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En julvisa 

Nu firar vi det lilla barn 
som låg i krubbans halm
och många hjärtan gläder sej
i andakt och i psalm.
Välkomnat blir det barnet nu
i kyrkor och i hus.
Han firas med så varma ord
och många tända ljus,

Den lille växer upp till man 
Han ber oss tänka på
och minnas fler än bara en 
- det finns ju andra små.
Ty detta är Hans enda bud 
att vi ska älska så 
som om vi såg ett Kristusbarn 
vem än vi träffar på.

Så varje gång något gott vi gjort
för en av alla små
då har vi öppnat hjärtats port
när Kristus klappat på. 
Ska julens evangelium 
bli mer än ord idag,
då får vi öppna hjärtats rum,
- vad säger du och jag ?

Atle Burman



Är det någon skillnad på att längta och 
att vänta? För mig ligger det en mer posi-
tiv klang i att längta än att vänta. Man 
väntar på bussen, och den väntan känns 
ofta både lång och seg. Men man längtar 
efter ljusare tider, och den längtan är 
fylld av hopp och förväntan.

Min dotter fyllde nyligen 6 år. Hon 
längtade länge efter sin födelsedag. Hon 
hade stora förhoppningar och drömmar 
inför sin stora dag. Ibland kunde hennes 
väntan kännas oändligt lång, och hon 
hade gärna snabbspolat de sista veckorna 
så att födelsedagen skulle ha kommit 
lite snabbare. Men hennes längtan och 
förväntan inför sin födelsedag var spän-
nande att följa. 

Många förknippar nog adventstiden 
med väntan. Och även om det latinska 
ordet adventus inte betyder väntan, utan 
ankomst, finns det ju en tydlig koppling 
mellan advent och väntan. Adventstiden 
är en förberedelsetid inför jul, inför det 
stora som ligger framför. 

Men jag skulle snarare vilja använda or-
det förväntan än väntan för att beskriva 
advent. Jag tänker att dessa fyra veckor 
inför jul är en tid då vi får stanna upp 
och förundras över julens stora hälsning: 
Att Gud blev människa. Att Gud tog plats 
i sin skapelse. Att Gud kom nära. Att Gud 
blev personlig. Att Gud gjorde sig sårbar, 
genom det lilla barnen som föddes där i 
stallet i Betlehem. 

När det är som mörkast på året och när 
soltimmarna är få – så kommer advent 
med budskapet om ljus och värme. Pau-
lus skriver i Romarbrevet: ”Natten går 
mot sitt slut och dagen är nära”. 

När vi närmar oss jul och nyår brukar 
vi summera året som har gått, innan vi 
blickar framåt mot ett nytt år. Det gång-
na året liknar inget år som någon av oss 
har varit med om tidigare. Det är exakt 
100 år sedan spanska sjukan härjade över 

vår värld. Låt oss hoppas och be att det 
dröjer minst 100 år till nästa pandemi 
drabbar oss igen. 

När vi blickar fram emot år 2021 – tror 
jag att många av oss mest längtar efter 
en sak: Att allt ska bli som vanligt igen. 
Att vi ska få kunna träffa våra nära och 
kära igen. Att vi ska kunna få krama  
varandra. Att vi ska kunna få gå på 
konserter, restauranger och gudstjänster 
igen. Att vi ska kunna bjuda hem våra 
vänner på kvällsmat. Och så vidare.  
Sådant som vi för ett år sedan tog full-
ständigt för givet. Men som vi nu längtar 
så innerligt efter. 

Men vi behöver både vänta (även om det 
är frustrerande) och längta ett tag till. 
Låt oss hålla i – och hålla ut ett litet tag 
till, så att vi snart kan få börja leva som 
vanligt igen! Och fram till dess får vi 
påminnas om julens fantastiska budskap. 
Därför vill jag avsluta med att citera pro-
feten Jesajas ord, som skrevs flera hundra 
år innan Jesu födelse:

”Natten skall vika där ångest nu råder. 
Det folk som vandrar i mörkret ser ett 
stort ljus, över dem som bor i mörkrets 
land strålar ljuset fram. Ty ett barn har 
fötts, en son är oss given. Väldet är lagt 
på hans axlar, och detta är hans namn: 
Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig 
fader, Fredsfurste.” Jes. 9:1a, 2, 6-7

Med önskan om en välsignad och fridfull 
jul, trots allt. 

