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Vi är glada över att få presentera en ny och 
fräschare design av årsberättelsen. Med denna  
nya årsrapport är vår förhoppning att bättre  
kunna berätta om allt som Herren har gjort  
genom vår kyrka 2018, och om hur värdefullt ditt 
engagemang har varit. 

2018 var ett mycket spännande år! Vi gick in i året med 
en ny ledningsstruktur. Med detta kom nya utmaning-
ar. Att ett nytt omsorgsteam och ett nytt ekonomiteam 
skulle byggas var helt avgörande. Därför är vi också så 
glada över att ha sett dessa bitar ta form på ett mycket 
fint sätt. Visionspredikan i september handlade om att 
både pionjärer och bosättare behövs tillsammans. Det 
pionjära tänkandet behövs. Det som banar väg, bryter ny 
mark, öppnar upp, för de som kommer efter. Vi behöver 
de som tänker på det som inte bara är här och nu, utan 
också där ute och där framme. Därför behövs apostelns, 
profetens, evangelistens funktion. Vi behöver också de 
som har bosättarens gåvor. De som gör något konstruk-
tivt och organiserat av det som nu är. De som tar hand 
om och vårdar det som är här och nu. De som skapar 
trygghet och stabilitet. Därför behövs också herdar och 
lärare. Vi har haft några pionjära år bakom oss, med flera 
större förändringar. Nu behövs också mycket tid till att 
skapa trygghet, stabilitet och ett fungerande liv i det 
som har byggts fram.

2018 var också ett år där vi kunde se och fira resultaten 
av de förändringar som skett. Det var en stor glädje att 

se hela 26 personer bli döpta, vilket inte hänt på över 35 
år, och bara sex gånger tidigare i församlingens historia. 
En annan stor sak var etableringen av ett nytt Campus 
i Södra Ryd. Det vill säga ytterligare en plats där vi som 
kyrka firar gudstjänst på en söndag. Ytterligare en plats 
dit hemgrupper relaterar. Ytterligare en plats som gör att 
vi når längre och når fler med budskapet om Jesus.

Så mycket mer har hänt under 2018, som du kan läsa om 
i den här årsrapporten. Vi vill säga ett gigantiskt stort 
tack till alla som med så mycket god attityd och under-
bar energi varit med och gjort så många ovärderliga  
insatser. Som tjänat så troget, med så mycket glädje, 
i våra olika team. Stort tack att vi också får dela livet 
tillsammans. Att på djupet dela även det som är svårt, 
det som är motgångar och utmaningar. Men också det 
som är glädjeämnen och segrar. Tack att vi kan vara en  
gemenskap av vänner, en familj med starka relationer, 
där vi tar tid med varandra. Ber tillsammans, hjälper och 
stödjer varandra. 

Vi vill också rikta ett stort tack till församlingsledningen 
som också utgör styrelsen. Ni har tagit ett stort ansvar, 
att leda och gå i täten för vår kyrka. Ni har gjort det så 
bra och vi är så stolta över er. Ni är stora föredömen för 
oss och för andra på så många olika sätt.

 
Sven & Vicky Bengtsson 
Pastorspar Skövde Pingst

Vår första årsrapport med  
nytt utseende
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2012 fyllde vår kyrka 100 år och jag minns  
fortfarande hur Sven predikade ett budskap om 
en hundraåring som föder nytt liv och bönen i 
mitt hjärta att det skulle bli en verklighet.

Knappt sju år senare trycks denna Årsrapport som 
beskriver en församling full av liv med en ljus fram-
tid även om resan inte varit spikrak. Vår församling  
föddes utifrån en längtan om att se en väckelse bland 
ungdomar. Det ledde till ett mäktigt nedslag av Guds 
Ande i början av 1900-talet och 37 personer grundade 
Filadelfiaförsamlingen i Skövde. Vid hundraårsjubiléet 
fick jag förmånen och utmaningen att försöka beskriva 
vår historia. Det som slog mig var dels hur Guds hand 
är helt avgörande för varje steg av tillväxt men också 
hur Gud väljer att använda våra händer för att bygga sitt 

rike. På varje plats där du kan se väckelse, växande för-
samlingar och genombrott så finns det människor som 
varit villiga att ge sina liv för Jesus, till 110 %. Vi har ett 
rikt arv att förvalta och en egen sträcka att springa. Jag 
tror att det bästa sättet att hedra dem som gått före är 
att visa samma överlåtelse, tro och uppoffrande livsstil 
som de. Inte bara för deras skull utan även för de som 
ska fortsätta efter oss. Tänk om vi kunde ge bästa tänk-
bara förutsättningar för nästa generation och låta vårt 
tak bli deras golv. Som kyrka ser vi en förändrad trend 
där siffrorna inte längre pekar neråt och ett frö till en ny 
väckelse bland unga människor. Jag tror att det bara är 
början. Gud är inte på långa vägar färdig med vår kyrka 
eller med vårt land. Faktum är att jag tror att han bara 
börjat och att han inbjuder oss att vara en del av det han 
vill göra. Låt oss säga JA till Guds kallelse och plan för 
våra liv och vår församling.

Simon Holst, Pastor

1912

KYRKAN  
GRUNDAS

Hundraåring som  
föder nytt liv

1915

HOTELL  
POPPELHEM 

KÖPS

1919/20

FÖRSTA 
MISSIONÄREN

FÖRSTA  
FÖRSAMLINGS- 
PLANTERINGEN

1931

45 PERSONER 
DÖPS

KYRKAN  
BYGGS UT

1946

TARANGERS 
SÄNDS UT TILL 

BRASILIEN

1966

ÖVER 900 BARN I 
SÖNDAGSSKOLAN

GAMLA KYRKAN

19 PERSONER DÖPS VID 
SAMMA TILLFÄLLE

NILS & MARY TARANGER

SÖNDAGSSKOLEFEST I 
SKULTORP KYRKAN 1972
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1 525
Personer har döpts  

