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Vart är vi på väg?  
– Välkommen till vårens gudstjänstserie  

i Equmeniakyrkan Hovslätt



2  PåGång

”I år ska jag träna mer” 
”I år ska jag lägga mer tid på min familj  
  och mina vänner”
”I år ska jag sluta äta godis”
”I år ska jag vara mer tacksam”
”I år ska jag läsa bibeln mer”
”I år ska jag sluta att använda sociala 
  medier”

2017 har precis lagts åt handlingarna och 
2018 tar vid. Ett nytt år med möjligheter 
att skapa nya rutiner och nya mål för de 
liv vi lever. För att åstadkomma detta tar 
vi ofta fram olika former av nyårslöften. 
Nyårslöftena tar ofta fäste i saker man 
ska ta tag i eller beteenden man ska sluta 
med. När det gäller att börja med något är 
träning och relationer ofta i fokus. Detta 
är fullt förståeligt då människan mår bra 
av både träning och att vara med varan-
dra. När det gäller beteenden människan 
har för avsikt att sluta med är det popu-
lärt med saker som i fel mängd kan skada 
både den inre och yttre människan. Där-
för väljs ofta godis, rökning eller sociala 
medier. 

Problemet med nyårslöftena är att de 
ofta har en tendens att brytas. Det kan 
gå bra till en början. När motivationen är 
stark och det flyter på. Sen kommer en 
tid då ens karaktär prövas. Då motgången 
slår till och ditt nyårslöfte får en törn. 
Bryter du löftet eller fortsätter du kämpa? 
Många väljer i detta skede att bryta löftet. 
Från en förhoppning till att bryta eller 
börja ett beteende till besvikelsen över att 
ännu en gång misslyckas med ett mål. 

Andra Mosebok kapitel 4 berättar om 
en nervös och osäker man vid namn 
Mose. Gud har utsett honom till den som 
ska föra ut Guds folk ut ur Egypten. Mose 
tvivlade dock på sig själv och menade att 
han inte hade de verktyg som krävdes 
för att vara den ledare Gud utsett honom 
till. Mitt i denna osäkerhet så ställer Gud 
följande fråga till Mose: Vad har du i din 
hand? Den frågan får bli startskottet 
för Moses resa till att bli den ledare och 
människa han var ämnad till att vara. 

Hela tanken med nyårslöften är att 
människan behöver förändra sig. Tanken 
i sig är inte dum eftersom vi har alla 
områden i våra liv där beteenden skulle 
behöva förändras. Det finns dock risk att 
vi dömer oss själva alldeles för hårt. Att 
vi rannsakar oss på ett sätt där resultatet 
blir att vi ser ner på oss själva för dem vi 
blivit. Speciellt om vi inte lyckas klara 
av det löftet vi satt upp för det nya året. 
Mitt i detta skulle jag vilja lyfta fram den 
fråga Gud ställde till Mose: Vad har du i 
din hand? Även om det finns saker som 
du behöver förändra, finns det gåvor och 
egenskaper som du idag använder dig 
av för att göra gott. Dock kan det vara så 
att mitt i stressen över att saker och ting 
behöver förändras glömmer man bort 
det som faktiskt fungerar. Dessa gåvor 
och egenskaper vill Gud påminna dig om! 
Gud har lagt ner saker i ditt liv. Han har 
lagt saker i din hand för dig att använda 
för människor omkring dig för att visa på 
honom. 

Vad har du i din hand? Lev med ditt svar 
på den frågan och använda det!

Gud välsigne ditt 2018!

David Lund.

Vad har du i din hand?

Kyrkskjuts
Vill Du ha bilskjuts till gudstjänster? 
Ring: Bengt Petterson:  
036-704 21, 073-816 63 53 
Sievert Svensson:  
036-703 33, 0706-60 78 29 
Välkommen att kontakta någon av oss!

Pastor och församlings-
 föreståndare:
David Hjelmqvist
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

Radio Vättervåg 98,5 
Fre. 2 feb. kl. 20.30 - 21.30  
”Berthils timma”
Fre. 23 mars 10.00 - 11.00    
Direktsänd repris!
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28 Jan SÖNDAG 
KL 11.30 Equmenias årsmöte 
Direkt efter kyrkfikat är det 
dags för Equmenias årsmöte.

