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L E DA R E

ä r de t d u s o m ä r r i g m o r s s o n ?
- Holst… känner du Rigmor? - Ja det är min mamma! Med en
halvkänd mamma i frikyrkovärlden har jag varit med om otaliga
varianter av denna konversation.
Isak fick också växa upp med en välkänd
förälder. Som en av patriarkerna i den
judisk-kristna
tron
har
han
själv
också en framträdande roll. Bibelns Gud
presenterar sig rentav som Abrahams,
Isaks och Jakobs Gud. Av de tre talar
Bibeln minst om Isak. Han framstår framförallt som Abrahams son och Jakobs far.
Abraham som flyttat familjen till Kanaans
land och byggt upp ett framgångsrikt
familjeföretag fick stor respekt av sin
omgivning. När han dog såg hans
fiender sin chans att trycka tillbaka hans
inflytande genom att gräva igen de
brunnar som hans tjänare grävt.
Abraham, Isak och Jakob var alla herdar
och levde som nomader. De flyttade från
plats till plats med stora boskapshjordar
beroende av färskt bete och tillgång
till vattenkällor.
I 1 Mosebok 26 kan vi läsa om hur
Isak beordrar sina tjänare att gräva upp
de fyllda brunnarna på nytt. Ett hårt
arbete i det karga landskapet med fiendens
blickar på sig. Efter hand som de
grävde gav Isak brunnarna samma namn
som hans far hade gett dom. Till deras
stora glädje fann de på nytt en källa med
rinnande, levande vatten.
De senaste tio åren för oss som kyrka har
inneburit mycket grävande. En hel del har
förändrats, inte minst av det faktum att vi
välkomnat 325 nya medlemmar. Grävandet har inte endast handlat om
mekaniskt arbete utan om nytt liv som
växt fram. Vårt hjärta i allt har varit att ta
Bibelns eviga sanningar och göra
tillgängliga i vår tid. På samma sätt som
Isak gav brunnarna samma namn som

hans far Abraham har vi samma budskap
att förmedla som kyrkan gjort i 2000 år.
Det ligger i vårt dna att ta det som är
gammalt och göra till något nytt.
När vi i samband med VISION22
presenterade BET:L som förslag på nytt
namn på kyrkan blev många förvånade.
Det är ju ett gammalt namn? En viktigare
fråga än om det är ett gammalt eller nytt
namn är om det är ett bra eller dåligt namn.
Betel har genom seklen använts av
mängder av kyrkor världen över
utifrån berättelsen i 1 Mosebok 28 och
betydelsen Guds hus. Vi som jobbat
med att ta fram förslaget blev ärligt talat
själva förvånade när vi tillsammans
landade i det med en liten twist. Det var
som att namnet upptäckte oss och sätter
ord på så mycket av de värden vi vill
förmedla som kyrka. Vår logo pekar
uppåt mot Gud, ger uttryck för vår önskan att
lyfta människor och visualiserar ett hus
utan väggar - Guds hus.
Stundvis kunde jag under min uppväxt
irritera mig på alla frågor om mamma.
Men framförallt har jag genom livet
insett vilken oerhörd välsignelse det är med
föräldrar som gått före och visat med
sitt exempel vad det är att leva för Gud.
Även farfar var pastor och farmor en
kristinna som alltid tog tillfället att
vittna om Jesus eller sjunga en sång om
honom. Min norska oldefar var predikant
och hans fru Arnolda lärde min mamma
vad det är följa Jesus. Gud är generationernas Gud och som kyrka är vårt
uppdrag att göra honom begriplig och
tillgänglig i den tid som nu är så att fler
får göra Guds hus till sitt eget.

Simon Holst - Huvudpastor
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Alla brunnar som hans fars tjänare hade grävt medan hans far Abraham
levde, fyllde filisteerna igen med jord. Abimelek sade till Isak: ”Flytta
bort från oss! Du har blivit alldeles för mäktig för oss.” Då flyttade Isak
därifrån och slog sig ner i Gerars dalgång och bodde där. Isak grävde på
nytt fram de vattenbrunnar som hade grävts på hans far Abrahams tid
men fyllts igen av filisteerna efter Abrahams död. Och han gav dem
samma namn som hans far hade gett dem. När Isaks tjänare grävde
i dalen, fann de en källa med rinnande vatten.
Mos 26:15-19
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Är du i en ekonomiskt utsatt
situation och i behov av en matkasse?
Ring 0500-10 55 00
Ring 076-005 73 71 eller maila
(kl 08-17:00) eller maila till
till matkasse@atbart.org så
matkasse@mathjalpen.org
återkommer
vi snarast!
så
återkommer
vi snarast!