under kyrkans historia

1972

PINGSTKYRKAN 
BYGGS

1975

KUNGEN BESÖKER 
KYRKAN

1985

754 MEDLEMMAR

1996

GENGÅVAN  
STARTAR

2003

ONEIGHTY  
STARTAR

2008

KYRKSALEN  
RENOVERAS

2012

FÖRSAMLINGEN 
FIRAR 100 ÅR

2016

FÖRSAMLINGS- 
VÅNINGEN  

RENOVERAS

2018

NY LEDNINGS- 
STRUKTUR

26 PERSONER 
DÖPS

KYRKAN 1972

GENGÅVAN

ONEIGHTY 2008

100-ÅRSJUBILEUM



M
IS

S
IO

N
E

LL

6

Skövde Pingst Årsrapport 2018

COLOMBIA 
ANKARSTIFTELSEN
15 000 kr

PANAMA
EL REFUGE

15 000 kr

IBRA MEDIA
Radiostation i Senegal

ALGERIET
Vy över staden Oran

Till jordens yttersta gräns
Jesus sa, “Gå ut i hela världen och predika  
evangelium”. I Skövde Pingst har vi bestämt oss 
att rikta vår kraft till några få fokusområden.

Ett fokusområde är den onådda arabbefolkningen i 
Algeriet, där vi vill engagera oss för det apostoliska  
församlingsplanterande arbetet i det landet. Hittills har 
vi genomfört flera teamresor, byggt nära relation med 
flera nyckelledare, och även varit med och finansierat 
kyrkbygge, inköp av fordon och tomter, samt gett bidrag 
till sociala insatser. Ett annat fokusområde är Love And 
Hope, som leds av Mikael och Ing-Marie Alfvén. Ett  
arbete vars huvudsyfte är att befria små flickor och tjejer 
ur sexslaveri. Ytterligare ett fokusområde är IBRA Media 
och olika projekt som de står i. Under 2018 kunde vi ge 
en god hjälp till det evangeliserande arbetet i Senegal.

Vi är också stolta över våra missionärer som vi på ett 
speciellt sätt har avskilt. Martin Larsson som är med och 
leder Love And Hope. Mikael och Jeni Bister som under 
många år varit bosatta i Moçambique och arbetet med 
översättning av bibeln till Nyungwe. Under 2018 avsluta-
des också Linda Andréassons missionärsarbete i Indien 
där hon arbetat med bibelskola för pionjärevangelister.

Skövde/Stöpen Biståndscenter-Erikshjälpen, bildades 1996 och bedriver 
biståndsarbete genom second hand-butiken Gengåvan. De fyra parter som står 
bakom är Erikshjälpen, Elimkyrkan, Skövde Pingst och Stöpen Pingst. Under 
2018 var försäljningen 12 420 000 kr. Varje församling har fått 1 150 000 kr 
för olika biståndsverksamheter nationellt och internationellt. Ett 25-tal last- 
bilar går årligen iväg med hjälpsändningar till Estland och Rumänien. Gengåvan 
är också med och ger bidrag till Världens Barn. Den som handlar där är med 
andra ord med och stödjer detta biståndsarbete. Många kommer även enbart 
för gemenskapen i cafét. Arbetet på Gengåvan leds av föreståndaren och vice 
föreståndaren. Det finns cirka tolv anställda med och utan lönebidrag. Flera av 
dessa har drabbats av fysiska eller psykiska skador i arbetslivet och kan här 
återanpassas. Dessutom finns också många volontärer, som till övervägande del 
är pensionärer. Dessa upplever en rik gemenskap och värdefull sysselsättning. 
Behovet av volontärer är stort och det behövs fler.

GENGÅVAN SECOND HAND
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NEPAL
BANGLADESH
INDIEN
SRI LANKA
LOVE AND HOPE
153 000 kr

INDIEN
BIBELSKOLA
FLICKHEM /  
UNGDOMSLÄGER
65 000 krSÖDRA AFRIKA 

BIBELÖVERSÄTTNING  
/ ALFABETISERING
129 000 kr

ISRAEL 
BISTÅNDSPROJEKT
50 000 kr

ALGERIET
TEAMRESOR
KYRKBYGGE
BISTÅND
135 000 kr

853 000
Kronor förmedlades 

utöver världen genom 
vår kyrka 2018 tack vare 

Gengåvan 
beloppen på kartan

SENEGAL
IBRA MEDIA
8 000 kr

INDONESIEN
MAF
ERIKSHJÄLPEN
40 000 kr

KONGO
PMU
96 000 kr

SYDSUDAN
PMU
75 000 kr

COLOMBIA 
ANKARSTIFTELSEN
15 000 kr

SYRIEN 
ESTERS HJÄLP
36 000 kr

BRASILIEN 
SOPPKÖK
BARNSAMARITEN
35 000 kr

FOKUSOMRÅDE 
ÄNDAMÅL
Belopp från Gengåvan

PROJEKTLÄNDER 
ÄNDAMÅL
Belopp från Gengåvan

Varje år tvingas hundratusentals barn 
in i sexhandel runt om i världen. Barn 
säljs och köps som om de vore vilken  
handelsvara som helst, och mycket  
tyder på att de krafter som driver  
handeln bara fortsätter att växa. Love 
and Hope är en svensk hjälporganisa-
tion som arbetar mot barnsexhandel, 
med verksamhet i Indien, Bangladesh, 
Sri Lanka och Nepal. Hjälper barn 
som befinner sig i eller riskerar att  
hamna i prostitution. Dessu-
tom en stark opinionsbildare mot  
barnsexhandeln.

LOVE AND HOPE

MOÇAMBIQUE
Zebrakonferens, Alfabetiseringsprojekt

LOVE AND HOPE
Barnhem Västbengalen, Indien
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Campus

SÖDRA RYD
Med en bakgrund av många års arbete, bestående av  
Internationella Cafémöten i kyrkan, bibelstudier för arabisk-
talande på torsdagar i Parkstugan och läger på somrarna, 
föddes en stark vision år 2017 om ett Campus i Södra Ryd 
för arabisktalande med gudstjänster på söndagarna. Ett 
kärnteam avskildes, som på olika sätt jobbat för starten av 
detta. Bland annat genom att under två år delta på M4 i 
Stockholm, ett verktyg inom Pingst Sverige för församling-
splantering. Efter ett par olika Visionskvällar, dit alla var väl-
komna, hölls den första gudstjänsten den andra september 
i Parkstugan. Cirka 60 vuxna och 15 barn var med. Därefter 
har det varit 30-40 vuxna i varje gudstjänst, första  
söndagen varje månad.

