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2  PåGång

Under våren kommer vi att köra en tema-
serie i Equmeniakyrkan Hovslätt som vi 
kallar ”Steg för steg på trons väg”. Tema-
serien startar söndagen den 3 februari 
och sträcker sig över 7 gudstjänster och 
2 bibelstudier. Här i tidningen kan du läsa 
mer om tider, datum, rubriker och under-
teman för detta. 
Tanken med temaserien är att belysa att 
tron är en vandring som pågår hela livet. 
Jag tänker att varje människa befinner sig 
något slags i förhållande till kristen tro – 
alltifrån den som aldrig har hört talas om 
vad kristen tro handlar om och aldrig satt 
sin fot i någon kyrka – till den som varit 
kristen ett helt liv och tror sig veta det 
mesta om vad den kristna tron handlar 
om. 

Hur kan man vara kyrka i ett samhälle 
där allt detta ryms – med tanke på det 
uppdrag som Gud har gett oss: Att gå 
ut i hela världen och förmedla de goda 
nyheterna om honom till alla människor? 
Under denna temaserie vill vi adressera 
människors olika utgångspunkter och 
förutsättningar – och försöka ge verktyg 
till hur vi som kyrka – och vi som troen-
de kan möta människor med den goda 
hälsningen; att det finns en god Gud som 
har skapat oss – som älskar oss – och som 
vill gemenskap med oss – oavsett vilka vi 
är och varifrån vi kommer. 

För dem av oss som redan bär på en 
tro – så finns det alltid mer att upptäcka! 
Ingen av oss blir någonsin färdig i vår tro 
– utan livet är precis som rubriken säger: 
”Steg för steg på trons väg”. Välkommen 
att ta del av dessa tankar och funderingar 
– i gudstjänster – på bibelstudier – i samtal 
– eller i någon av våra smågruppsgemen-
skaper som vi erbjuder här i kyrkan. Vi 
pastorer finns alltid tillgängliga för samtal 
och andlig vägledning – och vi bär på en 
absolut tystnadsplikt. Kontakta gärna 
någon av oss om du vill bestämma tid för 
ett samtal om livet och tron – och allt vad 
det rymmer. 

Vår församlings vision lyder: En kyrka 
för hela livet – där mötet med Jesus Kristus 
förvandlar – mig, dig och världen. Vi 
önskar att denna vision ska få prägla allt 
det vi är och gör som kyrka – även denna 
temaserie! 

Till dig som läser detta och inte bär på 
en personlig tro – våga ta ett steg utanför 
din bekvämlighetszon för att se om det 
finns något bakom knuten. Våga inleda ett 
samtal om tro med någon i din närhet – 
plocka fram din gamla konfirmationsbibel 
– eller besök en kyrka! Om du tycker att 
det är ett för stort steg att komma på en 
gudstjänst så finns det många andra sam-
lingar att komma på – kanske någon av de 
konserter som vi inbjuder till under våren 
(läs mer om dessa här i tidningen)! Min 
övertygelse är att Gud vill gemenskap och 
relation med varje människa – och att vi 
får växa steg för steg på trons väg genom 
hela livet. 

David Hjelmqvist,  
pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt

”Steg för steg på trons väg”
Pastor och församlings-
 föreståndare:
David Hjelmqvist
Mobil: 0703-58 48 88
E-post: david.hjelmqvist@
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PåGång-redaktionen: 
Mats Kiland, Svante Kiland, Elisabeth 
Karlsson, Berthil Johansson.
Ansvarig utgivare: David Hjelmqvist

Torsdagsträffen
14 februari kl. 15,00  
Alla vill leva längre – men ingen vill bli gammal  Kjell Larsson.

14 mars kl. 13,00 Vårlunch Ulla och Torsten.

11 april kl. 15,00 Trädgårdsdax Åsa Karlsson.

16 maj Vårens utflykt: ”Gårdarna kring sjön” 
Närmare information samt anmälningsblankett kommer att finnas  
på kyrkans anslagstavla inom kort.
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Konsert med  
Vokalgruppen  
Intakt
För några år sedan hade vi en mycket 
uppskattad konsert med vokalgruppen 
Intakt här i kyrkan. 

Gruppen som består av sex personer 
bildades hösten 2013 vid Liljeholmens 
folkhögskola. Det finns flera kopplingar 
till Hovslätt i Intakt – bl.a. sjunger Sara 
Saldner alt i vokalgruppen. Sara har en 
stor del av sin släkt här i Hovslätt. 

Det blir en blandad repertoar i denna 
stämningsfulla konsert lörd 16 mars kl 
19.00. Fri entré. 