29 Jan MÅNDAG 
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo

31 Jan ONSDAG 
KL 10.00 Tid för reflektion 
Välkommen till en stund av 
eftertanke och samtal

KL 10.30 Café PåGång 
Välkommen till vårt öppna 
café!

1 Feb TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

KL 20.30 Andrum 
En vardagsmässa mitt i veckan.

3 Feb LÖRDAG 
KL 09.00 Församlingens årsmö-
te. Frukost serveras kl. 09.00. 
Förhandlingarna inleds kl. 
09.30. Insamling till Idrottsskolan i 
Kimpese.

4 Feb SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst med 
årshögtid. Mogens Nielsen pre-
dikar. David Hjelmqvist. Kören 
SingNum sjunger. Medlemsväl-
komnande. Skattkammaren. 
Insamlingen delas mellan försam-
lingen och Equmenia. Kyrkfika.

7 Feb ONSDAG 
KL 10.00 Tid för reflektion. 
Välkommen till en stund av   
eftertanke och samtal.

KL 10.30 Café PåGång. 
Välkommen till vårt öppna 
café!

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

8 Feb TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

KL 15.00 Torsdagsträffen. 
”I Axel Olins fotspår”  
– Erna M Andersson föreläser 
om den okände polarforskaren 
från Visingsö. Servering.

11 Feb SÖNDAG 
KL 10.00 Nattvardsgudstjänst. 
Mogens Nielsen predikar. David 
Lund. Mia Hjelmqvist m.fl. 
sjunger. Barnvälsignelse. Sön-
dagshäng för barnen. Kyrkfika.

12 Feb MÅNDAG 
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo

14 Feb ONSDAG 
KL 10.00 Tid för reflektion. 
Välkommen till en stund av 
eftertanke och samtal.

KL 10.30 Café PåGång 
Välkommen till vårt öppna 
café!

15 Feb TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

KL 15.00 RPG-akademin ”Att 
leva i skuggan av paradiset” 
Anmälan till Mogens Nielsen. 
Del 4: Att leva det nya livet.

KL 20.30 Andrum 
En vardagsmässa mitt i veckan.

18 Feb SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst. 
David Hjelmqvist predikar. 
Sofia Wissö sjunger. Skattkam-
maren. Gudstjänsten sänds i 
närradion. Kyrkfika.

21 Feb ONSDAG 
KL 10.00 Tid för reflektion. 
Välkommen till en stund av 
eftertanke och samtal.

KL 10.30 Café PåGång 
Välkommen till vårt öppna 
café!

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

22 Feb TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.

25 Feb SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst. 
Mogens Nielsen predikar. Ida 
Lundstedt m.fl. från Götabro 
medverkar. Barnkören Smile 
sjunger. Kyrkfika.

26 Feb MÅNDAG 
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo

28 Feb ONSDAG 
KL 10.00 Tid för reflektion. 
Välkommen till en stund av 
eftertanke och samtal.

KL 10.30 Café PåGång 
Välkommen till vårt öppna 
café!

1 Mar TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.

KL 20.30 Andrum. 
En vardagsmässa mitt i veckan.

2 Mar FREDAG 
KL 17.00 Världsböndagen 
Ekumenisk bönesamling i 
Equmeniakyrkan Hovslätt. 
Servering.

3 Mar LÖRDAG 
KL 14.00 Andakter på våra äld-
reboenden. David Hjelmqvist 
och en sånggrupp medverkar.

4 Mar SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst. 
David Hjelmqvist predikar. 
David Lund. Faith Kakembo, 
Anna Lennartsson, Mia Hjelm-
qvist och Erika Kiland sjunger. 
Medlemsvälkomnande. Skatt-
kammaren. Kyrkfika.

7 Mar ONSDAG 
KL 10.00 Tid för reflektion. 
Välkommen till en stund av 
eftertanke och samtal.

KL 10.30 Café PåGång. 
Välkommen till vårt öppna 
café!

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

8 Mar TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

KL 15.00 Torsdagsträffen. 
Hela Sverige Bakar! Stjärnbaga-
re Andréa Brändström - vinnare 
i TV-programmet Hela Sverige 
Bakar berättar. Servering.

11 Mar SÖNDAG 
KL 10.00 Nattvardsgudstjänst. 
Mogens Nielsen predikar. David 
Hjelmqvist. David Ruther sjung-
er. Skattkammaren. Kyrkfika.

