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• Bertil hade skickat förslag till David som han vidarebefordrade till mig.
• Jag gav förslag på två tillbaka till honom.
• Vänta och se vad som händer.

Ett år på distans – 
vad gör det med oss?
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ETT ÅR PÅ DISTANS –  
VAD GÖR DET MED OSS?
När du får detta nummer av tidningen 
PåGång i din brevlåda är det nästan ex-
akt ett år sedan som SVT direktsände en 
tv-gudstjänst från vår kyrka (29/3 2020) 
med anledning av den pandemi som vi 
fortfarande befinner oss i.

Det är även exakt ett år sedan som folk-
samlingar på mer än 50 personer förbjöds. 
Och det är drygt ett år sedan som Världs-
hälsoorganisationen WHO deklarerade 
covid-19 som en global pandemi. 

Ordet distans har nog fått en annan inne-
börd för de flesta av oss under det senaste 
året. Innan pandemin såg min relation 
till ordet distans ut ungefär så här:

– Jag hade sprungit ett antal långdistans-
lopp (i form av sju halvmaratonslopp).

– Jag hade läst det sista året på min 
teologiska utbildning på distans från 
Värnamo.

– Jag hade haft ett distansförhållande i 
några år med Mia innan vi gifte oss.

– Jag hade använt små distanskryss när 
jag kaklade vårt badrum.

Under det senaste året har ordet distans 
snarare handlat om:

– Håll distans till andra människor, und-
vik närkontakt, håll avstånd, hälsa inte 
i hand.

– Träffa så lite folk som möjligt, avstå 
från alla sociala kontakter så långt som 
möjligt.

– Jobba hemifrån så mycket som du kan.

Detta innebär t ex att jag inte har träffat 
min lillebror och hans fru sedan jag vigde 
dem utomhus i somras. Det innebär att 
jag inte har träffat min mormor på ett 
helt år. Det innebär att jag inte har träffat 
en del av mina nära vänner på över ett 
år. Och det innebär att jag inte heller har 
träffat en del människor i församlingen 
på mer än ett helt år. Allt det här hade 
ju varit fullständigt omöjligt att kunna 
tänka sig för ett år sedan. 

Vad gör denna distans med oss? Hur 
påverkar isoleringen oss både på individ-
nivå och på samhällsnivå?

Hemma hos oss har vi en 6-åring och en 
3-åring. För dem finns det ju knappt nå-
got minne från tiden innan Corona. På ett 
sätt är ju pandemin en helt självklar och 
naturlig del av tillvaron för dem, för de 

vet inte så mycket annat. Och på ett annat 
sätt är det ju helt obegripligt för vår 6-åriga 
dotter att förstå varför vi inte kan bjuda 
in till vanliga kalas eller varför vi inte kan 
åka och leka på exempelvis Leos Lekland. 

Hur påverkas ungdomar som har missat 
snart halva sin gymnasietid på grund av 
distansstudier? Och hur påverkas alla äldre 
som har suttit isolerade i ett helt år? Hur 
mår alla som arbetar inom sjukvården, 
som har jobbat hysteriskt mycket under 
svåra förhållanden så länge (och som var 
hårt belastade redan innan pandemin)? 
Hur stöttar vi alla dem som har förlorat 
sina jobb på grund av pandemin? Hur tar 
vi hand om alla som har förlorat en anhörig 
i denna förfärliga sjukdom? Och hur på-
verkas alla globala relationer när rika länder 
roffar åt sig de flesta vaccinations-doser, 
medan många u-länder får vänta lång tid 
innan dess befolkning blir vaccinerade?

Även om vi hoppas och ber att vi går mot 
slutet av denna pandemi, så tror jag att 
vi kommer få leva med efterdyningarna 
av det här under lång tid framöver. Både 
fysiskt och psykiskt. Både ekonomiskt och 
emotionellt. Både globalt och lokalt. Men 
även på det andliga planet. 

Kristen tro handlar om motsatsen till  
distans. Kristen tro handlar om att Gud 
blev människa – för att överbrygga 
distansen som hade uppstått mellan 
Gud och människan. Gud vill närhet och 
gemenskap med varje människa. Och även 
församlingsgemenskapen innebär ju egent-
ligen något helt annat än distans. Att vara 
församling handlar om att mötas. Att dela 
livet. Att fira gudstjänst tillsammans. Helt 
enkelt att mötas. 

