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ör några dagar sedan fick vi besök från Arbetsmiljöverket i Missionskyrkan. Det kom
hit en inspektör som skulle kontrollera hur arbetsmiljön ser ut för oss som är anställda i församlingen och på vår förskola, Smultronet.
Vi hade ett bra och konstruktivt samtal om
hur vi hittar goda rutiner för oss anställda där vi
minimerar riskerna för t.ex. arbetsrelaterad
stress.
Efter vårt samtal berättade inspektören att
hon kommer att sammanställa ett brev där hon
redogör för vilka brister som finns i vår arbetsmiljö. Vi kommer även att få en lista med krav
på åtgärder för att undanröja de brister och risker som framkom vid inspektionen.
Och så sa inspektören: ”Jag godkänner aldrig
några arbetsplatser, jag kan bara underkänna”.
Jag fastnade för det citatet, även om jag förstod vad hon menade när hon beskrev deras resonemang lite mer utförligt. Hennes uppgift är
aldrig att godkänna, utan bara att underkänna.
Då slog det mig – att min uppgift som pastor är
precis tvärtom. Min uppgift är aldrig att underkänna en annan människa – utan bara att godkänna. Och jag är väldigt glad över att det är så.
Även om jag är oerhört tacksam över att vi har
ett Arbetsmiljöverk i Sverige som hjälper företag
och organisationer att se till att vi har en god arbetsmiljö för alla oss anställda.
Som kristen i allmänhet, och som pastor i synnerhet – så är min uppgift att lyfta människor.
Att uppmuntra. Att se. Att inspirera. Att utmana. Att få andra människor att växa.
Jesus säger i sin Bergspredikan i Matteusevangeliet: ”Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty
med den dom som ni dömer med skall ni
dömas, och med det mått som ni mäter med
skall det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i
din broders öga när du inte märker bjälken i ditt
eget? Och hur kan du säga till din broder: Låt
mig ta bort flisan ur ditt öga – du som har en
bjälke i ditt öga? Hycklare, ta först bort bjälken i

ditt eget öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.”
Vi människor har så lätt för att döma varandra, och bedöma varandra. Och det är lätt
att vi därmed också underkänner varandra. Kristen tro säger att vi inte ska döma varandra.
Domen får vi överlämna åt Gud, som är en god
domare. Vi får istället försöka lyfta varandra, och
leva med Jesus som förebild i ord och handling.
Gud har skapat varje människa till sin avbild.
Han har godkänt oss. Låt oss därför inte hålla på
att underkänna varandra.

Med vänliga hälsningar, David Hjelmqvist,
pastor i Hovslätts Missionskyrka

Distriktets hemsida:
www.og.missionskyrkan.se
www.equmeniakyrkan.se

PåGång–redaktionen:
Mia Thörn, Svante Kiland,
Elisabeth Karlsson, Susanne Lennartsson
Ansvarig utgivare: David Hjelmqvist
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Alltid uppdaterad information!

www.hovslattsmissionskyrka.se

MÖT MOGENS NIELSEN
Söndagen den 4 oktober 2015 hade vi
glädjen att hälsa 23 personer välkomna
till vår församling. En av dessa var vår
nya pastor; Mogens Nielsen.
Mogens bildar nu pastors-team med
församlingens föreståndare, David
Hjelmqvist.
En solig höstdag sitter vi vid vårt köksbord
och samtalar och jag ber honom berätta
om sig själv:
”Jag har växt upp på Bornholm i Danmark och var 11 år när mina föräldrar valde
att flytta till Sverige p.g.a arbetstillfällen.
Det blev till Sösdala vi flyttade, så min tonårstid tillbringade jag där. Under den här
tiden etablerade sig ”Jesusrörelsen” i Sverige. Jesusrörelsen var en karismatisk rörelse
från USA. Jag blev ett barn av Jesusrörelsen
och det har präglat mitt liv som kristen. Där
och då kom tankarna om att bli pastor och
jag hade förmånen att bli ”hjälpevangelist”
åt Torsten Berg.
1972 började jag läsa teologi på Lidingö.
Vid samma tid träffade jag min blivande
hustru, Lisbeth. Vi gifte oss och fick fyra
barn. Lisbeth delar kallelsen och tron med
mig. Utan henne vore jag tom. Hon har fötterna på jorden och stöttar mig fullt ut. Hon
är också min största kritiker och jag ser
direkt på henne om jag sagt något märkligt
när jag predikar.

