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”Låt inte sommaren  
gå förbi oberörd”



2  PåGång

“Kanske är skillnaden som gör skillnaden, 
det där lilla och i betraktarens ögon?”  
- Kjell Enhager

Under två år i Hovslätt har jag varit med 
om många stora händelser, men det är de 
små sakerna i bakgrunden som jag kom-
mer bära med mig. Det är de sakerna som 
tillsammans gjort en stor skillnad i mitt liv.

 
Jag flyttade in på Norrahammarsvägen 
hösten 2014 och detta var första gången 
jag hade en egen lägenhet. Saker som att 
det inte finns någon annan i hushållet 
som sköter dess sysslor och konsten att 
göra egen köttfärssås präglade en stor del 
av min första höst. Jag kommer minnas 
samhället Hovslätt som stället där jag lärde 
mig hur det är att bli självständig.

Under min tid så har alla 
anställda kollegor bytts ut. 
Ingen av de som jobbade här 
min första månad är kvar 
idag. Sakta, men säkert har 
de alla slutat och nya har 
kommit in. Allt har skett 
successivt, så det är inget jag 
egentligen märkt, men när 
jag tänker tillbaka så är det 
verkligen mycket som har 
hänt i församlingen på två 
år. Jag är oerhört tacksam för 
alla mina kollegor och de har 
alla lärt mig mycket om livet. 
Jag kommer minnas mitt jobb 
i Hovslätt genom dessa kollegor för det 
var här vi lärde känna varandra och var 
verksamma.

När jag kom till Hovslätt så kände jag in-
gen här och min enda erfarenhet av stället 
var en egen storförlust i innebandy, 45-1 
på 45 minuters speltid. Men nu när jag 
lämnar för psykologistudier i Lund så är 
det en hel församling av varma människor 
jag aldrig kommer att glömma. Tack för att 
ni tog emot mig med glädje! Det betydde 
allt och jag blir alldeles tårögd när jag 
skriver detta. Ett extra tack till alla er som 
ställer upp som ideella ledare i Equmenia 
Hovslätt, ni gör ett fantastiskt jobb vecka 
ut och vecka in och är oerhört betydelse-
fulla för bygdens barn och ungdomar. Jag 
kommer minnas Equmeniakyrkan Hovslätt 
genom alla er!

Hela mitt fortsatta liv kommer jag att 
associera alla möjliga händelser till fina 
minnen med ungdomar från Hovslätt. I 
skrivande stund så var det nästan exakt två 
år sedan jag mötte några av er för första 
gången på ett scoutläger. Då var samtalen 
nya och trevande, men idag kan vi prata i 
timmar.

Min arbetsbeskrivning är att leva med 
ungdomar och jag har verkligen gjort det. 
Ibland känner jag mig nästan som 14 år 
igen, men det är inget fel med det. Med 
inställningen som en 14-åring är nämligen 
ingenting omöjligt. Äventyr är aldrig långt 
borta, övergångarna mellan skratt och gråt 
sker lätt, dygnet har fler timmar och inga 
frågor är för dumma att ställa. Vuxna, sluta 
aldrig att tro på era ungdomar för de är 
fantastiska!

Ungdomar! Det är nattliga resor till 
okända destinationer i en gammal Saab, 
kvällar då min lägenhet spontant fyllts 
med folk, långa skrattfyllda fikastunder, 
oändligt många fuldansande minuter, sena 
kvällar i kyrkan, fina läger, djupa samtal 
om tro och liv, Varkullens utsikt, vattenk-
rig,  engagemang och mycket mer med er 

som kommer eka i mina min-
nen i åratal. Genom de små 
sakerna har vi fått se stora 
saker hända. Ungdomshelger 
som dragit mycket folk har 
växt fram och många av er 
har tagit livsavgörande beslut 
och gått in i församlingen.

Jag hoppas jag har fått 
betyda något för er, men en 
sak ni kanske inte har reflek-
terat över är hur mycket ni 
faktiskt  också har fått betyda 
för mig. Jag tog det här jobbet 
för att få ge tillbaka vad mina 
ungdomsledare betytt för mig 

i mitt liv, men jag var helt ovetande om 
att jag  skulle få tusenfalt tillbaka från er. 
Jag  kommer minnas mina två år i Hovslätt 
som ett liv med er för ni kommer alltid 
ligga mig varmt om hjärtat.