LIDKÖPING
Sedan ett par år tillbaka har vi en hemgrupp i Lidköping 
som senare utvecklats till en Öppen Hemgrupp med under-
visning, bön och gemenskap som är öppen för alla. Drygt 
tjugo vuxna och femton barn har varit med under året. Det 
var en stor glädje när vi i december fick se två av dem bli 
döpta till ett nytt liv med Jesus.

SKULTORP
Vår förhoppning och vision är att vi ska nå ännu fler männi-
skor i Skultorp. Dessutom märker vi också hur ett gott antal 
församlingsmedlemmar trivs i vår gemenskap och deltar i 
våra samlingar. Under 2018 har vi i Kapellet i Skultorp sam-
lats kontinuerligt till olika slags möten, såsom bönesamling-
ar på onsdagar och gudstjänster en gång i månaden. Olika 
talare och sångare har inbjudits, och varje samling avslutas 
med fika och gemenskap. Fler och fler Skultorpsbor har 
kommit till kapellet. Människor som inte varit där tidigare. 
Under året har lokalen hyrts ut en del. Detta har vi sett som 
positivt eftersom kapellet på det sättet blivit mer känt för 
allmänheten. Under året har vi fräschat upp lokalen genom 
att klä om stolar som vi nu använder istället för bänkar.

SKÖVDE
Sedan 1972 har det firats Gudstjänst på Lögegatan 1 i  
Skövde. Här finns hjärtat av vår kyrka och ett myller av liv 
varje vecka. På vardagarna är många på vårt kontor för att  
administrera, planera och förbereda för allt som sker.  
Dessutom serverar LP frukost tre dagar i veckan och vi 
har dagträffar för alla daglediga, KONFA för dem som går 
i åttan/nian, Oneighty för ungdomar, övningar och möten 
med våra olika team, EQUIP Kvällsbibelskola, Fredagsmys 
för barnfamiljer, GO! för mellanstadiebarn, Missionsgruppen 
som syr till behövande barn, RECLAIM med hundratalas 
unga, uthyrningar, enskilda event och såklart veckans höjd-
punkt - söndagens Gudstjänst med KIDS tre grupper, Play, 
Jump & GO!
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Genom livet har Sandra Lilliedahl ständigt känt 
en tomhet. Hon kunde inte förstå varför, men  
uppfattade det som att någonting saknades i 
hennes liv.

Det var som att bära på en tung sten varje dag, 
tills jag mötte Gud. Sandra Lilliedahl växte upp 
i Skövde och hade en bra barndom, ändå  
upplevde hon att något inte stod rätt till. 
Jag insåg att det var något som saknades, 
fast jag visste inte vad. Det var frustrerande, 
återberättar hon. Hennes pojkvän hade gått 
i Pingstkyrkan sedan han var liten och en 
dag bjöd han med henne dit även om hon 
inte blev överdrivet förtjust från början.

Jag var tveksam om det skulle ge någon föränd-
ring i mitt liv, men jag märkte snart att jag mådde 
bra av att vistas i kyrkomiljön i alla fall. Jag uppskattade  
gudstjänsterna varje söndag. Det blev en trevlig rutin.  
Innan dess hade jag inga fasta rutiner förutom att gå till 
skolan.

LIVET BLEV HELT ANNORLUNDA

Till slut kom Sandra till insikt om att tomheten hon alltid 
känt grundade sig i en längtan och inte efter vad eller 
vem som helst. Jag förstod att det var Gud, skaparen av 
allt, som jag hade saknat. När jag väl valde att ta emot 
honom fick jag ett nytt liv. Vardagen blev mycket mer 
kraftfull när Jesus fanns med mig. Att alltid ha honom 
där, dygnet runt, stärker mig. Jag fylls av glädje och frid. 
Om jag jämför mitt liv med hur det var innan jag släppte in 

honom i mitt hjärta så var det helt annorlunda och det har 
det varit ända sedan jag tog mitt första steg och blev döpt. 
Det beslutet kommer jag alltid vara lika glad för, säger hon.

ALLA BEHÖVER JESUS

Sandra betonar att Gud har gjort massor av bra 
saker i hennes liv sedan hon närmade sig Jesus 

och att möjligheten att ta emot honom inte är 
exklusiv för några utvalda personer utan till 
för alla.

Om du tar ett steg så tar Gud nästa steg. 
Det är genom att ta första steget som vi 
kan bli frälsta. Frälsningen är en gåva från 

Gud, så att vi inte behöver leva utan Jesus. 
Enligt mig behöver alla Jesus i sitt liv – att 

släppa in honom är det viktigaste vi kan göra. 
Jag vet att han har en plan för min framtid och för 

varenda människa. Det är en stor trygghet. Han har fyllt  
tomrummet som fanns inuti mig och gett mig en lättnad i 
vardagen. Det vill han göra för alla, konstaterar hon.

HAN ÄR DET STÖRSTA JAG HAR

18-åringen förklarar att alla kan ta sig en egen stund med 
Gud på det sätt som passar dem:

För mig är bönen och gudstjänsterna de viktigaste delar-
na – att få tacka Gud för dagen eller veckan, få lyfta fram 
det jag vill inför Gud och ge honom all kärlek. Jesus 
är det största jag har. Han är så mäktig och ger oss så  
mycket ljus, kärlek, hopp och frid att jag nästan känner 
mig bortskämd. Han har förändrat mitt liv totalt.

