
Välkommen  
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Vi står i en äldre kvinnas hus. Kök, tvätt-
stuga, vardagsrum, och sovrum – allt i 
samma rum. Litet, tomt, mörkt och 
fuktigt. Det hänger en enkel lampa i 
taket. Från lampan kommer inget ljus 
eftersom bostaden saknar elektricitet. 

Vi (en ungdomsgrupp från kyrkan) är 
där på besök och får känna på den äldre 
kvinnans utsatta situation. Vi kan dock 
lämna och åka vidare medan kvinnan 
är kvar i samma miljö. I ett hus med en 
lampa utan ljus.

Adventstiden nalkas och julen står för 
dörren. En tid då människor på olika sätt 
förbereder sig, samlar sig och fixar saker 
”som bara måste fixas” innan dagen är 
kommen. Från första advent till den 
fjärde advent tänds ljus för att påminna 
oss att den närmar sig. Adventskalen-
drar, julkalendrar och chokladkalendrar 
hjälper oss att räkna ner dagarna till 
den 24:e. Kyrkor över hela världen fylls 
med julmarknader, julkonserter och 
julspel. Det letas febrilt efter en känsla 
av mysighet. Det mysiga som ska fylla 
våra tomrum, täcka över vårt mörker 

och ge oss mening. Vanliga tankar som 
dessa gör tomrummen istället ännu mer 
tomma, mörka och innehållslösa. Att ha 
det mysigt är i sig inte fel. Däremot blir 
det problematiskt när julens budskap 
likställs med formen av att skapa en viss 
typ av stämning. Det tänds mängder av 
adventsljusstakar och samtidigt är det 
som om det riktiga ljuset inte tränger 
fram. 

Julens kärna och stjärna Jesus säger om 
sig själv att han är världens ljus. Vad 
betyder egentligen det? Det betyder att 
hans ljus kan lysa där det bokstavligt 
saknas ljus. Till den äldre kvinnan vi 
mötte i Rumänien fick vi komma med 
detta i form av omsorg, mat och bön. En 
bön för en ljusare framtid, en bön om 
ett hopp mitt i hopplösheten. Hennes 
situation är långt ifrån löst men Jesu ljus 
lyser hos henne och hjälper henne att tro 
på en ljusare framtid. 

Att Jesus är världens ljus ger oss också 
möjligheten att få den låga som knappt 
brinner att lysa starkare. Jesus är ljuset 
som accepterar, älskar ovillkorligt och 

ser bortom jakten på det perfekta. Jesus 
vill möta dig på djupet där du är, inte där 
andra säger att du ska vara. Inte heller 
i en viss typ av stämning, utan hos dig 
varje dag oavsett stämning. Detta betyder 
att du som inte ser fram emot julen inte 
behöver göra det. Jesus kommer till dig 
ändå. 

Jesus är världens ljus, ett ljus som mörk-
ret aldrig kommer övervinna.  

Med önskan om en ljus adventstid!
 

David Lund  
pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt

ETT OVÄNTAT HOPP

JULMARKNAD  
i Hembygdsparken
14 dec 14:00 –17:00

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

JULKONSERT
         EQUMENIAKYRKAN HOVSLÄTT

Fre 6 december kl 19:00

Lör 7 december kl 16:00 & 19:00 TORSDAGSTRÄFFENS 
LUCIAFIRANDE

TORS 12 DECEMBER 10:00 

Söndag 2 februari 10:00
David Lund predikar, kören 
SingNum sjunger, Madeleine 
Rootzén, David Hjelmqvist,  
Skattkammaren, kyrkfika. 

Välkommen att stanna kvar 
efter gudstjänsten på en 
invigningsfest av våra 
renoverade lokaler.

MAT, TREVLIGHETER 
OCH GOD GEMENSKAP 

mer info kommer

GRAN- 
PANT!
Vi hämtar din barrande 
gran efter jul! 
12 januari kl 17-19 samlar Equmenia 
in julgranar för återvinning.
Swisha 50:- till 123 617 78 51. Skriv 
”Gran” + din adress i meddelande-
fältet. Sista anmälningsdag 10 jan.

GUDSTJÄNST 
MED ÅRSHÖGTID 
OCH INVIGNINGSFEST

JULAFTON
10:00 Samling vid krubban

23:00 Julnattsgudstjänst 

TRETTONDAGSAFTON
11:00 Missions- & julfest

Välkommen att gå Alphakurs! 
Alpha är till för alla som vill fundera 
och reflektera kring livet och dess 
mening. Det är en plats där människor 
kan komma och koppla av, äta, lyssna 
och dela sina tankar.

Start torsdag 23 januari 18:30-20:30  
Equmeniakyrkan Hovslätt
Anmälan senast 12 jan på kyrkans hemsida 
eller mail till kristina.gustafsson@ 
equmeniakyrkanhovslatt.se  
Frågor: Kristina Gustafsson 
0706-992 356 

LIVET ÄR 
VÄRT ATT 
UTFORSKA.



