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Välkommen till  
Hovslätt David!
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Kommer du ihåg känslan när du som barn 
hade växtvärk? Ofta kom värken smygande 
i benen sent på kvällen eller på natten. Jag 
har endast svaga minnen från tiden för 
min egen växtvärk. Jag vet att mina föräld-
rar förklarade för mig att jag höll på att 
växa, och att det kunde göra lite ont under 
tiden, men att det inte var något farligt. 
Att leva innebär att växa. Liv och tillväxt 
hänger ihop. Ibland växer vi rent fysiskt, 
särskilt i våra unga år. Men förhoppnings-
vis fortsätter vi att växa hela livet, både 
med vishet genom olika erfarenheter och 
med klokhet genom livets olika prövning-
ar. 

Att växa är i grunden något väldigt 
viktigt och positivt. Men just under själva 
växtprocessen tror jag att man kan uppleva 
växtvärk – både fysiskt men även psy-
kiskt. Ibland gör det ont att växa. Ibland 
sliter det på oss när vi växer. Och ibland 
kan växtvärken kännas meningslös. Men 
förhoppningsvis kan vi med lite perspektiv 
på växtvärken se att tillväxt är en tillgång 
och en gåva!

Även utifrån ett kristet perspektiv är be-
greppet ”växa” ett fullständigt centralt och 
avgörande uttryck. Vi som människor får 
genom hela livet försöka växa och mogna 
till ande, kropp och själ. I Första Korint-
hierbrevets tredje kapitel skriver aposteln 
Paulus: Jag planterade, Apollos vattnade, 
men det var Gud som gav växten. Och 
djupast sett tror jag att det är precis så – att 
det är Gud som ger växten. Därför tänker 
jag att det är bibliskt att stava VÄXTVERK 
med bokstäven E istället för VÄXTVÄRK, 
även om det ibland kan göra ont att växa. 
Att växa är djupast det ett Guds verk, och 
en Guds gåva till oss människor. 

Den 8-10 september är vi drygt 200 

personer från Hovslätt med omnejd som 
åker på Tillsammansläger till Strandgår-
den utanför Halmstad. Under den gemen-
skapshelgen kommer vi att ha VÄXTVERK 
som det övergripande temat – att vi som 
människor och församling hela tiden får 
utmanas att växa – i kärlek, omsorg och 
gemenskap – med varandra och med Gud. 

Att växa är ju även en numerär utma-
ning – att fler och fler människor ska få 
lära känna Gud och hitta ett andligt hem i 
en lokal församling. 

Vi går nu in i en ny termin – ett nytt 
läsår! Varmt välkommen till Equmeniakyr-
kan Hovslätt på gudstjänster, aktiviteter, 
verksamheter och andra samlingar! 

Vi önskar att vår kyrka får vara en 
växtplats för alla människor som vill 
växa – oavsett vem du är eller varifrån du 
kommer! Välkommen!

Med vänliga hälsningar, David Hjelmqvist, 
pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt

Växtvärk
Pastor och församlings-
 föreståndare:
David Hjelmqvist
Exp: 036-751 42
Mobil: 0703-58 48 88
E-post: david.hjelmqvist@
equmeniakyrkanhovslatt.se

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

Ungdomspastor:
David Lund
Mobil : 0763-19 10 17
E-post: david.lund@ 
equmeniakyrkanhovslatt.se

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

Equmeniakyrkan Hovslätt
Plusgiro: 17 16 17-4
Bankgiro: 466 78 38
Swish-nummer: 123 282 67 25
Tel. Kök/ledarrum: 036-766 02

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

Internet:
www.equmeniakyrkanhovslatt.se

Hemsida, Region Öst:
www.equmeniakyrkan.se/regionost

Equmeniakyrkan i Sverige:
www.equmeniakyrkan.se

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

PåGång-redaktionen: 
Mats Kiland, Svante Kiland, Elisabeth 
Karlsson, Berthil Johansson.
Ansvarig utgivare: David Hjelmqvist

Jag heter David Lund, är 28 år gammal och börjar nu i 
höst att jobba som ungdomspastor i församlingen. 
Jag kommer ursprungligen ifrån metropolen Kil i 
Värmland där jag växte upp med mina föräldrar och 
mina tre bröder. 