Webbgudstjänster och digitala bibelstudier 
i all ära. Men vad gör det med oss att inte 
få mötas, ansikte 
mot ansikte?  
Skapar pande-
min en distans 
mellan oss?  
Skapar den en 
ofrivillig distans 
även mellan mig 
och Gud?

David Hjelmqvist 
pastor i  

Equmeniakyrkan Hovslätt
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Levi Tiledh:

Ibland tittar jag på tv. 
Ibland målar jag.  
Vi har grillat korv 
mycket ute.

VAD GÖR DU PÅ DIN FRITID UNDER PANDEMIN?

Johan Gustafsson:

Socialt umgänge som 
flyttats utomhus. Jag 
lägger mer tid på  
bokläsning och  
poddar. Men hittills 
har jag inte utvecklat 
några nya intressen.

Elisabeth Karlsson:

I början av pandemin 
frågade min dotter om 
jag kunde sticka en 
tröja till henne.
Ett slumrande intresse 
väcktes till liv. Under 
året har det blivit 
många tröjor, mössor, 
vantar och sockor till 
alla i familjen.

Linnéa Kiland:

Jag bakar orimligt stora 
mängder surdegsbröd, 
tränar, stickar och är 
ledare på konfirma-
tionen här i Equmeni-
akyrkan. Däremellan 
renoverar jag huset 
och drömmer om vår 
kommande trädgård.

Sofie Olofsgård:

Detta året har löpning 
blivit en stor del för 
mig. För mig är det 
ett skönt och enkelt 
sätt att komma ut och 
rensa mina tankar 
och samla energi. Ett 
par gånger i veckan är 
vi ett gott gäng här i 
Hovslätt som springer 
ihop, vilket är väldigt 
roligt!

Vi i Equmeniakyrkan Hovslätt följer noggrant utvecklingen av 
Covid-19 och de riktlinjer och rekommendationer som Folkhäl-
somyndigheten förmedlar. 

Det har talats om att samhället ska börja öppnas upp igen suc-
cesivt efter påskhelgen. Men samtidigt är läget med smittsprid-
ningen fortfarande allvarligt i vårt land. Därför är planeringen 
att vi fortsätter med webbgudstjänster och digitala samlingar 
ett tag till. Men när Folkhälsomyndigheten öppnar upp för 

folksamlingar igen har vi en beredskap för att kunna ställa om 
till fysiska träffar på ett smittsäkert sätt. 

När det gäller vår barn- och ungdomsverksamhet så har vissa 
grupper börjat träffas litegrann igen, framför allt utomhus. För 
senaste information – se hemsida och sociala medier. 

Vi hoppas och ber att läget snart ska förbättras så att vi snart kan 
träffas tillsammans till gudstjänster och andra samlingar igen. 

INFORMATION OM FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET

VÅR EGEN  
SPELLISTA
Nu finns det en spellista på Spotify som 
heter ”Equmeniakyrkan Hovslätt”.

I denna lista finns samlat ett ganska stort antal 
sånger som vi sjunger på våra gudstjänster 
och bön & lovsångs-sändningar. Det är en 
blandning av olika typer av sånger, nyare och 
äldre. Listan kommer att uppdateras över tid.

Följ denna listan och lyssna på, eller sjung 
med i sångerna hemma, i bilen, på jobbet... 
Ett bra sätt att lära sig nya sånger och att få 
höra gamla favoriter.

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

TILLSAMMANSLÄGER PÅ STRANDGÅRDEN  
3-5 september 2021         Mer information kommer

OM OM OM restriktionerna släpper ”SAVE THE DATE!” 
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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 10:00 Påskdagsgudstjänst
”Kristus är uppstånden” David Hjelmqvist 
predikar, Erika Bjurbäck m fl sjunger. 
Kl 11:00 Digitalt påskfika

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

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

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

11 apr SÖNDAG
Kl 09:00 Söndagsskola Online

Kl 10:00 Webb-gudstjänst
Kristina Gustafsson predikar,  
Mia Ljungquist, Siv Heinevik och  
Anneli Björkbrant sjunger.  
Gudstjänsten sänds även via närradion
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika

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

15 apr TORSDAG
Kl 20:00 Torsdagskväll med  
Equmeniakyrkan: Bibelstudium 
David Hjelmqvist

18 apr SÖNDAG
Kl 09:00 Söndagsskola Online

Kl 10:00 Webb-gudstjänst
David Lund predikar, Mia Hjelmqvist 
sjunger. 
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika

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

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

25 apr SÖNDAG
Kl 09:00 Söndagsskola Online

Kl 10:00 Webb-gudstjänst  
David Hjelmqvist predikar, Erika Bjurbäck, 
Ulrika och Erik Holke sjunger.
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika 
 
27 apr TISDAG
Kl 20:00 Digital bönesamling
Vi ber för vår värld, vårt land och vårt 
samhälle. 

