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2  PåGång

är älskad, bara för att du är den du är. Inte 
för några goda gärningar du har gjort, eller 
vill göra, eller att du har en skön attityd. 
Utan för att du är älskad så högt att Gud 
offrade sina blodsdroppar för just dig. Jag 
bär på en tro som säger att Gud har skapat 
oss och söker efter vår gemenskap.

Så vad kan vi mer göra för att lära känna 
varandra och tillsammans lära känna Gud? 
Under vårterminen kommer vi starta en 
ALPHA-kurs. Exakt hur den kommer att 
se ut, eller när den startar är inte bestämt. 
Men vi vänder oss framförallt till dig som 
inte tror att du passar in i en församling 
eller som verkligen inte har bett att få veta 
något om Gud eller har det så bra i livet att 
du inte behöver fundera över livets frågor. 
För dig och många fler är denna kursen 
en inspirerande ögonöppnare och givetvis 
tillfälle till god mat-gemenskap.

Men först har vi mycket annat som är 
planerat. Rätt som det är står julen och 
knackar på. Också i vår kyrka vill vi er-
bjuda samlingar som på olika sätt berör 
julens budskap med Jesus i centrum. 
Så välkommen till vår barn- och ungdoms-
verksamhet, gudstjänster, andakter, stick-
caféer, julmarknad, julkonserter m m. Så 
kanske vi är många som kan hitta varan-
dra där i vimlet och bestämma en tid för 
ett möte med livets berättelser. 

Vi som är anställda vill självklart gärna 
möta dig och dina funderingar i livet, vi 
pastorer har även tystnadsplikt. 
På vår hemsida kan du hitta våra kontakt-
uppgifter.

Guds glädje och 
välsignelse över 
dig

Kristina 
Gustafsson  

pastor i 
Equmeniakyrkan 

Hovslätt

Pastor och församlingsföreståndare:
David Hjelmqvist
mobil: 0703-58 48 88
e-post: david.hjelmqvist@
equmeniakyrkanhovslatt.se

Pastor: 
David Lund
mobil : 0763-19 10 17
e-post: david.lund@ 
equmeniakyrkanhovslatt.se

Pastor:  
Kristina Gustafsson 
mobil: 0706-99 23 56 
e-post: kristina.gustafsson@ 
equmeniakyrkanhovslatt.se

Ungdomsledare:
Jacob Elmner 
mobil: 0761-85 03 79 
e-post: jacob.elmner@ 
equmeniakyrkanhovslatt.se

Equmeniakyrkan Hovslätt:
plusgiro: 17 16 17-4
bankgiro: 466 78 38
swish: 123 282 67 25

Equmenia – vårt ungdomsarbete 
Equmenia Hovslätt
bankgiro: 610-6389
swish: 123 617 78 51

Förskolan Smultronet
Björkbackavägen 2 
556 28 Jönköping

Rektor:  
Carina Eldebo
Tel: 036-31 06 92, 31 06 93
forskolechef@smultro.net

Internet:
Equmeniakyrkan Hovslätt
www.equmeniakyrkanhovslatt.se

Förskolan Smultronet
www.forskoleinfo.com

Equmeniakyrkan Region Öst:
www.equmeniakyrkan.se/regionost

Equmeniakyrkan i Sverige:
www.equmeniakyrkan.se

PåGång-redaktion: 
Berthil Johansson, Elisabeth Karlsson, 
Mats Kiland
Grafisk form: Anna Lägermo 
Ansvarig utgivare: David Hjelmqvist
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TILL JORDENS YTTERSTA GRÄNS
Under läsåret 2019/20 kommer vi att ha temat 
”Till jordens yttersta gräns” i våra gudstjänster m.m. 
Vi kommer att utgå från Apostlagärningarnas berättelser. 