VÄLKOMMEN TILL SAMLINGAR 
I EQUMENIAKYRKAN HOVSLÄTT 

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

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

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

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

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 och 19:00 Julkonserter
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  

12 dec TORSDAG
Kl 10:00 Torsdagsträffens luciafirande
Luciatåg med barnen från Smultronet 
och sång från Hovsångarna. Servering. 
OBS tiden!

14 dec LÖRDAG
Kl 14:00 Julmarknad i Hembygdsparken
Försäljning, lotterier, servering.

15 dec SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
”Ett slutet sällskap öppnar sig – Apg 11” 
David Lund predikar, Kristina Gustafsson, 
barnen är med hela gudsjänsten, insam-
ling till Equmenia Hovslätt. Kyrkfika 

21 dec LÖRDAG
Kl 14:00 Andakter på våra äldreboenden
Kristina Gustafsson och sånggrupp.

22 dec SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst med nattvard
”Att skratta åt eländet – Apg 12” Kristina 
Gustafsson predikar, Ellen Alavik sjunger, 
Söndagshäng för barnen. Kyrkfika 

24 dec JULAFTON
Kl 10:00 Samling vid krubban
Familjerna Oscarsson och Wissö framför 
berättelsen om Pappa Panov med drama, 
sång och musik. David Hjelmqvist

Kl 23:00 Julnattsgudstjänst
”Den heliga natten” David Hjelmqvist 
predikar, familjen Wingård sjunger och 
spelar, insamling till Hela Människan. 

29 dec SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
”Andlig klarsyn - Apg 13” Kristina 
Gustafsson predikar, Annika Gustafsson 
sjunger, Söndagshäng för barnen. Kyrkfika.

31 dec NYÅRSAFTON
Kl 17:00 Ekumenisk nyårsbön i 
Pingstkyrkan
Kristina Gustafsson predikar, Frida 
Berggren och David Ruther sjunger.

5 jan SÖNDAG
Kl 11:00 Missions- och julfest
Missionsgudstjänst med offergång, David 
Lund predikar, hälsning från Missions-
resan till Rumänien, Lina Wissö m fl 
sjunger. Därefter församlingens julfest 
med mat och underhållning. OBS tiden!

Kl 17:00 Ekumenisk bön
Vi ber för Tabergsådalen. Samlingen är 
denna gång i Tabergs Missionskyrka.

9 jan TORSDAG
Kl 15:00 Torsdagsträffen
”Möten och minnen - 41 år med Sveriges 
Radio” Karin Malmsten berättar. Servering.  

12 jan SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
”Levande Gud eller förklädda gudar – 
Apg 14” Kristina Gustafsson predikar, 
Jessica Göthberg sjunger, Söndagshäng 
för barnen. Kyrkfika 

Kl 18:00 ”Ro för själen” i Kyrkvillan
Bönesamling. Start för ekumeniska böne-
veckan. Från 17.00 serveras te & scones.

13 jan MÅNDAG
Kl 15:00 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla för-
band till sjukhus i Kongo-Kinshasa.

15 jan ONSDAG
Kl 08:00 Frukostbön i Norrahammars 
församlingshem
Frukost & bön – en del av ekumeniska 
böneveckan.

16 jan TORSDAG
Kl 10.00 Bön i andaktsrummet
Efter bönen är du välkommen att stanna 
kvar och dricka kaffe. 

Kl 20:00 Andrum
En enkel vardagsmässa med nattvard i 
andaktsrummet. En del av den ekume-
niska böneveckan. 

18 jan LÖRDAG
Ekumenisk Barnkördag i Månsarp 

Kl 14:00 Andakter på våra äldreboenden
Kristina Gustafsson och sånggrupp.

19 jan SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
Predikostolsbyte. Kyrkoherde Ann-Chris-
tine Borg predikar, Andreas Lägermo 
sjunger, avslutning på den ekumeniska 
böneveckan, Skattkammaren. Kyrkfika.

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

23 jan TORSDAG
Kl 10.00 Bön i andaktsrummet
Efter bönen är du välkommen att stanna 
kvar och dricka kaffe.

Kl 18.30 Start Alphakurs
Grundkurs i kristen tro. Måltid, under-
visning och samtal. Tio torsdagskvällar. 
Anmälan krävs. Mer info kommer. 

24 jan FREDAG
Kl 19:00 Equmenias årsmöte
Tacobuffé. Efteråt är du välkommen att 
stanna kvar på Superfreda´

25-26 jan LÖRDAG-SÖNDAG
Församlingen ansvarar för serveringen 
på Hela Människan Kontakta Diakoni-
rådet om du vill hjälpa till!

26 jan SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst med nattvard
David Hjelmqvist predikar, Ann-Charlotte 
& Peter Jernberg sjunger, Skatttammaren. 
Kyrkfika

27 jan MÅNDAG
Kl 15:00 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla för-
band till sjukhus i Kongo-Kinshasa.

1 feb LÖRDAG
Kl 09:30 Församlingens årsmöte
Förhandlingar, servering 

2 feb SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst med årshögtid och 
invigningsfest se mer till vänster

Kl 17:00 Ekumenisk bön
Vi ber för Tabergsådalen. Samlingen är i 
Slättenkyrkan, Norrahammar



 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



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
rektor@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

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

KONTAKTUPPGIFTER


