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Välkomna till Hovslätt 
Jacob och Kristina!
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Vi ställs ofta inför olika val. Ibland stora 
val, ibland mindre val. 
”Vad ska jag ha på mig för kläder idag?”. 
”Vilken utbildning ska jag läsa efter gym-
nasiet?”. 
Att välja är inte alltid enkelt. För när vi 
väljer något – så väljer vi ju samtidigt 
bort något annat. En del av oss har stor 
beslutsångest inför val – för en del sker val 
på magkänsla – och för andra kräver varje 
val ett noga övervägande. 

Den 9 september är det åter dags för alla 
oss som har fyllt 18 år att ta vårt demokra-
tiska ansvar och gå till vallokalen för att 
rösta. Dessa dagar fram till valet fylls socia-
la medier, tidningar och nyhetsprogram av 
valdebatter, utfrågningar, valbarometrar, 
opinionsundersökningar och reklam för 
vilket parti som har de bästa svaren för 
vårt samhälle. Jag tycker personligen att 
det är svårt att veta hur man ska rösta. De 
flesta partier har ju goda ambitioner och 
vill att vårt samhälle ska bli bättre. I stora 
stycken skiljer det inte jättemycket mellan 
hur olika partier tänker i olika sakfrågor. 
Men så finns det vissa skiljelinjer och 
konkreta sakfrågor som gör att man ändå 
måste välja ett parti. 

Jag ska inte ge mig in i någon partipo-
litisk diskussion. Men jag tänker att vi 
som kristna har vi fått som uppdrag att ta 
hand om den här skapelsen och ta hand 
om våra medmänniskor. Och därför är 
kyrkans (och kristna individers) samhälls-
engagemang oerhört viktigt. 

Inför det här valet har jag lyssnat på 
många partiledardebatter och dueller i oli-
ka ämnen. Men de samtal som jag tycker 
har varit absolut bäst och mest givande är 
Equmeniakyrkans partiledarutfrågningar 
som äger rum i Vårgårda inför varje riks-
dagsval. I 50 år har denna goda tradition 
pågått – att alla partiledare för riksdagens 
partier kommer till Vårgårda för ett samtal 
om ideologi, värderingar och om varför 
just deras parti har de bästa lösningarna 
för att göra vårt samhälle ännu bättre. Om 

ni inte har lyssnat på dessa utfrågningar 
så rekommenderar jag varmt att ni går in 
på www.equmeniakyrkan.se och lyssnar 
på dessa samtal innan ni går till valurnan 
den 9 september. Dessutom är det otroligt 
befriande att få lyssna till utfrågningar 
när man låter personer tala till punkt på 
ett personligt och jordnära sätt. Jag har 
förstått i intervjuer att partiledarna själva 
har uppskattat dessa utfrågningar mycket 
– just för att dessa samtal har haft ett lite 
annat tonläge än många andra liknande 
samtal. 

Som sagt – det finns många olika typer 
av val. 

Det största valet av alla gjorde Gud själv 
när han VALDE att bli människa. ”Så älska-
de Gud världen att Han gav den sin ende 
son, för att de som tror på Honom inte ska 
gå under utan ha evigt liv”. Tänk att Gud 
har valt oss! Oavsett vilka vi är. Oavsett 
varifrån vi kommer. Oavsett hur våra 
omständigheter ser ut. Gud har valt oss 
oavsett! Det är stort! Det är evangelieum! 

Med önskan om en god hösttermin. 
//David Hjelmqvist,  
pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt
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Välkommen Kristina!
Hos Dig finns alla färger. Hos dig finns alla ord.   
Vartenda språk förstår Du som talas på vår jord.

Hos dig finns hela tiden, varenda lite dag.
Allt bär Du i ditt hjärta och där finns också jag böneboken.

Jag heter Kristina Gustafsson och kallas gärna Tinna. Jag och 
min man Gunnar är på gång att släppa ankar i  Vaggeryd för 
att tillsammans förtöja oss i Hovslätt.  
Så här i valtider kunde jag ju säga med glädjehurra ”jag blev 
utvald ” att jag får bli en del av arbetsteamet i Equmeniakyr-
kan Hovslätts församling, det känner vi båda stor glädje över. 
Tisdag 2 oktober blir den första arbetsdagen.

En del känner igen mig och en del av er känner jag igen. Det 
tycks ha hänt och händer mycket, nya bostadsområden växer 
upp och många nya ansikten att lära känna. Vi bodde i Hovs-
lätt tidigare, men då i andra sammanhang. Jag arbetade som 
sjuksköterska på barnkliniken Länssjukhuset Ryhov. 

