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Ända sedan bortförandet till Assyrien 722 f kr har
stora delar av judarna levt i förskingring. Trots det
har de bibehållit sin identitet som Guds folk.
Det har visat sig svårt att inte låta denna text vara
präglad av pandemin som hållit världen i sitt grepp
under två års tid. Ingen hade förutsett att hela 2021
skulle vara så starkt präglat av detta. På många sätt
har detta varit en tid av förskingring för Guds församling. När invanda sätt för gemenskap och gudstjänst
rycktes bort under våra fötter har vi ställts inför två val.
Antingen låta omständigheter diktera villkoren för vårt
andliga liv eller be om Guds ledning för att fortsätta vara
kyrka även i en tid som denna.
Vi känner oss oerhört tacksamma och stolta över att
våra ledare hela tiden valt det senare och att församlingen som helhet gensvarat på ett fantastiskt sätt.
Genom hela denna svåra tid har vi sagt att vi vill göra det
vi kan, när vi kan. Frågan har därför aldrig varit om vi ska ha
gudstjänst eller inte, om vi ska hjälpa människor eller inte
utan helt enkelt hur vi kan göra det. Det låter självklart
i efterhand men det har inneburit många timmar av
planering, övervägande och framförallt omställning.
Tider av förskingring kan innebära att vi just skingras
eller leda till ännu starkare sammanhållning. 722 f kr
fördes Nordriket Israel med tio av stammarna bort till
Assyrien. Denna grupp skingrades i hög utsträckning
och än i våra dagar talas det om de tio förlorade stammarna. 586 f kr fördes Sydriket Juda bort i fångenskap till
Babylon. Här växte ledare som Daniel, Sadrak, Mesak och
Abed-Nego fram. Senare Nehemja och Esra som

återvände till Jerusalem och byggde upp murarna
och upprättade gudstjänstlivet på nytt. Under fångenskapen insåg man behovet att formulera tron och påbörja sammanställandet av Bibeln. Judarnas råd Sanhedrin - grundades under Esras ledarskap för att
bevara och föra tron vidare ända fram till Jesu dagar och
långt efter det.

En visions styrka avgörs av hur många som
gjort den till sin egen.
I slutet av 2020 läste Simon 1 Kor 1:10 i New Living Translation. Fritt översatt står det att vi inte ska tillåta någon
splittring i kyrkan utan istället ha ett sinne, förenade
(United) i tanke och syfte (Purpose). Det blev tilltalet för
Vision 2021 under en period då vi inte tilläts bjuda in till
fysiska gudstjänster under sju månader. En visions styrka
avgörs inte av hur vackert formulerad den är utan hur
många som gjort den till sin egen.
Trots behov av fler ledare och volontärer har vi stått
stadigt och enade genom en svår tid. Arton personer har
blivit döpta, över trettio nya medlemmar välkomnats,
ekonomin vuxit, vårt sociala arbete tagit ny mark. The
Story of Christmas kunde genomföras med full kraft. Det
har också genererat mycket positiv uppmärksamhet i
media. Såväl i nationell tv och radio som i lokaltidningar.
Detta är inget vi sökt utan en frukt av det goda arbete
för Guds rike vi tillsammans fått nåden att utföra.
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Det vi har sett och hört
Det finns en enorm kraft i det personliga vittnesbördet. Under året som gått har vi uppmuntrat
varandra att dela med oss av det som Gud gör vilket är ett genomgående tema i årets årsrapport.
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Vi har fått ett böneämne
senaste tre veckorna om ett
par som försöker få barn. Idag
(direkt efter gudstjänsten)
skrev hon att hon hade tagit
ett gravidtest innan gudstjänsten och det visade negativt,
men hon fick så mycket tro
under gudstjänsten att hon
ville ta ett igen. Då visade det
positivt. Så härligt! Hon har
aldrig varit i kyrkan men kollar
online.

På morgonbönen
idag
berättade
jag för min
egen personal
om mitt fina
intryck och hur
jag blev bemött
av er. Redan vid
ankomst satte ni ribban: en uppsatt skylt till en
egen parkeringsplats! Vilken omsorg! Och sen
bara fortsatte det – hela dagen! Uppe på kontoret
bjöds jag på rena hotellfrukosten. Sedan såg ni till
att jag blev informerad och insatt i det som skulle
hända, steg för steg. När jag kom ned till församlingslokalen var det personer som såg till att jag
blev servad med allt jag behövde så att jag kunde
koncentrera mig på det som var min uppgift. Jag
har besökt många församlingar men nog aldrig
kommit hem med ett likande helhetsintryck. Ni
har lagt en fantastisk grund som Gud har välsignat! Detta är något att fortsätta att bygga på för
att i framtiden få se ännu större välsignelser växa
fram! Bra jobbat! Grattis passar inte in här. Sådant
här ramlar inte bara på plats. Detta är ett verk
som växer fram runt goda och trogna tjänare!

Jag
har
alltid vetat
att gud älskar
mig och att
han har en
plan för mitt
liv och nu
vill jag visa
världen att
jag tillhör och
vill följa Jesus

5/6

24/4

KIDS

ELEVATE

24/1

9/5

25/7

21 DAGAR
BÖN & FASTA

TEMASÖNDAG

ANDREA DÖPS

PETER PAULSSON

Ett innerligt tack för Elevate i lördags. Jag
uppskattar verkligen er generositet i att dela med er
av era erfarenheter och de utmaningar ni har haft på
vägen. Det var ödmjukt inför att ni inte har alla svar
och ändå med visshet om att ni har erfarenheter som
andra kan ha glädje av. Väl balanserat! Vi har haft
möte med församlingsledningen ikväll och ägnade en bra stund att reflektera och be utifrån lördagen. Jag
upplever att vi
fick mycket bra
input in i vår
egen
fortsatta process.
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En pappa med
sin dotter såg
hoppborgarna
från håll och
kom och tittade.
Flera KIDSledare och
andra föräldrar
gjorde en bra
insats i att få
dem känna
sig välkomna. Pappan
undrade om
det alltid
var så många
unga vuxna i
kyrkan.

Apg 4:20

Jag valde att
döpa mig för
jag insåg att
Gud verkligen finns på
riktigt och att
han bryr sig
om oss och
vill vara en
del av våra liv

19/9 kom Irma tillbaka till kyrkan för första gången på flera
år. Hon hade blivit medbjuden
till Reclaim 2016 av några
vänner och där fick hon ett
starkt tilltal från Gud och sa
sitt ja till Jesus. Sen har livet
tagit andra vändningar och
kyrkan varit långt borta. Men
när hon nu kom tillbaka till
kyrkan var det precis som att
hitta hem igen och i söndags
var hon en av tre som blev
döpta.