Det är det där lilla som gör skillnaden. 
Ur mina ögon är det alla möten med män-
niskor, utmanande arbetsuppgifter och ett 
kärleksfullt klimat som gjort skillnaden. 
Små saker och händelser som har förän-
drat mig för alltid. Jag kom hit som en 
människa och lämnar som en annan. Same 
Same, but different. Jag kan inte sätta fin-
gret på vad skillnaden egentligen är, men 
en sak vet jag och jag låter Ledins tidlösa 
ord få beskriva det:  
“En del av mitt hjärta kommer alltid slå 
för er”
 
Tack för allt Hovslätt!
28 augusti avtackas jag i och med gudstjän-
sten i Equmeniakyrkan, hoppas vi ses där!
Isak Bojestig, ungdomsledare Equme-
niakyrkan Hovslätt

Ett bibelord att leva efter och gnaga på 
över sommaren: Job 23:8-17

Pastor och församlings-
 föreståndare:
David Hjelmqvist
Semester v. 27-31
Exp: 036-751 42
Mobil: 0703-58 48 88
E-post: david.hjelmqvist@
equmeniakyrkanhovslatt.se
Exp.-tid:  
Tisdag och torsdag 10.00-12.00
(Föräldraledig mån-ons hela våren)

Pastor:
Mogens Nielsen 
Semester v. 28-32
Mobil : 0706-83 76 98
E-post: mogens.nielsen@
equmeniakyrkanhovslatt.se

Om du behöver komma i kontakt  
med någon från kyrkan under 
semestern – kontakta följande 
personer:
V. 28 - Madeleine Rootzén,  
tel. 0735-19 91 77

V. 29 – Henrik Saldner,  
tel. 0706-27 58 58

V. 30 – Therese Flygare,  
tel. 0734-04 04 16

V. 31 – Anita Gustafsson,  
tel. 0735-46 90 22

Ungdomsledare:
Isak Bojestig
Mobil: 0730-27 38 54
E-post: isakebojestig@gmail.com

Alice Persson
Mobil: 0702-30 94 41
E-post: alice.persson@
equmeniakyrkanhovslatt.se

Förskolan Smultronet
Björkbackavägen 2 
556 28 Jönköping.
Förskolechef:  
Carina Kiland
Tel: 036-31 06 92, 31 06 93
Fax: 036-700 02
smultronet@forskoleinfo.com
www.forskoleinfo.com

Internet:
www.equmeniakyrkanhovslatt.se

Distriktets hemsida:
www.og.missionskyrkan.se

Equmeniakyrkan i Sverige:
www.equmeniakyrkan.se

 
 
Equmenia
Bankgiro: 610-6389
Swish-nummer: 123 617 78 51

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

Små saker blir för mig stora minnen

Equmeniakyrkan Hovslätt
Plusgiro: 17 16 17-4
Bankgiro: 466 78 38
Swish-nummer: 123 282 67 25
Tel. Kök/ledarrum: 036-766 02
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5 Jun SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst 
David Hjelmqvist predikar. Maria 
Hamretz sjunger. Närradioinspelning. 
Sommarkul för barnen. Kyrkfika.

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

12 Jun 
SÖNDAG KL 10.00 Gudstjänst 
Mogens Nielsen predikar. Mikael Larsson 
sjunger. Sommarkul för barnen. Kyrkfika.

19 Jun SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst med nattvard 
Mogens Nielsen predikar. Stina Josefsson 
sjunger. Sommarkul för barnen. Kyrkfika.

26 Jun SÖNDAG 
KL 10.00 Ekumenisk gudstjänst  
i Hembygdsparken 
Tillsammans med Pingstkyrkan. David 
Hjelmqvist predikar. Peter Klint. Christer 
Tornberg sjunger. Insamling till RIA/Hela 
Människans arbete. Ta gärna med en kaffekorg 
och fika tillsammans efter gudstjänsten.

29 Jun ONSDAG  
KL 19.00 Sommarkväll i Hembygdsparken 
Mogens Nielsen. Jessica Göthberg 
sjunger. Medtag gärna egen kaffekorg.

JULI
3 Jul SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst 
Mogens Nielsen predikar. David Ruther 
sjunger. Kyrkfika.