2006 ordinerades jag till pastor och fick tjänst i Hånger 2 
mil söder om Värnamo. 2010 började jag i Vaggeryd Missions-
församling. 2012  flyttade vi till Vaggeryd och har trivts gott 
där. Just idag en helt vanlig onsdag i slutet av augusti har vi 
sålt vårt hus, för att hitta ett boende i Hovslätt med omnejd. 

Jag har olika intressen mer åt det kreativa hållet. Jag tror 
att Gud skapat oss alla med mer eller mindre förutsätting till 
att vara kreativa. Förhoppningsvis får jag inspirera dig för att 
också du ska hitta din gåva, så kan vi tillsammans skapa något 
vackert. Och det vackraste vi kan skapa är goda relationer. 

Jag  tycker om att djupdyka i bibeltexter och kan fängslas av 
ord. Men när det gäller att undervisa väljer jag att prata med 
ett vardagligt språk, så att det blir bekant och relevant för dig 
som kanske vill lyssna. Att möta människor i alla åldrar tillhör 
mitt intresse. Nu i veckan var jag för sista gången på Café Mö-
tesplats, ett socialt café som alla kyrkorna tillsammans med 
kommunen driver. Det var sorgligt, för jag kommer att sakna 
dom mötena. Människor som vågar dela livet utan att försöka 
dölja det som är svårt eller skämmigt.  Men jag hoppas att 
jag får lära känna många av er, även dig som kanske inte har 
någon tro på varken Gud eller människor.

Guds glädje och frid önskar jag dig
Kristina Gustafsson 

”Från psalm till gospel”
Kören SingNum möter Joel Hagen
En konsert där härliga körklanger blandas med virtuosa saxofonslingor.

Equmeniakyrkan Hovslätt  lördag 13 oktober 19.00
Med rötterna i Hovslätt har träblåsaren Joel Hagen nu hela världen som arbetsfält. Som 
flöjtist och saxofonist har han etablerat sig främst inom folkmusiken och turnerar regel-
bundet med folkmusikgruppen JAERV. På scen har han spelat live med bl.a. Sofia Karlsson, 
Göteborgs symfoniker, Samuel Ljungbladh samt med några av Japans främsta folkmusiker.  
Han medverkar på skivor tillsammans med bl.a. Maria Gustin Bergström, Tobias Hedlund 
Ensemble, Meek Men, Big Street och Java Gospel. Utöver frilansandet som musiker under-
visar Joel på LM Engströms Gymnasium i Göteborg.
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September
1 Sep LÖRDAG 
KL 17.00 Konfirmationsavslutning.

Kl. 15.30 - samkväm för konfirmander, led-
are, syskon och föräldrar!

Kl. 17.00 - Drama, bildspel och nattvardsan-
dakt - alla är välkomna!

2 Sep SÖNDAG 
KL 10.00 Konfirmationsgudstjänst 
David Hjelmqvist predikar. Konfirmander 
& ledare medverkar. Gsus7 lovsångsteam 
sjunger. Söndagshäng för barnen. Kyrkfika.

3 Sep MÅNDAG 
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo. 
Välkommen att vara med och rulla för-
bandsrullar till sjukhus i Kongo-Kinshasa.

5 Sep ONSDAG 
KL 08.30 Fixargruppen

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

6 Sept TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.

8 Sep LÖRDAG 
KL 10.00 Tillsammansdag på SVF. 
Mer information om dagen finns på hemsi-
dan samt på affischer i kyrkan. Anmälan.

9 Sep SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst. 
David Hjelmqvist predikar. Mia Hjelm-
qvist, Andreas och Patrik Lägermo sjunger. 
Barnvälsignelse. Skattkammaren startar för 
terminen. Kyrkfika.

12 Sep ONSDAG 
KL 18.30 Äktenskapskurs 
Anmälan. Kursen arrangeras tillsammans 
med Slättenkyrkan i Norrahammar och 
Tabergs Missionskyrka.

13 Sep TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.

KL 15.00 Torsdagsträffen. 
”Vår säkerhet” - vi får besök av kommunens 
räddningstjänst. Servering.

KL 20.30 Andrum. 
En enkel vardagsmässa med nattvard. Vi 
träffas i andaktsrummet.