Jag vill tacka för ett starkt
och bra möte idag. Min fru
och jag var där tillsammans
med våran yngsta dotter och
hennes kille. Hon är både
frälst och döpt när hon var
yngre, men lämnade tron.
Men längtar tillbaka och idag
talade predikan direkt in i
deras liv och de var mycket
berörda, Idag var ett stort
steg framåt och vi räknar
med att följa med
dom nästa söndag
igen. Ni får gärna be
för dom.

En arbetskamrat
som tog med hela sin familj
har varit på TSOC tidigare
år och visade med handen att förväntningarna
var höga. Men med andra
handen visade hur vi hade
överträffat förväntningarna med stor marginal. Hela
familjen var överväldigad
och han nämnde särskilt och
återberättade från Simons
appell att det hade tagit tag
i honom och att han tog det
tills sig. Även glädjen att få
mötas långt ifrån entrédörrarna av ett ”välkommen hit”
och att alla var så glada och
att allt ”satt ihop”

25/8
KRONPRINSESSPARET
GÄSTAR KYRKAN

31/10
24/10

6/8

19/9

CAMP

FEM PERSONER
DÖPS

SEGOLSTORP

På väg ut ur kyrkan
stannade prins
Daniel till och sa: Jag
förstår att människor
trivs här.

10/10

CONNECTGRUPP

24/10

12/12
THE STORY OF
CHRISTMAS

I söndags fick vi det tragiska beskedet att en kvinna dött i cancer under
natten. Ett par personer i vår kyrka har
haft nära kontakt med familjen och var
med och vakade vid hennes dödsbädd.
I denna tragedi fick vi ändå en strimma
hopp. Kvinnan hade följt med till kyrkan
19/9 för att vara med på ett dop. Efteråt
beskrev hon sin upplevelse som “det
mäktigaste jag varit med om”. Vid sjukbädden ställde en av våra medlemmar
frågan: “Har du en tro på Jesus?” varpå
kvinnan svarade “ja, nu har jag det”.

Tydligt bönesvar när vi
bad för en
väns smärta
på connecten
i onsdags.
Otroligt nog
försvann
smärtan direkt
efter avslutat
möte
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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.

Vi för vår
del kan
inte hålla
tyst med
vad vi har
sett och
hört.
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Vi vill nå de minst nådda
och hjälpa de mest utsatta
I Paulus brev till Titus kapitel 2 och vers 11 står
det: ”Guds nåd har uppenbarats till frälsning
för alla människor.” Guds räddningsplan handlar
om hela världen och inkluderar alla människor.
Det finns inga länder eller folkgrupper som är
undantagna. Vi som kyrka vill fortsätta att nå de
minst nådda och hjälpa de mest utsatta.
NYTT ARBETE I NEPAL
Under året har vi som kyrka startat upp ett pionjärarbete i Nepal. Ett land där drygt 80% av befolkningen
är hinduer. Vi står för lönen till en lokal pastor vid namn
Nirpesh Kunwar, även kallad Raju. Under året besökte
Martin Larsson och Daniel Widmark arbetet och undervisade på olika konferenser och fick vara med och döpa
37 människor till Kristus.
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HJÄLP TILL DE MEST UTSATTA
Vi har under året inlett ett samarbete med biståndsorganisationen BarnSamariten för att hjälpa de mest
utsatta. BarnSamariten har funnits sedan 1980 med
arbete i DR Kongo, Etiopien, Zambia och Brasilien. Vi
som kyrka står för alla kostnader för ett Safe House i
Demokratiska
Republiken
Kongo.
Safe
House
är ett skyddat boende för flickor i åldern 1014 år, som varit sexuellt utnyttjade. Här får de
bo under ett års tid för att läkas och återfå
leendet de förlorat. Ledare för arbetet är 2018-års
Nobelpristagare Denis Mukwege.
Varannan måndag samlas missionsgruppen i kyrkan.
En härlig grupp människor som syr, stickar och virkar
babypaket som sedan skickas ner till Panzisjukhuset i
Demokratiska Republiken Kongo.

ALFABETISERINGSPROJEKT
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FÖRFÖLJDA KRISTNA
OCH MELLANÖSTERN

I

NORDAFRIKA

Vi har breddat vårt arbete med att stödja
förföljda kristna i Nordafrika och Mellanöstern. Vi
samarbetar med Esthers Help, Förenade Israelinsamlingen, IBRA, Israels vänner, OM Sverige,
Open Doors samt lokala kontakter.
Vi har Annelie Bylund anställd som missionär
på halvtid. Annelie har sitt uppdrag från IBRA
och arbetar med att nå de minst nådda i
Nordafrika. Tillsammans med nio medunderhållande församlingar står vi för hennes lön.
Annelie bor och utgår från Piteå.

BIBELN TILL NYA FOLKGRUPPER
I över 20 års tid har vi som kyrka varit med och
gett till Bibelöversättning. Idag är vi glada att 20%
av vår missionsbudget går till Bibelöversättning
genom att understödja Mikael & Jeni Bister. De
är nu bosatta i Muizenberg, Sydafrika, och Mikael
arbetar som översättningskonsult och Jeni har
sitt fokus på alfabetisering.

DR KONGO
save a girl

kronor försäljning
Gengåvan

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 runtom i världen. 2021 sålde
vi för 13,8 miljoner kr och utdelningen blev 1 250
000 kr per huvudman.
Antal kunder: 91 971
Antal sålda varor: 411 550
Snittköp per kund: 150,79 kr
Snittpris per vara: 33,70 kr
Bästa försäljningsdag: lördag 20 november
99 339 kr

SYRIEN
ESTHERS HELP
50 000 kr

En kyrka som agerar
mer än den pratar och
gör verklig skillnad i
människors liv. Som
NEPAL
inte begränsas av
EVANGELISKT ARBETE
83 350 kr
landsgränser utan
når fram till de minst
nådda och hjälper de
mest utsatta utöver
hela vår värld.

NORDAFRIKA
IBRA MEDIA
OPEN DOORS
OM SVERIGE
100 480 kr
DR KONGO
BARNSAMARITEN
233 684 kr

GENGÅVAN
SECOND HAND

AFGANISTAN
OM SVERIGE
50 000 kr

37

döpta i Nepal
SÖDRA AFRIKA
BIBELÖVERSÄTTNING
ALFABETISERING
149 000 kr

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

SYRIEN

NEPAL
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13 847 508

ISRAEL
BISTÅNDSPROJEKT
50 000 kr
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Socialt arbete
Som kyrka är vi kallade att hjälpa de mest
utsatta. I Lukas 10 berättar Jesus liknelsen om
den barmhärtige samariern. Han beskriver hur
en präst kommer och ser den misshandlade och
sargade människan men väljer att gå förbi. Senare
kommer en levit, som också går förbi. När
samariern kommer, så tar han hand om honom,
lägger om hans sår och ger honom hjälp. Jesus
avslutar med att säga: “Gå du och gör som han.”
EKONOMISK HJÄLP
Ett av områdena i vårt sociala arbete handlar om
ekonomisk hjälp. Vi försöker hjälpa de människor som är
i nöd med att till exempel köpa matkassar, kläder eller
något annat behov som finns.
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MATHJÄLPEN