Jesus förändrade mitt liv totalt
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50
Barn i snitt varje söndag 
i KIDS (Barnriket) under 

2018. 28 barn i Som-
mar-/Vinterriket

KIDS
Vi har två övergripande mål för Kids, som 2018 
hette barnriket. Vi vill visa barnen Gud och 
Hans kärlek samt ge utrymme för barnen att få 
goda vänner i en positiv miljö. Vi tror att det är  
otroligt viktigt att barnen upptäcker och formar 
sin tro bland vänner. I Kids möts barnen i tre olika 
åldersindelade grupper - PLAY (förskola), JUMP 
(lågstadiet), GO! (Mellanstadiet)

SMÅBARNSLOUNGE

Vår yngsta grupp PLAY är vår största till antalet barn. 
Därför har vi under året invigt en småbarnslounge för 
barn mellan 1-3 år, där barnen kan vara tillsammans 
med sina föräldrar som kan följa gudstjänsten via  
videolänk. Småbarnsloungen skapades genom att  
expeditionen flyttade till ett mindre rum för att ge mer 
plats för barnen. Vi har sedan tidigare en Babylounge 
där bebisar som ammas och kryper kan vara med sina 
föräldrar.

GO! ONSDAGAR (8-14 BARN)

Mellanstadieåldern är en tuff period när man går från 
barn till ungdom och därför satsar vi extra på denna 
grupp. På GO! varannan onsdag får barnen lära känna nya 
kompisar och även utmanas i sin tro. Under sommaren 
var några av barnen från GO! med på Sjöhagalägret.

FREDAGSMYS (40-60 BARN OCH VUXNA)

Det är viktigt att ge tid för att nya relationer ska kunna 
byggas. För att komplettera kortare gemenskapen på 
kyrktorget startade vi efter tips från en annan församling, 
FREDAGSMYS. På fredagsmys är TILLSAMMANS tema- 
ordet. Barn och vuxna lagar tacos tillsammans, leker 
och umgås. Barn hittar nya vänner, föräldrar skrattar till- 
sammans och har tid att prata färdigt med andra vuxna.

EVENT

Vissa söndagar vill vi fira lite extra. Våren avslutas och 
sommaren startas med Sommarfesten. Hoppborgar,  
ansiktsmålning och en riktig festivalstämning. Hösten 
startas med fyra Kick-off Sundays där vi den sista 
av de fyra söndagarna hade besök av Hylleruds. De 
gjorde barnens gudstjänst till en riktig fest. Vi uppmärk- 
sammade Fars dag med ett besök av trollkarlen  
Mr Goran, som trollade och berättade om Jesus. Vi  
firade även Första advent lite extra då barnen var med 
och tågade in med palmblad och sjöng i gudstjänsten.

“KIDS är jättekul och det finns 
många roliga kompisar att leka 
med.” Jack, Charles & Michelle
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144
Olika barn har checkat in 

i någon av våra sam- 
lingar under året. 61 

barn bara i PLAY

Första Advent 2018
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Sedan 2003 har Oneighty varit namnet på kyrkans 
ungdomsarbete. Genom åren har tusentals unga 
människor på olika sätt varit med, fått gemenskap 
med andra och fått höra om Jesus. Oneighty  
brinner för att ungdomar ska få sina liv  
förvandlade och hitta en positiv gemenskap. 
Därför vill vi skapa en plats där människor i  
åldrarna 13-19 fylls med tro, uppmuntran och där 
de ska ha lätt att bjuda med sig sina vänner.

Oneighty bygger på ungdomssamlingar varannan fredag 
och hemgrupper varannan onsdag. Fredagskvällarna kan 
se lite olika ut men grunden bygger på en öppen och 
inkluderande miljö, med go’ gemenskap, och med tillfälle 
att få höra om Jesus. Självklart fikar vi också tillsammans. 
I snitt har vi varit 47 personer dessa kvällar.

RECLAIM

Varje temin har vi Reclaim några gånger. Reclaim är vår 
stora satsning där vi unga lyfter upp namnet Jesus till-
sammans. Vi som kyrka får betjäna vår region med en 
mötesplats där Jesus är i centrum och som ungdomar-
na är stolta över. Under hela året har det kommit över 
300 personer per möte. Som mest hade vi i oktober 370 
besökare.

KONFA

Konfa är en grundkurs i kristen tro för alla som går i 
åttan och nian. Under 2018 har vi haft sammanlagt 43 
konfirmander som avslutat eller påbörjat sitt KONFA-år. 
Konfa-gänget som konfirmerades i maj 2018 gjorde en 
volontärresa till Mostar i Bosnien, som avslutning på ett 
händelserikt år.

LÄGER

Varje år anordnar vi två stora läger. Dels en skidresa  
under sportlovet, som för femte året gick till Trysil. 2018 
var det 56 deltagare och 14 ledare. Tillsammans med 
Pingstkyrkorna runtom i Skaraborg anordnar vi dessu-
tom varje sommar ett stort läger på Segolstorp utanför  
Mariestad. I över 30 år har tusentals ungdomar 
fått göra starka Gudsupplevelser och uppleva skön  
gemenskap under en härlig sommarvecka. 2018 hade vi 
fler deltagare än någonsin med 225 ungdomar och 54 
ledare.

“Oneighty är en väldigt 
rolig och inbjudande 

plats där ungdomar kan 
få en ny och fräsch syn 

på kyrkan” 

Elin

Oneighty
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370
Ungdomar var på 

RECLAIM i oktober.

43
Konfirmander i kyrkan 

under 2018

Insläpp till kvällsmötet på Segolstorp 2018
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Avenyn är en tydlig mötesplats för alla Unga  
Vuxna i vår kyrka, där mötet med varandra är i 
centrum. Vi delar livet tillsammans, oavsett vad 
man går igenom eller vem man är. 

Vissa pluggar, andra jobbar. Vissa är singlar, andra lever 
i en relation eller har familj. Alla kan känna sig välkomna. 
Alla kan hitta en tillhörighet, oavsett om man är ny eller 
rutinerad.

Avenyn består av fyra hemgrupper, vilka samlar runt 40 
personer. I hemgrupperna får vi möjlighet att verkligen 
möta varandra på djupet. När det inte är hemgrupp har 
vi samlats till Afterchurch, grillat, hängt tillsammans och 
helt enkelt delat livet på andra sätt. Vi är alla unika, på 
olika ställen i livet, men att kunna samlas kring ett namn 
- Jesus Kristus - ger en gemenskap som går över allting 
annat.

