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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

PåGång-redaktion: 
Berthil Johansson, Elisabeth Karlsson, 
Mats Kiland
Grafisk form: Anna Lägermo 
Ansvarig utgivare: David Hjelmqvist

ALLT ÄR INTE GULD SOM GLIMMAR
På högtidens sista och största dag ställde 
sig Jesus och ropade: ”Är någon törstig, 
så kom till mig och drick. Den som tror på 
mig, ur hans inre skall flyta strömmar av 
levande vatten” Joh 7:37-38

I början av 1990-talet blev vår familj, 
liksom hela vårt bostadsområde, drabbad 
av att orent vatten hamnat i vårt dricks-
vatten. En felaktig omkoppling av 
vattenledningar hade gjorts i närheten, så 
vi fick in Tabergsåns vatten i dricks- 
vattnet. Många blev mer eller mindre 
sjuka. Eftersom vi bodde nära det område 
felkopplingen gjorts, kom personer från 
kommunen med jämna mellanrum och 
tog vattenprover i vårt hus. Tydligen 
händer liknande saker oftare än vad vi 
kanske tror. Smutsigt vatten kommer in i 
vårt dricksvatten av olika anledningar.

Detta får mig att tänka på hur mycket i 
sociala medier som vi låter sköljas ned i 
våra sinnen. Det är inte alltid ren sanning 
som vi läser och hör. Ett färskt exempel 
är alla teorier och grundlösa fakta om-
kring vaccinet mot covid-19. Det är två 
saker som jag tycker är viktigt. Det ena 
är att alltid gå till källan, ”vem säger det? 
och utifrån vilken fakta grundar sig påstå-
endet”. Det andra är att vi alla behöver 
jobba lite för att gräva fram sanningen. 
Jag menar att det kanske inte räcker 
att gilla eller ogilla vad andra personer 
har hört eller läst. Det krävs en smula 
ansträngning från mig själv att läsa och 
ta reda på sanningen.

Detta handlar ju mest om vår kropp, vår 
hälsa men även vår rädsla att välja fel 
och att det i slutändan kommer att göra 
oss sjuka eller i värsta fall förkorta vårt 
liv. Men det finns en dimension till och 
det gäller vårt inre, vår själ, vår ande. För 
i min värld är vi inte bara kropp utan vi 
har en själ och en ande. Jag återkopplar 

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 – Söndagsskola Online – bibel-
studier – och bön- & lovsångskvällar.  
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

till bibelversen längst upp. Sammanhanget 
är att Jesus är i Jerusalem på en vatten- 
festival eller Lövhyddohögtiden som den heter.

Lövhyddohögtiden firades av tacksamhet 
för skörden men även för kommande skör-
dar. Sommaren och torkan var förbi men 
höstregnen hade inte kommit än. Det var 
inte säkert att regnet skulle komma. Vat-
tenförråd började krympa. Trots det öste 
man ut rent vatten på gatan, vid tempel-
platsen. På den sjunde och sista dagen 
gjorde man denna procedur sju gånger. Ett 
antikt talesätt säger ”Den som inte varit 
med på en lövhyddohögtid vet inte vad 
glädje är.” (källa motesplatsjerusalem.se)

Och där på den sista dagen av festen ropar 
Jesus ut att det vatten han har att ge är ett 
annat vatten som aldrig sinar utan alltid 
strömmar och släcker törsten. Visst kan 
man se lite av komik i det hela. Jesus an-
vände oftast eller alltid sammanhang som 
folk förstod för att med bilder koppla ihop 
vem han var och vad han erbjöd.

Också idag just, nu när du läser detta, har 
Jesus rest sig och gått fram till dig med 
samma ord; ”Om du tror på mig, ska en 
källa av levande vatten flyta genom dig.” 
Han talar om Guds gemenskap som ett 
erbjudande till 
alla människor. 
I den gemenska-
pen får vi gåvan 
att urskilja vilka 
källor i vår värld 
som är goda, 
sanna respektive 
dåliga och falska. 

Gud välsignar 
dig med sin god-
het och frid.