2

kungligheter besökte
kyrkan 25/8

Det har hänt mycket i Mathjälpen under året. Basen har
flyttats till våra lokaler och varje måndag och torsdag
delar vi ut matkassar till ca 70 hushåll i Skövde. Det kan
vara mellan 3-4 kassar/hushåll. Vi är tacksamma för
samarbetet med Ätbart som gör det möjligt att vi
tillsammans kan minska matsvinnet, jobba hållbart och
hjälpa människor i nöd.
I slutet av augusti hade vi den stora glädjen att få ta
emot Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel i vår
kyrka. Genom samarbetet med Ätbart fick vi möjlighet
att berätta om vårt arbete. I foajén hade vi dukat upp
bord för att äta lunch som var tillagad på matsvinn.
Ett glädjande besök som gav uppmuntran i det arbete
som görs.
10 personer från kyrkan fick i december åka upp
tillsammans med cirka 35 till från Skaraborg till Cirkus
i Stockholm och vara med på årets Svenska Hjältargala. Ätbart var nominerade och fick 2021 priset som
årets Hållbarhetshjälte. Vi gläds över att tillsammans få
vara med och göra skillnad.

JULHJÄLPEN

400

Denna jul kunde vi vara med och ge mat, hygienartiklar och julklappar till ca 400 människor,
fördelat i Skövde, Götene och Tidaholm. I år
valde Quality Hotel Prisma i Skövde att
skänka sina julklappar till Julhjälpen, vilket
skapade stor glädje.

människor fick vi hjälpa
gemom Julhjälpen

Skövde Pingst Årsrapport 2021

SOCIALA INSATSER
I påsk gjorde vi en ny satsning till sjukhuset där vi delade
ut stora frukt- och godiskorgar till personalen. Glädjen
var stor och tårarna kom när personalen hämtade sina
korgar utanför sjukhuset. Vi fortsätter att be för och
uppmuntra dem som under året kämpat extra hårt i
sjukvården.
Vi är glada att vi fått vara med och bidra med 30 000
kr till Hela människan - IBUS. I Sverige sitter flera tusen
män och kvinnor i fängelse. 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.
Vi har också bidragit med 30 650 kr till Sjukhuskyrkan
i Skövde. Sjukhuskyrkan erbjuder personal, patienter
och anhöriga professionell samtalshjälp i form av
krisstöd, avlastande samtal, psykologisk genomgång,
enskild själavård samt gruppsamtal i etiska frågor
och sorgbearbetning.

MISSIONELL

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”

LP
Vi har sedan många år tillbaka en LP-kontakt i vår kyrka.
Under måndag, onsdag och fredag serveras frukost för
utsatta människor, där det ofta finns en bakgrund inom
missbruk. Förutom god frukost erbjuds samtal, hjälp och
förbön.
På måndagskvällar har det även varit cafémöte i
kyrkan som innehållit sång, vittnesbörd och predikan.
I december delades det ut cirka 30 matkassar till de
som regelbundet kommer till LP-kontakten. Vi är tacksamma för möjligheten att kunna bry oss om de svaga och
utsatta i samhället.
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Jag är rikare idag än jag
någonsin har varit förut
Jonas flyttade hemifrån strax innan han fyllde
14. Under många år lät han alkoholen sköta
strukturen, något som slutade i brända relationer,
en sprucken ekonomi och en tid på LVM-hem.
Sommaren 2020 kom han i kontakt med mathjälpen,
där han numera är volontär och delar ut matkassar till
andra. Tack vare kyrkans gemenskap, att vara behövd
och att sprida ljus, har han fått livsgnistan tillbaka. Det
här är Jonas berättelse: Jag flyttade hemifrån strax innan
jag fyllde 14 år för att mamma
inte klarade av mig. Min pappa
dog när jag var tonåring och
jag hamnade på ett SiS-hem i
Margaretelund innan skolan var
slut. När jag blev äldre träffade jag en tjej och levde
normalt i flera år, men jag hade ett tomrum i mitt inre
som jag fyllde med jobb.

någonting. Det fanns ett äppelträd där plockade jag
något äpple ibland. Jag ville inte se ett äpple tillslut. Jag
gjorde grejer som jag inte trodde att jag skulle göra i min
ålder för att få mat och tillslut kom jag i kontakt med
Mathjälpen. Första gången jag kom dit sa jag att ”det är
sånt här som ger mig hopp om mänskligheten”, och det
menade jag verkligen. Jag sa att jag ville hjälpa till, och
nu är jag med på Mathjälpen varje vecka.
Jag är rikare idag än jag någonsin har varit även om jag är
helt pank. Det där hålrummet är fyllt. Det är klart att det
fortfarande finns saker som kan bli bättre, men att få fira
jul i gemenskap och bli gratulerad
på sin födelsedag är fantastiskt. Nu
är jag medlem i kyrkan och tycker
om att gå hit på söndagarna. Det
infinner sig en ro och ett välbehag när man går hit på
gudstjänst.

Det är sånt här som ger mig
hopp om mänskligheten

Jag lät alkoholen sköta strukturen i mitt liv, det skapade
bara olyckor. Efter 10 år i dimman fick jag ett LVM (lag
om vård av missbrukare i vissa fall) och blev inlåst i
Norrland utan telefon och internet. Det är snart fyra år
sedan, och jag har varit fri sedan dess. Jag är väldigt
tacksam för hjälpen jag har fått och har till och med
tackat damen på socialen som tog beslutet.
Sommaren 2020 var jag utan käk. Jag hade inget
bankkort, och det kunde gå flera dagar utan att jag åt
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Jag tror att ondska är som mörker: det är inte en sak
i sig utan bara frånvaron av ljus. Ondskan existerar i
frånvaro av godhet. Här ger ni ljus så det bara skriker om
det, och det behövs för det är en mörk värld. Den dagen jag
inte orkar lysa, lyser någon annan. Gemenskapen i kyrkan
gör mig mer tillfreds med mig själv, inte lika ensam. Jag
älskar att komma hit. Det har gett mig sådan livsglädje
att det är svårt att beskriva, och det är något jag hoppas
att alla får uppleva!