6 Jul ONSDAG 
KL 19.00 Sommarkväll i Hembygdsparken 
Pingstkyrkan ansvarar.  
Medtag gärna egen kaffekorg.

10 Jul SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst 
Jan Eirestål predikar. Annika och Mattias 
Arvidsson Elm sjunger. Kyrkfika.

13 Jul ONSDAG 
KL 19.00 Sommarkväll i Hembygdsparken 
David Lund. Simon Oscarsson sjunger. 
Medtag gärna egen kaffekorg.

17 Jul SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst i Slättenkyrkan 
Rune Andersson från Pingstkyrkan i 
Hovslätt predikar. Lisa Snarberg sjunger. 
Kyrkfika.

20 Jul ONSDAG 
KL 19.00 Sommarkväll i Hembygdsparken 
Svenska Kyrkan ansvarar.  
Medtag gärna egen kaffekorg.

24 JulSÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan 
David Lund predikar. Azniv Sayegh från 
Slättenkyrkan sjunger. Kyrkfika.

27 Jul ONSDAG 
KL 19.00 Sommarkväll i Hembygdsparken 
Pingstkyrkan ansvarar.  
Medtag gärna egen kaffekorg.

31 Jul SÖNDAG 
KL 10.00 Ekumenisk Gudstjänst 
Eskil Albertsson från Slättenkyrkan 
predikar. David Lund. Mikaela Simonsson 
sjunger. Kyrkfika.

AUGUSTI
3 Aug ONSDAG 
KL 19.00 Sommarkväll i Hembygdsparken 
Svenska Kyrkan ansvarar.  
Medtag gärna egen kaffekorg.
7 Aug SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst 
David Lund predikar. Anders Linsmo.  
Ida Wingård m.fl. sjunger.  
Sommarkul för barnen. Kyrkfika.

14 Aug SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst 
David Hjelmqvist predikar. Sarah 
Johansson & Susanne Lennartsson 
sjunger. Sommarkul för barnen. Kyrkfika.

20 Aug LÖRDAG 
KL 14.30 Andakter på sjukhemmen. 
Mogens Nielsen. Sånggrupp.

21 Aug SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst 
Mogens NIelsen predikar. Familjen Bülow 
sjunger. Sommarkul för barnen. Kyrkfika.

27 Aug LÖRDAG 
Tillsammansdag på SVF 
En heldag på Södra Vätterbygdens 
Folkhögskola med god mat, aktiviteter 
och gemenskap!  
För mer info - se hemsidan. Anmälan.

28 Aug SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst med nattvard 
Mogens Nielsen predikar. David 
Hjelmqvist. Erika Kiland sjunger. 
Avtackning Isak Bojestig. Barnvälsignelse. 
Skattkammaren startar. Kyrkfika.

SEPTEMBER
4 Sep SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst 
David Hjelmqvist predikar. 
Skattkammaren. Kyrkfika.

Välkommen till samlingar  
i Equmeniakyrkan Hovslätt!

Missa inte 
sommarkvällarna i 
Hembygdsparken!
Onsdagkvällar kl 19.00
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David Lund  
– Vår sommarpastor! 
Det är David Lund som också kommer att 
jobba hos oss några helger både i höst och 
till våren.

David som blir färdig med sin pastorsut-
bildning till nästa sommar är ju föresla-
gen av styrelsen att bli en i vårt pastorste-
am till nästa höst. Då är tanken att han 
ska jobba heltid i församlingen som vår 
ungdomspastor.

Ta därför chansen att höra och lära kän-
na honom i sommar!

David är uppvuxen i Kil i Värmland. 
Efter studenten gick han ett år på Södra 
Vätterbygdens bibellinje och har sen ar-
betat i 4 år som ungdomsledare på Hönö. 
Därefter började han alltså sin pastorsut-
bildning som han nu har ett år kvar på.