Kristina Gustafsson  
pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt
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JULGRANSPANT 2020/21
Det blir inte alltid som man har tänkt sig, fast man förbereder, 
planerar och lägger in i kalendrar. Visst tänkte vi att det skulle 
kunna gå att ha någon form av julmarknad och då traditions-
enligt kunna sälja de granar som våra trogna julgranshuggare 
hade planerat att såga ner och skänka till Equmenias jul-
gransförsäljning. Men så blev det inte. 

Men tack vare ett gott samarbete med ICA Nära i Hovslätt 
öppnades möjligheter. Butiken skänkte 50:- per såld gran till 
equmenias barn- och ungdomsverksamhet. 

Över 400 granar såldes och vi förmodar att ICA-handlare Oscar 
var lika nöjd med detta resultat som vi. Två lördagar fick vi 
även chansen att hjälpa till med försäljningen, givetvis under 
strikta ”corona-regler”, dvs ingen korvgrillning eller choklad-
hjul och säkra avstånd mellan nöjda köpare och scoutledare. 

Under julhelgen fick alla Hovslättsbor information om möjlig-
heten att lämna in sin gran till ”granpant”. Efter sista anmäl-
ningsdag sammanställdes alla inskickade adresser och via ett 
smart system lades olika rutter upp så att det skulle bli mini-
mal transportväg. 

På söndagkvällen 10:e januari samlades sedan ett tjugotaltal 
ledare och äventyrsscouter för att samla in granarna. Alla sor-
ters granar samlades in, från den minsta, utbarradde rödgranen 
till den största 3,5 meters kungsgranen med alla grenar och 
barr intakta!

Granarna lämnades sedan på hög för att flisas upp och sedan 
komma att återvinnas som värmekälla på vårt värmekraftverk 
på Torsvik.

Stort tack alla ni som valde att stötta oss i granpanten 2021! 
Vi kommer tillbaka nästa år!

arr: Equmeniakyrkan Hovslätt i samarbete med Sam-Hjälp

NU ÄR DET KALLT!

Allt ni lämnar ska vara helt och rent. Det ni skänker kommer att 
packas på Sam-Hjälp. De flesta kläderna skickas med hjälp-
sändningar till Östeuropa. En mindre del 
säljs i Sam-Hjälps secondhand-butik för 
att bl a täcka transportkostnader.

INSAMLING AV

KLÄDER • SKOR
TEXTILIER • LEKSAKER

EQUMENIAKYRKANS PARKERING
LÖRDAG 27 FEBRUARI 2021

KL 09:00 - 13:00

DIGITAL PÅSK
Equmeniakyrkan  

Hovslätt
SKÄRTORSDAGEN Kl 19:00 Getsemanestund 

LÅNGFREDAGEN Kl 10:00 Långfredagsgudstjänst

PÅSKDAGEN Kl 10:00 Påskdagsgudstjänst 

Ta vara på möjligheten att ta del av det centrala i evangeliet: 
Jesu lidande, död och uppståndelse!

youtube: equmeniakyrkan hovslätt
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6 feb LÖRDAG
Kl 09:00 Församlingens årsmöte 
Årsmötet sker digitalt via Teams. Infor-
mation skickas ut i mailutskick.

Kl 19:00 Talkshow med Jacob & David 
En kväll där vi minns det gångna året i 
vår församling. Men givetvis blickar vi 
även framåt. Jacob Elmner och David 
Lund håller i samlingen.  
Sänds via församlingens Youtubekanal.  

7 feb SÖNDAG
Kl 09:00 Söndagsskola Online
Digital söndagsskola tillsammans med 
Pingstkyrkan Hovslätt

Kl 10:00 Webb-gudstjänst  
med årshögtid 
”Den kristna tron – tråkig, osann, 
irrelevant?” David Hjelmqvist predikar, 
Mia Hjelmqvist, Erika Bjurbäck och 
Lars Johannesson sjunger. Introduktion 
av vårens temaserie ”Kristen på goda 
grunder”. Kollekten delas med Equmenia 
Hovslätt.
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika

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

9 feb TISDAG
Kl 20:00 Digital bönesamling
Vi ber för vår värld, vårt land och vårt 
samhälle. 

11 feb TORSDAG
Kl 20:00 Torsdagskväll med  
Equmeniakyrkan: Bön & lovsång 
Erika Bjurbäck, Mia Hjelmqvist m fl. 