33 000

MISSIONELL

människor i
Skandinavien beräknas
utnyttjas i slaveri

Walk For Freedom
Lördagen den 16 oktober gick Walk for
Freedom av stapeln i 71 länder. Vi var glada
att för första gången i Skövde, vara värd för
denna tysta manifestation mot människohandel. På Hertig Johans Torg slöt drygt 100
människor upp och visade sitt deltagande för att
avskaffa slaveriet i världen. Det blev en
mäktig manifestation som avslutades med att gå
igenom Elins Esplanad. Tillsammans tog vi många
steg mot slaveri, för frihet. Vi fortsätter att skapa
medvetenhet och ser fram emot att genomföra
årets Walk for Freedom lördag 15 oktober 2022.
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Kultur
Vår kultur beskriver en hälsosam kyrka. Visionen
talar om vart vi är på väg och kulturen är fordonet
som leder mot målet.
I flera år har ett omfattande arbete gjorts
för att förnya vision, skapa god struktur och
förtydliga ledarförväntningar. I tillägg till detta
kommunicerades i år den kultur vi önskar ska
prägla varje del av kyrkans liv.
Dessa dokument finns samlade i en ledarfolder som
presenterades på Team Day 5/9. Du kan hämta hela
foldern på www.skovdepingst.se/riktlinjer

NÄRVARANDE

HERDAR

Värderar andra genom Sätter andra först och
att vara uppmärksamma, söker efter människor att
lyssnande och ge respons. se, uppmuntra och hjälpa.

GENERÖSA

MÅLGRUIPPER
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GULDGRÄVARE

Ger frikostigt uppmuntran, Letar efter och lockar
gästvänlighet och gåvor fram det bästa i varje
utan att förvänta något människa och situation.
tillbaka.

GENUINA

TERMOSTATER

Lever äkta, menar det vi Kommer
förberedda
säger och vågar visa både för att bidra till en god
sårbarhet och mod.
atmosfär och ge energi.
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avsnitt består foldern
“Skövde Pingst
Vision, Kultur och
Ledningsstruktur” av
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SALIGA

DELÄGARE

Bär
en
inneboende
drivkraft genom glädjen
Gud ger oberoende av
omständigheter.

Överlåtna långsiktigt bryr
vi oss om hela kyrkans
bästa, redo att gå en
extra mil.

Södra Ryd
Året 2021 började med bön och planering
för våren men det har fortsatt varit ett ovanligt
år

med

corona-restriktioner

med

många

digitala sändningar av gudstjänster med ett
antal besökare
När restriktionerna lättades något fick vi en bra start
och vid första samlingen hade vi runt 45 personer. Vi
lyckades även arrangera en idrottsdag den 26 juni 2021.
Vi fick då många frivilliga ungdomar från både Centrum
och Södra Ryd som hjälpte oss att skapå en dag med
flera aktiviteter, hoppborg, volleyboll, grill, lek, spel,
sång, musik och ungdomssamling.

Planen är att fortsätta arbetet och behålla kontakten
med våra medlemmar och besökare men även knyta nya
kontakter samt planera för fler riktade möten, aktiviteter
och läger.

Skultorp
Under hela 2021 har vi i Kapellet i Skultorp fortsatt
med vårt koncept som är bön och bibelläsning
på onsdagar.
Då samlas ett härligt gäng, cirka 12-15 personer, i en fin
gemenskap med intressanta och givande samtal.
När restriktionerna lättade kunde vi äntligen ha en
invigning av vårt nyrenoverade kök! Det har blivit så
fantastiskt fint och praktiskt. Vilken glädje! Simon fick
tala och klippa band medan Tina och Mats Björling
medverkade med sång samt vittnesbörd. Hantverkare
och volontärer som varit inblandade i renoveringen var
särskilt inbjudna och vi avnjöt en härlig tårtbuffé.
Vi har kunnat erbjuda uthyrning av Kapellet bland annat
till minnesstunder och PRO:s samlingar. Särskilt glada
är vi för att vår dotterförsamling Klippan Community
hyr våra lokaler sen i augusti, med gudstjänst varje
söndag! Som hyresgäst i lägenheten har vi numera en
högskolestudent.
Vi har också Cafémöten varje månad. Vi minns med
glädje Christer och Gun-Britt Tornbergs bokrelease i
september samt julkonserten vi hade i december med
fantastiska familjen Hellgren.
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Lägret i Broddetorp blev en underbar tid tillsammans
med våra vänner från Göteborgs Arabiska Alliansförsamling 9-11/7 2021. Hösten 2021 började vi planera
för fler aktiviteter och möten, bland annat bibelstudier
på torsdagar och bönemöten. Under julhelgen 2021 fick
vi vara med och dela ut matkassar samt julklappar till
tiotals familjer i Skövde.
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Barnen känner sig sedda
och ni är så
välkomnande mot alla.
Det känns äkta, och det
är en plats man vill
vara på

KIDS
Så fort möjlighet gavs för barnverksamheter att
dra igång så öppnade vi kyrkan för KIDS. Den 28
februari sågs vi igen på plats och sen dess har vi
haft KIDS i stort sett varje söndag under 2021.
Det var en sån glädje att se barnen umgås när
de äntligen fick träffa sina vänner igen efter flera
månader! Även flera nya familjer och barn har
börjat komma till KIDS – väldigt roligt!
KIDS ONLINE
Under starten av året sågs vi digitalt via Zoom och
under en period dubblade vi, så man antingen kunde vara
på plats eller delta digitalt. Vi startade också en KIDSfacebookgrupp för att kunna sprida information lättare
till alla familjer.

SOMMARFESTEN

MÅLGRUIPPER
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I år var det roligt att välkomna KIDS till sommarfesten
i kyrkan igen med hoppborgar och femkamp med
mera. På barnens egen gudstjänst blev det ljudeffektsberättelse om David och Saul, det var Psalmquiz och
barnen fick höra att Gud tar emot oss precis som vi är
med alla våra olika känslor.

SJÖHAGA
Varje sommar anordnar vi, tillsammans med andra kyrkor
i Skövde med omnejd, ett läger för barn mellan 9-13 år.
I år kunde vi sent ställa om från dagläger till att barnen
fick sova en eller två nätter på plats. Då var 17 barn
(rekord!) från vår kyrka med, tillsammans med cirka 70
andra barn.

PÅSK, JUL & TSOC
Inför påskveckan förberedde vi ett PÅSK-KIT som alla
familjer fick. Kitet bestod av en påsk-bibel och olika
aktiviteter man kan göra för att samlas kring påskens
olika dagar. Påskveckan avslutades med en påskvandring
runt kyrkan, där fyra olika scener ur Jesus sista vecka
spelades upp av KIDS-ledarna. Det blev väldigt lyckat
och uppskattat! Vilka fantastiska KIDS-ledare vi har som
hittar kreativa lösningar i dessa tider.
Första advent delade vi ut adventspaket till alla familjer.
De bestod av adventskalendrar, jul-biblar och så kallade
herdebrev från Pingst Ung. Herdebreven var som en
adventskalender, där det flyttade in en herde hos
familjerna som under december berättade olika
saker kring julevangeliet och gav barnen olika uppdrag.

100

vuxna och barn deltog i
fredagsmys
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Vilken glädje att vi kunde genomföra The Story Of
Christmas! 31 barn var med och gjorde en fantastisk insats i julshowen. KIDS-ledare och föräldrar såg till att
barnen hade roligt mellan showerna med pyssel, film,
god gemenskap och gott att äta – vilka hjältar – både
barn och vuxna!

