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En hyllning!
De här raderna skulle kunna handla om HIK,
hembygdsföreningen, Kyrkvillan, Pingstkyrkan
eller för den delen Missionskyrkans helhetsarbete. Nu tas inte exemplen från någon av dessa
ovanstående beundransvärda institutioner utan
från det ungdomsarbete som bedrivs av det
som förut hette SMU men som numera går
under namnet Equmenia Hovslätt. Det som ska
belysas är det som jag tror är något av det mest
konstruktiva som finns i ett samhälle, nämligen
ideella insatser utan ekonomiska anspråk för
egen del.
Varje vecka satsar ett 60-tal ledare en hel veckokväll till att vara scout-, kör- tonårs- eller spelgruppsledare i spelgruppen Avner. Några andra
satsar i samma anda åtskilliga söndagsförmiddagar åt att vara Skattkammarledare. Dessa ledare
är ofta på plats i god tid innan barnen/ungdomarna kommer, och lämnar kyrkan en bra stund
efter det att barnen har gått hem. Förutom
dessa veckokvällar/söndagsförmiddagar går det
inte sällan åt inte obetydlig tid till programförberedelse. Dessutom satsar dessa ledare ett
antal helger/år till hajker, spårningar, kördagar,
spelkonvent, planering och genomförande av
tillsammansgudstjänster, samt i vissa fall, upp till
en vecka varje år av sin semester till att vara
med barnen 24 timmar/dygn på scout- eller
tonårsläger.
Läger är dessutom inte något som ordnar sig
självt. Nej, åtskilliga timmar i planeringsarbete,
teoretiskt och praktiskt, ligger bakom. Dessutom behöver man, om man är scoutledare, se
över sina scoutförråd…
Därtill måste vi påminna oss om att de flesta
av Equmenialedarna är engagerade i flera av

församlingens övriga verksamhetsgrenar såsom
styrelse, julmarknadskommittén, städgrupper,
vaktmästeri och ljud och utsmyckningsgrupper,
eller för den delen ledarskap i annat sammanhang som t.ex i HIKs ungdomssektion.
Hur kommer det sig att en grupp företrädesvis unga människor ger en så stor del av sitt liv
utan att få något betalt? Utifrån de enskilda ledarnas sätt att se det handlar det för många om
att de tycker att tron på Gud är så viktig att de
vill visa på den för barnen, andra tycker det är
viktigt att ge barnen en bra start i livet medan
ytterligare andra tycker att t.ex. scouting eller
musik i sig är meningsfullt.
Ser man det utifrån ett mer teologiskt perspektiv skapades människan till Guds avbild enligt Första Mosebokens första kapitel, vilket
betyder att vi kan se olika aspekter av Gud i
människan som hon är. Den Gud jag tror på är
inte självisk, utan utgivande, skapande och i sig
själv en kärleksfull gemenskap.
Det ideella engagemanget för människor och
det gemensamma, att inte bara se om sitt eget
hus, är därför något jag ser Gud i och något jag
tror är verkningar av Gud – det högsta Goda - i
vårt samhälle.
Hylla därför det ideella engagemanget när du
möter det under hösten, här i Equmenia och
Missionskyrkan, men också i HIK, Hembygdsföreningen, Kyrkvillan, Pingstkyrkan och på andra
håll i vår bygd.
Anders Linsmo
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Upptäck vår nya hemsida!
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www.hovslattsmissionskyrka.se