14 feb SÖNDAG
Kl 09:00 Söndagsskola Online

Kl 10:00 Webb-gudstjänst
”Vem är Jesus?” David Lund predikar, 
Frida & David Ruther sjunger
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika 

16 feb TISDAG
Kl 20:00 Digital bönesamling

18 feb TORSDAG
Kl 20:00 Torsdagskväll med  
Equmeniakyrkan: Bibelstudium 
David Lund

21 feb SÖNDAG
Kl 09:00 Söndagsskola Online

Kl 10:00 Webb-gudstjänst
”Varför måste Jesus dö?” Kristina  
Gustafsson predikar, Erika Bjurbäck m fl  
sjunger. 
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika 

23 feb TISDAG
Kl 20:00 Digital bönesamling

25 feb TORSDAG
Kl 20:00 Torsdagskväll med  
Equmeniakyrkan: Bön & lovsång 
Erika Bjurbäck, Mia Hjelmqvist m fl. 

27 feb LÖRDAG
Kl 09:00 - 13:00 Klädinsamling
Insamling av kläder, skor m m till 
Sam-Hjälps biståndsarbete i Östeuropa.
Välkommen till kyrkans parkeringsplats 
för att lämna ditt bidrag.

28 feb SÖNDAG
Kl 09:00 Söndagsskola Online

Kl 10:00 Webb-gudstjänst
”Hur kan jag vara viss om min tro?”  
David Hjelmqvist predikar, Svenne  
Johansson sjunger
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika 

2 mar TISDAG
Kl 20:00 Digital bönesamling

4 mar TORSDAG
Kl 20:00 Torsdagskväll med  
Equmeniakyrkan: Bibelstudium 
David Hjelmqvist 

6 mar LÖRDAG
Världsböndagen
Tillsammans med den världsvida kyrkan 
möts vi på olika platser till bön för vår 
värld. Mer info kommer längre fram!

7 mar SÖNDAG
Kl 09:00 Söndagsskola Online

Kl 10:00 Webb-gudstjänst
”Varför ska jag läsa bibeln, och hur?”  
David Lund predikar, Erika Kiland 
sjunger. Insamling till Equmeniakyrkans 
pastors- och diakonutbildning. 
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika

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

9 mar TISDAG
Kl 20:00 Digital bönesamling

11 mar TORSDAG
Kl 20:00 Torsdagskväll med  
Equmeniakyrkan: Bön & lovsång 
Erika Bjurbäck, Mia Hjelmqvist m fl.  

13 mar LÖRDAG
Kl 10:00-19:00 Equmeniakyrkans  
digitala Musikkonferens
En nationell, digital inspirationsdag för 
sångare och musiker i Guds tjänst.  
Mer info se sid 6.

14 mar SÖNDAG
Kl 09:00 Söndagsskola Online

Kl 10:00 Webb-gudstjänst
”Varför ska jag be, och hur?”  
Kristina Gustafsson predikar, Ida Mark-
lund och Lisa Forsling sjunger. 
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika

16 mar TISDAG
Kl 20:00 Digital bönesamling

VÄLKOMMEN TILL VÅRENS DIGITALA SAMLINGAR I EQUMENIAKYRKAN

KOM MED DITT BÖNEÄMNE...
Vill du att vi ska be för dig? Eller någon du känner? 
Är det något som bekymrar dig som du vill ha förbön för? 
Ring eller maila någon av våra pastorer. (se sid 2)

Gudstjänster och  
samlingar spelas in. 

Det är för närvarande 
inte möjligt att delta  

på plats i kyrkan. 

VAD VILL DU ATT VI SKA BE FÖR?
VAR MED OCH BE – DIGITALT
Varje tisdag 20:00 ber vi för vår värld, vårt land,  vårt samhälle 
och människor vi känner eller inte känner.  
Samma länk på hemsidan som våra digitala kyrkfikan. 
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VÄLKOMMEN TILL VÅRENS DIGITALA SAMLINGAR I EQUMENIAKYRKAN

SÅ HÄR HITTAR DU VÅRA 
DIGITALA SAMLINGAR

 
SÖNDAGSSKOLA ONLINE:

www.sskonline.se 

GUDSTJÄNSTER:
Församlingens youtube-kanal:  

equmeniakyrkan hovslätt

KYRKFIKA:
Länk finns på startsidan 

på församlingens hemsida. 