DET GODA SAMTALET
Jag känner mig upprymd och väldigt rik! 
Har vi fått barnbarn i familjen? Nej. Har 
jag vunnit pengar? Nej. Ska jag få åka 
iväg på en efterlängtad resa? Nej, inte 
det heller. Jag tänker på och summerar 
helt enkelt alla goda samlingar och möten 
med människor som jag fått möta under 
vår gemensamma Bibelskola tillsammans 
med Slättenkyrkan. 

Glädjen jag känner och kanske även du, 
kommer troligen snart att falla i glömska. 
För så är det med oss människor. Våra 
känslor är väldigt beroende på samman-
hanget.  Men all den undervisning och 
alla de tillfällen som på olika sätt har 
berört våra hjärtan. Vad gör vi av det?

Carin Dernulf, som är pastor och Equ-
menias generalsekreterare, predikade på 
avslutningsgudstjänsten av Bibelskolan. 
Hon satte fingret exakt på det som jag 
bär och kanske också du. Allt det goda 
vi varit med om, får vi vara tacksamma 
över, men det är ju nu det börjar och hur 
kan det se ut?

På vilket sätt luftar och pratar vi om det 
vi hört och det som berört? Är det ens 
viktigt för oss att berätta om det som be-
rör oss? Jo, jag tror att vi som människor 
ännu mer behöver dela vad vi tänker på, 
oroas över, tvivlar på, tror och känner 
visshet om.  

Jag vill uppmuntra dig att våga finna en 
person i din omgivning, där du ärligt 
kan berätta vad ditt hjärta bär på. Det 
kan vi göra vare sig vi har en tro på Gud 
eller inte. Men kanske i just det mötet, 
kommer en tredje person, liksom vänligt 
och ödmjukt sätta sig ner och lyssna på 
samtalet.

För mig är den personen Jesus Kristus, 
sann människa, som inte är hindrad av 
våra dimensioner eller vårt mörker. På 
samma gång sann Gud, som har makten 
att ta av dig din börda. Som också med 
din tillåtelse, kan fylla ditt hjärta med 
mening, glädje och förståelse över att du 
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”DITT ORD ÄR MINA FÖTTERS LYKTA...”
 Vilket är ditt favoritbibelord?

Mats Kiland:

Fil 4:7

”Då skall Guds frid, 
som är mera värd än 
allt vi tänker, ge era 
hjärtan och era tankar 
skydd i Kristus Jesus.”

Susanne Lennartsson:

Matt 10:29-31

”Säljs inte två sparvar 
för en kopparslant?
Men ingen av dem 
faller till marken utan 
att er fader vet om det. 
Och på er är till och 
med hårstråna räknade. 
Var alltså inte rädda! Ni 
är mer värda än aldrig 
så många sparvar.”

Inger Magnusson:

Psalm 71:3-4

”Var min klippa dit jag 
kan fly, borgen där jag 
finner räddning. Ja, du 
är min klippa och min 
borg. 
Befria mig, Gud, ur 
de ondas grepp, rädda 
mig undan gudlösa 
våldsmän.”

Siv Lägermo:

Psalm 73:23-26

”Men nu är jag alltid 
hos dig, du håller mig 
vid handen.
Du leder mig efter din 
vilja, du för mig på 
härlighetens väg.
Äger jag dig i himlen 
önskar jag ingenting på 
jorden.
Min kropp och mitt 
mod må svika, men jag 
har Gud, han är min 
klippa för evigt.”

TILL JORDENS YTTERSTA GRÄNS
Under läsåret 2019/20 kommer vi att ha temat 
”Till jordens yttersta gräns” i våra gudstjänster m.m. 
Vi kommer att utgå från Apostlagärningarnas berättelser. 

Med stor musikalitet och 
kärlek till gospeln sprider 
sångarna i Ashira Gospel 
Choir så mycket glädje där 
de drar fram. De bjuder på 
kraftfull sång till ett ösigt 
och tajt komp. Att gospel 
betyder ”glatt budskap” 
råder inga tvivel om efter 
en konsert med dem.