Det är en glädje att få se hur mycket Avenyn betyder 
för alla unga vuxna i kyrkan, men framför allt för alla de 
nya som kommer till vår stad och kyrka. Att se hur de 
direkt kan erbjudas ett sammanhang och en hemgrupp 
med människor i liknande ålder och livssituation. Det är 
en styrka och välsignelse för vår församling. I en tid då 
man mer och mer ska leva individualistiskt och klara sig 
själv erbjuder Avenyn en plats där unga vuxna kan hitta 
vila och ny kraft i gemenskapen med vänner och Gud.

Avenyn
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Att vara senior är att vara årsrik, men även rik 
på kunskap och erfarenheter. Detta vill man  
gärna dela med andra som också är daglediga 
efter avslutat förvärvsarbete och nu behöver ett 
nytt sammanhang i berikande gemenskap.

Skövde RPG-förening har här en stor uppgift och har 
arrangerat Dagledigträffar i de olika kyrkorna, under 
året hela 31 stycken. Varje onsdag under terminen har 
det bjudits möjlighet till gemenskap kring dukade bord. 
Av dessa träffar har åtta stycken ägt rum i Pingstkyrkan 
med teman såsom livsberättelser, mission, konstutövning 
och sång i country- och andra stilarter.

Julfest för församlingens seniorer ägde rum 14 decem-
ber. Ett 80-tal gäster fick lyssna till Leif och Anita Anund 
som bjöd oss ”Nu är det jul igen…”, ett program om barn-
domens jultraditioner och med hög igenkänningsfaktor 
för oss festdeltagare.

MISSIONSGRUPPEN

Missionsgruppen består av 12 personer och har mötts 
varje måndag kl 13.00-16.00 under terminen. Där stickar 
man och syr till behövande små i andra länder. Det är 
babypaket till Panzisjukhuset, men även till Nkinga och 
Ukraina. Dessutom småbarnskläder i olika storlekar som 
skickas till olika flyktingläger, nu senast till Irak. Missions-
gruppen kan 2019 fira 60-årsjubileum. Det var nämligen i 
februari 1959 som Mirjam Odén, född Wärn, tillsammans 
med sin mamma, Anna Wärn, startade denna grupp för 
att sy sjukvårdsmaterial och barnkläder. Mirjam skulle 
då resa ut som missionär till Liberia och visste vad som  
behövdes där. Då var det PMU som stod för transporten. 
Numera ombesörjes den av Erikshjälpen. Under 25 år 
har Astrid Elowson varit ledare för missionsgruppen. I år  
fyller hon 90 år.

GITARRSYSTRARNA

Gitarrsystrarna har under 2018 haft tiotalet fram- 
trädande per termin på äldreboenden och Träffpunkter 
i Skövde kommun. Dessutom har vi besökt andra när- 
liggande orter och delat med oss av den kristna sång-
skatten samt ett bibelord om Honom som är med oss 
ända till vår ålderdom. Även Gitarrsystrarna har jubileum 
2019. Det var 1979 som Elvan Örnstedt bildade denna 
sånggrupp med gitarrspelande kvinnor/systrar i Herren. 
Förutom uppgiften att sjunga var det gemenskap som 
präglade gruppen samt att ha något att ge till andra. Så 
är det fortfarande efter 40 år. Det ekumeniska samar-
betet genom RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap, 
fortsätter intensivt och glädjande i vår stad och några 
angränsande kommuner. Vi har härigenom möjlighet 
att lyfta fram kristna värderingar i frågor som rör äldre 
i Kommunala Pensionärsrådet och Östra hälso- och 
sjukvårdsnämndens pensionärsråd.

Senior

Astrid Elowson
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Den svarta linjen visar vår historiska medlemsutveckling. 
med vissa nyckeltal längs vägen. Vår församling grundades 
1912 av 32 medlemmar som hade en snittålder på 34,1 år. 
Redan 1915 döptes över 20 personer för första gången.  
Sedan markeras varje gång vi döpt mer än 25 personer 
vilket skett åtta gånger. 

Vår kraftigaste tillväxt skedde 1927-1937 då församlingen 
tredubblades från 123 medlemmar till 331. 1986 var vi 753 
medlemmar och därefter gick det stadigt neråt i 25 år innan 
vi ser ett trendbrott från 2012 och framåt. 

Snittåldern bland medlemmarna markeras varje gång 
den passerar en femårsintervall. Fram till 2005 ökade det  
stadigt till den högsta noteringen på 53,3 år. 2008 ändrades 
den utvecklingen och sedan dess har snittåldern minskat 
varje år till 46,3 år 2018. 

Antal medlemmar: 603 +19 från 2017

Nya medlemmar: 45

  Genom dop: 25

  Från andra församlingar: 11

  Egen bekännelse: 9

Medlemmar som lämnat: 26

  Flyttat hem till Jesus: 13

  Till andra församlingar: 3

  Utträde: 10

UTVECKLING 1/1-31/12 2018

Historisk medlemsutveckling
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Arne Johansson 21/1
Margit Rydberg 1/4
Jan-Owe Lewander 10/4
Ola Richardsson 12/6
Gunnar Odén 12/7
Ingvar Andersson 3/9
Arne Nilsson 26/9
Arne Svensson 14/10
Birgit Johansson 19/10
Anita Lundqvist 25/10
Leif Berthilsson 11/11 
Agne Hagström 24/12
Sonja Jonsson 29/12

FLYTTAT HEM TILL JESUS

Omid Rajabi 4/1
Maria Fritz 21/1
Torbjörn Fritz 21/1
Sandra Lilliedahl 4/2
Ali Esmaili 8/4
Reza Mohammadari 8/4
Amin Tajik 15/4
Roula Altir 15/4
Thomas Marmefeldt 15/4
Michael Hanna 6/5
Mikaela Hanna 20/5
Erik Gustafsson 20/5
Zeiynab Ghorbani 20/5
Samar Soud 26/5
Maya Alabdullah 26/5
Yara Alabdullah 26/5
Obada Ohamda 26/5
Fadi Bahnam 26/5
Marcus Gustafsson 27/5
Lukas Sjöberg 1/7
Christine Nachihima 14/10
Violet Muleya 14/10
Karin Hultström 4/11
Oscar Grahn 16/12
Christine Kadeko 16/12
Florie Berisha 16/12

DÖPTA TILL JESUS
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Vi är kvinnor, i olika åldrar med olika bakgrunder. 
Vi har svaga och starka sidor, bra och dåliga dagar, 
vi är vänner, vi är döttrar, vi är Sisterhood! 