16 Sep SÖNDAG 
KL 10.00 Installationsgudstjänst. 
Pastorsinstallation för Kristina Gustafsson 
och David Lund. Peter Bernhardsson. David 
Hjelmqvist. Kören SingNum sjunger. Skatt-
kammaren. Kyrkfika.

17 Sep MÅNDAG 
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo..

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

20 Sep TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

23 Sep SÖNDAG KL 10.00 Gudstjänst. 
David Lund predikar. Barnkören Smile 
sjunger. Skattkammaren är med i gudstjäns-
ten. Kyrkfika.

26 Sep ONSDAG KL 18.30 Äktenskapskurs 
Anmälan. Kursen arrangeras tillsammans 
med Slättenkyrkan i Norrahammar och 
Tabergs Missionskyrka.

27 Sep TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.

KL 20.30 Andrum 
En enkel vardagsmässa med nattvard.  
Vi träffas i andaktsrummet.

30 Sep SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst med nattvard. 
David Hjelmqvist predikar. Erika Bjurbäck 
m.fl. sjunger. Skattkammaren. Kyrkfika.

Oktober
1 Okt MÅNDAG 
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo

3 Okt ONSDAG KL 08.30 Fixargruppen

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

4 Okt TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.

7 Okt SÖNDAG KL 10.00 Missionsgudstjänst 
Marian Paduret från Rumänien predikar. 
David Hjelmqvist. Kören People sjunger. 
Information om skolprojekten i Rumänien 
vid kyrkfikat. Insamling till Equmenia Riks. 
Skattkammaren.

10 Okt ONSDAG KL 18.30 Äktenskapskurs 
Anmälan. Kursen arrangeras tillsammans 
med Slättenkyrkan i Norrahammar och 
Tabergs Missionskyrka.

11 Okt TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

KL 13.00 Torsdagsträffens höstlunch 
Välkommen till en god lunch med trevlig 
gemenskap. OBS tiden - kl. 13.00.

KL 20.30 Andrum 
En enkel vardagsmässa med nattvard.  
Vi träffas i andaktsrummet.

13-14 Okt LÖR - SÖN 
Församlingen ansvarar för serveringen på 
Hela Människan

13 Okt LÖRDAG 
KL 19.00 Konsert SingNum & Joel Hagen 
Fri entré. 

14 Okt SÖNDAG KL 10.00 Gudstjänst 
Kristina Gustafsson predikar. Barnkören 
Smile sjunger. Scoutinvigning. Skattkamma-
ren är med hela gudstjänsten. Insamling till 
Equmenia Hovslätt. Kyrkfika.

15 Okt MÅNDAG 
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo

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

KL 18.30 Äktenskapskurs 
Måltid, föredrag samt enskilda parsamtal. 
Anmälan. Kursen arrangeras tillsammans 
med Slättenkyrkan i Norrahammar och 
Tabergs Missionskyrka.

18 Okt TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

20 Okt LÖRDAG 
KL 14.00 Andakter på våra äldreboenden 
David Hjelmqvist och sånggrupp medver-
kar.

21 Okt SÖNDAG KL 10.00 Gudstjänst 
Predikostolsbyte. David Kyobe (präst i Mån-
sarp) predikar. David Hjelmqvist. Svenne Jo-
hansson sjunger. Skattkammaren. Kyrkfika.

24 Okt ONSDAG KL 18.30 Äktenskapskurs 
Anmälan. Kursen arrangeras tillsammans 
med Slättenkyrkan i Norrahammar och 
Tabergs Missionskyrka.

25 Okt TORSDAG  
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

KL 20.30 Andrum 
En enkel vardagsmässa med nattvard. Vi 
träffas i andaktsrummet.

28 Okt SÖNDAG KL 10.00 Gudstjänst 
Kristina Gustafsson predikar. Mia Hjelm-
qvist och Instrument of Praise sjunger. 
Barndop. Skattkammaren. Kyrkfika.

29 Okt MÅNDAG 
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo 
Välkommen att vara med och rulla för-
bandsrullar till sjukhus i Kongo-Kinshasa.

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

November
1 Nov TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

3 Nov LÖRDAG KL 10.00 Gudstjänst  
med nattvard. Alla helgons dag. David 
Hjelmqvist predikar. Lovisa Oscarsson 
sjunger. Tacksägelse för de som under året 
har fått flytta hem till Herren. Insamling till 
Equmeniakyrkan - Region Öst.