Idag är våra barn vuxna och vi har 8
barnbarn. Min första pastortjänst gjorde jag
i Värmland och till Värmland har jag återkommit i tjänst många gånger. Förutom
Värmland har jag arbetat som pastor i Vetlanda, Lidköping och Värnamo, och nu har
jag landat i Hovslätt. Det är lite märkligt
men, jag har aldrig varit så trygg i ett beslut
som det jag tog i
och med att antog
erbjudandet att
börja arbeta i Hovslätt”.
Vem är du som
person?
”Jag är som person
nyfiken och intresserad och går djupt
in i saker som
Mogens Nielsen
intresserar mig.
Människor intresserar mig och det som
händer i samhället. Jag är lite av en äventyrare, har arbetat som deltidsbrandman/rökdykare. Teknik och data är ett stort intresse
som innebär att jag gärna vill vara uppdaterad på ny teknik. På senare tid har cykling
blivit ett sätt att både rensa huvudet och
hålla sig i form. Kroppen är ett tempel
säger bibeln och vi ska vara rädda om den.
Kroppen, tiden och livet äger vi inte, det
har vi fått förmånen att förvalta”. ”En sund
själ i en sund kropp” har blivit ett motto för
mig.

På min fråga om vad Mogens brinner för,
svarar han snabbt och ivrigt:
”Att människor ska få en personlig,
innerlig och djup relation med Jesus, sedan
brinner jag för att predika. Mitt sätt att predika har de senaste åren förändrats. Det
har blivit mindre och mindre fokuserat på
att argumentera teologiska slutsatser till att
i predikan förmedla ett Gudsmöte! Jag är
också mycket intresserad av församlingsstruktur och hur man skapar en församling
som är relevant 2015. Jag önskar att kyrkan
inte ska bli en konkurrent mot karriären.
”Kristus är 100% människa och 100%
Gud. Man kan inte isolera kyrkan från vardagslivet. Livet med Gud är ett helhetstänk”. Min relation med Jesus är mycket
mer än vänskaplig, med honom delar jag
allt!
Jag har en tanke för Hovslätt… jag skulle
vilja erbjuda samtal i små grupper där fokus
ligger på bibeltexter kopplat till vår personliga relation med Jesus. Ungefär som när
jag fick frågan om jag ville bli bättre på att
spela golf. Då blev jag erbjuden att gå med
ett ”proffs” några rundor. Samma fråga vill
jag ställa till människor i Hovslätt. Vågar du
släppa in mig i ditt liv och låta mig bli din
medvandrare? Då kan vi göra dessa små
möten till stora sammanhang, när vi gör
dem i kärlek och respekt för varandra.
Susanne Lenartsson
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Trio med mycket musik!
Torsdagen den 12 november kl. 15.00 får vi besök av musiktrion “Henningson & Glans”.
De kända Hovslättsborna Gittan och Andreas Glans som tillsammans med Johan Henningson utgör trion, alla
tre knutna till Södra Vätterbygdens Folkhögskola och med en rad musikaliska framträdanden bakom sig.
Det blir en eftermiddag med mycket sång och musik i olika genre.
Entre 50 kr. inkl. kaffe med hembakat bröd.