Sisterhood finns till för alla kvinnor i vår kyrka och deras 
väninnor utanför kyrkan. Sisterhood är sant systerskap. 
Inte en gullig, tjejig samling. Eller en rörelse emot män. 
Det är ett forum för kvinnor som lyfter varandra och ser 
potentialen som Gud har lagt i var och en av oss. Där 
vi uppmuntrar varandra till att bli allt det som Gud har 
skapat oss till att vara. Vi samlas några gånger per år och 
pratar om olika viktiga och relevanta ämnen. Ämnen som 
ger verktyg och redskap till varje kvinna att förvandla sin 
egen värld, vara ljus i världen och göra skillnad.

Det är vår tro och dröm att Sisterhood ska vara ett 
pågående arbete som inte bara händer två gånger per 
år. Men som pågår hela året genom olika aktiviteter för 
kvinnor i hemgrupperna, genom de olika team där vi 
tjänar i kyrkan och spontana träffar där vi systrar bygger 
relationer och lär känna varandra.

I april hade vi besök av Lina Nielsen, pastor i Hillsong 
Sverige. I november hade vi ett panelsamtal där vi 
berörde frågor om stress, psykisk ohälsa och depression. 
Tillsammans är vi starkare!

Sisterhood

SISTERHOOD 4/4
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Skövde Pingst är en multikulturell församling, 
med många människor som kommer från vitt  
skilda bakgrunder. Detta är en tillgång, en glädje 
och en utmaning.

Det handlar inte bara om svenskars relation till andra 
med annan etnicitet. Det handlar även om hur människor 
från en del av världen ser på andra från en annan del av 
världen. Därför känner vi att det är viktigt att jobba med 
integration, och se hur Guds kärlek för samman männis-
kor från olika kulturer. 

Vi har under året arbetat med att de som finns i vårt 
nätverk och vår församling ska ha möjlighet att  
komma till kyrkan på gudstjänster. Det har blivit en viktig 
del i integrationsarbetet att hämta och skjutsa till  
gudstjänst, hålla kontakten med nyanlända, besöka,  
bjuda hem, inspirera till att ta ansvar i fikagrupper, städ-
ning, mötesvärdskap, samt att dessa själva blir en del i 
integrations- och evangelisationsarbetet bland nyanlända 
och flyktingar. Det har också vid några tillfällen bjudits 
in till fest i församlingsvåningen då vi kunnat umgås i 
god gemenskap, svenskar och andra nationaliteter och 
fått lyssna till sånger och vittnesbörd från olika delar av 
världen. Där har även barnen medverkat på olika sätt.

Integration
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LÄSPLANER
2015 publicerade vi 
vår första läsplan i  
Bibel-appen You- 
Version som en del 
av vårt årstema “Vi är 
läsare” för att inspirera till 
Bibelläsning. Sedan dess har vi skapat 14 
läsplaner som hittills har påbörjats 424 
403 gånger och avslutats 40 101 gånger 
(7/2 2019). Bara under 2018 påbörjades  
92 668 läsplaner och 15 570 avslutades. 
De populäraste läsplanerna under 2018 var 
“BIBELN på ett år”, “NT Kronologiskt” och 
“Genom det heliga landet”. 

424 403
Läsplaner skapade av 

vår kyrka har påbörjats i 
Bibel-appen. 40 101 har 

avslutats

1 616
Personer följer oss på 

sociala medier

I wanted you guys to know 
that I just finished the Bible 
in a year plan for the third 
time and am starting again 
for the fourth time. Thank 

you very much for this  
wonderful Bible reading 

plan on YouVersion

John - New Jersey, USA

Räckvidd
Som kyrka är den självklara höjdpunkten under 
veckan söndagens Gudstjänst men faktum är att 
vi når ut på en rad andra sätt och genom många 
olika kommunikationskanaler.

Hemsida, sociala medier, INFO, närradio som sänder 
söndagens gudstjänst, predikoturer, Gudstjänst- 
info och nyhetsbrev är alla olika sätt att nå fram 
till olika människor. Det finns inte längre en kanal 
som når fram till alla. Var för sig är de som läck- 
ande korgar men med tillräckligt många korgar kan vi nå 
fram till så många som möjligt.

I vårt nätverk av medlemmar, följare, familjer och 
besökare har vi idag faktiskt tusentals människor som på 
något sätt kommer i kontakt med vår kyrka under 
ett år. Det finns egentligen ingen gräns för hur 
långt vi kan nå med verktyg som dessutom 
oftast är gratis.

Något som ger stor effekt är när du delar 
ett inlägg, länk eller bild på din egen 
profil. På det sättet har vi sett enskilda 
inlägg nå flera tusen personer.
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635
Personer var med under 

ENCOUNTER i maj.

225
Personer deltog i snitt i 
söndagens Gudstjänst 

under 2018

345
Ord per minut 

använder Simon i 
snitt då han  

predikar*

12
Gånger har Sven 

använt sin nya 
favoritskjorta*

PODCAST
Ända sedan 2012 har vi varje vecka lagt 
upp söndagens predikan på vår Podcast 
som publiceras i iTunes Podcaster, Acast 
och SoundCloud. Under 2018 hade vi  
4 883 spelningar på SoundCloud från över 
28 länder och på iTunes finns vår Podcast 
med på topplistan av kategorin “Religion/
Andlighet”. Vi får ständigt feedback från 
hela landet från männikor som tacksamt 
lyssnar och på det sättet når vi kanske 
lika många genom vår podcast som 
vi gör i våra Gudstjänter. 4 883

Spelningar på Sound-
cloud. Dessutom är vår 
podcast på iTunes top-
plista,  kategori “Reli-

gion/Andlighet)

*Ej statistiskt säkerställt
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50
Familjer blev hjälpta  
genom Packa Bussen

När vi ser tillbaka på 2018 fylls vi av tacksamhet 
för vad Gud har gjort i människors liv genom 
stöd och omsorg. Vårt första år i omsorgsteamet  
investerades i att bygga upp teamet, strukturera, ut-
veckla rutiner och sätta upp mål.