Ashira Gospel Choir har 
sin hemvist i Glimåkra i 
norra Skåne och består av 
ett tjugotal ungdomar. En 
av dem är Lina Wissö som 
är uppvuxen i Hovslätt. 
Hon skickar här en häls-
ning till er alla:

KONSERT MED ASHIRA GOSPEL CHOIR Vi är Ashira Gospel Choir 
från Glimåkra Folkhög-
skolas gospellinje. Vi får 
chansen att under ett år 
utvecklats musikaliskt till-
sammans och samtidigt 
lovsjunga Gud! 
Våra veckor är fyllda av 
övning och gemenskap 
och vi kommer att åka 
ut många helger under 
året för att gospla ihop 
med olika församlingar 
eller på olika event. 
Vi är supertaggade på 
att komma till Hovslätt 
för att gospla med er, 
hoppas ni är beredda 
på sång, dans och 
gemenskap med Gud. 

Mvh Lina Wissö  :)
FREDAG 29 NOVEMBER 19.00  •  FRI ENTRÉ

Sven Lägermo:

Rom 8:1-4

”Nu blir det alltså ingen 
fällande dom för dem 
som tillhör Kristus Jesus.
Ty den andliga lag som 
gäller för livet i Kristus 
Jesus har gjort mig fri 
från syndens och dödens 
lag.
Det som lagen inte 
kunde göra, eftersom 
den kom till korta inför 
vår köttsliga natur, det 
gjorde Gud. Då han lät 
sin egen son bli lik en 
syndfull människa
och sände honom som 
ett syndoffer, dömde han 
synden i människan.
Därmed kunde lagens 
krav på rättfärdighet 
uppfyllas hos oss som 
lever efter vår ande och 
inte efter vår köttsliga 
natur.”

TORSDAGSTRÄFFENS 
LUCIAFIRANDE

Luciatåg med Smultronbarnen
Sång av Hovsångarna • Servering

TORS 12 DECEMBER 10:00 
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2 nov LÖRDAG
Kl 10:00 Allhelgonagudstjänst 
med nattvard
David Hjelmqvist predikar, Maria 
Hamretz sjunger, tacksägelse för de som 
under året har fått flytta hem till Herren, 
insamling till Equmeniakyrkan Region 
Öst

3 nov SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
”Modiga problemlösare – Apg 6” David 
Lund predikar, Susanne Lennartsson, 
Sara Saldner sjunger, barnvälsignelse, 
Söndagshäng för barnen. Kyrkfika 

Kl 17:00 Ekumenisk bön på 
Tabergstoppen
Vi ber för Tabergsådalen. Samling vid 
parkeringen på Tabergstoppen.

6 nov ONSDAG
Kl 8:30 Fixargruppen
Välkommen om du vill vara med och ta 
hand om våra lokaler. 

7 nov TORSDAG
Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Efter bönen är du välkommen att stanna 
kvar och dricka kaffe i kyrkan.

10 nov SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
”När första stenen faller – Apg 7” Jacob 
Elmner predikar, Emma Heinevik, barn-
kören Smile, insamling till Equmenia 
Riks. Barnen är med hela gudstjänsten. 
Kyrkfika 

11 nov MÅNDAG
Kl 15:00 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla 
förbandsrullar till sjukhus i Kongo-
Kingshasa.

13 nov ONSDAG
Kl 18:30 Stickcafé
Välkommen att vara med och sticka, 
sy, virka - eller bara umgås!

14 nov TORSDAG
Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Efter bönen är du välkommen att stanna 
kvar och dricka kaffe i kyrkan.

Kl 15:00 Torsdagsträffen
”Från fängelsevård till församlingsvård” 
Daniel Lundstedt berättar. Servering

Kl 20:00 Andrum
En enkel vardagsmässa med nattvard. 
Vi träffas i andaktsrummet.

17 nov SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
”Vatten är tjockare än blod – Apg 8” 
Kristina Gustafsson predikar, Ewa Saldner,
David Hjelmqvist, Erika Bjubäck m fl 
sjunger, nya medlemmar välkomnas till 
församlingen, barnvälsignelse, Skatt-
kammaren. Kyrkfika 

21 nov TORSDAG
Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Efter bönen är du välkommen att stanna 
kvar och dricka kaffe i kyrkan.

VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS SAMLINGAR I EQUMENIAKYRKAN HOVSLÄTT 

 VÄLKOMMEN TILL

JULKONSERT
         EQUMENIAKYRKAN HOVSLÄTT

Biljetter:
ICA HOVSLÄTT  •   EQUMENIAKYRKAN HOVSLÄTT
WWW. EQUMENIAKYRKANHOVSLATT.SE

ÖVERSKOTTET FRÅN ÅRETS JULKONSERTER GÅR TILL SKOLPROJEKT I RUMÄNIEN.
FÖRRA ÅRETS JULKONSERTER INBRINGADE HELA 28.500 KR TILL IDROTTSSKOLAN I KIMPESE.

Fredag 6 december kl 19:00

Lördag 7 december kl 16:00 & 19:00
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VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS SAMLINGAR I EQUMENIAKYRKAN HOVSLÄTT 
23 nov LÖRDAG
Kl 14:00 Equmenias julmarknad
Lotterier, försäljning, aktiviteter för 
barnen, servering m.m.

24 nov SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst med nattvard
”Gud ser till potentialen – Apg 9” David 
Hjelmqvist predikar, Hasse Paulsson, 
Anton Bülow m fl sjunger, Skatt-
kammaren. Kyrkfika 

25 nov MÅNDAG
Kl 15:00 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla 
förbandsrullar till sjukhus i Kongo-
Kingshasa.

27 nov ONSDAG
Kl 18:30 Stickcafé
Välkommen att vara med och sticka, 
sy, virka - eller bara umgås!

28 nov TORSDAG
Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Kaffeservering efteråt.

Kl 20:00 Andrum
En enkel vardagsmässa med nattvard. 
Vi träffas i andaktsrummet.

29 nov FREDAG
Kl 19:00 Konsert
Kören Ashira Gospel Choir från Glimåkra 
Folkshögskola

1 dec SÖNDAG
Kl 10:00 Adventsgudstjänst
”Ett nådens år” David Lund predikar,  
Simon Rundquist, Adventskören, 
Skattkammaren. Adventsfika

Kl 17:00 Ekumenisk bön på 
Tabergstoppen
Vi ber för Tabergsådalen. Samlingen är 
denna gång i Månsarps Missionshus.

5 dec ONSDAG
Kl 8:30 Fixargruppen
Välkommen om du vill vara med och ta 
hand om våra lokaler. 

28 nov TORSDAG
Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Efter bönen är du välkommen att stanna 
kvar och dricka kaffe i kyrkan.

6 dec FREDAG
Kl 19:00 Julkonsert
Stor julkonsertskör, solister och musiker. 
Biljett krävs. Överskottet från julkon-
serterna går till skolprojekt i Rumänien.

7 dec LÖRDAG
Kl 16:00 Julkonsert
se ovan

Kl 19:00 Julkonsert
se ovan

8 dec SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
”Gud gör inte skillnad på folk – Apg 
10” Kristina Gustafsson predikar, Sven 
Grimm, Linnea och Efraim Kiland 
sjunger, Skattkammarens julavslutning. 
Kyrkfika 

Genom utbildning kan man nå en 
långsiktig förändring.

I Rumänien är det inte självklart att 
man låter sina barn gå i skolan även om 
det är skolplikt. Barnens skolgång är 
gratis, men föräldrarna får bekosta allt 
runtomkring; pennor, skrivböcker och 
gympakläder m m. När man inte har råd 
med det är den enklaste lösningen att 
inte skicka barnen till skolan... 

Även om barnen kommer iväg till skolan 
stöter de ofta på motgångar. Många 
föräldrar är analfabeter och kan inte 
stötta sina barns skolgång på det sätt 
som behövs. 