17 Nov TISDAG KL 18.30

Bönekväll
med Peter Bernhardsson
och Gunnel Noreliusson
Region Öst arrangerar en kväll med fokus på Bön i Hovslätts
Missionskyrka. Peter Bernhardsson och Gunnel Noreliusson
undervisar. Emelie Albervik och lovsångsteam. Servering.
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Välkommen

till samlingar i Hovslätts Missionskyrka!
25 Okt SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
med nattvard. David Hjelmqvist predikar.
Maria Nyberg, Mia Hjelmqvist och Emelie
Albervik sjunger. Skattkammaren.
Kyrkkaffe.
KL 19.00 Bön och lovsång
En enkel samling med fokus på bön och
lovsång.
29 Okt TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
KL 18.30 Stickcafé
31 Okt LÖRDAG KL 10.00
Gudstjänst med nattvard
Mogens Nielsen predikar. David Hjelmqvist.
Annika och Mattias Arvidsson Elm sjunger.
Tacksägelse för de som under året har fått
flytta hem till Herren. Insamling till
Equmeniakyrkan - Region Öst.
NOVEMBER
1 Nov SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med dop
Mogens Nielsen predikar. David Hjelmqvist.
Lisa Axelsson sjunger. Skattkammaren.
Kyrkkaffe.
2 Nov MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo
5 Nov TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
KL 19.00 Kvällsbibelskola Leif Carlsson.
”Så såg livet i församlingen ut”
– genomgång av 1 Korinthierbrevet.
Anmälan.
6 Nov FREDAG
KL 18.00 After Week
Välkommen att träffas för att umgås och
äta gott. Alla bidrar med något ätbart till
en stor ”knytisbuffé”! Alla bjuder alla! Med
vänlig hälsning, Susanne & Ulrik, Helen &
Peter och Annica & Mats.
8 Nov SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Isak Bojestig predikar. SingNum sjunger.
Skattkammaren. Kyrkkaffe.

12 Nov TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
12 Nov TORSDAG
KL 15.00 Torsdagsträffen
Trio med mycket musik!
Framträdande av Henningson & Glans.
Konserten är i kyrksalen, därefter servering
i församlingssalen. Entre 50 kr. inkl. kaffe
med hembakat bröd.
12 Nov TORSDAG
KL 18.30 Stickcafé
KL 19.00 Kvällsbibelskola Leif Carlsson
"Kristet liv under svårigheter" - genomgång
av 1 Petrus brev. Anmälan.
15 Nov SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Mogens Nielsen predikar. David Hjelmqvist.
Gospelkören People sjunger.
Närradioinspelning. Skattkammaren.
Kyrkkaffe.
16 Nov MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo
17 Nov TISDAG
KL 18.30 Bönekväll med Peter
Bernhardsson och Gunnel Noreliusson
Region Öst arrangerar en kväll med fokus
på Bön i Hovslätts Missionskyrka. Peter
Bernhardsson och Gunnel Noreliusson
undervisar. Emelie Albervik och
lovsångsteam. Servering.
19 Nov TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
21 Nov LÖRDAG
KL 14.30 Andakter på sjukhemmen.
Sånggrupp.
22 Nov SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med nattvard
David Hjelmqvist predikar. Smile sjunger.
Skattkammaren. Kyrkkaffe.
22 Nov SÖNDAG
KL 19.00 Bön och lovsång
En enkel samling med fokus på bön och
lovsång.

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!

Bön
Kyrkan öppen för bön
i andaktsrummet
Torsdagar kl. 10-11.