BÖNESAMLINGAR:
Samma länk som till kyrkfikat
på församlingens hemsida. 

BÖN & LOVSÅNG:
Församlingens instagramkonto:

equmeniakyrkanhovslatt

BIBELSTUDIER:
Församlingens youtube-kanal:  

equmeniakyrkan hovslätt

30 mar TISDAG
Kl 20:00 Digital bönesamling 

1 apr SKÄRTORSDAG
Kl 19:00 Getsemanestund
Kristina Gustafsson, Eva och Anders 
Ekström sjunger.

2 apr LÅNGFREDAG
Kl 10:00 Långfredagsgudstjänst
David Lund predikar, Ann-Charlotte och 
Peter Jernberg sjunger, insamling till 
Equmeniakyrkan Region Öst.

4 apr PÅSKDAG
Kl 09:00 Söndagsskola Online

Kl 10:00 Påskdagsgudstjänst
David Hjelmqvist predikar ”Kristus är 
uppstånden”, Erika Bjurbäck m fl  
sjunger. 
Kl 11:00 Digitalt påskfika

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

18 mar TORSDAG
Kl 20:00 Torsdagskväll med  
Equmeniakyrkan: Bibelstudium 
Kristina Gustafsson

21 mar SÖNDAG
Kl 09:00 Söndagsskola Online

Kl 10:00 Webb-gudstjänst 
”Hur leder Gud oss?” David Hjelmqvist 
predikar, Nils Boberg m fl sjunger
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika 

23 mar TISDAG
Kl 20:00 Digital bönesamling

25 feb TORSDAG
Kl 20:00 Torsdagskväll med  
Equmeniakyrkan: Bön & lovsång 
Erika Bjurbäck, Mia Hjelmqvist m fl. 

28 mar SÖNDAG
Kl 09:00 Söndagsskola Online

Kl 10:00 Webb-gudstjänst
Jacob Elmner predikar, Smile eller  
Smile-ledarna sjunger. 
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika

En kväll där vi minns det 
gångna året i vår församling.
Även om 2020 blev ett an-
norlunda år fanns det gott 
om tillfällen när människor 
i olika åldrar fick se bety-
delsen av Equmeniakyrkan 
Hovslätt. 
I denna talkshow lyfter vi 
upp dessa samtidigt som vi 
blickar framåt mot ett nytt år.

Talkshow
med David & Jacob

David Lund

Jacob Elmner

 VÄLKOMMEN ATT VARA MED VIA FÖRSAMLINGENS YOUTUBEKANAL!

LÖRDAG 6 FEB 19:00

JÄMNA VECKOR • BIBELSTUDIUM
församlingens pastorer

UDDA VECKOR • BÖN & LOVSÅNG
Erika Bjurbäck, Mia Hjelmqvist m fl.

Torsdagskvällar med Equmeniakyrkan
 

ALLTID 
kl 20:00
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Skattkammaren från 4 år
Linnea Rydetorp, 0702-35 27 55

Spårarscout åk 2-3
Andreas Lägermo, 0703-644 632

Upptäckarscout åk 4-6
Anders Elm, 0702-98 94 19

Äventyrarscout från åk 6
Peter Ljungberg, 0709-68 20 76

Superfreda’ från åk 7
Kristoffer Heinevik: 0732-45 19 19

Avner från åk 6
Andreas Rootzen, 0702-22 40 82

Barnkören Smile åk 1-6
Pernilla Martinsson, 0706-31 02 01

Ordförande Equmenia Hovslätt 
Maria Rundquist
ur.ordforande@equmeniakyrkan.se
 
Mer information
www.equmenia.se

NÄR GEMENSKAPEN BLIR DIGITAL

Vad gör man när allt bara stängs 
ned? När unga människor får träffa 
varandra i skolan, men inte privat. 
Eller ens i skolan nu när distansun-
dervisningen har börjat igen.

Man kan få känslan att ungdomar 
nu för tiden bara sitter med sin 
telefon, men vad vi inte får glöm-
ma bort är att alla längtar efter en 
gemenskap att få vara en del i. Hur 
kan man försöka skapa detta när 
man inte kan träffas? 