Efter konserten är du välkommen att 
stanna kvar på kaffe och fralla i kyrkan. 
Varmt välkommen

Välkommen till Equmeniakyrkan onsdagen den 
20 februari kl. 19:00
En kväll för dig som vill veta mer om hur det är 
i Kongo och hur Hovslätts IKs och Equmeniakyr-
kans gemensamma projekt – Basketplanen på 
Idrotsskolan i Kimpese lyckades!
Kaffe & fralla samt lotterier varvas med minnen 
i ord och bild! Varmt välkommen!

Kongo- 
kväll
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2 feb LÖRDAG 
KL 09.00 Församlingens årsmöte 
Frukost serveras kl. 09.00. Förhand-
lingarna inleds kl. 09.30. Insamling till 
skolprojekten i Rumänien.

3 feb SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst med årshögtid 
”Steg för steg på trons väg” 
David Hjelmqvist predikar. Madeleine 
Rootzén. Kören SingNum sjunger. För-
bön för Carina Eldebo, Smultronets nya 
förskolechef. Medlemsvälkomnande. 
Insamlingen delas mellan församlingen 
och Equmenia. Skattkammaren. Kyrkfika.

KL 17.00 Ekumenisk bön för Taberg-
sådalen. Vi möts i Missionskyrkan i 
Taberg.

4 feb MÅNDAG 
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo.

5 feb TISDAG 
KL 19.00 Releasekonsert Michael Jeff 
Johnson. Varmt välkommen på relea-
sekonsert med sångaren och låtskriva-
ren Michael Jeff Johnsson. Fri entré.  
Vi bjuder på mingelsnacks efteråt och det finns 
möjlighet att köpa en signerad bok.

6 feb ONSDAG 
KL 08.30 Fixargruppen 
Välkommen om du vill vara med och ta 
hand om våra lokaler!

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

7 feb TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet 
Efter bönen är du välkommen att stanna kvar 
och dricka kaffe i kyrkan.

KL 19.00 ”I Jesu fotspår” - studier om 
bibeln och det heliga landet. 
3 studiekvällar med Anders Linsmo om 
det Heliga landet - med möjlighet att 
följa med på en studieresa i juni.

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

10 feb SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst med dop ”Steg för 
steg på trons väg” David Lund predi-
kar. Susanne Lennartsson. Dop. Erika 
Bjurbäck m.fl. sjunger. Skattkammaren. 
Kyrkfika.

14 feb TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet 
Efter bönen är du välkommen att stanna kvar 
och dricka kaffe i kyrkan.

KL 15.00 Torsdagsträffen 
”Alla vill leva länge, men ingen vill bli 
gammal”. Kjell Larsson berättar.  
Servering.

17 feb SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst ”Steg för steg på 
trons väg” 
Kristina Gustafsson predikar. Hasse 
Paulsson. Ida Wingård sjunger. Söndags-
häng för barnen. Kyrkfika.

18 feb MÅNDAG 
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo 
Välkommen att vara med och r

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

KL 19.00 Idrottsskolan i Kimpese - 
infokväll. Berättelser, bilder och infor-
mation från Idrottsskolan i Kimpese, 
Kongo-Kinshasa. Kvällen arrangeras 
tillsammans med HIK.

21 feb TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet. 
Efter bönen är du välkommen att stan-
na kvar och dricka kaffe i kyrkan.

KL 19.00 Bibelstudie ”Steg för steg på 
trons väg”. ”Det är Gud som kallar 
människor” - ett bibelstudium om att vi 
får finnas med i Guds missionsuppdrag. 
Kristina Gustafsson undervisar.

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

22 feb FREDAG 
KL 10.30 ”Berthils timma”  
SAM-radio 98,5 direktsänder med 
Berthil Johansson, Hovslätt.

24 feb SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst med nattvard ”Steg 
för steg på trons väg”. David Hjelmqvist 
predikar. Emma Heinevik. Barnkören 
Smile sjunger. Barnen är med i hela 
gudstjänsten. Kyrkfika.

KL 18.00 En stund av bön & lovsång.  
Välkommen till en enkel stund inför 
Gud i bön, lovsång och tillbedjan.

28 feb TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet. 
Efter bönen är du välkommen att stanna kvar 
och dricka kaffe i kyrkan.

1 mar FREDAG 
KL 14.00 Världsböndagen - ekumenisk 
bönesamling i Norrahammars kyrka. 
Välkommen till Norrahammars kyrka 
för att be för vår värld. Efter bönesamlingen 
blir det servering i församlingshemmet.

2 mar LÖRDAG 
KL 14.00 Andakter på våra äldreboen-
den. Kristina Gustafsson och en sång-
grupp medverkar.

