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2  PåGång

Jag har nu arbetat en tid i Equmeniakyrkan 
Hovslätt. Jag arbetar tiodagarsperioder 
och åker sedan till min fru i Värmland 
under min lediga tid. Eftersom jag inte 
hittade något boende i Hovslätt så har jag 
under några månader haft  mitt arbetsrum 
som mitt hem under perioderna av arbete 
i Hovslätt.

Många har funderat på hur det har gått 
och ställt frågor som: 
Klarar jag mig  på ett så litet utrymme?  
(Hur stor tror man egentligen att jag är). 
Hur har det gått med maten?  
Har jag kunna sova? 
Alla frågor har ställts till mig utifrån en 
omsorg. Att få leva i  Guds hus på detta 
sätt har jag upplevt som en förmån och 
nu i efterhand som en tillgång. Så många 
goa människor jag har fått möta. Listan 
kan göras lång; spontana samtal, glada 
tillrop, sena sittningar med ungdomarna 
på fredagskvällarna, scouter på måndags-
kvällar och inte minst alla trevliga kaffe-
stunder på lördagsförmiddagar när olika 
omsorgsgrupper har varit här för att ställa 
iordning  kyrkan inför helgens samlingar 
och Gudstjänster. Att få ha kyrkan som ett 
hem är ju något som vi alla önskar vi skall 
få känna. En plats att bara få vara, vila, 
mötas i, att där få ge varandra goda tillrop 
och inte mins att där tillsammans få mötas 
i Gudstjänst och gemenskap.

Nu har situationen förändras, nu går jag 
till kyrkan och från kyrkan. Mitt boende är 
en lägenhet där jag kan krypa in, laga min 
mat och njuta av min musik, sova i min 
egen säng, läsa mina böcker och också ord-
nat en plats för min fru när hon kommer 
på besök.  Detta är också ett spännande 
sätt att leva. Nu möter jag människor på 
väg till och från kyrkan. Jag hälsar, stannar 
upp, pratar en stund. Jag få frisk luft och 
ger min kropp lite mera motion för att 
orka. Detta känns också berikande. 

Några reflektioner utifrån detta
För det första: Olika livssituationer ger oli-
ka erfarenheter, som på många sätt berikar 
och ger nya dimensioner på tillvaron.  Så 
mycket människor jag fått möta och så 
många nya människor jag kommer att få 
möta. Vilken spännande tillvaro man får 
leva i. 

För det andra: Det är inte så farligt att 
våga något nytt. Att bo i kyrkan i ett litet 
rum kan ju tyckas att det inte är någon 
större våghalsig bedrift och utmaning.  Nej 
det är  sant. Men det var något nytt och 
annorlunda. Detta behöver vi kanske  ta 
med oss i det som är vår tro också, att våga 
förändringar och att våga göra något vi 
aldrig har gjort förut. Detta skapar tillit  
och inte minst nyfikenhet på vad som kan 
hända här näst.

Några spridda tankar från en nyfiken pas-
tor som lever med spänd förväntan på vad 
som väntar runt hörnet,

 
Mogens Nielsen
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Karlsson, Susanne Lennartsson
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Missionskyrkan heter nu Equmeniakyrkan
Equmeniakyrkan är ett nytt samfund med djupa rötter i den svenska folkväckelsen. Våra 
bildarsamfund blev till under 1800-talet utifrån en längtan efter att Gud och den kristna 
tron skulle prägla hela livet. I det nya gemensamma samfundet finns en mångfald av för-
samlingar av olika karaktär och inriktning. Vi enas i en gemensam vision om ett möte med 
Jesus som förvandlar – mig, dig och världen.

Tankar kring att enas och bli en gemenskap har funnits sedan våra bildarsamfund kom 
till i slutet av 1800-talet. Sedan dess har det gjorts flera försök att enas i ett gemensamt 
samfund, men först 2011 blev det verklighet. Det var en gemensam strävan efter enhet 
bland kristna och ett tryck från lokala församlingar som ledde fram till att Metodistkyrkan 
i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan efter mycket bön och 
många sammanträden valde att gå samman – omkring 150 år efter samfunden skapades. 
Idag är Equmeniakyrkan Sveriges nyaste kyrkosamfund med 750 församlingar och 67 000 
medlemmar över hela Sverige.

Mer information: www.equmeniakyrkan.se
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2 Apr LÖRDAG
KL 14.30 Andakter på sjukhemmen
David Hjelmqvist. Sånggrupp.

3 Apr SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
David Hjelmqvist predikar. Emelie 
Albervik m.fl. sjunger. Mathias 
Dawidsson berättar om Idrottsskolan 
i Kimpese, Kongo-Kinshasa. Vårkul för 
barnen. Kyrkfika.