Efter gymnasiet gick jag ett år på bibellinjen på 
SVF för att sedan bli ungdomsledare på Hönö utanför 
Göteborg. Där stannade jag i 4 år innan flyttlasset gick 
mot Stockholm. I Stockholm har jag under 4 år gått 
Equmeniakyrkans pastorsutbildning på Teologiska 
Högskolan i Bromma. 

Det är med stor glädje jag nu börjar min tjänst i er 
församling. Min vision är att kyrkan ska få vara en 
plats för alla olika former av skeenden i livet. En plats 
där vi möts jämlika oavsett kön, etnicitet, ålder eller 
erfarenhet med det gemensamma att vi vill låta Jesus 
vara centrum i våra liv. 

Välkommen till Hovslätt David!
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27 Aug SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst med natt-
vard. Mogens Nielsen predikar. 
David Hjelmqvist. Andreas Lä-
germo sjunger. Skattkammaren 
startar! Kyrkfika.

31 Aug TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
2 Sep LÖRDAG 
KL 17.00 Konfirmationsavslut-
ning med nattvard.
15.30 - Fest för konfirmander, 
ledare, syskon och föräldrar.
17.00 Drama, bildspel och natt-
vardsandakt - öppet för alla

S E P T E M B E R
3 Sep SÖNDAG  
KL 10.00 Gudstjänst med kon-
firmationshögtid. 
David Hjelmqvist predikar. 
Konfaledarna och konfirman-
derna medverkar. Gospelkören 
People sjunger. Skattkamma-
ren. Kyrkfika.

5 Sep TISDAG 
KL 08.30 Fixargruppen 
Välkommen om du vill vara 
med och ta hand om våra 
lokaler!

6 Sep ONSDAG 
KL 18.30 Stickcafé 
Välkommen att vara med och 
sticka, sy, virka - eller bara 
umgås!

7 Sep TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
8-10 Sep

FRE - SÖN Tillsammansläger på 
Strandgården. 
Mer info om Tillsammanslägret 
finns på vår hemsida..

10 Sep SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst på Strand-
gården 
Vi firar Gudstjänst på Tillsam-
manslägret på Strandgården. 
OBS - ingen gudstjänst i Equ-
meniakyrkan Hovslätt. Välkom-
men till gudstjänst i Pingstkyr-
kan eller Kyrkvillan.

11 Sep MÅNDAG 
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo
13 Sep ONSDAG 
KL 10.00-13.00 Café På Gång 
Välkommen till vårt öppna 
café!

14 Sep TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
KL 15.00 Torsdagsträffen 
Bildkavalkad från besök i Iran. 
Berthil Johansson visar bilder 
och berättar. Servering.

17 Sep SÖNDAG

KL 10.00 Gudstjänst 
David Lund predikar och 
välkomnas som pastor i för-
samlingen. David Hjelmqvist. 
Mia Hjelmqvist m.fl. sjunger. 
Skattkammaren. Kyrkfika.

20 Sep ONSDAG 
KL 10.00-13.00 Café På Gång 
Välkommen till vårt öppna 
café!

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

21 Sep TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
KL 20.30 Andrum 
En vardagsmässa mitt i veckan.

24 Sep SÖNDAG 
KL 10.00 Predikostolsbytardag. 
Daniel Holmgren (Pingstkyrkan 
Taberg) predikar. Tabergs Mu-
sikkår spelar. Skattkammaren. 
Kyrkfika.

25 Sep MÅNDAG 
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo
27 Sep ONSDAG 
KL 10.00-13.00 Café På Gång 
Välkommen till vårt öppna 
café!