Presentation av David Hjelmqvist
Jag heter David Hjelmqvist, och har den
stora förmånen att få börja arbeta som
pastor i Missionskyrkan i Hovslätt den 1
september.
En del Hovslättare känner mig sedan
tiden jag jobbade som ungdomsledare i
församlingen (2003-2005), men för er
andra följer här en kort presentation:
Jag är uppvuxen i en pastorsfamilj, och
när jag föddes (1982) arbetade min pappa
som pastor i Törestorp (ett par mil nordväst
om Värnamo). När jag var ett år gammal
flyttade vi till Norrahammar där pappa fick
tjänst i Slättenkyrkan. Vi bodde i Norrahammar fram till 1990, så jag hann gå mitt
första skolår på Slättenskolan innan vi flyttade till Kungälv, i Norrahammar föddes
även mina två yngre syskon.
När folk frågar mig varifrån jag kommer
brukar jag svara Kungälv, eftersom jag i
princip gick hela min skolgång där, från
årskurs två till studenten.
Efter studenten blev det Södra Vätterbygdens Folkhögskola (SVF) i Jönköping.
Först Collegelinjen, vilket innebar 1 termin i
Jönköping, och sedan 1 termin i Chicago.
Därefter åkte jag som volontär till Indien en
hösttermin, och fortsatte sedan på en Bibeltermin på SVF under våren. I slutet av
vårterminen fick jag förslaget att börja arbeta som ungdomsledare i Hovslätts Missionsförsamling!
Jag trivdes otroligt bra under mina år
som ungdomsledare här i Hovslätt, och det
växte fram en kallelse och en längtan att
utbilda mig till pastor. Även om jag inte
kände mig ”klar” i Hovslätt efter två år,
så valde jag att flytta för att börja läsa
på Teologiska Högskolan i Stockholm. Parallellt med pastorsutbildningen jobbade jag 25% som
ungdomsledare i Immanuelskyrkan i Stockholm.
Under slutet av utbildningen

fick jag möjlighet att börja arbeta som ungdomspastor i Missionskyrkan i Värnamo,
och flyttade dit ett år innan jag hade läst
färdigt. Jag läste färdigt utbildningen på
distans, samtidigt som jag började jobba
som ungdomspastor.
Jag har nu arbetat drygt 6 år som ungdomspastor i Värnamo, och har trivts fantastiskt bra både i Värnamo som stad, och i
församlingen! Jag har haft ett övergripande ansvar för församlingens ungdomsarbete, med konfirmationsarbetet i
spetsen!
När jag flyttade till Värnamo var jag 26
år och singel. Nu är jag plötsligt 32 år, gift
med Mia, och vi väntar vårt första barn i
mitten av november! Det är alltså många
stora förändringar på gång i vårt liv! Min
fru, Mia, är sedan drygt ett år tillbaka färdigutbildad musik- och svensklärare på
högstadie- och gymnasienivå. Men parallellt med utbildningen så har hon även läst
en del ”Svenska som andraspråk”, och har
precis börjat arbeta som SFI-lärare (Svenska
För Invandrare) i Jönköping. Vi har köpt ett
blått hus här i Hovslätt som vi har ägnat
hela sommaren åt att renovera, och vi
trivs jättebra där!

Jag ser fram emot hösten med mycket
spänning och nyfikenhet, både när det gäller min nya tjänst i Missionskyrkan, men
också på det personliga planet genom att
snart bli pappa!
Min dröm är att Hovslätts Missionskyrka
ska vara en självklar mötesplats för alla
människor i Hovslätt, oavsett ålder eller
bakgrund – där Jesus får finnas mitt i gemenskapens centrum! Jag ser verkligen
fram emot att börja bygga relationer med
människor – både i församlingen, men
också ut i samhället! Så jag hoppas att vi
ses snart!
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STUDIEPROGRAM HOVSLÄTTS MISSIONSKYRKA
hösten 2014
Förfrågningar och anmälningar till angivna kontaktpersoner
för respektive aktivitet.
DATAKUNSKAP
En kurs för dej som vill koncentrera dej på att träna och utveckla
dina färdigheter i att utnyttja internet, när det gäller att söka och
sortera information, när det gäller e-posthantering inklusive att
skicka och ta emot bilagor i form av bilder eller skrivna dokument
och när det gäller direktkontakt med andra genom skype.
Tid: Onsdagar 18.30-20.00 med start 17 september.
Plats: Hovslätts Missionskyrka
Omfattning: 8 kurstillfällen med 1 veckas mellanrum. Datorer finns
till förfogande men du kan också ta med egen laptop. Max 8 deltagare.
Ledare: Fredrik Arvidsson
Kursavgift: 350 kronor.
Anmälan till BILDA senast 12 september: Annelie Gustafsson 03634 21 03 eller via e-post: annelie.gustafsson@bilda.nu
KONVERSATION PÅ ENGELSKA
En kurs för dej som känner behov av att träna på att tala och
förstå enkel engelska.
Tid: Torsdagar 16.30-18.00 varje vecka med start 18 september.
10 kurstillfällen.
Plats: Hovslätts Missionskyrka
Ledare: Christina D Cruz, lärare vid Engelska skolan. Christina är
född och uppvuxen i London och har arbetat med introduktion i
engelska för immigranter till Storbritannien i 11 års tid. Hon har
engelska som förstaspråk men genom sin mamma har hon också
lärt svenska från barndomen. Bor sedan 3 år i Jönköping och är på
fritiden aktiv i Fjällstugans verksamhet.
Kursavgift:400 kronor.
Anmälan till BILDA senast 12 september:
Annelie Gustafsson 036-34 21 03
eller via e-post: annelie.gustafsson@bilda.nu
KERAMIK
Tid: Torsdagar med start 18 september.
Lokal: Hovslättsskolan
Ledare: Marianne Wissö telefon 76 247.
OLJE-och AKVARELLMÅLNING
Tid: onsdagar 18.30 med start 17 september.
Lokal: Missionskyrkan
Kontaktperson:
Mats Göransson, telefon 70 152
eller 076-885 80 58.