”Mitt barn som inte vågar stå
tillsammans med sin klass på
skolavslutning vågade göra
sitt första framträdande! Det
visar att mitt barn är tryggt
hos er”

Första advent delade vi ut nio
biblar till församlingens tioåringar.
Under året har vi haft två tillfällen
för barnvälsignelse, Fars dag och
Mors dag, då sex barn har välsignats.

GO! FREDAG
Under hela året har vår
mellanstadiegrupp GO! kunnat
träffas varannan fredag. 10-21
barn har umgåtts, lekt, bett, pratat
och ätit. Årets höjdpunkt var när vi
sov över i kapellet i Skultorp!

Familj
FAMILJETEAM – FREDAGSMYS
Under hösten startades ett familjeteam, bestående
av cirka tio familjer med ansvar för gemenskapsfrämjande familjeaktiviteter. I oktober kunde vi
äntligen bjuda in till Fredagsmys med tacos och
gemenskap igen. Några veckor tidigare var vi
tvungna att ställa in Fredagsmys Sleepover pga
sjukdom, så vi blev så glada att i alla fall få mötas
till ett vanligt Fredagsmys. Vi hoppades på 40-50
personer, men när fredagen kom så var ca 100(!)
personer anmälda! Vilken fest det blev – nya
familjer kom och flera hade bjudit med klasskompisar
och grannar!

MAT TILL NYFÖDDA
Varje familj som får tillökning blir erbjudna att få
lagad mat de första dagarna som hjälp i den stora
omställningen. Detta görs via Connect-gruppen eller
andra vänner i församlingen som fixar mat som
levereras till familjen, en mycket uppskattad omsorg!

30+

påsk-kit och
adventspaket delades ut
till familjer
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BIBELUTDELNING &
BARNVÄLSIGNELSE
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Räckvidd

492

visningar i veckan
på YouTube. 25 608
visningar totalt.
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GUDSTJÄNST

KREATIV
I januari 2016 landade jag & Matilda i Sydney för att
gå på bibelskola. Att komma till nya platser utan att
direkt känna någon kan vara lite skrämmande, det
kan vara så att det tar lång tid innan man kommer
in i en bra gemenskap och det kan kännas ensamt.
Men något som vi märkte väldigt fort i det kyrksammanhang som vi var med i var att det fanns i
princip obegränsat med gemenskap. Det var team
träffar, Kreativa Team Nights, Connectgrupper,
ungdomsmöte, ungavuxna möten, vuxna möten,
söndags Gudstjänster mängder av samlingar helt
enkel, och för oss som då var helt nya i den kontexten så lärde vi känna människor väldigt fort. Vi
kom snabbt in kulturen i kyrkan och det kändes som
hemma direkt. Detta var något som vi båda tog med
hos hem och brinner för idag, att fler ska få känna
sig hemma i vår kyrka och känna sig som en del av
den, detta är även något som jag vet ligger Simon
och Caroline väldigt varmt om hjärtat.

20+

kyrkor deltog i Elevate
från norr till söder

Efter en lång period med hårt tjänade under pandemin där vi knappt såg varandras ansikten för
alla ansiktsmasker och där vi alla gav ut väldigt
mycket så fick vi idén om att starta upp Kreativ Team
Night. Detta just för att jag upplevde att det kreativa
teamet behöver mer gemenskap. En plats att komma
tillsammans för att lovsjunga tillsammans, läsa Guds
ord ihop men också en plats där vi kan få umgås, äta
gott ihop och lära känna varandra bättre. Jag har
sett att vi som team har blivit starkare på grund av
dessa träffar, och när vi som team och församling
enade kommer tillsammans inför Gud på Gudstjänst
så tror jag att vi fått se fler mirakel och kommer få se
mäktigare mirakel mitt ibland oss och vårt mål är, att
vi söndag efter söndag ska få starkare möten med
Gud där Hans närvaro är så påtaglig så att det inte
går att gå miste om den.
Emil Bladh Huvudledare Kreativ

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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438

hushåll får hem
magasin HÄR
MAGASIN HÄR
Första numret av kyrkans nya magasin
släpptes i januari och skickas ut till alla medlemmar fyra gånger om året.
Ett kreativt sätt att ge ut information om kommande månader, berätta vad som hänt i kyrkan
och vad vi har varit med och gjort missionellt och
socialt samt förmedla inspiration och vision.

191

THE STORY OF CHRISTMAS

Under flera år har vi haft våran julföreställning
i Stadsteatern och av olika omständigheter så
beslutade vi att showen 2021 skulle komma tillbaka
hem till kyrkan. Vi kände en glädje i att äntligen
kunna fylla kyrkan igen efter månader av pandemi
just innan hårdare restriktioner slog till igen.

1299

sålda biljetter

5 av 5 föreställningar vad slutsålda och showen
blev en succé.

114 628

LÄSPLANER

av våra läsplaner
avslutade på YouVersion
sedan 2015

Sedan 2015 har vi publicerat
23 olika läsplaner i bibelappen
YouVersion på svenska och engelska
med snittbetyget 4,65 av 5.
I år nådde vi milstolpen 100 000 avslutade läsplaner. Närmare bestämt 114 628! Läsplanen “Bättre
Tillsammans” från 2020 har slutförts 12 011 gånger.
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volontärer
möjliggjorde årets
upplaga
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Oneighty
Jag är så tacksam över ledarna i Oneighty som
vecka efter vecka fortsätter att göra allt för att
våra ungdomar ska ha en grym plats att vara på
i kyrkan. Detta år har varit spännande på många
sätt och vi har fått lära oss att vara flexibla, att
tänka om och göra saker vi aldrig gjort tidigare.
2021 avslutades på topp, nyårsfest med Oneighty! 2022
startade ännu bättre med dansgolv nere i loungen – tänk
att vi fick till en nyårsfest på bara någon vecka när UNITE
ställdes in.

KONFIRMATION

18

MÅLGRUIPPER

När jag tänker tillbaka på 2021 är nog det som jag är
mest tacksam över vår konfirmation. Gud är god. Tänk
att vi under två år har fått välkomna 42 konfirmander till
vår kyrka. Att samtala kring tron och livet med dem är
en lyx som jag verkligen inte tar för givet. Under höstens
uppstart med konfirmationen var det också en stor
glädje när två tidigare konfirmander ville vara med som
hjälpledare. Vi har ett fantastiskt ledarteam som gör det
möjligt.

SEGOLSTORP & SEGOLSTORP NIGHT
Något som jag ser tillbaka på med oerhörd glädje är
Segolstorp och Segolstorp Night. Segolstorp på åtta
platser med cirka 300 deltagare och Segolstorp Night,
som spelades in i en lagerlokal på Karlsfors.

Oneighty betyder
mycket för mig som
kristen tonåring då jag
kanske inte prioriterar
min tro så mycket som
jag borde och vill. Att
få mötas varannan
fredag och ha kul, umgås
och prioritera Jesus
betyder något enormt.
Oneighty får mig att
komma närmare tron i
min vardag
Engla
Skövde Pingst Årsrapport 2021

I Skövdes hubb var vi totalt 65 deltagare och detta
år bodde vi på Missveden utanför Hjo. Vi hade
fantastiska dagar tillsammans och Guds närvaro var
stark hela lägret, många av våra ungdomar fick verkligen
sina liv förvandlade under Segolstorp.