Strandgården  
på västkusten
Strax utanför Halmstad. Alldeles 
vid vattnet. Här finns möjlighet 
till boende i olika former. Stor 
restaurang/café med terass med 
havsutsikt. 
Måste upplevas på plats.
Programbroschyr finns i 
Equmeniakyrkan.
Mer information:
www.strandgarden.org

Klintagården  
på Öland
Strax norr om Köpingsvik.  
Stor camping samt boende i 
olika former. Restaurang/café 
Programbroschyr finns i 
Equmeniakyrkan.
Mer information:
www.strandgarden.org

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 Vätter-
bygdens Folkhögskola i Jönköping. 
Det blir en dag fylld av gemenskap, god 
mat, aktiviteter och gudstjänst. Alla är 
välkomna – gammal som ung – oavsett 
om du är medlem i församlingen eller 
inte. Mer info om anmälan m.m. kom-
mer under våren på vår hemsida: 
www.equmeniakyrkanhovslatt.se

Lägg in i kalendern redan nu

JubileumshelgTillsammansdag

Våra sommargårdar 
väntar på dig
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BIBEL
SKOLA
14-23 oktober 2016
Hovslätt och Norrahammar

ÖVRIGA MEDVERKANDE
Peter Bernhardsson - regional kyrkoledare Equmeniakyrkan 
region Öst

Ida-Maria Brengesjö - pastor, föreningsutvecklare  
Equmeniakyrkan region Öst, bibellärare

Jonas Lund - pastor i Värne, evangelist

Liselotte J Andersson - pastor, författare, retreatledare

Hans Johansson - pastor, samordnare asyl- och  
flyktingfrågor Equmeniakyrkan

Britta Hermansson - pastor, evangelist

Daniel Grahn - generalsekreterare Erikshjälpen,  
fd. chefsredaktör tidningen Dagen

Tomas Bjöersdorff - verkställande chef Erikshjälpen, 
ordförande i Equmeniakyrkan

Kjell Larsson - missionsföreståndare Svenska Alliansmis-
sionen

Lasse Svensson - kyrkoledare Equmeniakyrkan

Gunnel Noreliusson - pastor, församlingsutvecklare Equme-
niakyrkan region Öst

John Ahlström - pastor, bibellärare Södra Vätterbygdens 
Folkhögskola

Runar Eldebo - pastor i Värnamo, författare

Åke Samuelsson - pastor, skapare av ”Munken & Kulan”

David Lund - pastorskandidat Equmeniakyrkan

Michael Johnsson - låtskrivare, sångare

Magnus Carlsson - pastor, fystränare HV71

Elise Lindqvist - ”Ängeln på 
Malmskillnadsgatan” - volontär i 
Klara kyrkas diakonala arbete

Hanna Möllås - barnmorska, 
sexolog, föreläsare

Leif Carlsson - pastor, bibellärare, 
högskolelektor HLK Jönköping

Tomas Sjödin - pastor,  
författare, föreläsare

Carin Dernulf - pastor,  
generalsekreterare Equmenia

Lägg in i kalendern redan nu

Jubileumshelg
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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

Varannan torsdagsef-
termiddag under hela 
hösten och våren har 19 
konfirmander från olika 
ställen i Tabergsådalen 
träffats tillsammans 
med ett antal ledare. 
Eftermiddagarna har 
bestått av fika, prat, 
lovsång, bön och un-
dervisning. Självbild, 
relationer, bön och för-
samling har varit några 
av de teman som tagits 
upp.

I slutet av maj, närmare 
bestämt 22 maj, firades 
en avslutande guds-
tjänst i Taberg. Under 
gudstjänsten höll konfir-
manderna i både drama 
och lovsång, och efteråt 
fortsatte firandet med 
solsken och fika.

Konfirmation i Equmeniakyrkan

Vill du också 
konfirmeras i 
Equmeniakyrkan?

Är du född -02 och sugen på att få lära dig mer om 
Gud, träffa nya vänner och tillsammans få fika, 
hänga och fundera kring livet? Då är konfirmation 
något för dig!

För mer information: 
David Hjelmqvist,  
david.hjelmqvist@equmeniakyrkanhovslatt.se,  
070-358 48 88,
Alice Persson,  
alice.persson@equmeniakyrkanhovslatt.se,  
070-230 94 41

Nils Boberg är en av konfirmanderna som har varit 
med under året, och så här säger han om tiden 
tillsammans:

Hur har det varit att konfirmeras? 
– Roligt! Man har fått lära känna nya vänner, och lära 
känna Gud ännu bättre.

Varför ville du konfirmeras? 
– Jag ville konfirmeras för att lära mig mer.