PORSLINSMÅLNING
Tid: onsdagar 18.30 med start 17 september.
Lokal: Missionskyrkan.
Kontaktperson: Birgitta Eskilsson telefon 763 43.
SAMTAL KRING KAFFET
Lokal: Hembygsgården
Kontaktperson: Hasse Paulsson telefon 753 84.
FÅGELKURS
Kontaktperson: Bo Bergström telefon 753 65.

MISSIONSKYRKANS KÖRER
BARNKÖREN TELLUS
Åldersgruppen 7-13 år.
Övning onsdagar 18.00-18.45 med start 3 september.
Kontaktperson Pernilla Martinsson telefon 31 02 01.
UNGDOMSKÖREN PEOPLE
Från åk 7. Övning fredagar 18.30-19.45.
Kontaktpersoner Emelie Albervik telefon 0730-21 58 05
och Amalia Lägermo telefon 076-269 31 24
VUXENKÖREN SINGNUM
Övning tisdagar med start 26 augusti.
Kontaktperson Viktoria Bülow telefon 31 04 20.

Torsdagsträffen
11 september kl 15.00
Möt vår landshövding.
Minoo Akhtarzand.
Musik Wille Oskarsson o.co.

9 oktober kl 13.00
Torsdagsträffens
Höstlunch. Ulla & Torsten.

Barnomsorg
Kontakta oss för att ställa ditt barn i kö. Redan när barnet är nyfött har
du möjlighet att göra det. Du är också välkommen att hälsa på hos oss.
Förskolechef: Carina Kiland, tel 31 06 92, 31 06 93
Förskolan Smultronet, Björkbackavägen 2, 556 28 Jönköping
www.forskoleinfo.com
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13 november kl 15.00
Mission bland pygméfolket i
Burundi. Marion Pettersson.
11 december kl 10.00
Lucia. Smultronbarnen
och Hovkören.

Välkommen

till samlingar i Hovslätts Missionskyrka!
30 Aug LÖRDAG
Förskolan Smultronet fyller 25 år
Öppet hus 10.00 - 12.00
31 Aug SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Anders Linsmo. Gabriel Albervik. Sång av
Ellen Alavik. Besök av Gideoniterna.
Utgångskollekt för bibelspridning. Kyrkkaffe.
Skattkammaren startar.