Vi fokuserade också på att informera  
församlingen om att det är vårt uppdrag 
som Guds barn att visa omsorg, och inte 
en uppgift för bara ett team. Det gjorde 
vi genom ett Infonummer som vi kallade 
“Vi bryr oss”, där man kunde läsa om vår 
kallelse och vårt uppdrag att ta hand om 
varandra och bära varandras bördor, och 
även genom en predikan av pastor Sven.  
Predikan har samma namn som Infobladet, 
“Vi bryr oss”, och den går att lyssna till på vår 
podcast.

Redan innan vi blev avskilda som team inför försam-
lingen, fanns behoven där. Det var bara att sätta igång. 
Många har fått ekonomiskt stöd. Vissa fick presentkort 
för mat, andra för kläder och skor, möbler har köpts 
på Gengåvan, några har fått mediciner. Behoven har 
varit många och vi har alla hjälpts åt att stödja de som  

behövde. Ett samtal med någon som förlorade en nära 
släkting eller vän, ett hembesök eller sjukhusbesök,  
andlig rådgivning och äktenskapssamtal med flera  
personer från kyrkan och utanför kyrkan. Ja, våra händer 
har varit upptagna med arbete och ibland har det varit 
tungt. Men att få tjäna Gud och människor fyller hjärtat.

I december fick LP 30 matkassar till behövande.  
Packa Bussen-insamlingen gjorde det möjligt 

för 50 familjer att få mat, leksaker och bio- 
biljetter. Vi tror starkt på att stödja och  
samarbeta med andra organisationer i 
vår stad som visar omsorg. Vi kunde ge  
Frälsningsarméns Julgryta 16 370 kr, och 
i samarbete med Kvinnohuset Tranan 
kunde vi välsigna kvinnor med sina barn. Vi  

skickade elva presentpåsar för kvinnorna, 
biobiljetter och presentkort till upplevelseba-

det på Arena.

Det är en glädje att tillsammans med  
församlingsledning, teamledare, hemgrupps- 
ledare och en hel församling, få bära varandras bördor,  
glädja oss med de som är glada, och gråta med dem 
som gråter. Vi ser fram emot 2019 då vi fortsätter att  
sprida hopp, kärlek och leda människor till ett förvandlat 
liv med Jesus.

Omsorg
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250
Personer var aktiva i 

hemgrupper under året

Hemgrupper
“Varje dag var de endräktigt tillsammans i  
templet, och i hemmen bröt de bröd och höll 
måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.”

Vi är inte en kyrka som har hemgrupper, vi är en  
kyrka som bärs av hemgrupper. Det är själva kärnan i vår  
gemenskap. Vårt mål är därför att alla i Skövde Pingst 
ska kunna vara med i en hemgrupp. Genom våra hem- 
grupper säkerställs och förstärks många viktiga bitar 
som den stora samlingen i kyrkan ibland har svårt att 
ta hand om. Här delar vi livet på ett djupare sätt. Delar 
svårigheter, motgångar och utmaningar, men också 
glädjeämnen och segrar. Därför blir hemgruppen på 
ett naturligt sätt en viktig böneplats. Där vi ber för  
varandra och ser Gud verka. Här sker också mycket  
lärjungaträning. Nya i tron kan få samtala och ställa 
frågor. Även mycket av herdeomsorg och själavård pågår 
regelbundet. Genom hemgrupperna når vi också ut till 
nya människor med budskapet om Jesus. Under 2018 har 
vi haft 20-25 hemgrupper med upp emot 250 människor 
som aktivt varit med.
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Ledning
Nytt inför 2018 var en ny ledningsstruktur.  
Detta innebar att den gamla församlings- 
ledningen slogs ihop med styrelsen och antalet 
församlingsledare minskades till att bli åtta  
personer. Församlingsledningen har fokus på  
helheten och arbetar med övergripande frågor. 

I och med att vi gick in i 2018 med en ny led-
ningsstruktur och en ny församlingsledning 
har mycket tid ägnats åt att lära känna  
varandras gåvor, drömmar och vision-
er. Vi har också jobbat med formerna för 
våra ledningsmöten. Hur ska dagordnin-
gen utformas? Vilken kultur ska prägla vår  
gemenskap och vårt arbete? Som hjälp i  
kulturskapandet har vi gemensamt läst den 
bok som Pingst FFS givit ut, ”Kallad, utvald, 
överlåten”, där ett kapitel handlar om ”Ledare 
möts – möten ska ledas”. 

Vår ambition har varit att vid varje möte ha ett av våra 
team i fokus. Detta för att vidga och fördjupa vår kunskap 
om församlingens verksamhet.

Höstens arbete har handlat om framtid, förnyad vision 
och hur vi än mer kan stärka och utveckla det relations- 
inriktade ledarskapet. Relationen till våra teamledare har 
lyfts genom nya mötesplatser med dem.

Vi känner stor tacksamhet till Gud för hans nåd,  
trofasthet och hjälp under det gångna året.

Caroline Hägglund 
Ordförande i Styrelsen
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God ordning, transparens och effektivitet har 
varit ledord för det ekonomiteam som under 
året tagit över ansvaret för ekonomifunktionen i  
församlingen. 

Med stor tacksamhet avtackade vi i halvårsskiftet Pär 
Andreasson som på ett föredömligt sätt skött redo-
visningen under ett antal år men nu lämnade över 
rodret till ett nyutformat ekonomiteam. Förän-
dringen att arbeta i ett team kring ekonomin 
medförde många fördelar men innebar 
också många utmaningar när arbetet ska 
fördelas på flera personer.

Det har varit en resa och är det fortfarande 
på många sätt. System, arbetssätt och  
rutiner har behövt slipas och tänkas  
igenom många varv för att arbetet ska vara 
tidseffektivt utan att göra avkall på god ordning 
och noggrannhet. Trovärdigheten för hur vi sköter 
vår ekonomi är otroligt viktig för oss. Vi förvaltar många 
människors trogna givande och varje krona känner vi en 
enorm tacksamhet över men också stort ansvar för.