6 Apr ONSDAG
KL 19.00 Äktenskapskurs
Mat - föredrag - samtal med din partner. 
Anmälan.

7 Apr TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
KL 18.30 Stickcafé
Välkommen att vara med och sticka, sy, 
virka - eller bara umgås!
KL 20.30 ”andrum”
Mässa mitt i veckan.

10 Apr SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Mogens Nielsen predikar. Ewa Saldner. 
Barnkören Smile och ”Marre-kören” från 
Mariannelunds folkhögskola sjunger. 
Skattkammaren. Kyrkfika.

11 Apr MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo

14 Apr TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

KL 13.00 Torsdagsträffens vårlunch
med Torsten & Ulla.  
OBS tiden - kl. 13.00.

17 Apr SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Isak Bojestig predikar. Kören SingNum 
sjunger. Skattkammaren. Kyrkfika.

21 Apr TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
KL 18.30 Stickcafé
Välkommen att vara med och sticka, sy, 
virka - eller bara umgås!
KL 20.30 ”andrum”
Mässa mitt i veckan.

22-24 Apr FRE - SÖN
Konfaläger på Gullbrannagården
22-23 Apr

FRE - LÖR Avslutningshelg 
Äktenskapskursen Anmälan.

24 Apr SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med nattvard
Mogens Nielsen predikar. Emelie 
Albervik. Mia Ljungquist m.fl. sjunger. 
Skattkammaren.  
Insamling till Mission i Sverige. Kyrkfika.
I samband med gudstjänsten har 
Studieverksamheterna en utställning på 
kyrktorget.

25 Apr MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo.

28 Apr TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

30 Apr LÖRDAG
KL 19.00 Vårkonsert
Vårkonsert i Equmeniakyrkan.  
 Därefter fackeltåg till Hembygdsparken 
där Valborgsfirandet fortsätter. 
Insamling till Equmenia Hovslätt.

MAJ
1 Maj SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Isak Bojestig m.fl. medverkar. 
Skattkammaren. Kyrkfika.

5-8 Maj TOR - SÖN
Equmeniakyrkans årskonferens i 
Stockholm
5 Maj TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

5 Maj TORSDAG
KL 20.30 ”andrum”
Mässa mitt i veckan.

8 Maj SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Mogens Nielsen predikar. Einar Lägermo 
m.fl. sjunger. Skattkammaren. Insamling 
till Equmeniakyrkan centralt. Kyrkfika.

9 Maj MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo

12 Maj TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

12 Maj TORSDAG
KL 15.00 Torsdagsträffen
”Jan Eirestål & co.” - sång, musik och tal 
av Jan Eirestål m.fl. Servering.

15 Maj SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
David Hjelmqvist predikar. Gospelkören 
People sjunger. Skattkammaren. Kyrkfika.

19 Maj TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

19 Maj TORSDAG
KL 18.30 Stickcafé
Välkommen att vara med och sticka, sy, 
virka - eller bara umgås!

19 Maj TORSDAG
KL 20.30 ”andrum”
Mässa mitt i veckan.

20 Maj FREDAG
KL 19.00 Konfafest
Festkväll för årets konfirmander 
tillsammans med syskon och föräldrar.

22 Maj SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med nattvard
Mogens Nielsen predikar. Emelie 
Albervik. Lina Wissö sjunger. 
Skattkammaren. Kyrkfika.

22 Maj SÖNDAG
KL 10.00 Konfirmationsgudstjänst i 
Tabergs Missionskyrka
Ekumenisk konfirmationsgudstjänst i 
Taberg där våra 4 konfirmander från 
Hovslätt finns med och konfirmeras. 
David Hjelmqvist, Isak Bojestig, Alice 
Persson m.fl.

23 Maj MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo

26 Maj TORSDAG
Torsdagsträffens vårutflykt
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

29 Maj SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med 
Skattkammarens sommarfest
David Hjelmqvist. Ledarna för 
Skattkammaren. Kyrkfika. Insamling till 
Equmenia Hovslätt.

JUNI
2 Jun TORSDAG
KL 18.30 Stickcafé
Välkommen att vara med och sticka, sy, 
virka - eller bara umgås!

5 Jun SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Mogens Nielsen predikar. Maria Hamretz 
sjunger. Närradioinspelning. Kyrkfika.

6 Jun MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo

11 Jun LÖRDAG
KL 14.30 Andakter på sjukhemmen
Emelie Albervik. Sånggrupp.

12 Jun SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
David Hjelmqvist predikar. Annika & 
Mattias Arvidsson Elm sjunger. Kyrkfika.