4 Nov SÖNDAG KL 10.00 Gudstjänst 
David Lund predikar. Erika Bjurbäck m.fl. 
sjunger. Skattkammaren. Kyrkfika.

Välkommen till sommarens samlingar  
i Equmeniakyrkan i Hovslätt!
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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 andaktsrummet varannan torsdag kl. 20.30-21.15 

Välkommen!

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!

Jag heter Jacob Elmner och kommer 
från Tenhult.
Jag är 20 år och gillar att lyssna på musik, titta på sport 
och att laga mat. Det bästa jag vet är att åka skidor 
och snowboard uppe i fjällen. Jag tog studenten 2016 i 
Jönköping och gick där ut från restauranglinjen. Efter 
det så jobbade jag som kock i Jönköping i 14 månader. 
Det senaste året så har jag gått på Bibelskolan Livskraft 
i Aneby. Det var ett fantastiskt år, där jag fick se mer av 
vem Gud är och fick en bra chans att se mer av vem jag 
själv är och vad jag kan göra med det jag har. Jag har 
under min uppväxt varit mycket i kyrkan och under 
min gymnasietid och när jag jobbade som kock funnits 
med som hjälpledare i ungdomsarbetet i Tenhult. Har 
också funnits med på Nyhem, andra ungdomsläger och 
konferenser som hjälpledare och förebedjare. 
Jag är väldigt förväntansfull och tycker att det ska bli 
väldigt roligt att gå in i den här tjänsten. 

Ny ungdomsledare i Hovslätt.  
Välkommen Jacob! 

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 tillsam-
mans. Därför erbjuder vi dig möjligheten att finnas med i 
en smågruppsgemenskap. 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

Mats Ringkvist, smågruppssamordnare i Equmeniakyrkan 
Hovslätt – Tel 0730-52 26 28

SMÅGRUPPER UNGDOM: Jacob Elmner 
Mobil: 0761-85 03 79 

Torsdags- 
träffen
2018-09-13 kl.15 
Vår säkerhet 
Kommunens räddningstjänst.

2018-10-11 kl.13.00 
Höstlunch 
Ulla och Torsten.

2018-11-08 kl. 15,00 
Min ryggsäck har många fack 
Mats Gunnarsson.

2018-12-13 kl. 10,00 
Luciafirande 
Smultronbarnen och en lokal sånggrupp.
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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

www.equmeniakyrkanhovslatt.se

Ordförande Equmenia Hovslätt: 
Ida Ekebäck
 
Mer information:
www.equmenia.se

Måndagen den 30 juli så åkte 28 ungdomar 
och 3 ledare ner till Strandgården. 
Det var ett fantastiskt läger, trots alla brand-
larm. På lägret fanns 165 ungdomar samt 
ledare, som kom ner med en förväntan på 
vad Gud skulle göra samt att ha roligt till-
sammans och hitta nya vänner. Vi fick lyssna 
på grym undervisning både på de valfria 
seminarierna samt på kvällsmötena. Det var 
en varm vecka så vi fick mycket tid för bad 
och strandaktiviteter. 

Det fanns många aktiviteter att välja på, 
vad man ville göra på eftermiddagarna, som 
t.ex. amerikansk fotboll i vattnet, beach vol-
leyboll, golf, fototävling eller bara en vanlig 
promenadrunda, mm. På onsdagen bjöds det 
på beachparty nere på stranden med dans, 
lekar och hamburgare, (som stektes i köket 
och som inte var grillade på stranden). Detta 
var också då ett gyllene tillfälle för ungdo-
marna att inviga den nya ungdomsledaren 
Jacob Elmner, genom att kasta honom i 
havet med kläderna på, men han bjöd upp 
till kamp. 

Under lägret så samlade vi ihop pengar 
till två olika projekt. Det ena var skor till 
rumänska barn och det andra projektet var 
till unga kvinnor i Uganda så att de skul-
le kunna få en säker förlossning. Lägret 
samlade totalt ihop 36 000 kronor, vilket är 
otroligt bra. 

Efter att ha dansat ringdans och hoppat på 
disco hela fredagsnatten, så åkte alla glada 
och framför allt trötta ungdomar hem på 
lördagen efter en fantastisk vecka på strand-
gården. Vi ser fram emot nästa år och tror 
att det kommer bli minst lika bra då. 

Jacob Elmner

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

Öppet för dig 8-21
alla dagar

Spar tid och pengar!
Handla nära
hemma i Hovslätt!

