjänst, som 
har varit en stor stretch för vårt kreativa team. Vi 
har fått lära oss många nya saker: hur man streamar,  
använder filmkameror och hur man leder människor 
via en kamera. 

Att ha våra gudstjänster online har gjort att vi nått 
fler människor när vi blivit tillgängliga på fler kanaler. 
Varje söndag sänds gudstjänsten på YouTube, Face-
book, öppna kanalen och närradion.

”Vilken 
show, mån-

ga utav num-
ren blev verkli-

gen en skrattfest 
hemma i soffan” 

Elin, Tidaholm

THE STORY OF CHRISTMAS

Vi har under flera år anordnat den populära  
julshowen The Story Of Christmas, som under de 
senaste åren ägt rum i Skövdes stadsteater. 2020 
har varit ett år som har präglats av ny-tänk och 
inte minst för vårt kreativa team, som fått komma 
med nya idéer hur vi på bästa sätt kan sprida julens 
budskap. 

The Story Of Christmas, spelades in i ladan 
i november med exklusiv online-premiär 
den 19 & 20 december blev en succé.
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2993
lyssningar och visningar 

av temat “Bättre  
Tillsammans”

LÄSPLANER
Aldrig tidigare har så många av våra läsplaner 
avslutats under ett och samma år. Sedan 2015 har 
vi publicerat 20 olika läsplaner i bibelappen You-
Version på svenska och engelska. 

Sammanlagt har 87 049 planer avslutats. De mest 
lästa planerna under året var ”BIBELN 
på ett år”, ”NT Kronologiskt” och  
”Bättre Tillsammans.” 

23 510 
läsplaner avslutade 
under 2020, 87 049 

läsplaner har avslutats 
sedan 2015

BÄTTRE TILLSAMMANS

I november genomfördes årets mest följ-
da tema - Bättre tillsammans, upptäck Guds 
plan för dina relationer. Bland annat innehöll 
temat årets mest lyssnade predikan “Kan vi prata 
om sex?”

I samband med temat släpptes även en läsplan på 
både svenska och engelska som påbörjats 12 312 
gånger.

Thank you for posting the  
“Entire Bible in a Year”  
reading plan on bible.com. 
My entire family read 
through the Bible using 
your plan in 2019, and we 

are starting again in 2020.

Logan, Kentucky USA

En kyrka där utloppet av kreativitet blir till inspiration 
och välsignelse i hela vårt land. Med livsförvandlande  
undervisning, lovsång och resurser som både bygger 

upp den som redan tror och når fram till den som aldrig 
varit i kontakt med någon kyrka.

UTDRAG UR “EN KYRKA SOM MÄNNISKOR VILL BLI EN DEL AV”
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Ledning
Församlingsledningen har under året verkat i sin 
roll som övergripande ledare för församlingens 
verksamhet. Ledningen utgör också försam- 
lingens juridiska styrelse. 

Under året har Conny Brännberg varit ordförande,  
Daniel Widmark, vice ordförande, Martin Larsson,  
sekreterare och övriga ledamöter har varit Kristin  
Brohede, Caroline Hägglund, Louise Örnstedt och Simon 
Holst. Sven Bengtsson lämnade uppdraget i samband 
med att han flyttade till Nybro.

Församlingsledningen träffas var tredje vecka och  
arbetar utifrån perspektivet att hålla ihop helheten, men 
delegerar en stor del av det operativa genomförandet  
till de olika teamen. Begreppet ledare används på 
flera olika sätt i församlingen, men betoningen är att  
Församlingsledningen är ledare för hela församlingens 
samverkande verksamhet.

Mycket av verksamheten har ju varit starkt påverkat av 
pandemin och en rad insatser har gjorts för att följa de 
olika rekommendationer och lagar som reglerar kyrkor-
nas möjligheter att samla besökare. Den stora glädjen 
är att församlingens medlemmar och närstående 

regelbundet har bidragit till det goda ekonomiska  
resultatet. Med tanke på de stora utmaningar som råder, 
och där många förlorat sina anställningar, ser vi den  
ekonomiska redovisningen som ett bönesvar. Även om 
man inte har kunnat delta fysiskt i samlingarna är det 
ändå vår upplevelse att året hanterats väl utifrån dessa 
speciella förutsättningar.