Välkommen till samlingar  
i Equmeniakyrkan Hovslätt!
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Elin Josefsson, Hovslätt
Jag har varit med och sjungit i 
barnkören Tellus och ungdomskö-
rerna Hopp och People.  
Att sjunga i dessa körer har 
inneburit gemenskap och 
mycket glädje.  Ett roligt 
minne är vår körresa till 
Skottland 2006.

Gun Eriksson, Landvetter
Jag var med i Musikföreningen 
när Ovar Bardh var ledare. Jag 
sjöng också i Tillsammanskören, 
SMU-kören och Reflektera.
Att sjunga i kör är berikande 
för livet. Det ger gemenskap 
och glädje. Det har varit en 
glädje att få vara med och 
sprida evangeliet genom 
sången.  

Vilken fest!
För 100 år sedan startade 
den första kören i Hovslätts 
Missionskyrka.
Den 12 mars firade vi detta med en heldag i sången och musi-
kens tecken. Det blev många härliga möten med gemenskap, 
mingel och fina minnen.
Kördagen avslutades med en fantastisk konsert. Den stora 
jubileumskören på över 160 personer sjöng en blandad reperto-
ar från olika tidsepoker. Vi fick också ta del av återblickar med 
hjälp av bilder och minnen. 
Många uttryckte sin stora glädje och tacksamhet över denna 
dag. Några röster från körmedlemmar under olika årtionden 
uttrycker samma sak, GLÄDJE OCH GEMENSKAP.
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Våravslutning
Studieverksamheten 
Söndagen den 24 april välkomnas guds-
tjänstbesökare redan på kyrktorget av 
utställda alster som deltagare i försam-
lingens cirklar i olje- och porslinsmål-
ning samt keramik producerat under 
året. Fågelkursen kommer att låta    sig 
höras och ses. 

Kaféet efter gudstjänsten är öppet kl. 
11.30-12.30 och 

Mogens Nielsen kåserar  
under fikat.

Fira Valborg 
i Hovslätt
19.00 Vårkonsert  

i Equmeniakyrkan 
(F.d. Missionskyrkan)

Servering. Varm korv. 
Insamling till Equmenia Hovslätt. 

Därefter fackeltåg till Hembygdsparken där 
Valborgsfirandet fortsätter med vårbrasa 

och körsång. 

Charlie Ottosson, Taberg
Jag var med i Reflektera under åren 1976-1986. 
För mig betydde kören väldigt mycket. Jag 
flyttade från Norrland till Hovslätt. Genom 
kören fick jag många nya vänner. 

Pontus Friberg, Hovslätt
Jag har sjungit i barnkören Tellus och ungdom-
skörerna Reflektera, Vita Nova och Hopp. Att 
sjunga i kör har varit väldigt roligt. Ge-
menskap och glädje. Alla körresor vi gjort 
har varit väldigt roliga. 

Monika Olofsgård, Mantorp
Jag var med och sjöng i ungdomskören Reflekte-
ra under åren 1971- 1977. 
Det var en härlig gemenskap och god sam-
manhållning. Vi gjorde många körresor, 
den resa som gjorde störst intryck på mig 
var när vi 1974 åkte till Finland.
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Exemplen på engagemang har varit många de 
senaste månaderna. Ett var en eftermiddag i 
början av februari då ett gäng tjejer satt och 
klippte i massvis av röda papper, medan en 
annan grupp sprang runt och spelade in film i 
hela kyrkan. Ett annat var när över 10 ungdo-
mar och ledare söndagen innan Happy började 
bygga scen, mörklägga och rigga ljud- och lju-
sanläggningar. Ja, under flera månaders tid har 
planering och förberedelse engagerat ungdomar 
och ledare och allt av den enkla anledningen att 
tillsammans skapa ungdomskonferensen Happy.

Veckan innan själva helgen var det massvis 
av ungdomar och ledare i kyrkan varje kväll. 
Bänkar flyttades och rummen i kyrkan fick en 
lite annan karaktär, men det var ungdomarnas 
tankar och idéer som fick förverkligas. Ett otro-
ligt engagemang och hela processen var fylld 
av glädje och gemenskap. Det betyder mycket 
för ungdomarna att vara med och skapa, för att 
sedan under helgen få vara delaktiga som alla 
andra och dessutom få dela den upplevelsen 
med andra som inte varit med i förberedelserna.