Beskriv konfirmationsåret med tre ord. 
– Gemenskap, andakt och Jesus!

Vad tar du med dig från året? 
– Många fina minnen, speciellt från lägret vi var på vid 
Gullbrannagården. Seminarierna där var riktigt bra!
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7

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

Öppet för dig 8-21
alla dagar

Vill du också
synas här?

Kontakta Magnus Gustafson

0721-85 03 04
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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

Av Sveriges Begravnings byråers Förbund auktoriserad begravningsbyrå

www.begravningstjanst.com
Nygatan 11, Jönköping
Tel 036-71 02 50
”Personliga möten med omtanke” 
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Smultronställen på 
cykelavstånd
Våren och sommaren är som gjorda för härliga 
utflykter i vår underbara natur. Att packa 
ryggsäcken med fika och ge sig ut på cykeltur till 
något vackert ställe är en lisa för själen. 

Strömsbergsskogen är ett favoritmål. 
Större delen av Strömsbergsskogen är en rest av 
ett gammalt kulturlandskap som en gång brett 
ut sig i sluttningen ovanför Strömsbergs gård. 
Där finns en mängd stigar och motionsspår. Rakt 
ovanför Strömsbergs gård finns en planterad 
bokskog där de äldsta träden är mer än hundra år 
gamla. Från rastplatsen vid bokskogen har man 
en fantastisk utsikt över Jönköping och södra 
Vätterbygden.

En cykeltur till Åsasjön en härlig sommardag 
rekommenderas. Vid Åsasjön finns den 
kommunala badplatsen med brygga, hopptorn, 
uthyrning av kanoter, motionsspår, frisbeegolf, 
friluftsgym och kiosk. Vill man så kan man cykla 
runt Åsasjöarna en tur på ca 6 kilometer. 

En lite längre cykeltur är att cykla till Vista Kulle 
utsiktsplats. Att ta sig upp för den ganska branta 
stigen till toppen av Vista Kulle ger lön för mödan. 
Där väntar en storslagen utsikt över Vättern 
och landskapet runt omkring. Vista Kulle är ett 
naturreservat. Där finns också kulturhistoriska 
värden med rester av en fornborg och en 
offerkälla. Sittbänkar och bord finns uppe på 
berget. Där kan man njuta av medhavd matsäck 
själv eller tillsammans med några vänner.

Så har vi ju vår fantastiska sjö Vättern. 
Cykelvägen utmed Vättern är fantastisk vilket 
håll man än väljer att cykla. Cykla öster ut 
förbi Rosenlundsbankarna och Sannabadet 
till Huskvarna. Västerut finns det K-märkta 
koloniområdet Ekelundshov. 
På sommaren kan man ta en fika eller köpa 
en glass på Korskyrkans café. På Piren finns en 
mängd restauranger och glasskiosk. Eller så väljer 
man att ha med sig eget fika och sitta på stranden 
och njuta. 

Det vi inte visste var lycka  
– En roman för alla som älskade 
Anna Gavaldas Tillsammans är 
man mindre ensam . En berättelse 
om hur bräckligt livet kan vara, 
fylld av ömhet, hopp och kärv 
humor. Julie har sedan länge slutat 
tro att livet ska bli som i sagorna 
hon läste som liten. Men en sär-
skilt dyster dag står Paul där i kön 
och ler mot henne 

Den glömda rosenträdgården 
– En helt underbar bok av Marita 
Conlon-McKenna. Man vill inte 
lägga boken ifrån sig. Målande 
person- och miljöbeskrivningar. 
Man känner både med och för 
personerna i boken. Det känns 
som en plats man vill till. En riktig 
feelgoodroman

Om du bara visste 
– En svensk sommarkaramell.
Om du bara visste är en vacker 
och fängslande roman över två 
kvinnor som möts över genera-
tionsgränserna.  Båda plågas av 
smärtsamma minnen från det 
förflutna. Plötsligt blir den enes 
frågor den andres svar.

Hjärtats innersta röst 
– Precis som i Jan-Phillipps Send-
kers första bok; Konsten att höra 
hjärtslag är det här en känslolad-
dad roman som utforskar männ-
iskans innersta. En inspirerande 
och oförglömlig berättelse om 
kärlek, sorg, identitet och livets 
mening.

Lästips för 
hängmattan