SEPTEMBER
1 Sep MÅNDAG
Equmenias grupper startar terminen
1 Sep MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo
4 Sep TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
4 Sep TORSDAG
KL 18.30 Stickcafé
7 Sep SÖNDAG
10.00-17.00 Tillsammansdag på SVF
David Hjelmqvist m fl
11 Sep TORSDAG
KL 15.00 Torsdagsträffen
Landshövding Minoo Akhatarzand.
Musik Wille Oskarsson o.co.
14 Sep SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med pastorsinstallation Församlingsföreståndare David
Hjelmkvist, Peter Bernhardsson, Anders
Linsmo. Sång av SingNum. Kyrkkaffe med
välkomsthälsningar.
15 Sep MÅNDAG
15.00 Arbetsmöte för Kongo
18 Sep TORSDAG
KL 18.30 Stickcafé

1 Sep SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med nattvard och
dop Kennet Heinevik, David Hjelmqvist.
Sång Matilda Ahlnér. Kyrkkaffe.

12 Okt SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med nattvard.
Kennet Heinevik. Sång av SingNum. Kyrkkaffe

28 Sep SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Jan Eirestål, Carin Gränfors-Lennartsson. Fiol
Katarina Bergendahl-Högsta, piano Anna
Lägermo. Kyrkkaffe.

13 Okt MÅNDAG
15.00 Arbetsmöte för Kongo.
16 Okt TORSDAG
KL 18.30 Stickcafé
18 Okt LÖRDAG
KL 11.00 Ledardag
med Magnus Sternegård

29 Sep MÅNDAG
15.00 Arbetsmöte för Kongo.
30 Sep TISDAG
KL 19.00 Tid för <
– Driven av kärlek
i Månsarps kyrka. Iransk prinsessa och gerillakämpe, entreprenör inom mänskliga rättigheter - Soheila Fors.

OKTOBER
1 Okt ONSDAG
KL 19.00 Bibeln, levande stenar och det
Heliga Landet, studiekväll.
Lars-Inge Claesson och Anders Linsmo.

19 Okt SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med scoutinvigning
Isak Bojestig, scoutledarna. Sång av Tellus.
Kyrkkaffe.
26 Okt SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
David Hjelmqvist. Sång Susanne Lennartsson
och Sarah Johansson. Missionsinformation.
Kyrkkaffet till missionen.
27 Okt MÅNDAG
15.00 Arbetsmöte för Kongo.
30 Okt TORSDAG
KL 18.30 Stickcafé

2 Okt TORSDAG
KL 18.30 Stickcafé
4 -5 Okt LÖRDAG-SÖNDAG
RIA-helg
5 Okt SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med bibelutdelning
till nya konfirmander.
David Hjelmqvist, Emelie Albervik. Sång av
ungdomskören People.
Kollekt till Equmenia. Kyrkkaffe.

1 Nov LÖRDAG
KL 10.00 10.00 Gudstjänst med nattvard
Jan Eirestål, Ingegerd Ohlander. Tacksägelse
för de under året hemgångna. Kollekt till
Equmeniakyrkan, region öst
2 Nov SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
David Hjelmqvist, Helena Kallin. Närradiosändning. Kyrkkaffe.

8 Okt ONSDAG
KL 19.00 Bibeln, levande stenar och det
Heliga Landet, studiekväll. Anders Linsmo
9 Okt TORSDAG
KL 13.00 Torsdagsträffens höstlunch.

20 Sep LÖRDAG
14.30-16.30 Andakter i Gjutaren, Hammargården o Smedjegården. David Hjelmqvist
och sånggrupp.

Ständigt uppdaterat program:
www.hovslattsmissionskyrka.se

”Bibeln levande
stenar och det
Heliga Landet”
Torsdagar kl 18.30 jämna veckor.

KYRKSKJUTS

Vill Du ha bilskjuts till gudstjänster? Ring: Gunnar Lantz: 036-753 17, 070-279 60 19
Bengt Petterson: 036-70421, 073-816 63 53 Välkommen att kontakta någon av oss!