4-6 mars var ungdomskonferensen Happy och 
här kommer ett utdrag av allt fantastiskt som 
hände denna helg. Alla tre gudstjänstillfälllena 
fylldes av minst 200 personer och tillsammans 
fick dessa dela gudstjänster som verkade beröra 
många. Fredagen predikade jag över ämnet 
”glädje och identitet” och vår egen gospelkör 
People satte verkligen en god prägel på kvällen.   
Lördagen hade temat ”att sprida glädjen” och 
fylldes av ett seminarium av Alice Persson, ett 
äventyr i Hovslätt och en gudstjänst där årets 
sommarpastor David Lund talade.

 

Kvällarnas höjdpunkt efter gudstjänsterna un-
der helgen var talkshowen ”Fornøjd” som leddes 
av några ungdomar. Med egeninspelade spexiga 
filmer, intervjuer som både sköt högt, lågt och 
djupt och med en känsla av att man som publik 
aldrig vet vad som händer härnäst, så roade 
dessa ungdomar hela den breda publiken som 
fanns på plats.

Konferensen avslutades med en söndagsguds-
tjänst med temat ”att dela glädjen”. David Lund 
predikade, People sjöng och ett team som ledde 
lovsången under hela helgen gjorde det även 
här. Fantastiskt att få avsluta en helg med att 
tillsammans i alla åldrar fylla kyrkan.

Tack alla er som kom på någon av gudstjäns-
terna denna helgen!

Om ni missade helgens predikningar och 
seminarium, så finns dessa att lyssna till på 
nätet. Ni hittar dem antingen via församlingens 
facebooksida eller på https://soundcloud.com/
equmeniakyrkanhovslatt 

Helgen har fått betyda mycket för många per-
soner och även fast den hade en ungdomsprä-
gel, så var det budskap och fragment som även 
berörde äldre och yngre. En helg gjord av ung-
domar, men som verkligen fick förmedla tro, 
glädje och gemenskap för alla som var där.

Runt 50 ungdomar och ledare dröjde kvar 
efter sista gudstjänsten, för städa i ordning och 
det kändes fint att få lära ungdomar hela resan 
i ett engagemang: Från idé till sista dammsug-
ningen. Tack alla ni som engagerat er och hjälpt 
till på något sätt.

En god eftersmak finns hos både ungdomar 
och ledare efter helgen och jag tror den kom-
mer dröja kvar länge. Tack Gud för HAPPY 2016!

 Isak Bojestig

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 gemen-
skap. Gemenskap både med varan-
dra 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.

För mer information:
Ordförande: Madelene Rootzén, 
tel: 0735-19 91 77 

www.equmeniakyrkanhovslatt.se

Mer information:
www.equmenia.se

HAPPY 2016

”Det bästa med helgen var 
talkshowen på kvällarna 
och att få träffa alla fina 
vänner”.

Clara Johansson

”Happy var en riktigt 
glad helg! Den bjöd på 
mycket umgänge med både 
kompisar och Gud. Goa 
gudstjänster, seminarium 
och aktiviteter! Dessutom 
betyder det något extra 
när ungdomar är med i 
planeringsarbetet samt 
hjälper till under helgen!”

Jacob Billvén

”Det bästa var lördagen, 
då vi hade en stor aktivitet/
tävling. Jag tar med 
mig det som sagts under 
predikningarna. Någonting 
som betytt mycket var 
seminariet på lördagen då 
Alice Persson pratade, det 
fick mig o tänka till”.

Timma Dahl

HAPPY 2016 - tro, glädje och gemenskap
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Sveriges ägar ledda företag väljer oss.

Skolgatan 25B, Jönköping, Tel 036-30 54 50 www.grantthornton.se

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

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

Tel 036-71 04 15 dygnet runt
Barnarpsgatan 31, 553 16 Jönköping

Av Sveriges Begravnings byråers Förbund auktoriserad begravningsbyrå

Helena Pettersson, Paul Axelsson, 
Roland Malmberg, Pia Johansson

Öppet för dig 8-21
alla dagar

Vill du också
synas här?

Kontakta Magnus Gustafson

0721-85 03 04

Solåsen, Jönköping. Tel. 036-12 29 00

Bangårdsgatan 23, 553 03 Jönköping. 
Samma fastighet som Erikshjälpen.

Öppet: Vard 10-18, Lörd 10-14, Sönd 8 sep 12-16

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

www.kilandsmattor.se

Bangårdsgatan 23, 553 03 Jönköping
www.kilandsmattor.se

Öppet: Vard. 10-18, lörd. 10-15, sönd. 12-16

P å G å n g

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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TORSDAGSTRÄFFEN 

VÅRRESAN 2016-05-26 
Vi startar kl.07,30 på morgonen  och åker 
söder ut. Efter 1 timme är vi i Växjö där vi 
dricker vårt medhavda förmiddagskaffe i 
Missionskyrkan. 
Sedan beser vi domkyrkan under 
sakkunnig ledning 

Därefter besöker vi Utvandrarnas Hus 
och tar del av de samlingar som berör 
den tid då smålänningarna sökte sig ett 
bättre liv i Amerika.  