ONEIGHTY & RECLAIM
Förutom våra älskade fredagar som vi haft hela tiden
sedan februari har vi dessutom haft tre Reclaim. I
mars körde vi Reclaim Online där flera ungdomsgrupper länkade in från sina lokala sammanhang. Fabrice
Ahishakiye från Livets Ord talade och vi hade en
riktigt rolig kväll! I höst hade vi två Reclaim, där vi
sammanlagt fick ta emot 555 personer. Jag är så tacksam
till hela det kreativa teamet som stöttar oss i Oneighty
på ett fantastiskt sätt. Det välsignar verkligen nästa
generation och Reclaim är här för att stanna.
Jag ser fram emot ett nytt år och framförallt att få se nya
ledare och lärljungar i Oneighty! Var gärna med och be
för våra ungdomar, men också våra ledare Ariane, Chris,
Marcus, Wilma, Amanuel och Agnes som är med och gör
Oneighty möjligt.
Ellen Lorentzon
Ungdomspastor

20

konfirmander började
i september

MÅLGRUPPER

7

döpta i Oneighty
under 2021
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Avenyn
Avenyn är namnet på vårt arbete för unga vuxna
som möts i connectgrupper och på söndagar.
Under hösten 2021 efter en tid av online-gudstjänster,
mötte vi nya människor varje vecka i kyrkans foajé. Inte
alla, men många var i avenyn-åldern. Vi fick jobba med
att möta nya människor och få dem att känna sig som
hemma i församlingen.
Under två års tid har avenyn mötts i olika connectgrupper. Med tanke på att så många nya unga
vuxna har börjat komma och också ville komma med i
connect-grupper, var vi i stort behov av nya grupper.
Vi fick i gång en ny connect-grupp under hösten, vilket
gjorde de snabbt kunde välkomnas in i en grupp.

63

20
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personer i Avenyns
connectgrupper
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Under våren sågs vi online på grund av restriktionerna
och gick Alpha. Ett fantastiskt bra verktyg, dock så var
det inte lätt att bygga relationer över Zoom och man
märkte att vi tappade personer under denna period.
Community är en nyckel till att få människor att trivas i
kyrkan och när vi trivs
har vi lättare att ta
emot och möta Gud.
Community är något
vi vill se växa hos våra
unga vuxna. Därför
startade vi något nytt
under
hösten
som
vi
kallar
Avenyn
Connect
i
kyrkan,
vilket är att vi ses med
alla
våra
connectgrupper i kyrkan, vid
några tillfällen. Där äter
vi mat tillsammans,
får undervisning, ber i
smågrupper men framför allt umgås och lär
känna varandra i den
större gruppen. Vi har
samlats mellan 4050 personer vid varje
tillfälle under hösten.

Kyrkan är en plats
med en atmosfär av
tillbedjan. Det är där
jag får min energi.
Jag har träffat
härliga människor
som gör min tid i
Skövde väldigt
levande och har fått
känna mig som
hemma. Kyrkan är en
plats där jag lär mig
nya saker. Det är inte
alltid att jag vill gå Många av våra unga
vuxna tjänar och leder i
till kyrkan, men jag olika team, vilket är en
vet att jag behöver otrolig välsignelse.
det. Medan annat tar
energi så är kyrkan
ett ställe där jag blir
påfylld. Jag älskar
kyrkan.
Amanuel

MÅLGRUPPER

Senior
Vid återblick över det år som gått dyker ett
bibelord upp i minnet, nämligen 1 Samuelsboken
7:12. Det lyder: Allt härintill har Herren hjälpt oss
(1917 års bibelöversättning). Att ha en tro på Gud
ger bärande kraft åt livet i dess olika skiften.
Vi äldre i vår kyrka stärktes under det gångna året
genom gudstjänster online och via Öppna kanalen,
genom telefonsamtal från Omsorgsteam, utdelning av nattvardskit och blommor. Men vi saknade
den gemenskap och mänskliga möten som rådande
pandemirestriktioner förvägrade oss.
Så kom söndagen den 6 juni, då 50 deltagare efter
anmälan till en början, fick deltaga fysiskt i gudstjänst i
vår kyrka – en glädjande möjlighet. Samtidigt fortsatte
gudstjänster sändas med teknikens hjälp som tidigare
för dem som så önskade.
När våren kom med vitsippor och fågelsång bjöd
Skövde RPG-förening in till vandringar – dels i närområden,
dels på Kinnekulle. Det innebar en berikande gemenskap,
välgörande för kropp och själ.

Då RPG-dagträffar tilläts starta i augusti blev det åter
en möjlighet till mänskliga möten och gemenskap.
Det sorlade av samtal runt dukade kaffebord och
glädjen att mötas var påtaglig. Varje vecka fram till
början av december gav oss denna möjlighet att mötas i
stadens olika kyrkor.
Glädjen över gemenskap och att mötas kom också
Gitarrsystrarna till del när Skövde kommuns äldreboenden öppnades upp för gudstjänster med
gemensam sång, musik och vittnesbörd. Hösten blev
därmed en återhämtningens tid för oss seniorer.
Då det gick mot jul var det en glädje att få bjuda in
församlingens 65-åringar och äldre till julfest i kyrkans
församlingsvåning. Förutom att vi avnjöt den goda
julmaten bjöd Torbjörn Lantz på sång och tal i
juletid. Team Senior fick även tillfälle att särskilt tacka de
funktionärer som på olika sätt bistått vid höstens
dagträffar i vår kyrka.
”Allt härintill har Herren hjälpt oss”
Sonja Helsingwall
Teamledare Senior
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Det finns inget bättre liv att leva
22

OMSORG/CONNECT

En motorcykelolycka kom att förändra hela
Antonios liv. Efter olyckan förlorade han allt, sitt
jobb, sin familj, sitt intresse för motorcyklar och
basket, och inte minst sin fysiska hälsa. Men hur
orimligt det än kan verka, så tackar Antonio Gud
för olyckan – ”det var det Gud använde för att
rädda mig”.
Antonio Rodrigues De Almeidas (54 år gammal), föddes
i Mocambique, bodde sedan i Portugal, har sin fru och
ena dotter i Ukraina, men bor nu i Sverige sedan ungefär 20 år tillbaka. Sedan oktober är han en uppskattad
del av vår kyrka. I Antonios liv kan man tydligt se hur
Gud genom flera mirakler lett Antonio dit där han är
idag. Samtidigt som inte allt är på sin perfekta plats så
tycker han att det är underbart att leva vaje dag. Så har
det inte alltid varit. Den svåra resan
började redan som tvååring, när
hans föräldrar skildes. Och senare i livet innan motorcykelolyckan i
december 2001, var det mörkt. Faktum är att det var som
allra mörkast och han höll på att hamna väldigt fel. Han
säger att livet bestod av droger, alkohol, motorcyklar och
kvinnor. Men efter händelsen har hans liv blivit
förvandlat. Idag kallar han sig nykter alkoholist, han lever
i ett 16 års långt äktenskap med sin fru Nathalie och han
älskar människor på ett sätt som han inte gjort tidigare.
Han förklarar att han älskar alla kvinnor som sina systrar
och alla män som sina bröder.