 

 

David Hjelmqvist  
pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt

LÄNGTAN OCH VÄNTAN GRAN- 
PANT!
Vi hämtar din barrande 
gran efter jul! 
Söndag 10 januari kl 17-19 samlar 
Equmenia in julgranar för återvinning.
Swisha 50:- till 123 617 78 51.  
Skriv ”Gran” + din adress i  
meddelandefältet.
Sista anmälningsdag 8 jan.

Vi i Equmeniakyrkan Hovslätt följer 
noggrant utvecklingen av Covid-19 och 
de riktlinjer och rekommendationer som 
Folkhälsomyndigheten förmedlar. Med 
tanke på den allvarliga smittspridningen 
i vårt land just nu så har vi satt alla våra 
fysiska samlingar och träffar på paus för 
tillfället, och möts därför enbart digitalt. 

För tillfället kör vi digitala: gudstjänster 
– kyrkfikan – tonårskvällar – konfa- 

lektioner – Skattkammarträffar (söndags- 
skola) – bibelstudier – och bön- & lovsångs- 
kvällar. För aktuellt program hänvisar vi 
till vår hemsida och sociala medier.

Vi hoppas och ber att läget med Covid-19 
snart ska förbättras – så att vi så små-
ningom kan börja träffas tillsammans för 
gudstjänster och andra samlingar igen.

INFORMATION OM FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET

Vi möts i bön varje torsdag  
kl 10:00 
Avsätt gärna en stund och be för vår 
värld och vårt land där du är. Om du 
har några böneämnen får du gärna 
dela dem med våra pastorer, så 
hjälps vi åt i bön.

BÖN HEMMA

     D IGITAL

JULKONSERT
     MED SPRING CITY

LÖRDAG 19 DEC – 19.00
Sänds via församlingens 
Youtube-kanal.
Insamling till Sam-Hjälps 
skolprojekt i Rumänien.



VÄLKOMMEN TILL KYRKANS 
DIGITALA SAMLINGAR 

13 dec SÖNDAG
Kl 09:00 Skattkammarkul före jul
Välkommen att ta del av Blondie, Bella & 
Basse på vår Youtube-kanal.

Kl 10:00 Webb-gudstjänst
David Lund predikar, Amanda Sparf,  
Noa Forsling, Anton Bülow och  
Oskar Kiland sjunger.  
Gudstjänsten sänds i närradion och på  
församlingens Youtube-kanal. 
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika 

17 dec TORSDAG
Kl 20:00 Torsdagskväll med  
Equmeniakyrkan – bön & lovsång 
Erika Bjurbäck och Mia Hjelmqvist  
Live-streamas via församlingens  
instagram-konto. 

19 dec LÖRDAG
Kl 18:00 Equmenias digitala  
julmarknad
Välkommen att ta del av årets jul- 
marknad via webben! Lotterier, under-
hållning m m. Alla intäkter går till vårt 
barn- och ungdomsarbete. Mer info  
kommer på hemsidan inom kort.

Kl 19:00 Digital julkonsert
Julkonsert med Spring City. Det bjuds på 
både välkända & nyskrivna julsånger. 
Under kvällen görs en insamling till 
Sam-Hjälps skolprojekt i Rumänien som 
församlingen stöder.
Sänds via församlingens Youtube-kanal. 

20 dec SÖNDAG
Kl 10:00 Webb-gudstjänst
Kristina Gustafsson predikar,  
Ann-Charlotte & Peter Jernberg, Erika  
Bjurbäck sjunger 
Sänds via församlingens Youtube-kanal. 
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika 

24 dec JULAFTON
Kl 10:00 Samling vid krubban på 
webben
David Lund m fl delar julevangeliet  
runt krubban.  
Sänds via församlingens Youtube-kanal.

Kl 23:00 Julnattsgudstjänst
David Lund predikar, familjen Lägermo 
sjunger.  
Sänds via församlingens Youtube-kanal.

27 dec SÖNDAG
Kl 10:00 Webb-gudstjänst  
David Hjelmqvist predikar, familjen 
Bülow sjunger.  
Sänds via församlingens Youtube-kanal.
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika 

31 dec NYÅRSAFTON
Kl 17:00 Digital nyårsbön
Nyårsbön i all enkelhet med Mia & David 
Hjelmqvist. 