28 Sep TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
1 Okt SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst 
David Hjelmqvist predikar. 
Gospelkören People sjunger. 
Bibelutdelning till våra kon-
firmander. Skattkammaren. 
Kyrkfika.

O K T O B E R
3 Okt TISDAG 
KL 08.30 Fixargruppen 
Välkommen om du vill vara 
med och ta hand om våra 
lokaler!

4 Okt ONSDAG 
KL 10.00-13.00 Café På Gång 
Välkommen till vårt öppna 
café!

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

5 Okt TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
KL 20.30 Andrum 
En vardagsmässa mitt i veckan.

8 Okt SÖNDAG 
KL 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Mogens Nielsen predikar. Maria 
Hamretz sjunger. Skattkamma-
ren. Insamling till Equmenia 
Riks. Kyrkfika.

9 Okt MÅNDAG 
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo
11 Okt ONSDAG 
KL 10.00-13.00 Café På Gång 
Välkommen till vårt öppna 
café!

12 Okt TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
KL 13.00 Torsdagsträffens 
höstlunch 
Välkommen på god höstlunch 
och trevlig gemenskap! OBS tiden 
- kl. 13.00.

14 Okt LÖRDAG 
KL 14.00 Andakter på våra äldre-
boenden 
Mogens Nielsen. Sånggrupp.

15 Okt SÖNDAG 
KL 10.00 Radiogudstjänst i P1 
Gudstjänsten direktsänds i Sve-
riges Radio P1. Mogens Nielsen 
predikar. David Hjelmqvist. Sing-
Num sjunger. Skattkammaren. 
Kyrkfika.

18 Okt ONSDAG 
KL 10.00-13.00 Café På Gång 
Välkommen till vårt öppna 
café!

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

19 Okt TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
KL 20.30 Andrum 
En vardagsmässa mitt i veckan.

21 Okt LÖRDAG 
KL 19.00 Konsert - Andreas Wist-
rand med band. 
Efter konserten är det servering.

22 Okt SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst 
David Hjelmqvist predikar. Barn-
kören Smile sjunger. Scoutinvig-
ning. Skattkammaren är med i 
hela gudstjänsten. Insamling till 
Equmenia Hovslätt. Kyrkfika.

23 Okt MÅNDAG 
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo
25 Okt ONSDAG 
KL 10.00-13.00 Café På Gång 
Välkommen till vårt öppna 
café!

26 Okt TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
29 Okt SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst 
Mogens Nielsen predikar. Ida 
Wingård sjunger. Skattkamma-
ren. Kyrkfika.

1 Nov ONSDAG 
KL 10.00-13.00 Café På Gång 
Välkommen till vårt öppna 
café!

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

NOVEMBER
2 Nov TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
KL 20.30 Andrum 
En vardagsmässa mitt i veckan.

4 Nov LÖRDAG 
KL 10.00 Nattvardsgudstjänst 
Alla helgons dag. Mogens Niel-
sen predikar. Lovisa Oscarsson 
sjunger. Tacksägelse för de som 
under året har fått flytta hem till 
Herren. Insamling till Equmenia-
kyrkan - Region Öst.

5 Nov SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst 
Mogens Nielsen predikar. Ellen 
Alavik sjunger. Skattkammaren. 
Gudstjänsten sänds i närradion. 
Kyrkfika.

Välkommen till Equmeniakyrkan 
i Hovslätt!