kan i Portugal och ville gärna att han skulle följa med.
Till en början skjutsade han sin mamma dit, men sakta
men säkert började han också följa med. Under denna
period blev han stegvis mer och mer förvandlad. Till
skillnad från den mer abstrakta barnatron, hade han nu
fått en relation med Jesus.
Hösten 2021 frågade Antonios granne om han kunde få
skjuts till LP, vilket han gick med på. Väl framme i Skövde
Pingst, så bjöds det på kaffe och Antonio följde med in.
Där mötte han vänliga människor och fylldes av känslan
att det var detta han länge hade sökt efter. Vid ett
tillfälle frågade han Elvi på LP om det finns någon kyrka
i närheten. Det visade sig att kyrkan inte var längre bort
än en våning upp.
Antonio stortrivdes från första stund. “I kyrkan har
jag fått en familj för första gången på ett sätt som jag
aldrig har haft.” Något som vår
kyrka skilde sig från tidigare
sammanhang han varit i, är att han
här blivit behandlad med samma
värde som vem som helst och inte
efter den fysiska nedsättning som
olyckan medförde. I en kyrka borde det vara självklart
att alla behandlas med samma värde, tycker han.
Sedan Antonio blev medlem i församlingen, har både
hans mamma och fru döpts. Även om frun och dottern
endast var på besök över jul hoppas de en dag kunna
leva tillsammans i Sverige.

Jag har fått en familj för
första gången på ett sätt
som jag aldrig haft

Även om Antonio råkade halka in i kyrkan på ett
bananskal så har han haft tron på Jesus sedan några
år efter olyckan. Hans mamma brukade åka till kyr-
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Det är bara tack vare Guds nåd som han är där han är idag,
säger han. ”Det finns inget bättre liv än att leva med Jesus,
så enkelt är det”. Även om Antonio i tacksamhet hjälper till
mycket längtar han efter möjligheten att ge tillbaka ännu
mer. Att lära känna Gud mer och förstå mer genom hans
Ord. Gud fortsätter verka i Antonios liv med hopp
om en ljus framtid.

Våra medlemmar
MEDLEMSUTVECKLING

DÖPTA TILL JESUS

Antal medlemmar 633
+20 från 2020

Olivia Nielsen 18/4

Genom dop: 14

Från andra församlingar: 13
Egen bekännelse: 6

MEDLEMMAR SOM LÄMNAT: 13
Flyttat hem till Jesus: 4

Till andra församlingar: 5
Utträde: 4

UPPDELNING
Kvinnor: 341
Män: 292

Marit Moberg Gustafsson 12/5
Theo Borgqvist 20/6
Noa Alarcon 20/6
Andrea Perez 25/7
Liam Lindholm 19/9
Oskar Svensson 19/9
Filippa Lindér 19/9
Nellie Lindér 19/9
Engla Färnestav 19/9
Ugonna Okeke 10/10
Olga Almeida 24/10

Medelålder: 45,7 år

Linda Gyltman 24/10

0-20 år: 31
21-40 år: 260
41-60 år: 170
61-80 år: 138
80+: 34

Melissa Inamahoro 14/11

Irma Lundberg 24/10

Chammy Mugisha 14/11
Måns Bing 19/12
Elsa Karlsson 19/12

137

medlemmar är 20-29 år.
Största åldersgruppen
uppdelat på tio.

FLYTTAT HEM
TILL JESUS
Astrid Gustafson 1/3
Stefan Hallström 24/3
Sven Albertsson 21/7
Barbro Kjellgren 11/8

Theo Borgqvist döps

Skövde Pingst Årsrapport 2021

OMSORG/CONNECT

NYA MEDLEMMAR: 33
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Connectgrupper
När vi gick med i församlingen valde vi att gå med
i en Connectgrupp och efter ett tag blev vi ledare.
Vår längtan var att gruppen skulle bli en plats där
alla får bidra, växa och utvecklas.

OMSORG/CONNECT
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Vi träffas hos varandra varannan vecka och börjar
med fika och samtal kring bordet om allt från jobb
till stickning och barn. Sedan har vi samling där vi
lovsjunger, ber och diskuterar olika ämnen. Vi har en bok
som är med varje samling där folk kan skriva in bön- och
tacksägelseämnen. Vi får se så mycket som händer, en
tjej i gruppen skrev i boken på sin första samling med
oss om sin längtan att bli mamma, hon skrev till och med
baklänges och spegelvänt för att ingen skulle se vad det
stod. När vi efter pandemin träffades i samma hem satt
hon i samma soffa fast med sin son i knät, helt otroligt
häftigt! Vi har haft deltagare i gruppen som varit igenom
tunga saker och nu är de med, uppmuntrar andra och
bjuder med nya människor till gruppen. En av männen i
gruppen kom i kontakt med kyrkan via ”Mathjälpen” och
det visade sig att han har en barnatro som tänts igen.
För att hålla kontakten har vi en chatt där information,
bibelord, lovsånger, undervisning, uppdateringar om
livet, bön- och tacksägelseämnen blandas. På så vis kan
man lätt nå alla i gruppen.
Nu har vi fått dela gruppen vilket vi ser som ett
resultat av en fungerande och hälsosam gemenskap.
Vi ser framemot en framtid med nya medlemmar i
gruppen, nya ledare som växer fram och kan leda en
egen grupp när det är dags att dela igen.
Johannes & Alexandra Färnestav
Connectledare

En kyrka 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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Omsorg
genomsyrar
hela kyrkan
med hälsa
Det är orden som vi i församlingsledning och
pastorsteam under året valde för att uttrycka
en slags målbild för Omsorgsarbetet. Många är
dom samtal och vittnesbörd där människor med
stor tacksamhet uttrycker att de i vår kyrka fått
uppleva omsorg genom ett gott och kärleksfullt
bemötande. Genom allas vår omsorg, född i Guds
närvaro, fyller vi kyrkan med hälsa. Vilken glädje!