www.mathjalpen.org

SOMMARFEST 12/6

PÅSK 10 -17/4

SEGOLSTORP NIGHT 13/5
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FÖRSAMLINGEN
VÅR EXTRAFAMILJ
2010 skakades min värld om när jag plötsligt
förlorade min pappa. Då fick jag verkligen uppleva
styrkan i att tillhöra en församling. Jag minns första
gudstjänsten efter pappas dödsfall, många hade
hört vad som hänt och efter mötet kom det fram flera
kvinnor som berättade om liknande erfarenheter. Det
var en sådan trygghet att veta att det fanns andra i
kyrkan som visste precis vad jag gick igenom just då.
”Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem
som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.”
2 Korinterbrevet.
2014 väntade jag och Dan barn och lovsångsteamet
som vi träffade varje vecka blev som våra extrasyskon
som följde magen växa och delade glädjen när först
Siri och sen Harry kom till världen. Äldre fina damer
och herrar i kyrkan blev som extra gammelmödrar/
fäder till våra barn. Det betydde så mycket för mig
när vi sågs varje söndag, de visste barnens namn och
visade omsorg och kärlek. Flera härliga 40-60
åringar blev som extra morföräldrar och var ofta barnvakter när vi skulle sjunga och spela. För mig som har
hela min släkt på östkusten har alla dessa människor varit
ovärderliga! ”Om ni har kärlek till varandra ska alla
förstå att ni är mina lärjungar.” Joh.

STYRKOR MED
FÖRSAMLINGEN

Det finns människor som gått
igenom samma sak som du.
Det finns människor som vill
skratta och gråta med dig.
Det finns människor som vill hjälpa
dig och som du kan hjälpa.

Vår familj fortsatte att växa, Lars kom och mitt under
pandemin föddes Selma. Det var en sorg att inte kunna
dela livet med extrafamiljen i kyrkan på samma sätt
som förut. Men nu kan vi äntligen mötas igen - och
jag ser fram emot att lära känna nya som kommit med
i kyrkan under den här tiden och få dela livet med
varandra - både glädje och sorg - precis som det ska
vara i Guds hus.

Kristin brohede - familjepastor
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DNA
Efter en lång och spännande process
av ett eventuellt namnbyte på kyrkan,
presenterades namnförslaget BET:L
på finalen av VISION22. Den 26/4
på DNA - vårt församlingsmöte
kommer vi att ta beslut om ett
eventuellt namnbyte. Nu står vi i bön
tillsammans och tror att Gud är med
i vårt beslut.

PÅSK 10 - 17 APRIL
Påsken är en speciell högtid med ett
centralt budskap om Jesu död och
uppståndelse.
Påsken i kyrkan startar med palmsöndagen och vi kommer ha
olika gudstjänster under veckan, där
bland annat ett team från Citykyrkan
i Stockholm kommer och betjänar
oss i lovsång på långfredagen.

KAMPANJRÄNTA

2,99%

KÖP NY BIL OCH FÅ

10.000 KR PÅ TILLBEHÖR
Nu är våren äntligen här! Det firar vi med några
riktigt bra erbjudanden. Just nu får du 10.000 kr att
köpa tillbehör för när du byter in din bil mot en ny*.

TOYOTA COROLLA TS
*ERBJUDANDET MED 10.000 KR PÅ TILLBEHÖR GÄLLER VID KÖP AV NY TOYOTA OCH DÅ BYTER
IN DIN BEFINTLIGA BIL OCH KÖPER EN NY FÖR MINST 50.000KR. MAN MÅSTE OCKSÅ HA EN
BYTESBIL TILL ETT VÄRDE AV MINST 50.000 KR. KAMPANJEN GÄLLER EJ PRIVATLEASING OCH
T.O.M 3 APRIL 2022. MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING.