Kyrkskjuts
Vill Du ha bilskjuts till gudstjänster? 
Ring:  Bo Bergström: 0708-31 23 20, 036-753 65
Bengt Petterson: 036-704 21, 073-816 63 53 
Välkommen att kontakta någon av oss!
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text: Cissi Glittvik
musik: Sven-Eric Johansson

Nyskrivna livssånger och psalmer

Gud vill 
vår existens

Gud vill 
vår existens

Söndagen den 15 oktober kommer Sveriges Radio att 
direktsända vår gudstjänst i Equmeniakyrkan Hovslätt i P1.
Gudstjänsten är Sveriges Radios äldsta program och sändes för första gången den 1 januari 1925 
från Jakobs kyrka i Stockholm då Sven Jerring påannonserade gudstjänsten. 
I vår gudstjänst den 15 oktober blir det predikan av Mogens Nielsen och sång av församlingskören 
SingNum 2.0. David Hjelmqvist leder gudstjänsten. Mer information om exakta tider kommer i 
annonsering och på församlingens hemsida.

Konsert med Andreas Wistrand
Lördagen den 21 oktober kl. 19.00 arrangerar vi en konsert i 
kyrkan med Andreas Wistrand med band. 
Andreas bor i Örebro, men kommer ursprungligen från Ban-
keryd. År 2010 gav han ut sin debutskiva som heter ”Sliten 
bön” och har nu under många år varit ute och spelat i olika 
sammanhang. Andreas kommer med sitt band med dukti-
ga musiker hit till Hovslätt och vi ser fram emot en härlig 
konsert! Efter konserten kommer det finnas en servering 
öppen i kyrkan! 
Mer info kommer i annonsering och på församlingens hem-
sida inom kort. Varmt välkommen!

Lördag 7 oktober kl 19.00 Sånggudstjänst - Livssånger.  
Kören SingNum framför ett musikverk skrivet av Cissi 
Glittvik och Svenne Johansson.

– 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!

Enskilda samtal i                        
Andlig  
Vägledning
Andlig vägledare: Pastor Mogens Nielsen
Kontakta: mobil 0706-83 76 98,
mogens.nielsen@equmeniakyrkanhovslatt.se

I samtalet delar vi tron, livet med Gud, Jesus och An-
den. Vi samtalar om ditt förhållande till bön, Bibeln, 
att vara människa, det andliga livets livskraft, din 
relation till…  och mycket mera.  
Samtalet är bara vårt, och förs under tystnadsplikt.

Equmeniakyrkan Hovslätt

Onsdagar 
10-13

Välkommen till en fikastund 
med god gemenskap!

Start 13  

september!
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Torsdags- 
träffen
Torsd 14 sept kl. 15,00  
Bildkavalkad från besök i Iran  
Berthil Johansson.

Torsd 12 okt kl. 13,00  
Höstlunch Medverkan från vårdsamord-
nare från vårdcentralen.

Torsd 9 nov kl. 15,00  
Mogens med unga pensionärer 
Mogens Nielsen m.fl.

Torsd 14 dec kl. 10,00  
Lucia Julens glada sånger med gästande 
sångare, Smultronbarnen..

Den 21 juni, runt tre snåret på morgonen samlades åtta ung-
domar och fem vuxna för att bege sig till Malmö flygplats och 
därefter ta flyget till Rumänien.  
Jag, Wilma Storsjö, var en av ungdomarna och jag var väldigt 
förväntansfull för vad resan hade att erbjuda och mycket ner-
vös över att resa utomlands utan mina föräldrar.

Väl framme i Rumänien möttes vi upp av pastorn, vid namn 
Marian, och två män från kyrkan på platsen vi skulle spendera 
mest tid i. De skulle köra oss från huvudstaden, till barnhem-
met, till Bacau och tillsist återigen till Bukarest.

Färden fortsatte mot ett barnhem där vi tillbringade första 
natten. Personligen tyckte jag natten var ovanligt jobbig, en ny 
plats, nya erfarenheter som väntades och som pricken över i:et, 
en massa gosedjur som stirrade ner på en när man skulle sova. 
På barnhemmet fick vi en rundtur för att se hur barnen bodde 
och till slut även möjlighet att leka med dem, det var något jag 
sett fram emot. Jag förundrades över hur de kunde vara så gla-
da trots sin mörka bakgrund och att umgås med dem var något 
som jag tyckte var roligast under resans gång.