Genom Sam-Hjälp är Equmenia-
kyrkan Hovslätt med och 
stöder skolprojekt runt staden 
Bacau. Att få extra hjälp och 
stöd så att man slutför hela 
grundskolan är livsavgörande.

Syftet med skolprojekten:

• Stimulera för att fullfölja 
sin skolgång och förhopp-
ningsvis vilja utbilda sig 
vidare.

• Öka självförtroendet och 
stärka självbilden.

• Ge lika villkor för eleverna 
genom extra stöd för dem 
som inte har stöd hemifrån.

• Göra skolan rolig!

Skolprojekten fortsätter, efter den ordi-
narie skoldagen och innehåller under-
visning i fyra ämnen: rumänska, mate-
matik, idrott (icke-formella aktiviteter) 
och ”livskunskap”. Just livskunskap är 
det ämne som alla säger är roligast och 
bäst. Där talar man om etik, moral, allas 
lika värde, att allas åsikter ska få komma 
fram, samarbete, teambuilding, konflikt-
lösning etc.

UTBILDNING ÄR FRAMTID

I den rumänska skolan är grupparbeten 
obefintliga, men här får barnen på ett 
lekfullt sätt lära sig att samarbete kan 
leda till positiva resultat. Och att man 
kan glädjas tillsammans.

I år går överskottet från julkonserterna 
till skolprojekten. Genom dem kan 
barnen se att den framtid de drömmer 
om kan finnas inom räckhåll. Genom aktiviteter och lekar lär barnen sig att 

samarbete ofta är en väg till framgång.

Vägen till en framtid med möjlighet att försörja sig går genom 
utbildning och är en långsiktig satsning på ett bättre liv.
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Skattkammaren från 4 år
Ett fartfyllt och spännande
program med drama, sång,
musik och andra kul aktiviteter.
söndagar 10.00-11.20
Linnea Rydetorp, 0702-35 27 55

Spårarscout åk 2-3
En form av ”för-scout” med en
hel del skoj både ute och inne.
torsdagar 18.30-19.30
Andreas Lägermo, 0703-644 632

Upptäckarscout åk 4-6
Häftig scouting såväl ute som 
inne, lek och allvar, hajker och 
läger.
måndagar 18.30-19.45 
Anders Elm, 0702-98 94 19

Äventyrarscout från åk 6
”Vi är vad vi heter”
varannan måndag 18.30-20.30
Peter Ljungberg, 0709-68 20 76

Superfreda’ från åk 7
Superfreda'  innebär mycket 
gemenskap. Gemenskap både 
med varandra och Gud. Först i 
en rolig aktivitet av något slag 
och sedan i andakten som 
avslutar kvällen. Välkommen!
fredagar 20.00-24.00 
Kristoffer Heinevik: 0732-45 19 19

Avner från åk 6
Avner är spelgruppen för 
ungdomar. 
varannan måndag 18:00-21:00
Andreas Rootzen, 0702-22 40 82

Barnkören Smile åk 1-6
Sång på gång
onsdagar 18.00-18.45
Pernilla Martinsson, 0706-31 02 01

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

Barnkören Smile sjunger 
Handelsbod 
Lotterier med fina vinster
Café med hembakat bröd
Försäljning av dörrkransar m m

Behållningen går till barn- och ungdomsarbetet i Equmeniakyrkan 

VARDAGSMÄSSA MITT I VECKAN

Ett tillfälle för stillhet, lyssnade, 
bön, förbön och nattvard. 

Vi möts i andaktsrummet 
varannan torsdag 20.00-20.45

Välkommen till

Equmenias årliga
julmarknad
lördag 23 nov kl 14-17

Equmeniakyrkan Hovslätt
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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

Barnkören Smile sjunger 
Handelsbod 
Lotterier med fina vinster
Café med hembakat bröd
Försäljning av dörrkransar m m

Behållningen går till barn- och ungdomsarbetet i Equmeniakyrkan 
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Faktaruta
namn: Ida Jaykar
ålder: 34 år
familj: mannen Simon, barnen Elia 8 
år och Ruth 4 år
yrke: kommunikatör på Elmia, 
grundare av Manorama Design
intressen: färg & form, trädgård

FÄRGGLADA OCH TREVLIGA MANORAMA

Efter uppväxten i Rörvik, i de småländska 
skogarna utanför Sävsjö, flyttade Ida 
Jaykar till Mullsjö Folkhögskola efter 
studenten för att läsa linjen Konst & form.