Två kvällar om om det Heliga
Landet i bibeln, i historien och
idag.
1/10 Lars-Inge Claesson från
studieförbundet Bilda.
8/10 Anders Linsmo

PåGång
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SOMMARENS TONÅRSLÄGER
PÅ STRANDGÅRDEN
Välkommen
till Equmenia
i Hovslätt!
Skattkammaren 4-13 år
Ett fartfyllt och spännande
program med drama, sång,
musik och andra kul aktiviteter.
Söndagar kl. 9.45-11.20
Ann Forsling, 71 25 31
Barnkören Tellus åk 1-6
Sång på gång.
Onsdagar kl. 18.00-18.45
Pernilla Martinsson, 31 02 01
Spårarscout åk 2-3
En form av ”för-scout” med en
hel del skoj både ute och inne.
Torsdagar kl. 18.30-19.30
Mia Ruther, 769 90
Upptäckarscout åk 4-6
Häftig scouting såväl ute som inne,
lek och allvar, hajker och läger.
Måndagar kl. 18.30-19.45
Robert Ruther 16 78 78

Vi hade en riktigt bra vecka, det vet jag att de
andra kan hålla med om också. En vecka med
vattenkrig, sol och bad, seminarier, gudstjänster,
gudsmöten, helanden, beachparty, nya kompisar
och mycket mer. Lägret blev även känt på vårdcentralen i närheten.
Vi fick lära känna nya ungdomsledaren Isak
och se massa olika sidor av honom. Vi är övertygade om att detta kommer bli grymt bra! Tror
även att detta var en
bra start i hans tjänst!
Vi gick in med inställningen att gudstjänsterna skulle bli
riktigt bra varje kväll,
och varje kväll blev det mäktigare och mäktigare
och vi kände verkligen av Guds närvaro i kyrkan.
Vi sökte Gud och vi fick uppleva Gud och hans
kraft! Det är fantastiskt att se att någon blir berörd av Gud, att få höra och se att någon tagit
steget att släppa in Gud i sitt liv. Gud älskar oss
så mycket!
Det är något speciellt med Strandgården. Det
är en av de bästa veckorna på hela sommaren,
och ett av de bästa lägren man kan åka på!

Vi avslutade varje kväll i hemgrupperna, då
träffades alla från Hovslätt i en grupp osv. Vi fick
säga en hiss eller diss varje kväll. Hiss är något
bra och diss är något mindre bra. Ofta nämndes
just gudstjänsterna som en hiss! Gudstjänsterna
var verkligen bra, och det gav alla oss något.
Samlingen slutade med att vi bad och tackade
Gud innan vi begav oss till våra rum för att sova.
Efter ett läger så är det lätt att allt vi själva fick
uppleva försvinner så vi blev
uppmanade att skriva ner
vad vi upplevde och vad vi
har för förväntningar i våra
liv, just för att kunna påminna oss själva när Gud
känns långt borta och vad Gud gör i våra liv. För
att hålla kvar känslan så kan vi ta 5 minuter varje
dag då vi faktiskt tar tid med Gud, kanske på
bussen på väg till skolan eller jobbet, eller på
morgonen eller kvällen. Det gäller att prioritera!

”Det är något speciellt
med Strandgården”

Vi är tacksamma för en riktigt bra vecka!
Tack för förböner som betts!
Olivia Storsjö

Äventyrarscout
åk 7-9 måndagar
Henrik Saldner, 758 58
Ungdomskören People åk 7Gospel lovsång och annat.
Välkommen att sjunga i vår ungdomskör!
Fredagar 18.30-19.45
Amalia Lägermo 31 03 30
Emelie Albervik 0730-21 58 05
Superfredá åk 7Superfreda' innebär mycket gemenskap.
Gemenskap både med varandra och Gud.
Först i en rolig aktivitet av något slag och
sedan i andakten som avslutar kvällen.
Välkommen!
Fredagar kl. 20.00-24.00
Emelie Albervik: 0730-21 58 05
Isak Bojestig: 0730-27 38 54
Avner åk 7Avner är spelgruppen för ungdomar åk 7
och uppåt. Tisdagar kl 18:00-21:15.
Andreas Rootzen, 18 67 84
För mer information kontakta:
Ordförande: Marika Thörewik,
tel: 12 09 26
www.hovslattsmissionskyrka.se
Mer information:
www.equmenia.se