12 Mar MÅNDAG 
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo

14 Mar ONSDAG 
KL 10.00 Tid för reflektion. 
Välkommen till en stund av 
eftertanke och samtal.

KL 10.30 Café PåGång. 
Välkommen till vårt öppna 
café!

15 Mar TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.

KL 15.00 RPG-akademin ”Att 
leva i skuggan av paradiset” 
Anmälan till Mogens Nielsen.  
Del 5: Att se Gud i allt.

KL 19.00 Välgörenhetskväll 
Idrottsskolan Kimpese. 
Andréa Brändström - vinnare 
av TV-programmet Hela Sverige 
Bakar, MIAH - tvåa i musik-
tävlingen P4 Nästa. Servering, 
lotterier, info från Idrottsskolan 
i Kimpese. Kvällen arrangeras 
tillsammans med HIK.

15 Mar TORSDAG 
KL 20.30 Andrum. 
En vardagsmässa mitt i veckan.

18 Mar SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst. 
David Lund predikar. Alice Pers-
son. Kristoffer Heinevik m.fl. 
sjunger. Insamling till Equme-
niakyrkans pastorsutbildning. 
Skattkammaren. Kyrkfika.

21 Mar ONSDAG 
KL 10.00 Tid för reflektion. 
Välkommen till en stund av 
eftertanke och samtal

KL 10.30 Café PåGång. 
Välkommen till vårt öppna 
café!

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

22 Mar TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

25 Mar SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst 
Mogens Nielsen predikar. Kören 
SingNum sjunger. Vårgåvan. 
Skattkammaren. Kyrkfika.

26 Mar MÅNDAG 
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo.

KL 19.00 Andakt i Stilla veckan 
I andaktsrummet

27 Mar TISDAG 
KL 19.00 Andakt i Stilla veckan 
I andaktsrummet.

28 Mar ONSDAG 
KL 10.00 Tid för reflektion. 
Välkommen till en stund av 
eftertanke och samtal

KL 10.30 Café PåGång 
Välkommen till vårt öppna 
café!

KL 19.00 Andakt i Stilla veckan 
I andaktsrummet

29 Mar TORSDAG 
KL 19.00 Getsemanestund med 
nattvard. Mogens Nielsen predi-
kar. Lovisa Oscarsson sjunger.

30 Mar FREDAG 
KL 10.00 Långfredagsgudstjänst. 
David Lund predikar. Mogens 
Nielsen. Anders Ekström sjung-
er. Insamling till Equmeniakyr-
kan Region Öst. Inget kyrkfika.

1 Apr SÖNDAG 
KL 10.00 Påskdagsgudstjänst 
Mogens Nielsen predikar. 
David Lund. Helena Kallin m.fl. 
sjunger. Barnen medverkar i 
gudstjänsten. Kyrkfika.

Välkommen till Equmeniakyrkan 
i Hovslätt!
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Onsdagar 
10.30-12.30
Välkommen till en fikastund 

med god gemenskap!

En halvtimma innan, kl 10.00 

”Tid för reflektion”
Välkommen till en stund av eftertanke och samtal.

Länssjukhuset Ryhov 
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– 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!

Fira Påskveckan i Equmeniakyrkan Hovslätt
Under stilla vecka kommer vi att ha vår kyrka öppen för andakt.
Måndag, tisdag och onsdag kl. 19.00 är du välkommen 
till bön, bibelläsning och stillhet.
Skärtorsdagen kl. 19.00  – Getsemanestund med nattvard.
Långfredagen kl. 10.00  – Gudstjänst ”Korset”.
Påskdagen kl. 10.00 – Uppståndelsegudstjänst.

Låt oss under dessa dagar ta vara på möjligheten att tillsammans 
mötas inför det centrala i evangeliet: Jesus lidande, död och 
uppståndelse!

Varmt välkommen!

Torsdags- 
träffen
2018-02-08 kl.15.00 
I Axel Olins fotspår, Axel Olin är en 
okänd polarforskare från Visingsö. 
Erna M Andersson.

2018-03-08 kl. 15,00 
Hela Sverige bakar 
Stjärnbagaren Andrea Brändström.

2018-04-12  kl. 13,00 Vårlunch
2018-05-16 kl. 08,00 Vårresa

”Seniorakademin”  
1 torsdag/månad kl. 15.00-16.30.