OMSORG/CONNECT

För att beskriva vad vi menar med hälsa och en
hälsosam kultur arbetades också under året åtta
nyckelord
fram:
Närvarande
Herdar,
Generösa
Guld-grävare, Genuina termostater och Saliga Delägare.
Dessa ord kan hjälpa oss hålla riktning och även vara
utgångspunkt för samtal i connectgrupper och andra
samlingar. På sikt kommer orden kläs med personliga
berättelser och tilltal som blir viktiga byggstenar i vårt
kulturbygge.
Under året har samtalsteamet utökats. Vi är nu elva
personer som möter människor i stöttande samtal,
själavårdssamtal och mentorssamtal. Teamet möts
vid några tillfällen per termin för gemenskap, bön och
utbildning.
Det är en stor glädje att få hälsa Emma Widmark
välkommen i rollen som ledare för denna grupp.
Emma har redan nu en plats i teamet men tar över
ledningen i början på det nya året. Emma har genom sin
profession stor erfarenhet av samtal och handledning.
Med stor tacksamhet ser vi i skrivande stund tillbaka
på året som gått och alla fina ”omsorgsinsatser”.
Nu fortsätter vi tillsammans vara kanaler för Guds
omsorg 2022.
Caroline & Nichlas Hägglund
Huvudledare Omsorg
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7

personer utgör
Församlingsledningen

FÖRVALTNING
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Conny Brännberg och Daniel Alm, föreståndare Pingst Sverige 19/9

Ledning
Det

är

med

stor

församlingsledningen

tacksamhet

konstaterar

att

som
en

omfattande verksamhet genomfördes, trots alla
utmaningar med pandemin även under 2021.
Ett stort antal personer ställer upp och tjänar. Det är
också en stor tacksägelse att församlingens intäkter
har ökat. Pandemin har, i stor utsträckning, påverkat
gemenskapen och många har levt med social
distans. Under en tid var det inte möjligt att genomföra
offentliga möten men den digitala tekniken har inneburit att många, och även nya personer, har deltagit i
våra möten via sina hem. Året har inneburit mycket
social distansering, men den andliga gemenskapen
har fortsatt.
Under året avtackades Louise Örnstedt som församlingsledare efter att ha varit med i församlingsledningen
under många år. Vi är så tacksamma för de insatser som
Louise gjort och nu går hon in i andra uppgifter i församlingen. Som ny församlingsledare avskildes Janne Lind.
Församlingsledningen har det övergripande ansvaret
för församlingen. Ett antal olika team är kopplade till
ledningen och förbereder ärenden. Ekonomi- och

Skövde Pingst Årsrapport 2021

fastighetsteam är på plats och ett personalteam är
under bildande. Under året har ett förvaltningsteam
bildats för att förbereda frågor inom ekonomi, fastighet
och personal. Ledningen har också en nära koppling till
pastors-, missions- och serviceteam. Ett antal nyckelpersoner ingår i keyteam – som regelbundet möter
församlingsledningen och ansvarar för gudstjänster,
event och kreativa insatser.
Under året har följande personer ingått i församlingsledningen: Conny Brännberg (ordförande), Daniel
Widmark (vice ordförande), Caroline Hägglund, Simon
Holst, Kristin Brohede och Martin Larsson. Janne Lind
gick in då Louise Örnstedt lämnade ledningen.
Conny Brännberg
Ordförande i Styrelsen

Hjärta För
Huset
Varje år har vi som kyrka två viktiga händelser.
VISION i början av året och Hjärta För Huset
Syftet med VISION är att lyssna in Guds röst och söka
hans ledning för det som ligger framför. Hjärta För
Huset är vårt gensvar på Guds tilltal där vi praktiskt får
möjilghet att ge offer utöver det regelbundna givandet
för att möjliggöra extraordinära insatser.
Temat var i år Levande Stenar utifrån 1 Pet 2:4-5. Vi
betonade både vikten att det är människor som utgör
kyrkan och att byggnaderna vi möts i ska vara
mötesplatser mellan Gud och människor. Inför att
vår byggnad blir 50 år 2022 talade vi om hur vi kan
möjliggöra för människor att möta Gud genom denna
plats de kommande 50 åren.
Till vår stora glädje samlade vi tillsammans in 651 930 kr
i årets insamling.

PELARE
Kopplat till Hjärta För Huset har vi PELARE. Ett nätverk
som består av människor med hjärta och överlåtelse att
vara visionära, strategiska och finansiella bärare som
möjliggör visionen.

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 PETRUS BREV 2:4-5

Fastighet
2021 har varit ett spännande år i fastighetsteamet,
med ett huvudfokus på att få taket bytt.
Ett takbyte som, efter vissa förskjutningar, startade
på allvar 8 augusti och färdigställdes 7 oktober.
Ekonomiskt har projektet flutit på enligt plan. Under
projektets gång fick vi höra att MB Taks arbetslag deltog
i LP-frukostarna. Vid ett tillfälle, när vi var på plats och
träffade takläggarna, skojade en av dem och sa något i
stil med “Här har vi det så bra att vi inte kommer
lämna i första taget”. Det är lätt att se det som
ett rent ekonomiskt och praktisk åtagande att
byta tak, men att det helt naturligt får bli ett
sätt att evangelisera och visa på gästfrihet
ger det hela en extra dimension. Utöver
taket har vi fällt träd, haft fastighetskronor kostade takbytet.
connect, bytt toastolar, byggt förråd och
50’ under offererat pris.
byggt ut mixer-platsen.

637 000

Stort tack till alla som varit med och tagit
hand om fastigheten under det gångna året.
Under 2022 hoppas vi bli ett ännu större team
som hinner ta tag i alla utmaningar.
Sackarias Näslund Huvudledare Fastighet

Skövde Pingst Årsrapport 2021

FÖRVALTNING

under hösten.
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Kostnadsfördelning
MSSIONELL
14%

4 531 508

GUDSTJÄNST
12%

kronor totala kostnader
utöver förmedlingen via
Gengåvan

MÅLGRUPPER
9%
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FÖRVALTNING
65%

FÖRVALTNING

GUDSTJÄNST

Personal

Event

Fastighet

Gästtalare

Administration

Produktion

Övrigt Styrelsen

Service

Pingst FFS

Kommunikation
The Story of Christmas
Online

MISSIONELL

MÅLGRUPPER

Mission

Åldersgrupper

Socialt Arbete

Campus

Omsorg
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Intäktsfördelning

INSAMLING

GENGÅVAN

HJÄRTA FÖR HUSET

BIDRAG

FÖRSÄLJNING

Tionde

Second Hand

Ett årligt offer utöver
det regelbundna
givandet

Kyrkoavgift

Annonser

Insamling

Sätts av i en fond

Bidrag

Arvoden

Pingst Ung
Skaraborg

Servering
Resurscenter

5 673 153

HYRESINTÄKTER
Uthyrning

Läger

Hyresgäster

Missionärsunderhåll

Takbyte

ÖVRIGA INTÄKTER

259 162

Fasadunderhåll
Mission

kronor insamlat per
månad inklusive HFH

FÖRMEDLING GENGÅVAN
Här beskrivs hur vi använt vår andel av utdelningen från Gengåvan Second Hand under 2021
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FONDER
Från egna fonder till
följande ändamål:

kronor totala intäkter
exklusive egna fonder
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Resultatrapport
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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