Alltid öppet 7-22

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

Hägervägen 4
 556 26 Jönköping
Tel: 0707-31 05 10, 036-762 47
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87-åringen med de goda kakorna  
och den välfyllda kalendern

För många Hovslättsbor är Elsie Lennartsson ett välkänt an-
sikte. Mycket på grund av att man ofta ser henne åka runt i 
samhället på sin elrullstol precis som på bilden. 
Efter att ha drabbats av en stroke för snart 19 år sedan har 
elrullstolen blivet oerhört viktig för Elsie – som därmed kan ta 
sig runt och hitta på olika saker. ”Hade jag inte haft den vet jag 
inte vad jag skulle ha gjort”, säger Elsie. 

Elsie föddes i Lekeryd 1931 och växte upp där tillsammans 
med sina föräldrar och syskon. Pappan drev ett sågverk och 
var även ordförande under en period i Missionshuset i Lekeryd 
där familjen var väldigt aktiva. I samma församling växte även 
Sigvard upp. När Elsie var 15 år blev hon och Sigvard ett par. 
Efter ett år på Södra Vätterbygdens Folkhögskola och lite annat 
så gifte sig Elsie och Sigvard 1953 – och då hittade de även ett 
hus i Hovslätt. Direkt blev de engagerade i Missionsförsamling-
en här i Hovslätt, och Elsie blev snart ledare för olika verksam-
heter, och så småningom även scoutchef. Under de kommande 
tolv åren fick de även sina fyra barn, Magnus, Ulric, Charlotte 
och Ann-Sofie. Under barnens tidiga år var Elsie hemma och 
skötte markservicen medan Sigvard jobbade som traktorförsäl-
jare. 

När yngsta dottern skulle börja skolan var Elsie sugen på att 
komma ut i arbetslivet och började åka runt och demonstrera 
kaffe för Gevalia. Men efter några år fick hon anställning på 
Folktandvården. Många som har vuxit upp runt Jönköping 
känner säkert igen Elsie som ”fluortanten” som kom till skolan 
med jämna mellanrum för att stärka barnens munhygien. Fort-
farande kan Elsie mötas av glada tillrop av tidigare elever som 
känner igen henne från den tiden. 

1998 och 1999 var två väldigt omtumlande år för Elsie. Först 
dog hennes älskade man, Sigvard. Året där-
på drabbades hennes son, Ulric, av en allvar-
lig stroke, som förändrade tillvaron för hela 
familjen. Och kort därpå så fick hon själv 
en stroke, som slog ut hela hennes vänstra 
sida. Sedan dess har hon fått använda sin 
elrullstol för att ta sig fram. 

Men Elsie är verkligen en kämpe, och har 
trots en del tuffa motgångar alltid kämpat 
sig tillbaka. ”Det måste gå – det är bara att 
kämpa på och försöka vara positiv”, säger 
Elsie. 

Hon tillägger även: ”Utan min tro hade jag aldrig klarat det”. 
”Jag tackar Gud varje morgon när jag stiger upp, och varje kväll 
innan jag går och lägger mig”. 

Elsie är en väldigt aktiv 87-åring. På köksbordet, bredvid kak-
fatet med de goda hembakta kakorna, ligger en kalender som 
är välfylld med anteckningar. ”Jag måste vara med på allt – jag 
vill inte missa något”, berättar hon. Och säger att hon försöker 
vara med på de flesta samlingar som äger rum i Hovslätt, i såväl 
de olika kyrkorna som i bostadsföreningen som i annat fören-
ingsliv i samhället.  Och Elsie är en trogen gudstjänstbesökare i 
Equmeniakyrkan Hovslätt. 

Hur har församlingen förändrats under dessa 65 år som du 
har bott här?

”Församlingen har ju vuxit väldigt mycket – och jag tyck-
er att det är väldigt roligt. Jag älskar att lära känna nya 
människor. Tidigare, när vi inte hade kyrkfika varje söndag 
så brukade jag alltid försöka bjuda hem nya människor efter 
gudstjänsten, men nu är det ju fika varje söndag i kyrkan. Men 
jag försöker prata med de nya som jag träffar”, berättar Elsie.  

Jag tackar Elsie för den goda pratstunden och för de goda 
kakorna!

David Hjelmqvist

Faktaruta
Namn: Elsie Lennartsson
Ålder: 87 år
Bor: Hägervägen i Hovslätt
Familj: Sönerna Magnus och Ulric (som bor i Hovslätt  
med sina fruar) samt döttrarna Charlotte och Ann-Sofie  
(samt 10 barnbarn och 7 barnbarnsbarn)