3 mar SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst ”Steg för steg på 
trons väg” David Lund predikar. Pär 
Martinsson. David Ruther m.fl. sjunger. 
Skattkammaren. Kyrkfika.

KL 17.00 Ekumenisk bön för Tabergså-
dalen. Vi möts i Missionshuset i Mån-
sarp.

4 mar MÅNDAG 
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo.

6 mar ONSDAG 
KL 08.30 Fixargruppen. 
Välkommen om du vill vara med och ta 
hand om våra lokaler!

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

7 mar TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.  
Efter bönen är du välkommen att stan-
na kvar och dricka kaffe i kyrkan.

KL 19.00 Bibelstudie ”Steg för steg 
på trons väg” ”Hur kan min tro växa 
oavsett vad som händer i mitt liv?” - ett 
bibelstudium om att leva i tro oavsett 
omständigheter. David Lund undervisar.

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

10 mar SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst ”Steg för steg på 
trons väg” Kristina Gustafsson predi-
kar. Simon Rundquist. Ungdomskören 
People sjunger. Insamling till Equmeni-
akyrkans pastorsutbildning. Skattkam-
maren. Kyrkfika.

14 mar TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet 
Efter bönen är du välkommen att stan-
na kvar och dricka kaffe i kyrkan.

KL 13.00 Torsdagsträffens vårlunch 
Varmt välkommen till en god lunch och 
trevlig gemenskap. OBS tiden - kl. 13.00.

16 mar LÖRDAG  
KL 19.00 Konsert med vokalgruppen 
Intakt. På nytt igen gläds vi åt att vi in-
bjuda er en stämningsfull konsert med 
vokalgruppen Intakt. Fri entré. Servering i 
kyrkan efter konserten.

17 mar SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst ”Steg för steg på 
trons väg”. David Hjelmqvist predikar. 
Ewa Saldner. Annika Gustafsson sjung-
er. Vårens temaserie avslutas. Skattkam-
maren. Kyrkfika.

18 mar MÅNDAG 
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo.

Välkommen till vårens samlingar  i Equmeniakyrkan Hovslätt!
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Välkommen till vårens samlingar  i Equmeniakyrkan Hovslätt!

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

– 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!

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

21 mar TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet. 
Efter bönen är du välkommen att stanna kvar och 
dricka kaffe i kyrkan.

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

24 mar SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst 
David Lund predikar. Gunnar Gustafsson. 
Barnkören Smile sjunger. Barnen är med i 
hela gudstjänsten. Kyrkfika.

28 mar TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet 
Efter bönen är du välkommen att stanna kvar och 
dricka kaffe i kyrkan.

31 mar SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst med nattvard. 
Kristina Gustafsson predikar. Sofia Rosén. 
Jessica Göthberg sjunger. Skattkammaren. 
Kyrkfika.

KL 18.00 En stund av bön & lovsång. 
Välkommen till en enkel stund inför Gud i 
bön, lovsång och tillbedjan.

1 apr MÅNDAG 
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo. 
3 apr ONSDAG 
KL 08.30 Fixargruppen. 
Välkommen om du vill vara med och ta hand 
om våra lokaler!

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

4 apr TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet. 
Efter bönen är du välkommen att stanna kvar och 
dricka kaffe i kyrkan.

KL 20.30 Andrum 
En enkel vardagsmässa med nattvard. Vi träf-
fas i andaktsrummet.

5-7 apr FRE - SÖN HAPPY - ungdomskonferens

5 apr FREDAG 
KL 19.00 HAPPY - kvällsmöte 
Lovsångsteam, predikan, förbön. Efteråt är 
det talkshow & café.

6 apr LÖRDAG 
KL 19.00 HAPPY - kvällsmöte

Lovsångsteam, predikan, förbön. Efteråt är 
det talkshow & café.

7 apr SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst 
David Lund predikar. Jacob Elmner. Lovsångs-
teamet GSus7 sjunger. Skattkammaren. Guds-
tjänsten sänds i närradion. Kyrkfika.