SMU Hovslätt heter nu
Equmenia Hovslätt!
Den 26 januari 2014, i samband med vårt årsmöte, blev SMU Hovslätt Equmenia Hovslätt.
Namnbytet ändrar inget i vårt ungdomsarbetes inriktning mer än att vi tydligare vill knyta an till vår
nationella organisation som sedan flera år heter just Equmenia.
Gå gärna in på: www.equmenia.se
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Tel 036-71 04 15
Barnarpsgatan 31
553 16 Jönköping
JOUR DYGNET RUNT

Tel 036-13 05 60
Paul Axelsson
Roland Malmberg

Pia Johansson

www.begravningstjanst.com

Rosenborgsgatan 29 A
561 31 Huskvarna
Helena Pettersson
JOUR DYGNET RUNT
Rolf Gabrielson

info@begravningstjanst.com

Av Sveriges Begravningsbyråers Förbund auktoriserade begravningsbyråer.

Öppet för dig 8-21
alla dagar

•
•
•
•
•

Solåsen, Jönköping. Tel. 036-12 29 00

Produktionsutveckling
Affärs- och kompetensutveckling
Kvalitets- och miljöstyrning
Kalkylering och kostnadsanalys
Management

ENOTECH
Norra Hökhultsvägen 11
556 26 Jönköping
Tel 036-31 05 00

Sveriges ägarledda företag väljer oss.
Bangårdsgatan 23, 553 03 Jönköping.
Samma fastighet som Erikshjälpen.
Öppet: Vard 10-18, Lörd 10-14, Sönd 8 sep 12-16
Skolgatan 25B, Jönköping, Tel 036-30 54 50 www.grantthornton.se

Vill du också
synas här?
Kontakta Magnus Gustafson
0705-86 28 88

Bangårdsgatan 23, 553 03 Jönköping
Öppet: Vard. 10-18, lörd. 10-15, sönd. 12-16
www.kilandsmattor.se
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Öga mot öga med vår
nya ungdomsledare
Jag fick förmånen att sitta ner med Isak Bojestig på
hans kontor härom veckan. Om sig själv berättar han:
– Jag är en snart 20 årig kille som växt upp i Eksjö. Man kan
nog också säga att jag växt upp i Eksjö Missionskyrka och
varit med i allt som går att vara med i. Allt från bönegrupper
till scout.
Scoutledare har jag varit i många år.
Jag tycker om att vara scout och att vara i den miljön.
Idrottsintresserad, har spelat innebandy länge och skulle
gärna fortsätta spela här.
Efter studenten tog jag ett sabbatsår… under vilket jag gick
två bibelskolor. Under hösten gick jag bibelskola: Apg 29 och
tillbringade en tid i Ecuador. Vårterminen gick jag bibeltermin
på SVF. Det här blev en bra kombination som har utvecklat
mig mycket. Jag känner mig trygg och säker på min tro, även
på hur jag tänker angående bibeln och min kristna tro.
De ungdomsledare jag själv haft har betytt mycket för mig.
Detta har gjort att jag tänkt att jag en gång själv skulle vilja
jobba som ungdomsledare i en kyrka. Det känns bra och naturligt att få tjäna Gud så. När jag gick min bibeltermin på
SVF fick jag förslag om att jobba i Hovslätts Missionskyrka. De
tankar som Hovslätts Missionskyrka hade om ungdomsarbete
stämde väl med mina tankar, så nu är jag här.
Jag ställer frågan vad Isak brinner för och ber honom berätta
det första han tänker. Han är snabb och tydlig:
– Alla ska få plats i kyrkan. Det ska kännas roligt att vara här.
Det ska finnas något som passar för alla. Det är så viktigt
att ingen känner sig exkluderad.
Hur är dina första intryck av Hovslätt?
Mina intryck hittills är mycket positiva. Jag har fått ett så fantastiskt mottagande. Det började redan när jag var med på
tonårslägret, och har fortsatt. Detta ger mig mersmak.
Till sist får Isak frågan hur han är som person.
– Jag är en social och glad kille, som tycker om när det händer saker. Jag är en initiativtagare som kan stå för det jag tycker. Samtidigt vill jag vara lyhörd och vara en lyssnare.
Det var trevligt att prata med dig, Isak!
Välkommen hit! /Susanne Lennartsson
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