29 apr TORSDAG
Kl 15:00 Gemenskap för alla – digital 
dagledigträff 
Mer information om innehåll kommer 
längre fram. Länk till samlingen finns på 
församlingens hemsida.  
Arrangeras tillsammans med Pingstkyrkan och 
Slättenkyrkan. 

Kl 20:00 Torsdagskväll med  
Equmeniakyrkan: Bibelstudium 
David Lund

2 maj SÖNDAG
Kl 09:00 Söndagsskola Online

Kl 10:00 Webb-gudstjänst  
Kristina Gustafsson predikar,  
Linnéa Kiland m fl sjunger.
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika

Kl 17:00 Bön på Tabergstoppen
Ekumenisk samling där vi ber för  
Tabergsådalen. Samling vid parkeringen.

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

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

9 maj SÖNDAG
Kl 09:00 Söndagsskola Online

Kl 10:00 Webb-gudstjänst
David Lund predikar, Anton Bülow,  
Oskar Kiland och Jakob Drevitz sjunger.  
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika

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

13 maj TORSDAG
Kl 20:00 Torsdagskväll med  
Equmeniakyrkan: Bibelstudium 
Kristina Gustafsson

16 maj SÖNDAG
Kl 09:00 Söndagsskola Online

Kl 10:00 Webb-gudstjänst
David Hjelmqvist predikar,  
August Lägermo m fl sjunger.
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika

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)

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. 

På grund av restriktionerna som 
finns är det enbart de medverkande 
samt några tekniker som är på plats 
när vi sänder våra gudstjänster.  
Det är därför endast möjligt att vara 
med digitalt för övriga. 
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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 maj SÖNDAG
Kl 09:00 Söndagsskola Online

Kl 10:00 Webb-gudstjänst
David Lund predikar, Anneli Björkbrant 
och Ingela Nylén sjunger.  
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika 
 
1 jun TISDAG
Kl 20:00 Digital bönesamling

6 jun SÖNDAG
Kl 10:00 Webb-gudstjänst
David Hjelmqvist predikar,  
Smile/Smile-ledarna sjunger.
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika

Kl 17:00 Ekumenisk nationaldagsbön
Var med och be tillsammans med övriga 
kyrkor för vår bygd och vårt land.  
Samling vid parkeringen på Tabergs topp.

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

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

23 maj SÖNDAG
Kl 09:00 Söndagsskola Online

Kl 10:00 Webb-gudstjänst
Kristina Gustafsson predikar,  
Erika Bjurbäck m fl sjunger. 
Kl 11:00 Digitalt kyrkfika 
 
25 maj TISDAG
Kl 20:00 Digital bönesamling
Vi ber för vår värld, vårt land och vårt 
samhälle.

JÄMNA VECKOR • BIBELSTUDIUM
UDDA VECKOR • BÖN & LOVSÅNG

Torsdagskvällar med Equmeniakyrkan
ALLTID 

kl 20:00

ETT VÄRMANDE RUM
Just nu befinner jag mig så långt in i kyrkan det går att komma. 
Rummet har inga fönster, lågt till tak och mycket på golv och 
väggar påminner om tidigare installationer.

Missionskyrkan i Hovslätt invigdes 1910 och värmdes då upp 
med en vedeldad kamin i kyrksalen. Efter några år ersattes 
denna med ett varmluftssystem och 1939 investerade försam-
lingen i en ny panna i källaren. På 1950-talet kom olje-
eldningen och efter den stora renoveringen 1991 med bl a en 
ny kyrksal skedde uppvärmningen med en elpanna som fick 
stöd av oljepannan på vintern. I början på 2000-talet tillkom två 
större luftvärmepumpar. Detta har gjort att hela pannrummet, 
under de senaste åren, har varit fyllt med rör, kranar, pumpar, 
vattentankar, oljetank m m. Detta system tillsammans har 
krävt mycket underhåll och service.      