Det vi också gjorde under veckan var bland annat att besöka 
tre skolprojekt där barn, framförallt romer, har tillfälle till att 
studera. Under skolprojekten fick vi, tillsammans med rumän-
ska volontärer, leka med barnen och även vara med när de fick 
sina diplom från skolåret. 

Vi gick också på en gudstjänst och även om jag inte förstod 
ett skvatt under nästan hela gudstjänsten kunde jag ändå kän-
na Guds närvaro och jag insåg att oavsett var jag befinner mig 
i världen och hur lite jag än förstår av språket är Gud med mig 
överallt.

Det mest svåra med resan var när vi besökte fattiga familjer 
vars boende kunde vara lika stort som mitt egna rum hemma 
i Hovslätt. Där kunde det bo mer än fem personer medan jag 
bor ensam i mitt rum. Alla bekvämligheter hemma som är 
en självklarhet för mig fanns inte där. Hårdast träffade det 
när vi besökte en familj där dottern var i min ålder, hennes 
omständigheter och förutsättningar ser så olika ut jämfört med 
mina. Jag har möjlighet att gå i skolan och bygga upp en karri-
är medan hennes framtid mest sannolikt kommer bestå av att 
bli bortgift och hemmafru. Men trots detta stod hon på trappan 
till sitt hem med ett leende som glittrar.

Men även hos en annan familj där vi var och lämnade förnöd-
enheter och redan när vi klev ur bilen vid deras by kände man 
stanken av fränt och såg alla ovårdade människor. Husen var 
som fallfärdiga ruckel och djuren mycket magra. Också här i 

denna fattiga by var barnen mer glada än vad man ser barnen, 
enligt mig, i Sverige vara. Påväg därifrån såg jag med tårfyllda 
ögon på alla barn som sprang efter bilen leendes.

Under hela veckan bodde vi två och två hos en rumänsk 
familj. Jag och Hanna blev tilldelad att bo hos en familj som i 
princip inte kunde någon engelska mer än ”yes” och ”no”. Med 
oro åkte vi hem till familjen och mina tankar snurrade i hur 
detta skulle gå.  Med en knapp kommunikation med barnen i 
familjen kunde vi ändå finna interna saker att skratta åt. Jag är 
tacksam för att jag fick bo hos dem och för deras gästfrihet att 
ta emot oss.

Det jag bär med mig från den här resan är att jag bör vara 
mer tacksam över allt jag har, då jag haft turen att föddas i ett 
land med goda förutsättningar. Jag har även lärt mig att glädjen 
finner man inte alltid i de materiella tingen utan att man kan 
vara mer lycklig utan dem.

Wilma Storsjö

Smågrupper
Vi som församling tror att det är viktigt att finnas med i en mindre gemenskap 
där man får komma närmare varandra och lära känna Jesus Kristus ännu bättre 
tillsammans. Därför erbjuder vi dig möjligheten att finnas med i en smågruppsge-
menskap. Smågruppen är till för dig som är gammal eller yngre, för dig som är ny 
i tron eller varit kristen en längre tid – alla är helt enkelt välkomna!

Vill du veta mer om NÄR, VAR, HUR? Vill du få hjälp att hitta en smågrupp för dig?
KONTAKTA:
SMÅGRUPPER VUXEN:
David Hjelmqvist, pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt Tel 0703-58 48 88
Mogens Nielsen, pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt  Tel 0706-83 76 98
Mats Ringkvist, smågruppssamordnare i Equmeniakyrkan Hovslätt – Tel 0730-52 26 28

SMÅGRUPPER UNGDOM:
Alice Persson, ungdomsledare i Equmeniakyrkan Hovslätt  0702- 30 94 41 

Besök i Rumänien

”Här är hela gänget utanför vår vänförsamling i Bacau”

Onsd 4 okt kl. 19,00  
Martin Luther – Om kamp och frihet 
En samling i Norrahammars kyrka med 
anledning av 500-årsminnet av Martin Luther 
och hans 95 teser, som blev början av reforma-
tionen. Talare: Carl Magnus Adrian, Göteborg.
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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 
Markus Friman: 0706-94 17 06

Avner Från åk 6
Avner är spelgruppen för ungdomar. 
Varannan måndag  
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.