En stor utmaning för Församlingsledningen har varit 
att arbeta med en ny ledningsorganisation i samband 
med förändringar inom pastorsteamet. Vår önskan är att  
kunna ha heltidsanställda pastorer men vi valde nu – 
vilket församlingen godkände – att ha fler personer  
anställda, men då på deltid

Conny Brännberg 
Ordförande i Styrelsen
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Efter nästan nio år i församlingen flyttade Sven 
och Vicky Bengtsson vidare till nya uppdrag. I  
augusti fick vi sända ut och välsigna dem inför 
deras nya tjänst som pastorspar i Nybro Pingst. 
Detta tillsammans med ett stort antal nya kyrko- 
avgiftsmedgivanden har lett till omfattande 
förändringar i vårt pastorsteam.

Under 2019 bestämde vi oss för att allt som kommer 
in till vår kyrka genom kyrkoavgiften* vill vi rikta till  
anställningar inom barn och ungdom. Då hade vi ingen 
ungdomspastor utan endast barnpastor på 25%. Som ett 
resultat har vi på bara tre år gått från 28 till 108 personer 
som riktat sin kyrkoavgift till vår församling. Det mot-
svarar 2021 nästan en extra månads insamlingsresultat. 

Med hjälp av detta kunde vi i mars avskilja Ellen  
Lorentzon till ny ungdomspastor på 25%. När Sven  
avslutade sin tjänst i augusti ledde det till ytterligare 
förändringar och utformandet av ett nytt pastorsteam. 

Till att börja med ville vi fortsätta ge kraft in i vårt  
arbete med barn, ungdomar och familjer genom att höja 
Dan och Ellens tjänster till halvtid. Dan som tillsammans 

med sin fru Lollo varit barnpastorer fick också den nya  
funktionen familjepastorer med ett bredare ansvar.

I tillägg till dessa utökade tjänster nyanställdes  
Martin Larsson som pastor på halvtid från augusti. Martin  
ansvarar för vårt Missionella arbete där vi vill nå de  
onådda och hjälpa de utsatta genom sociala insatser i 
Sverige och mission och bistånd utöver världen.

Matilda Bladh var från mars månad föräldraledig och 
Sara Nielsen gick in i ett vikariat som event koordinator 
under ett minst sagt utmanande år. Simon och Caroline 
Holst är fortsatt huvudpastorer och Simon anställd på 
heltid. Det är en stor välsignelse att vi obehindrat och 
utan avtagande kraft kunnat fortsätta arbetet genom de 
fantastiska ledare som redan funnits i vår gemenskap. Vi 
står väl rustade att ta oss an de utmaningar som ligger 
framför genom ett brett och engagerat pastorsteam.

*Kyrkoavgiften är ett sätt att ge till kyrkan via skattedeklara-
tionen. 1% av din inkomst går till det samfund (30%) och den kyr-
ka (70%) som du väljer. Läs mer på skövdepingst.se/kyrkoavgift

Ett nytt pastorsteam

Martin, Matilda, Simon, Caroline, Lollo, Dan, Ellen
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747 370
kronor samlades in i 

Hjärta För Huset

Vår kyrka bygger inte på enstaka personers  
extraordinära talang eller gåvor utan på mångas 
gemensamma uppoffringar.

Varje månad ger människor troget och generöst sitt  
regelbundna givande. Vissa praktiserar tionde och ger 
10% av sin inkomst till församlingen. Detta ligger till  
grund för vårt löpande arbete som kyrka.

Hjärta För Huset (HFH) är ett tillfälle då vi ger utöver 
det regelbundna – ett årligt offer som ger oss som kyrka  
utrymme att expandera, utvidga och nå längre. De  
senaste åren har HFH bland annat legat till grund för 
en totalrenovering av församlingsvåningen och ett nytt 
kontor för vårt växande team av medarbetare. Årets  
insamling har gått till tre stora ändamål:

 » utrustning för våra online-sändningar 

 » nytt kök i Kapellet Skultorp

 » takbyte på kyrkan. 

Totalt samlade vi in 747 370 kronor – vilket är stort med 
tanke på den osäkra ekonomiska situation som varit  
under året. Tack vare det generösa givandet har vi redan 
kunnat genomföra köksrenoveringen och sett en otrolig 
utveckling av våra onlinesändningar. Det goda resultatet, 
tillsammans med tidigare medel, gör att vi också  
kommer kunna genomföra det välbehövliga takbytet  
under 2021.

Hjärta För 
Huset

I början av året fick Sackarias Näslund utmaningen 
och förmånen att ta över huvudansvaret för  
fastighetsteamet. Vår förhoppning och bön är att 

både teamet, men också våra fastigheter ska 
vara pelare som bär visionen om en kyrka 

som människor vill bli en del av.