3 jan SÖNDAG
Kl 10:00 Webb-gudstjänst 
David Lund predikar, Alma Gustafsson 
och Meja Sollenby sjunger.  
Sänds via församlingens Youtube-kanal. 
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika

Kl 17:00 Ekumenisk bön
Avsätt gärna en stund hemma och be för 
Tabergsådalen. 

6 jan TRETTONDAGEN
Kl 11:00 Missionsgudstjänst via webben
Sofia Rosén och David Lund, Jessica  
Göthberg sjunger, missionsinsamling.  
Sänds via församlingens Youtube-kanal.  

10 jan SÖNDAG
Kl 10:00 Webb-gudstjänst 
Kristina Gustafsson predikar, Linnéa & 
Efraim Kiland sjunger.  
Sänds via församlingens Youtube-kanal. 
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika 

17 jan SÖNDAG
Kl 10:00 Webb-gudstjänst 
David Hjelmqvist predikar, Sofia och Lina 
Wissö sjunger.  
Sänds via församlingens Youtube-kanal.
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika 

24 jan SÖNDAG
Kl 10:00 Webb-gudstjänst 
David Lund predikar, Siv Heinevik m fl 
sjunger.  
Sänds via församlingens Youtube-kanal.
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika 

29 jan FREDAG
Kl 19:00 Equmenias årsmöte 
Mer information kommer. 

31 jan SÖNDAG
Kl 10:00 Webb-gudstjänst 
Kristina Gustafsson predikar, barnkören 
Smile sjunger. 
Sänds via församlingens Youtube-kanal.
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika

6 feb LÖRDAG
Kl 09:00 Församlingens årsmöte 
Mer information kommer. 

7 feb SÖNDAG
Kl 10:00 Webb-gudstjänst med årshögtid 
David Hjelmqvist predikar,  
Jonas Brändström, Mia Hjelmqvist,  
Erika Bjurbäck m fl sjunger.  
Sänds via församlingens Youtube-kanal.
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika

Kl 17:00 Ekumenisk bön
Avsätt gärna en stund hemma och be för 
Tabergsådalen.

Gudstjänster och samlingar spelas in. 
Det är för närvarande inte möjligt att 
delta på plats i kyrkan. 

JULGRAN
KÖP D IN  GRAN HOS ICA NÄRA HOVSLÄTT REDAN I  DAG!

50 kronor går oavkortat till  
Equmenias ungdomsverksamhet

199 kronor

DIGITAL
JULMARKNAD

DIGITAL
JULMARKNAD



I år kommer Equmenias julmarknad vara digital. 

19 dec kl. 18.00 är du välkommen att gå in på Equmeniakyrkan Hovslätts youtube- 
sida för en kväll med lotterier, julquiz, julmys och digitala möten med många  
älskade Hovslättsbor. 

Alla intäkter från julmarknaden går till församlingens barn- och ungdomsarbete.  
Du kan redan nu vara med och köpa lotter. Följande lotterier finns:

Lotteri 1: Lakritslotteri   För dig som älskar lakrits. 5:-/lott

Lotteri 2: Fredagsmys   Perfekt för alla som älskar fredagsmys. 5:-/lott

Lotteri 3: Chokladdrömmen   Perfekt för dig som älskar choklad. 5:-/lott

Lotteri 4: Ostkakor   Tänk att få vinna en ostkaka. 10:-/lott

Lotteri 5: Fototavlor på Hassafall   Det finns inte ett vackrare fall. 10:-/lott

Lotterna köps genom att swisha till 070–149 65 96 (Elin Lund, kassör Equmenia). 
Märk din Swish med numret på det lotteri som du köper lotter till (tex ”Lotteri nr 3”).

 Vinnarna dras i direktsändning 19 dec då det även finns möjlighet att delta  
i ett antal bonuslotterier. 

Vi ses på Equmenias julmarknad!

DIGITAL JULMARKNAD

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

Musikledare:
Erika Bjurbäck 
mobil: 0737-78 44 91 
e-post: erika.bjurback@ 
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 i Sverige:
www.equmeniakyrkan.se



 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