 

www.equmeniakyrkanhovslatt.se

Ordförande Equmenia Hovslätt: 
Ida Ekebäck

 
Mer information:
www.equmenia.se

Jag var på Strandgårdslägret nu för första 
gången i sommar, det var en jätterolig och 
skön vecka med härliga människor, vänner 
och Gud. Efter frukosten varje morgon hade 
vi en andakt följt av flera olika seminarier 
som man fick välja mellan, de var väldigt in-
tressanta och lärorika. Dessa seminarier som 
jag valde att vara på och fick mig att tänka 
ordentligt om ämnena; de handlade om en 
kristen framtid, känslan med Gud och om 
bibeln. Dessa seminarier fick en att tänka 
till ordentligt om ämnet och jag har tagit 
med mig mycket av vad ledarna berättade 
och lärt mig mera om en kristen tro, delad 
framtid med vår Gud och handlingar och 
känsla med Gud. Under dagarna hade vi flera 
aktiviteter och umgicks med både ledare och 

ungdomar från andra kyrkor och församling-
ar. En eftermiddag var vi nere på stranden 
och hade ”beach party” och hade allmänt 
kul med lekar och varandra. En annan dag 
var vi uppdelad i grupper och hade tävling-
ar. Några timmars fritid hade vi även på 
dagarna där man kunde t.ex. bada, spela spel 
eller bara umgås och ha kul. Alla var väldigt 
öppna och inbjudande emot alla vilket gav 
lägret en härlig känsla. På kvällen hade vi en 
lite längre andakt med lovsång och sedan en 
mysig kvällsfika.

Sigrid Ekebäck

Årets tonårsläger  
på Strandgården



PåGång 7

 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

Spar tid och pengar!
Handla nära
hemma i Hovslätt!

Alltid öppet 7-21

Golvslipning och parkettläggning
Slipning – lagning – nyläggning av trä- och parkettgolv

Norrahammarsvägen 105 A, 556 27 JÖNKÖPING
www.jcstakfasad.se 036-440 99 66

Av Sveriges Begravnings byråers Förbund auktoriserad begravningsbyrå

www.begravningstjanst.com
Nygatan 11, Jönköping
Tel 036-71 02 50
”Personliga möten med omtanke” 

Välkommen till vår utställning av kök och tvättstugor!

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



8  PåGång

Hon tvekade. Ville 
egentligen inte tävla. 
Inte bekväm med att 
marknadsföra sig själv. 
Men i sista stund tog 
hon steget - och det 
blev succé direkt. Nu 
kan Mia Hjelmqvists 

låt bli nästa radiohit i Sveriges Radio P4 
– och hon själv tar första steget mot sin 
livsdröm.

Du kanske har hört låten ”Thats when 
we all come falling down” som just nu 
spelas flitigt i P4.  Men det var väldigt 
nära att det inte blev något alls. Mia 
Hjelmqvist arbetar som SFI-lärare men 
har länge haft musiken som intresse och 
hobby. Hon har bland annat lett körer 
och sjungit i olika sammanhang. Men 
att anmäla sig till tävlingen P4 Nästa 
i Sveriges Radio kändes först inte helt 
självklart. Tvärt om.
– Det kändes lite obekvämt för mig att 
bli bedömd och bli offentlig på det sättet. 
Folk ska tycka och tänka och då kommer 
tankarna: Vem är jag att göra en sån här 
grej när det finns så många som är så 
mycket bättre? Det här att marknadsfö-
ra sig själv: lyssna på mig och rösta på 
mig!... nej, det är inte jag, berättar Mia 
Hjelmqvist.