Tonårsarbetet i Hovslätt har försökt 
lösa detta genom något som kallas 
Superfreda’ Digital. Ett slags tv-program på 
nära håll som man kan vara aktiv i, och inte 
bara vara tittare. Vad är då ambitionen och 
målet för vad Superfreda’ Digital ska betyda 
för ungdomar i Jönköpingstrakten?

Jag tog kontakt med två av fyra personer 
som var med och startade detta. Ludvig 
Hjalmarsson är den som drivit projektet och 
Elias Bergman som har koll på all teknik för 
dessa kvällar. Tillsammans med Jonathan 
Rootzén och Hjalmar Ekebäck gör de fre-
dagskvällarna magiska. 

”Superfreda’ Digital är en blandning av att 
sprida budskapet om Jesus, att Superfreda’ 
ska vara naturligt även när man inte är i 
kyrkan och att vi är många ledare som har 
en vilja att göra detta för andra.” säger  
Ludvig. ”Ledorden för oss är hålligång och 
håll kvar.”

 

Andreas Rootzen, Hjalmar Ekebäck och Ludvig Hjalmarsson  
under en livesändning för ungdomar – Superfreda’ Digital.

Det är mycket förberedelser för dessa 
kvällar. Killarna lägger en kväll i veckan för 
att förbereda fredagens program och pratar 
om framtida idéer, både för aktiviteten och 
talksowen som är efter andakten. De träffas 
tre timmar innan sändning för att förbereda 
och umgås. ”Det har tagit ett tag att lära sig 
tekniken, men det är otroligt roligt. Det är 
lite extra spännande när det är live så det 
gäller att hålla fokus under hela kvällen” 
säger teknikansvarige Elias Bergman.

Både Ludvig och Elias tycker att det har gått 
väldigt bra med de förutsättningar som de 
har haft och de trodde aldrig att de skulle 
nå så många människor som de har gjort. 
Det har varit i snitt 60 unika tittare under 
dessa kvällar. ”För dem som inte tidigare har 
kommit till kyrkan blir det mer naturligt nu 
när man har skapat en kontakt med ledarna 
via det digitala. Vi har nog tjänat väldigt 
mycket på detta och det var något vi inte 
hade förväntat oss” uttrycker Ludvig med 
glädje i rösten.

De har fått mycket positiv respons av 
många, både ungdomar, familjer och äldre 
vilket är otroligt roligt. Det viktigaste är att 
Superfreda’ inte har försvunnit, utan har 
hållit sig kvar för att glädja unga människor 
i och omkring Hovslätt.

text: Jacob Elmner

En del av equmenias 
verksamhet har paus, 
en del sänder digitalt.
Se sociala medier 
och hemsida eller 
kontakta ansvariga 
ledare om när  
verksamheterna 
kommer igång igen.

VÄLKOMMEN TILL DIGITAL MUSIKKONFERENS ’21!
En konferens för dig som på något sätt är, eller vill bli, engagerad i sång- 
och musiklivet i Equmeniakyrkan Hovslätt. Den blir en mötesplats för alla 
oss som längtar efter inspiration och att få utrustas för sången och  
musiken i Guds tjänst – en innehållsrik dag med storseminarier, flera 
valbara seminarier, gudstjänster mm.

Anmälan öppnar 25 jan – Max 300 deltagare, så säkra din plats direkt!

Kostnad: Gratis
Tid: Lördag 13 mars kl.10.00-19.00 med paus för lunch m m.
Anmälan: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/musikkonferensen/
Dessutom: maila erika.bjurback@equmeniakyrkanhovslatt.se och berätta att 
du anmält dig. På så sätt kan vi samordna uppföljning efter konferensen.
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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
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Faktaruta
namn: Madelene Rootzén
ålder: 41 år
familj: mannen Andreas, sönerna 
Jonathan, Johannes och Gabriel
bor: Södra Grästorp
yrke: speciallärare på Strandskolan
intressen: agility, böcker

Lördag 6 februari kommer Equmenia-
kyrkan Hovslätt hålla sitt årsmöte, som i 
år blir digitalt. Valberedningens förslag är 
att välja Madelene Rootzén till försam-
lingens ordförande i ytterligare ett år. 
Därför har vi valt att ta en liten pratstund 
med henne, för att höra hur hon ser på 
sitt uppdrag som ordförande.