Easy Privatleasing fr. 3.095 kr/mån
Corolla 1,8 Hybrid TS Style SPI
Pris fr. 259.900 kr (ord. pris 288.900 kr)

Öppet: Mån-Fre: 09.00-18.00, Lördag: 10.00-14.00
Skövde: Batterivägen 3, tel 0500-100 100
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som

FOLKET ÖVERLEVDE
Din matbutik i Skövde
om du vill leva lite godare

Skövde

forsbergshuset.se • info@forsbergshuset.se • 0500 - 48 02 00

Har du

hittat hem än?
Låt oss hjälpa dig med
ditt nästa boende

N Ä R DU BEHÖV ER E T T
P ER S ONL IG T T RYC K ER I
Välkommen till tryckeriet JustNu, Sveriges
ledande tryckerikedja. I snart 50 år har vi
tillhandahållit ett brett utbud av tryckeritjänster
med den senaste tekniken som säkerställer
kvalitet, flexibilitet samt ger snabba leveranser.
För oss är det viktigt med lokal närvaro, personligt
bemötande och att leverera i precis rätt tid.
Vi hjälper dig med allt från kontorstrycksaker,
broschyrer och foldrar till affischer, roll-ups m m.
Vi erbjuder även grafisk formgivning.
Kort och gott, en personlig trycksaksleverantör
som levererar snabbt och finns nära dig.
Välkommen till JustNu – Sveriges lokala tryckeri

FORSBERGSMÄKLARBYRÅ

VÄLSKÖTTA & VÄLBELÄGNA HEM
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Guds Hus
Genom fyra visionsgudstjänster i årets början riktas kyrkans fokus mot Guds tilltal
och kallelse för församlingen. Under den första söndagen predikade Simon om
kyrkan som MITT HUS. Ett hem och en plats att komma tillbaka till. Veckans film
skildrade några medlemmars vittnesbörd och berättelser om hur kyrkan blev deras.
Under gudstjänsten samlades det dessutom in över 100 vittnesbörd från gudstjänstdeltagarna.
Den andra söndagen hade DITT HUS som rubrik. Martin predikade om att
bygga Guds hus och att genom det skapa en plats där andra kan få möta Gud. I
veckans film delade Mary, som blev medlem i kyrkan år 1970, sin berättelse om att
möta Gud mitt i livet. Under gudstjänsten gavs möjligheten att ge uttryck för vilka
församlingen vill nå.
VÅRT HUS var temat den tredje söndagen, där Simon predikade om Guds
kallelse till församlingen. Under gudstjänsten skickades 171 ord som förknippas med
församlingen in och i veckans film berättade Samson och Regina om hur de hittade
ett hem i kyrkan.
De tre tidigare söndagarna sammanfogades i avslutningen: GUDS HUS. Simon
delade processen i att ta fram namnförslaget, och gudstjänsten präglades av
en nära gemenskap genom dop, nattvard och förbön. Syftet med processen har
varit att leda in i en ny missionstid och att sätta ord på det som församlingen vill
vara: Guds hus – BET:L. En plats som är både mitt hus, ditt hus och vårt hus. Där
församlingen tillsammans bygger Guds hus och formar en kyrka som människor
vill bli en del av.

”Jag flyttade till
Skövde och sökte
en ny kyrka att
bli en del av. Från
första dagen
kände jag mig
som hemma!”

”Jag ville inte
missa vad Gud
har planerat för
denna kyrka. Jag
ville vara med,
jag ville vara med
och bygga.”

”Jag vill att vår
kyrka ska nå
människor som
lever i mörkret,
och kunna lysa
Jesus ljus in i
deras liv.”

”Det här blev min
kyrka när jag
kraschade. Det
blev en plats där
jag fann ro och
fick läka. Nu är
den mitt hem.”

”Jag vill att vår
kyrka ska nå
människor som
har trott eller vill
tro och inte har en
gemenskap.”
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SPRID HOPP

I PÅSK

Vi kommer under påsken
dela ut blommor till våra
70+ samt påskägg till alla
matkassar via Mathjälpen.
Vill du vara med och göra
detta möjligt? Swisha 50
kr till 123 237 70 18 och
märk PÅSK.

mission &
socialt arbete
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vandra i israel
Israel är landet där Jesus föddes, levde, dog
och återuppstod. Landet där Bibeln blir levande.
Landet i världens mittpunkt som inte lämnar
någon oberörd. Landet som är både älskat och
hatat. Landet som bär på både sorg, glädje, sår
och löften. 23 juni till 1 juli har du möjlighet
att följa med på en oförglömlig resa till Israel.
Simon Holst och Martin Larsson kommer vara
reseledare. All info och anmälan finns på
Duveskogs Reseservice, www.duvres.se