Vår fastighet i centrum av Skövde har under det 
senaste året verkligen fått fungera som en fyr. 
På söndagar har vi kunnat sända ut gudstjänster 
till alla i vår omgivning som vill bli nådda, under 

veckorna har frukost via LP serverats och på tors-
dagskvällarna har vi tillsammans med Ätbart delat 

ut mat till behövande. För att kunna nå vår omgivning 
och hjälpa behövande krävs fastigheter som fungerar 
och har kapacitet. 

Under året har vi renoverat kontoret, dragit in fiber, star-
tat fastighetsconnect med mera. Allt för att se till att vi 
är redo att möta de behov som finns och kommer. Under 
2021 hoppas vi kunna ta nya krafttag för att göra våra 
fastigheter ännu bättre rustade för framtiden.

Fastighet
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2019 togs initiativet till ett nytt nätverk för att 
samla visionära, strategiska och finansiella bärare 
i kyrkan. Det består av män och kvinnor som är 
kallade att tjäna Gud i sina yrkesliv, karriärer och 
företag genom att bygga Guds rike och frigöra 
resurser för hans kyrka att växa. 

Pelare står fast, bär tyngd, söker inte uppmärksamhet, 
är varken tak eller golv samt skapar rymd och utrymme. 
Det är människor som bär på nycklar för att möjliggöra 
visionen Gud gett vår församling. Styrkan i en armé är 
det gemensamma syftet och vi vill se en ständigt väx- 
ande skara av människor som krokar arm och blir en del 
av vår gemenskap. I en armé finns det också individer 
som kan underlätta för hela skaran – människor som bär 
på visionära, strategiska eller finansiella nycklar. 

Målet med pelare är att möjliggöra just detta och se en 
grupp överlåtna människor som vill använda de resurser 
Gud gett dem för att öppna upp vägen för många andra 
att komma närmare Gud, genom vår församling. Pelare 
är öppet för alla som bär på denna längtan. Varje år har 
vi ett antal samlingar för dem som redan bestämt sig för 
att vara med och för den som är nyfiken på att få veta 
mer.

Pelare

En kyrka som ständigt växer på 
alla plan och etableras på plats 
efter plats. Vars explosiva till-
växt möjliggörs av människors 

generösa och extraordinära 
givande av resurser, tid och 

förmåga. 

UTDRAG UR “EN KYRKA SOM  
MÄNNISKOR VILL BLI EN DEL AV”
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3 527 875
kronor totala kostnader 
utöver förmedlingen via 

Gengåvan

Kostnadsfördelning

GUDSTJÄNST
15%

FÖRVALTNING 
63%

MÅLGRUPPER
5%

OMSORG/
MISSION 6%

CAMPUS 9%

FÖRVALTNING
Personal

Fastighet

Administration

Övrigt Styrelsen

Pingst FFS

MÅLGRUPPER
Barn

Ungdom

Senior

OMSORG/ 
MISSION
Omsorg

Uppvaktning/Stöd

Sociala insatser

Mission utöver 
världen

CAMPUS
Södra Ryd

Skultorp /  
Köksrenovering

GUDSTJÄNST
Event

Gästtalare

Produktion

Service

Kommunikation

The Story of Christmas

Online

FRAMTID 3%

FRAMTID
Avsättningar för 
framtida behov
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250 708
kronor insamlat per 

månad inklusive HFH.

5 378 404
kronor totala intäkter 
inklusive Gengåvan

Intäktsfördelning

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
Från egna fonder till  

följande ändamål:
Kontor

Kök Skultorp

Online-utrustning

HYRESINTÄKTER
Uthyrning

Hyresgäster

Här beskrivs hur vi använt vår andel av utdelningen från Gengåvan Second Hand under 2020

ÖVRIGA INTÄKTER
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Resultatrapport
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Balansrapport



För mer information om vår kyrka 
www.skövdepingst.se

Ladda ner vår Årsrapport på 
www.skövdepingst.se/arsrapport

Läs mer om vår vision och tro på 
www.skövdepingst.se/om

Se stadgar och riktlinjer på 
www.skövdepingst.se/riktlinjer

Fira Gudstjänst online 
www.skövdepingst.se/play

Adress Skövde Pingst, Lögegatan 1, 541 30 Skövde

Kontakt kyrkan@skovdepingst.se / 0500-41 00 40

Givande BG 575-3082 / Swish 123 237 70 18 / Direktgirering 8299 0 994 541 934-0