Lunchen kommer att serveras på Näshults 
Restaurang & Café. Här möter Karl-Eric  
Eiderbrant upp och guidar oss sedan runt på  
sevärdheter i Nyebygden, som också kallas 
”Sveriges trädgård”. Här finns t.ex. Pelle  
Nävers skrivarstuga. 
 Dagen avslutas med en kvällsmacka i 

Eksjö. Där kan den som önskar gå på 
shoppingrond eller bara flanera i Gamla 
trästaden. 
Efter fika och lottdragning är det så dags   
att vända kosan mot Hovslätt. Där beräknar vi vara tillbaka 
senast kl.19,30. 
Kostnaden för resan beräknas ligga runt 400 kr/deltagare. 

Jubileumshelgen 1-2 oktober 2016.  
Lördagen den 1 oktober kommer det att vara 
en stor Galakväll i Equmeniakyrkan Hovslätt – 
med god mat, trevlig gemenskap, sång&musik, 
bildkavalkad från våra 150 år och mycket mer.  
Söndagen den 2 oktober firar vi vår stora 
jubileumsgudstjänst – en gudstjänst som vi önskar 
ska vara präglad av mycket tacksamhet och glädje 
för våra 150 år – och samtidigt med mycket hopp 
och framtidstro!

Lördagen den 27 augusti är det dags för en ny 
Tillsammansdag på Södra Vätterbygdens Folkhög-
skola i Jönköping. 
Det blir en dag fylld av gemenskap, god mat, akti-
viteter och gudstjänst. Alla är välkomna – gammal 
som ung – oavsett om du är medlem i församling-
en eller inte. Mer info om anmälan m.m. kommer 
under våren på vår hemsida: 
www.equmeniakyrkanhovslatt.se
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Bibelskolan 14-23 oktober 2016
Medverkar gör bl.a. Tomas Sjödin, Elise Lindqvist 
(Ängeln på Malmskillnadsgatan), Michael Johnsson, 
Britta Hermansson, Runar Eldebo, Carin Dernulf, 
Åke Samuelsson, Liselotte J Andersson, Peter 
Bernhardsson, Ida-Maria Brengesjö, John Ahlström, 
Leif Carlsson, Hanna Möllås, Jonas Lund och Gunnel 
Noreliusson.

Lägg in i kalendern  
redan nu

Jubileumshelg

Tillsammansdag

TORSDAGSTRÄFFEN 

VÅRRESAN 2016-05-26 
Vi startar kl.07,30 på morgonen  och åker 
söder ut. Efter 1 timme är vi i Växjö där vi 
dricker vårt medhavda förmiddagskaffe i 
Missionskyrkan. 
Sedan beser vi domkyrkan under 
sakkunnig ledning 

Därefter besöker vi Utvandrarnas Hus 
och tar del av de samlingar som berör 
den tid då smålänningarna sökte sig ett 
bättre liv i Amerika.  

Lunchen kommer att serveras på Näshults 
Restaurang & Café. Här möter Karl-Eric  
Eiderbrant upp och guidar oss sedan runt på  
sevärdheter i Nyebygden, som också kallas 
”Sveriges trädgård”. Här finns t.ex. Pelle  
Nävers skrivarstuga. 
 Dagen avslutas med en kvällsmacka i 

Eksjö. Där kan den som önskar gå på 
shoppingrond eller bara flanera i Gamla 
trästaden. 
Efter fika och lottdragning är det så dags   
att vända kosan mot Hovslätt. Där beräknar vi vara tillbaka 
senast kl.19,30. 
Kostnaden för resan beräknas ligga runt 400 kr/deltagare. 

”THE PEARLY GATE  
JAZZBAND”
spelar på torsdagsträffen i Equmeniakyrkan och kapellmäs-
taren Jan Eirestål kåserar om sina aktuella iakttagelser från 
parkbänken. 

Torsdagen 12 maj kl. 15,00  VÄLKOMMEN!

– Vardagsmässa mitt i veckan. 
Ett tillfälle för stillhet, lyssnade, bön, förbön och nattvard. Vi 
följer en given ordning. 
En möjlighet att under en stund få finnas nära Guds pulsslag i 
en stressad vardag. 
Vi möts i kyrksalen varannan torsdag kl. 20.30-21.15 

Välkommen!