2018-02-15 Att leva det nya livet
2018-03-15 Att se Gud i allt
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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
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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

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!

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

Förskoleplats
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Den 7 april i år firar 
Riad Yousef 10 år som 
pizzabagare här i 
Hovslätt! Som 10-åring 
lämnade Riad sin 
hembygd i nordöstra 
Syrien tillsammans 
med sin familj och 
hamnade så småning-
om i Västergötland i 
Sverige. 

Riad växte upp i en familj med 8 syskon 
i staden Kamishly i nordvästra Syrien. 
Hans pappa arbetade som bonde där. 
Hans familj var kristen, och tron & kyr-
kan har alltid varit en central och viktig 
del i familjens liv. När hans äldsta bröder 
tvingades in i militärtjänstgöring blev 
familjen väldigt oroliga och beslutade sig 
för att bryta upp och flytta till Sverige. 

Vid den här tiden var det inte många 
människor från Syrien som kom till Sve-
rige. I skolan var det få andra invandrare, 
och på så sätt fick jag lära mig språket 
snabbt och fick många svenska vänner, 
berättar Riad. 

Familjens släktingar drev en pizzeria 
i Lidköping, och på sin fritid började 
Riad att arbeta där. Riads äldre bröder 
startade en egen pizzeria i Tidaholm och 
driver fortfarande samma pizzeria – 25 
år senare. 

När en av Riads systrar gifte sig fick 
han syn på en tjej på bröllopsfesten. 
1998 gifte han sig med denna tjej, och de 
har idag 3 barn tillsammans, 7, 12 och 16 
år gamla. 

Riad och hans bror Rimon bestämde 
sig också för att starta en egen pizzeria 
och började titta sig omkring i Jönkö-
pings-trakten. När de fick nys om att 
pizzerian i Hovslätt var till salu åkte de 
hit – och fick direkt en känsla av att ”här 
ska vi vara”! De upplevde en värme i 
samhället och såg en stor potential med 
pizzerian. Den 7 april 2008 tog de över 
Pizzeria Santorin, och har alltså drivit 
pizzerian i 10 år nu. 

I Grekland finns en ö som heter Santo-
rini – men varför namnet Santorin?

”När den tidigare ägaren skulle starta 
pizzerian så stavade han fel, och därför 
blev det Santorin”, säger Riad och skrat-
tar. Han berättar att han gärna skulle 
vilja besöka den vackra lilla grekiska ön 
Santorini någon gång i framtiden. 

Man ser dig nästan alltid här på pizze-
rian – hur mycket jobbar du?

– Jag försöker vara ledig på lördagar, 
men annars jobbar jag alltid 6 dagar 
i veckan. Jag kommer hit vid 10-tiden 
varje morgon och är kvar fram till stäng-
ning. 

Riad är mån om att skapa en varm och 
skön atmosfär i mötet med kunderna. 
”Jag har koll på många människor som 
bor här i Hovslätt, de flesta köper pizza 
någon gång ibland”, säger han. 

Hur ofta äter du pizza själv?
– Nästan varje dag. Men nyckeln är att 
jag då bakar pizza med väldigt tunn deg, 
och så tar jag väldigt lite ost på pizzan. 
Och så äter jag inte så stora portioner. 

Vad betyder tron för dig idag?
– Tron är jätteviktig för mig. Det är verk-
ligen Guds ledning att jag är här idag. Jag 
tackar Gud dagligen – för livet, familjen 
och för mitt jobb. Tiden begränsar tyvärr 
mitt engagemang i kyrkan.  Men min 
familj går ofta på gudstjänst i Equme-
niakyrkan i Huskvarna, där Syrianska 
kyrkan firar gudstjänst varje söndagsef-
termiddag. Vid de stora kristna högti-
derna brukar vi åka till Skövde och fira 
gudstjänst, berättar han. 

Vi i Equmeniakyrkan Hovslätt önskar 
Riad och hans kollegor på Santorin Guds 
rika välsignelser och lycka till framöver!

//David Hjelmqvist

Faktaruta:
Namn: Riad Yousef
Ålder: 39 år
Kommer från: Kamishly i Syrien
Bor: Öxnehaga
Familj: Fru och tre barn
Fritidsintressen: Kolla på film och 
dokumentärer
Favoritpizza: Egen specialare med 
bacon, salami och kebabkött

10 år som pizzabagare i Hovslätt