KL 17.00 Ekumenisk bön på Tabergstoppen. 
Vi ber för Tabergsådalen. Samling vid parke-
ringen på Tabergstoppen kl. 17.00.
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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, 0708-28 14 89

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

Ungdomskören ”People” 
Från åk 7 
Övar onsdagar kl.19.00 
Einar Lägermo, 0722-15 67 93

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

HAPPY

Photograpy  Workshop

UNGDOMSKONFERENSEN
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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.
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

Vill du också synas här? 
Kontakta Magnus Gustafson 
Tel 0721-85 03 04
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Det är nog få av oss som har lika bra koll 
på Hovslätt som Hasse Paulsson. Under 
sina 85 levnadsår har han varit Hovslätt 
trogen och alltid varit väldigt engagerad 
samhällslivet - i både Hovslätts Idrotts-
klubb, Equmeniakyrkan och Hembygds-
föreningen. 
1934 föddes Hasse här i Hovslätt, som 
det yngsta barnet tillsammans med fyra 
storasystrar. Hasses mamma har rötter 
ända tillbaka till 1700-talet i Hovslätt. 
När han föddes bodde det ca 900 perso-
ner i Hovslätt. 

Hasse gick sina första 
fyra år i skolan i Norra-
hammar, därefter fort-
satte han på läroverket 
i Jönköping. ”Men efter 
tre år befriades jag från 
detta, eftersom jag inte 
hade något riktigt läshu-
vud”, berättar Hasse. 

Som 14-åring började 
han jobba på Linnmans 
skyltfabrik här i Hovs-
lätt där han fick måla 

skyltar. Vid den här tiden hade Ingvar 
Kiland (som också var Hovslättsbo och 
tillhör vår församling) startat ett företag 
i Jönköping som sysslade med grafisk 
formgivning av olika slag. Som 17-åring 
fick Hasse jobb som lärling hos Ingvar 
och blev kvar där i drygt 15 år – och 
varje dag cyklade han in till jobbet från 
Hovslätt. 

I samma veva gick han även med i Mis-
sionsförsamlingen. Församlingen bestod 
då av ca 100 medlemmar. ”Det var en 
intressant väckelsetid med många evang-
elister som kom hit, och många nya 
människor kom till tro”, berättar Hasse. 
”Vid påsken 1951 välkomnades ett 15-tal 
nya medlemmar i församlingen som en 
följd av väckelsen”, fortsätter han. 

Efter denna väckelse behövde för-
samlingens lokaler både renoveras och 
byggas ut – och Hasse har varit väldigt 
engagerad i dessa renoveringar. 

Hasse var även mycket engagerad i 
församlingens barn- och ungdomsverk-
samhet, både som scout- och tonårsleda-
re. Han var också med och arrangerade 
många tonårsläger på bl.a. Strandgården 
utanför Halmstad. 

1968 fick Hasse jobb som instruktör 
på SMU i Jönköping. Under 7 års tid åkte 
han runt och stöttade olika SMU-fören-
ingar runt Jönköping och arrangerade 
mycket läger. Vid den här tiden var hans 
och hustrun Kerstins två söner små. ”Jag 
var oförståndig och jobbade alldeles för 
mycket och efter 7 år gick jag in i väg-
gen”, berättar han. 

Efter en tuff period av utmattning och 
sjukskrivning fick Hasse via arbetsför-
medlingen möjlighet att börja läsa på 
allmän linje på SVF (Södra Vätterbyg-
dens Folkhögskola). Efter studierna på 
SVF blev han erbjuden en lärartjänst på 
skolan och blev kvar där ända fram till 
pensionen år 1998 (med undantag för 
1,5 år då han vikarierade på Missionsför-
bundets huvudkontor i Stockholm, och 
1 år då han läste till Folkhögskolelärare i 
Linköping). 

När Hasse ser tillbaka på sitt arbetsliv 
konstaterar han: ”Det tog 10-15 år att 
återhämta mig från att ha gått in i väg-
gen. När det hände trodde jag knappt att 
jag skulle fylla 50 år. Men det gick med 
Guds hjälp, och nu är jag 85 år.”

Du går ju ofta under benämningen Mr. 
Hovslätt – vad beror det på?

Det beror nog på att jag har bott här 
länge – och har engagerat mig mycket i 
kyrka och föreningsliv. Dessutom har jag 
ganska bra koll på samhällets historia 
och utveckling, konstaterar Hasse.

Equmeniakyrkan Hovslätt gratulerar 
Hasse på 85-årsdagen och önskar dig 
Guds rika välsignelser över kommande 
dagar och år!

David Hjelmqvist

Faktaruta
Namn: Hasse Paulsson.
Ålder: 85 år (fyllde den 25 januari).
Familj: Hustrun Kerstin och sönerna Håkan och Staffan med familjer.
Fritidsintressen.:  Historia – både lokalt och globalt, fotografering (Hasse har 
bl.a. 40 000 diabilder hemma), kyrka och föreningsliv.
Läser just nu: Aposteln Paulus i Nya Testamentet  
– ”Paulus är oerhört intressant”, säger Hasse

En liten pratstund med Mr. Hovslätt – Hasse Paulsson

Foto: Magnus Thörewik