Madde föddes 1979 i Oskarström, strax 
utanför Halmstad, som yngst av fyra sys-
kon. Hennes familj hade ingen koppling 
till kyrkan eller kristen tro. På högstadiet 
började hon i parallellklass med Andreas, 
som senare skulle bli hennes man.  
Madde och Andreas hamnade i samma 
kompisgäng, och på gymnasiet drog  
Andreas med hela kompisgänget till  
kyrkan där han var aktiv. I tvåan på 
gymnasiet blev Madde och Andreas ett 
par, och i den vevan bestämde sig Madde 
även för att bli kristen. 

Efter studenten flyttade 
Madde till Jönköping 
och började läsa på  
Lärarhögskolan 1998. 
Två år senare flyttade 
även Andreas hit till 
Småland då de gifte 
sig. Och Andreas blev 
anställd som ungdoms-
ledare här i Hovslätt. 

– Hur var det för dig att hamna här i Hovslätt?

”I början var det en stor kontrast att 
komma hit till Hovslätt, eftersom för-
samlingen i Halmstad var betydligt mer 
karismatisk. Här var det betydligt mer 
stillsamt”, säger Madde. Ganska snabbt 
blev Madde scoutledare, och fick på så 
sätt en större inblick i församlingens 
liv. ”Jag var förundrad över det stora 
antalet ideella ledare här i Hovslätt, det 
var något helt annat än jag var van vid”, 
fortsätter hon. 

2012 blev Madde invald i församlingens 
styrelse, och strax därefter fick hon även 
frågan om att bli ordförande för ung-
domsrådet. ”Jag har alltid älskat styrelse-
arbete”, berättar hon. Och inför årsmötet 
2014 fick hon sedan frågan om att ta 
över som ordförande i församlingen efter 
Bosse Bergström. 

– Du har nu varit ordförande i församlingen i 
sju år – hur har det varit?

”Det har framför allt varit fantastiskt 
roligt. Jag har fått mycket uppmuntran 
och glada tillrop i mitt uppdrag”,  
berättar Madde. ”Jag har inga problem 
att erkänna det jag inte kan, och det har 
nog gjort att jag har fått en acceptans hos 
många”, fortsätter hon. ”Innan jag valdes 
in i styrelsen funderade jag mycket på 
vad jag hade att bidra med i församlingen,
eftersom jag inte kan sjunga, och i 
församlingen finns det många med stor 
musikalitet”, säger Madde. ”Så när jag 
fick förfrågan om att finnas med i styrel-
sen, och senare även bli ordförande, så 
kändes det rätt.” 

– Hur har din roll förändrats under dessa år i 
styrelsen?

”Jag känner mig mer trygg i min roll nu. 
Vissa saker kan vi besluta om ganska 
snabbt, utan att det behöver bli så  
mycket diskussion”, säger hon. 

– Vad betyder församlingen för dig?

”Församlingen är kanske inte platsen 
där jag har mina närmsta vänner. Men i 
församlingen får jag, tillsammans med 
andra, försöka komma närmare Gud, 
och växa i vår tro tillsammans”, berättar 
Madde. ”Jag saknar verkligen att få gå 
på gudstjänster just nu, även om det är 
bra med webbgudstjänster också. Men 
att bara få sitta tyst och lyssna när andra 
sjunger hjälper mig att möta Gud”, fort-
sätter hon. ”Något annat som är otroligt 
vackert är att få se barn och ungdomar 
som växer upp i församlingen, och som 
sedan säger sitt eget ja till Gud”. 

– Vad drömmer du om för församlingsstyrelsen?

”Jag drömmer att vi som styrelse ska bli 
än mer visionär, att våga blicka framåt 
och fundera på var vi är om tio år, hur 
våra lokaler behöver se ut för att kunna 
möta nya människor och så vidare”, 
berättar hon. ”Jag är inte bäst på entre-
prenörskap, men jag hakar gärna på när 
andra drömmer framåt”, fortsätter hon. 

Vi tackar Madde för pratstunden, och 
önskar henne Guds rika välsignelser i sitt 
fortsatta uppdrag.

text: David Hjelmqvist

EN LITEN PRATSTUND MED  
FÖRSAMLINGENS ORDFÖRANDE