4 00 000kr
UTDELNING GENGÅVAN
kvartal 4 2021

hjälp till ukrAina
Den 24 februari startade Ryssland krig mot
Ukraina. En ofattbar händelse som är svår att
förstå. Människor dödas och nöden är stor. Som
kyrka gjorde vi omgående en insamling och
kunde tillsammans med medel från vår Second
Hand Gengåvan vara med och skänka drygt 193
tusen kronor. Fortsätt gärna vara med och be för
landet och folket.

save a girl
Vi är tacksamma att vi kan fortsätta hjälpa de
utsatta flickorna i Demokratiska Republiken
Kongo. Genom BarnSamaritens samarbete
med Panzi och Denis Mukwege ansvarar vi som
kyrka ekonomiskt för ett skyddat boende för tio
flickor mellan 10-14 år. Vissa av dem har barn
som en konsekvens av de våldtäkter de utsatts
för. Under ett års tid får flickorna rehabiliteras
och läkas. I vårt bidrag ingår skolavgifter, skolböcker, skoluniformer, hygienutrustning, kläder,
skor, möbler, mat, mediciner, eventuella operationer, löner, administration samt behandlingar. Det vill säga att vi är med och
täcker alla kostnader. Vi känner en stor glädje att
kunna fortsätta hjälpa de mest utsatta!
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HOPP FINNS HÄR
”Men hur blir det med min födelsedag?” Ett barn flyr med sin mamma från krigets Ukraina
och undrar hur det blir med sin stundande födelsedag. Vi överöses med bilder och
berättelser från den senaste krisen i Ukraina. Sista söndagen i februari så firade vi alla
barn som fyllt år dec-feb och senare så bad vi för människorna i Ukraina genom att skriva
och rita böner på gula och blåa papper (som skulle föreställt Ukrainas flagg men smarta
barn upptäckte att vi hade fel ordning på färgerna…). Samtidigt som vi pratar om kriser
som verkar avlösa varandra så firar vi livet, vi leker och skrattar mitt i världens oroligheter.
På GO! åkte vi till badhuset i Skara och hade en fantastisk kväll men på vägen dit och hem
så var det både samtal och böner för och om Ukraina. Vad kommer hända? Hur kommer
vi drabbas?
Vi kan inte ge barnen hela bilden av vad som händer men vi kan inte heller hålla dem borta
från verkligheten. På KIDS pratade vi om de två saker som vi alltid kan göra, hur nära eller
långt borta krisen är, - vi kan BE och vi kan GE. Vi bad för Ukraina och tillsammans med alla
andra i kyrkan så samlade vi in pengar som kommer gå till hjälp i Ukraina.
Mitt i allt som sker och allt som barnen ser och hör om världen runt omkring så har vi som
föräldrar och församling en viktig uppgift - ge hopp!
Hoppet om himlen, hoppet om att Gud är med i allt. Detta hopp ger vi inte först och främst
med ord utan genom handling. När vi gläds över varandras segrar så är det en bild av
glädjen som ska fullkomnas i himlen. När vi visar omsorg, finns där för varandra så ger vi en
liten bild av hur Gud är närvarande.
Året innan covid19 upptäcktes, skickades det ut en broschyr till alla hem i Sverige - om krisen
kommer. Där står det bland annat att lyssna inte på rykten och sprid inte rykten. Senare i
broschyren står det att vi aldrig kommer ge upp. Oavsett vilken kris som just nu är så är det
viktigt att bilden vi ger till barnen inte är byggd på rykten och hopplöshet utan byggd på
SANNING och att det finns HOPP. Sanningen är att det finns hopp - här - i Guds hus.
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KIDS
KIDS
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one h
ig
segolstorp 2022
2-6 Augusti är det dags för Camp
Segolstorp igen!
Detta år är vi tillbaka på gården med
hela gänget, det kommer bli galet! Om
du är 13-19 år kan du åka med som
Youth, se till att anmäla dig för att säkra
din plats! Är du född 03 eller tidigare
så kan du vara med som teamare.
Följ @campsegolstorp eller gå in på
segolstorp.se för mer info.
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hty

vad har du för
kraft i din hand?