Redan som ung hade ett intresse för just 
konst och formgivning vuxit fram hos 
Ida som kände att hon ville vara kreativ 
och skapa någonting. Ett annat intresse 
som hade vuxit fram tidigt var intresset 
för mission. Som ung hade Ida lyssnat till 
många missionärer som hade varit på 
olika missionsuppdrag i Afrika. ”Jag 
kände att jag också ville få komma ut i 
världen och få göra något för att hjälpa 
andra människor”, berättar hon. 

Efter året i Mullsjö öppnades möjligheten 
för henne att åka som volontär till Indien 
via missionsorganisationen Step Out. 
Hon hamnade i Nandubar i delstaten 
Maharashtra i västra Indien. Där fick hon 
jobba på en engelsktalande skola och på 
internatet där barnen från de kring-
liggande byarna bodde. 

I Nandubar kom hon i kontakt
takt med urbefolkningen 
Adivasi som har en väldigt 
speciell kultur, med egna 
danser, kläder och 
traditioner. ”Jag blev 

väldigt fascinerad av 
deras traditioner och 

vackra kläder”
berättar 

Ida. 

Under 
halv-
året 

i Indien 
lärde Ida känna 

Simon som var 
med i det indis-
ka kompis-
gänget som 
hon och 
de andra 
svenskarna 
umgicks 
med. När 
hon sedan 

reste hem till 
Sverige igen 

behöll de kon-
takten och så 
småningom blev 

de ett par. 

Ida började läsa på Media- och kommuni-
kationsprogrammet på Högskolan i Jön-
köping och hösten 2007 flyttade Simon 
hit till Sverige och de gifte sig. 
Efter många år på Nybergs Bil fick Ida 
ett jobb som kommunikatör på Elmia 
i våras. Parallellt med sitt jobb har en 
dröm vuxit fram hos Ida att få göra något 
kreativt som är kopplat till hennes band 
till Indien. När Ida och Simon åkte till 
Indien för att fira jul tillsammans med 
sin son Eliah 2014, väcktes tanken på 
att starta ett företag som säljer indisk 
heminredning och accessoarer. 

Tillsammans med Simons familj i Nan-
dubar började Ida att spåna på idéer, och 
de tog sin inspiration från de vackra och 
färgglada kläderna hos urbefolkningen 
Adivasi. 

”Det första vi började tillverka var över-
kast och tygväskor”, berättar Ida. Och 
allt tillverkas i en god arbetsmiljö hos 
Simons familj och släkt i Nandubar. 

Här hemma i Hovslätt startade Ida sin 
enskilda firma, och vintern 2015 kom de 
första produkterna hit till Sverige. 

– Ditt företag heter Manorama Design – vad 
betyder namnet Manorama?

”Manorama betyder 
trevligt på maharati, det 
lokala språket i del-
staten Maharashtra”, 
berättar Ida. 

Ida har det mesta av sin 
försäljning via webbuti-
ken Manorama Design 
– och där finns många 
saker att köpa såsom 
överkast, väskor, kud-
dar, vykort och sandaler. 

”Drömmen är att detta 
ska kunna växa och ta fart – både här i 
Sverige och i Indien”, säger Ida. I fram-
tiden hoppas hon även kunna börja 
tillverka smycken och sälja via Manora-
ma Design. Vill du läsa mer om företaget 
och titta på alla fina produkter så kan du 
gå in på www.manoramadesign.com eller 
följa @manorama.design på Instagram. 

Equmeniakyrkan Hovslätt önskar Ida 
lycka till med fortsättningen för 
Manorama Design!

text: David Hjelmqvist