24 Nov TISDAG
KL 19.00 Körövning Adventskören
Alla som vill vara med och sjunga 1 advent
är välkomna till övningen.
26 Nov TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
KL 18.30 Stickcafé
28 Nov LÖRDAG

Equmenias julmarknad
Lotterier, försäljning, servering och annat
program.
29 Nov SÖNDAG
KL 10.00 Adventsgudstjänst
Mogens Nielsen predikar. Adventskören
sjunger. Skattkammaren. Kyrkkaffe.
30 Nov MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo
DECEMBER
3 Dec TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
6 Dec SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Skattkammarens julfest. David Hjelmqvist.
Barnen är med i hela gudstjänsten.
Kyrkkaffe.
10 Dec TORSDAG
KL 10.00 Torsdagsträffens Luciafest
Smultronbarnen och HOV-kören sjunger.
OBS tiden kl. 10.00.
10 Dec TORSDAG
KL 19.00 Kvällsbibelskola Leif Carlsson
”Råd till församlingsledare” - genomgång
av breven till Timotheos och Titus.
Anmälan.
12 Dec LÖRDAG
KL 16.00 samt KL 19.00
Julkonsert
Församlingens sångare och musiker
inbjuder till julkonsert. Biljetter.

Torsdagsträffen
12 november kl 15.00
Henningson & Glans.
10 december kl 10.00
Torsdagsträffens Luciafest
Smultronbarnen och HOV-kören
sjunger. OBS tiden kl. 10.00.
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Välkommen
till Equmenia
i Hovslätt!
Skattkammaren Från 4 år
Ett fartfyllt och spännande
program med drama, sång,
musik och andra kul aktiviteter.
Söndagar kl. 10.00-11.20
Ann Forsling, 71 25 31
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
Äventyrarscout Från åk 6
”Vi är vad vi heter”
Varannan måndag kl. 18.30-20.30
Per Josefsson, 070-536 76 40
Superfredá Från åk 7
Superfreda' 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
Isak Bojestig: 0730-27 38 54
Avner Från åk 6
Avner är spelgruppen för ungdomar.
Tisdagar kl 18:00-21:00.
Andreas Rootzen, 18 67 84
Barnkören ”Smile” Åk 1-6
Sång på gång.
Onsdagar kl. 18.00-18.45
Pernilla Martinsson, 31 02 01
Gospelkören People Från åk 7
Övar på onsdagar kl 19.00-20.30.
Mia Hjelmqvist: 0737-70 90 14.

Snart
är det dags!
Equmenias

Jul
mark
nad

Lördag 28 november kl 14-17
i Hovslätts Missionskyrka

För mer information:
Ordförande: Marika Thörewik,
tel: 0733-24 49 62
www.hovslattsmissionskyrka.se
Mer information:
www.equmenia.se

All behållning går till Equmenias ungdomsarbete i Hovslätt.
Nya betalningssätt, Equmenia Hovslätt
Fr.o.m. januari 2015 införs Bankgiro och Swish för betalningar och gåvor.
Tidigare plusgiro kommer att avslutas

Nya betalsätt: Bankgiro 610-6389 Swish: 12361778 51
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Produktionsutveckling
Affärs- och kompetensutveckling
Kvalitets- och miljöstyrning
Kalkylering och kostnadsanalys
Management

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

Helena Pettersson, Paul Axelsson,
Roland Malmberg, Pia Johansson

Tel 036-71 04 15 dygnet runt
Barnarpsgatan 31, 553 16 Jönköping
Av Sveriges Begravningsbyråers Förbund auktoriserad begravningsbyrå

Öppet för dig 8-21
alla dagar

Barnomsorg
Solåsen, Jönköping. Tel. 036-12 29 00

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

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?
Bangårdsgatan 23, 553 03 Jönköping
Öppet: Vard. 10-18, lörd. 10-15, sönd. 12-16
www.kilandsmattor.se

Kontakta Magnus Gustafson
0721-85 03 04

PåGång
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Jul
kon
sert
Lördagen den 12 dec kl. 16.00 och 19.00
i Hovslätts Missionskyrka
Körerna Smile, People och SingNum
med musiker. Mogens Nielsen

Biljetter: Biljettpris: Vuxna, 50 kr. 0-15 år, 20 kr.
Biljetterna säljs i samband med gudstjänsterna i Missionskyrkan från och med den 22 november,
och i samband med Equmenias julmarknad, och via församlingens hemsida www.hovslattsmissionskyrka.se
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