”Han som kan göra långt mycket
mer än allt vi ber om eller tänker oss
genom den kraft som verkar i oss”
- Efesierbrevet 3:20

Detta bibelord kommer jag tillbaka
till gång på gång när jag tänker på
Oneighty, våra fredagar och alla ungdomar som är med i kyrkan. Vi är bärare
av en kraft på insidan, men inte vilken
kraft som helst, vi är bärare av Guds
Helige Ande. Samma Ande som uppväckte Jesus från det döda är verksam i
och genom oss. Vilken grej! Det är helt
otroligt!
Den kraften som verkar i oss är hela
skillnaden på hur vi kan leva våra liv.
Jag minns när jag insåg att Den Helige
Ande var verksam i mitt liv. Jag hade en
klasskompis som hette Anders på högstadiet. Innan ett spanskaprov i åttan
hade han så ont i huvudet att han nästan
var tvungen att åka hem, men han ville
vara kvar för att kunna genomföra provet.
I den stunden kommer jag ihåg att jag
blev väldigt utmanad av Gud, det var
som att jag hörde en röst säga till mig
”lägg din hand på hans huvud”. Jag
tyckte det kändes konstigt, men jag kunde inte
släppa det jag precis upplevt, jag
frågade Anders om jag fick lägga min
hand på hans huvud där det gjorde ont.
Han visste att jag gick till kyrkan, men

jag brukade inte berätta för så många
om min tro just då, så han fattade nog
inte att jag ville be för honom. Men jag
la min hand på hans huvud och bad tyst
en kort bön. När jag tog bort handen så
tittade Anders på mig, på min hand och
på mig igen och sa: ”Ellen, vad är det för
kraft du har i din hand? Min huvudvärk är
borta!”. Jag blev förvånad och frågade
honom två och tre gånger om huvudvärken verkligen hade släppt och han sa
att den va helt och fullt borta! Då fick
jag berätta för honom att kraften i min
hand är Gud och jag minns hur Anders
gick runt och berättade för de andra i
klassen om att jag bett för honom och att
det fungerat!
Det tillfället blev en påminnelse för mig
att Gud är på riktigt, han använder oss,
även om vi inte alltid vet hur och när.
Om vi har sagt ja till honom så spelar
det ingen roll hur gamla vi är eller om vi
är superfrimodiga eller inte- det handlar
om att vi vågar ta steg i tro tillsammans
med Gud.
Jag tror att du kan få sprida ljus och hopp
på din skola. Det är det bästa som du
kan göra i en värld som behöver ljus och
hopp! Du är bärare av en kraft som är på
riktigt! Lita på Gud och lita på att Den
Helige Ande är med dig.
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senior

För 80 år sedan pågick andra världskriget. Min pappa var då stationerad i
Värmland nära den norska gränsen. På grund av sjukdom i familjen hade han
haft permission en kort tid och skulle nu resa tillbaka till sin placering i Sveriges
gränsbevakning. Vi bodde på landet och mamma och jag skulle i kvällningen
följa honom till tåget. Vi gick till fots. Det var mörkt och kallt februari 1942 och
dessutom tröttsamt för ett litet barn att trava på. Till slut ställde jag mig framför
min pappa och sade: ”Bär mig, pappa!” Genast lyfte han på starka armar upp
mig. Så mycket enklare vandringen blev.
Denna händelse dyker upp i mitt minne då och då, inte minst när livsvandringen, som i pandemitider, varit och är extra prövosam och begränsande.
Nu har restriktioner på grund av pandemin tagits bort 9 februari 2022. Vi ser
fram mot ljusare tider. Vi kan och får lov att mötas i gemenskap över åldersgränser, deltaga fysiskt i gudstjänster, olika kulturaktiviteter, resor med mera.
Vi behöver det så väl.
Dagledigträffarna har startat och vittnar om det uppdämda behovet av kontakt
och samvaro. När vi nu går mot sol och värme vaknar naturen upp till
fågelsång, vårblommor och spirande grönska. Så välgörande för kropp
och själ. Gitarrsystrarna har, om än i ett begränsat antal, fått påbörja sångandakterna på kommunens äldreboenden. Glädjen häröver är påtaglig och
i samtal med lyssnarna vid efterföljande kaffestund kan vi dela hur vi upplevt
pandemins restriktioner och avsaknad av möten med barn och barnbarn.
Nu kan vi se framåt och även minnas bibelns löfte från 5 Moseboken 33: 27
”En tillflykt är Han, urtidens Gud, och här nere råder Hans eviga armar.”
sonja helsingwall
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Gudstjanst
WWW.SKÖVDEPINGST.SE
SUNDAY SERVICE 11AM
SÖNDAG 11.00