Vad fick dig att ta steget?
– Vi har goda vänner som har varit med 
i den här tävlingen förut och där Mika-
el har varit på mig och velat att vi ska 
spela in en låt och skicka in. Sedan ett 
år tillbaka har jag också längtat efter att 
få ha mer musik i mitt liv, så vi bestäm-
de till slut att skicka in en låt som han 
skrivit ihop med Erik Anjou. Båda är från 
Jönköping. Det blev ett sätt för mig att få 
mer musik i mitt liv.

Varför fastnade du för låten?
– Jag hörde refrängen när de inte hade 
gjort så mycket verser ännu, då kände 
jag att den blev väldigt stark innehålls-
mässigt. Jag tänkte på flyktingkatastro-
fen i Syrien och i mitt jobb som lärare 
på SFI (Svenska för invandrare) träffar 
jag mycket trasiga människor som fått 
lämna allt. Det kunde varit jag som 
tvingats lämna mitt hem och komma till 
ett främmande land. Den handlar om att 
hjälpa och sträcka ut sin hand. För mig 
är det en väldigt stark text. Drar lite åt 
gospelhållet vilket jag gillar. 

Och nu har låten gått bra och blivit en av 
åtta som gått till final, hur känns det?
– Att vinna i Jönköping och komma med 
som en av 25 låtar… bara det var en jät-
testor grej. Sedan när juryn skulle välja 
ut 8 av de 25 låtarna, en från varje län, så 
kändes det helt galet att jag blivit en av 
dem. När de ringde och sa att jag kom-
mit vidare blev jag jättepirrig och taggad 
på en gång för nu ska låten spelas i hela 
Sverige och inte bara i P4 Jönköping. 

Vilken respons har du fått på låten?
– Väldigt mycket positivt, men många 
är ju väldigt snälla, haha. Men vid några 
tillfällen har folk hört låten, gillat den 
men inte kopplat att det är jag, och det 
känns ju såklart väldigt roligt. 

Vad har den här framgången betytt för 
dig?
– För ett år sedan ungefär tänkte jag 
mycket på att jag ville ha mer musik i 
mitt liv och nu har jag fått det! Jag vill 
väldigt gärna ha låtar som kan kopplas 
till min tro på Gud. Vore ju väldigt fint 
om jag genom musiken skulle få möjlig-
het att förmedla min tro i sammanhang 
utanför kyrkan.  

Vad händer nu?
– Jag är en av åtta som gått vidare till täv-
lingen i Linköping 26 augusti. Det ska bli 
en väldigt rolig grej. Det är kompet från 
Lotta på Liseberg som ska spela och vi är 
inne i Linköpings konsert och kongress, 
vilket innebär väldigt bra ljud:) Allt sänds 
direkt i P4.

Om du inte vinner, blir du besviken då?
– Nej, det tror jag inte. Jag tänker inte att 
jag kommer att vinna, det är verkligen 
bra låtar som deltar. Det känns mer som 
en jätterolig grej just nu. Nu har jag möj-
lighet att träffa ännu mer musiker och 
knyta kontakter och vi kommer fortsätta 
spela in låtar. Jag har spelat in en låt till 
och det ska bli en EP till hösten.

Drömmer du om en musikkarriär på 
heltid?
– Nej, det gör jag nog inte, jag älskar mitt 
jobb och det känns väldigt meningsfullt 
och dessutom väntar vi vårt andra barn. 
Jag tänker att jag eventuellt skulle kunna 
gå ned i tjänst och låta musiken vara en 
lite större del, ut och spela lite mer och 
släppa nya låtar.

/Peter Jernberg

P4 Nästa för Miah från Hovslätt

”Från länsfinalen av 
”P4 Nästa” i Vetlanda 
den 26 maj där Miah 
vann!”