Vår församling har en vision om förvandlade liv, en  
vision om en församling som är i ständig tillväxt och som 
utvecklas på olika områden. Denna vision genomsyrar 
också arbetet i ekonomiteamet där vi tror att visionen 
behöver gå hand i hand med struktur och ordning för att 
på ett hälsosamt sätt kunna fortsätta växa.

En ny ledning och församlingsstruktur har under året 
kommit på plats och detta har också medfört en del 

förändringar i hur budgeten ska läggas upp och så vidare. 
Vi har valt att ge varje team i vår församling en egen 
budget för att på det sättet flytta mycket av besluts-
fattandet för det löpande arbetet utanför styrelsen och 
ge vidare ansvar och beslut till teamen istället. Men detta 
innebär också att en löpande ekonomirapportering har 
varit avgörande för att det ska fungera. Denna rappor- 
tering vill vi göra så enkel och lättbegriplig som möjligt. 

Vi kan inte ställa krav på våra teamledare att vara 
utbildade ekonomer, utan vi vill istället göra 

siffrorna enkla att tolka och förstå. Detta för 
att alla ska kunna fatta bra beslut utefter de 
ekonomiska ramar varje team har.

Denna enkelhet ger också en bättre trans-
parens i ekonomin även för församlingens 
medlemmar där kanske inte alla har lätt för 

att läsa en balans- och resultatrapport.

Daniel Widmark 
Huvudledare Administration

Ekonomi

Annelie Näslund, Sören Jenefeldt, Samuel Holmgren, Daniel Widmark, Clasgöran Lind, Conny Brännberg



F
Ö

R
V

A
LT

N
IN

G

26

Skövde Pingst Årsrapport 2018

2 858 045
Kronor totala kostnader 
utöver förmedlingen via 

Gengåvan

Kostnadsfördelning

GUDSTJÄNST
11%

FÖRVALTNING 
61%

MÅLGRUPPER
7%

OMSORG/
MISSION 13%

CAMPUS 3%

FÖRVALTNING
Personal

Fastighet

Administration

Övrigt Styrelsen

Pingst FFS

61%
1 743 786 kr

MÅLGRUPPER
Barn

Ungdom

Senior

7%
203 630 kr

OMSORG/ 
MISSION
Omsorg

Uppvaktning/Stöd

Sociala insatser

Mission utöver 
världen

13%
363 938 kr

Utöver Gengåvan

CAMPUS
Södra Ryd

Skultorp

3%
74 771 kr

GUDSTJÄNST
Event

Besök

Produktion

Musik

Service

Kommunikation

11%
331 820 kr

FRAMTID 5%

FRAMTID
Avsättningar för 
framtida behov

5%
140 100 kr
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187 653
Kronor insamlat i snitt 
per månad. 5% ökning 

från 2017

4 158 732
Kronor totala intäkter

Intäktsfördelning

Förmedling Gengåvan

INSAMLING
Tionde

Insamling

54%
2 251 840 kr

GENGÅVAN
Second Hand

31%
1 300 638 kr

HYRESINTÄKTER
Uthyrning

Hyresgäster

5%
189 500 kr

BIDRAG
Kyrkoavgift

Bidrag

Pingst Ung 
Skaraborg

2%
89 415 kr

SERVERING
Café

Lunch

Fika

3%
114 580 kr

FÖRSÄLJNING
Annonser

Resurscenter

3%
122 558 kr

ÖVRIGA  
INTÄKTER

Packa Bussen

Övriga insamlingar

Deltagarintäkter

2%
90 201 kr

Här beskrivs hur vi använt vår andel av utdelningen från Gengåvan Second Hand under 2018
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Resultatrapport
Tionde och givande 2 251 840 kr

Övriga intäkter 1 906 892 kr

Summa rörelsens intäkter 4 158 732 kr

Rörelsens kostnader

Inköp för försäljning −156 422 kr

Övriga kostnader −2 480 475 kr

Personalkostnader −1 381 684 kr

Summa kostnader −4 018 581 kr

RÖRELSERESULTAT 140 151 kr

Avsättningar i samband med bokslut

Förändring Renoveringsfond −102 500 kr

Förändring Tholanders fond −37 600 kr

Summa avsättningar −140 100 kr

Summa rörelsens kostnader −4 158 681 kr

ÅRETS RESULTAT 51 kr

Beräknat resultat 0 kr

1
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Balansrapport
Tillgångar Ingående Perioden Utgående

Byggnader och mark 2 kr −2 kr 0 kr

Kundfodringar 35 000 kr 1 000 kr 36 000 kr

Övriga fordringar 24 197 kr 22 763 kr 46 960 kr

Finansiella placeringar 446 kr 0 kr 446 kr

Kassa och bank 1 474 210 kr −72 897 kr 1 401 312 kr

Summa rörelsens intäkter 1 533 855 kr −49 136 kr 1 484 718 kr

Eget kapital

Balanserat över-/underskott −486 397 kr −171 789 kr −658 185 kr

Summa kostnader −486 397 kr −171 789 kr −658 185 kr

Skulder

Låneskulder −698 267 kr 192 889 kr −505 378 kr

Leverantörsskulder −202 037 kr 41 096 kr −160 941 kr

Skatteskulder −16 980 kr −799 kr −17 779 kr

Övriga skulder −130 174 kr −12 261 kr −142 435 kr

Summa skulder −1 047 458 kr 220 925 kr −826 533 kr

Summa eget kapital och skulder −1 533 855 kr 49 136 kr −1 484 718 kr

Beräknat resultat 0 kr 0 kr 0 kr

1
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Ni är världens ljus. 
En stad som  

ligger på ett berg 
kan inte döljas. Och 
man tänder inte ett 
ljus och sätter det 

under skäppan, utan 
man sätter det på  
hållaren så att det 

lyser för alla i huset. 
På samma sätt ska 

ert ljus lysa för  
människorna, så 

att de ser era goda 
gärningar och prisar 

er Far i himlen.

Matteus 5



För mer information om vår kyrka 
www.skövdepingst.se

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

Läs mer om våra värderingar och tro på 
www.skövdepingst.se/om

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

Lyssna på vår podcast 
www.skövdepingst.se/podcast

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