Med mig i pannrummet är Sivert Svensson. Han är en av flera 
personer som varit med i satsningen 2020 att byta ut hela det 
gamla värmesystemet mot fjärrvärme. 

En del av pannrummet före...              ...och efter.

– Vad var det viktigaste skälet att gå över till fjärrvärme?

Den främsta anledningen var att fjärrvärmen kräver betydligt 
mindre underhåll och service. Samtidigt kunde vi också bli av 
med beroendet av olja. 

– Kommer uppvärmningskostnaden att förändras?

Vi tror att hela uppvärmningskostnaden kommer att bli  
samma eller något högre än tidigare.

text: Mats Kiland
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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

GÅ UT I HELA VÄRLDEN...

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.

Världen har krympt och kommit nära inpå oss! I en globali-
serad värld påverkas även vi i Sverige av världens konflikter, 
naturkatastrofer och ibland glädjeämnen. Den värld vi lever 
i påverkas just nu av migration, mångfald, rättigheter, utan-
förskap, nyfattigdom, miljöutmaningar, sjukdom och just nu 
corona-pandemin. Behovet av insatser är stort!

Equmeniakyrkan i Hovslätt vill verka för en bättre värld, skapa 
ett engagemang för fred och rättvisa, för skapelsen och den 
människa som lever i en utsatt situation både i Sverige och 
utanför Sveriges gränser.

Sedan några månader tillbaka finns en grupp människor som 
planerar kring församlingens uppdrag att bistå och förvandla 
världen med olika insatser. Deltagarna i den berättar:

”Vi kallar oss för missionsgruppen – i väntan på att vi ska hitta 
på ett bättre namn. I nuläget med corona-restriktioner har vi 
haft möjlighet att starta vårt uppdrag i gruppen med visions-
drömmar och planering, vilket har varit viktigt och bra!

Våra planer så här långt är att vi ska fortsätta med inarbetade 
kontakter bl a med en församling i Bacau i Rumänien. Men vi 
har också en tanke om nya kontakter i världen. Vår idé är att 
vara delaktiga och skapa nära relationer med människor/ 
församlingar på plats för att på så sätt få till ett samarbete.  

Mer information kommer när restriktioner släpps, gränser 
öppnas och och visionsdrömmarna tagit form och plats!

Vårt mål är att vi genom Equmeniakyrkans insatser ska vara en 
del i att förändra människor – förändra samhället – förändra 
någon del av världen till det bättre!”

I missionsrådet sitter Sofia Rosén, David Lund, Frida och David 
Ruther samt Marie och Per Josefsson.
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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



8  PåGång

Kennet Heinevik jobbade under många år 
som ungdomsledare här i församlingen, 
efter att ha kommit till Hovslätt från  
Fiskebäck samtidigt som pastorn Björn-
Åke Hult. Men Kennet blev kvar i Hovslätt, 
och har nu bott här i mer än 35 år. Här 
är berättelsen som går från Liberia via 
Fiskebäck till Hovslätt.

1964 föddes Kennet i Katrineholm. När 
han var 2,5 år flyttade familjen Heinevik 
till Liberia i Västafrika. Pappa Allan fick 
en tjänst på ett malmföretag där, och 
mamma Gunnel tog hand om Kennet 
och storebror Mats. Efter tre år i Liberia 
flyttade familjen till Fiskebäck i västra 
Göteborg, och strax därefter föddes  
lillasyster Annelie. 

Kennet gick hela sin skolgång i Fiske-
bäck, och på fritiden var familjen väldigt 
engagerade i Missionskyrkan. Kennet 

spelade även mycket 
fotboll i sin uppväxt.  
Redan tidigt hamnade 
han i samma kompis-
gäng som Siv i kyrkan. 
Och på högstadiet blev 
de ett par. Björn-Åke 
Hult var deras gemen-
samma konfirmations-
pastor i Missionskyrkan 
i Fiskebäck. 

Efter gymnasiet läste Kennet vidare till 
fritidspedagog. Därefter var det dags för 
lumpen, och han meddelade att han ville 
göra vapenfri tjänst. Björn-Åke hade nu 
fått en kallelse som pastor till Hovslätt 
och uppmuntrade därför Kennet att göra 
sin VTP (vapenfri tjänsteplikt) här. Därför 
flyttade både Björn-Åke och Kennet 
till Hovslätt 1985. Björn-Åke blev kvar 
tolv år som pastor i församlingen, 
och även Kennet blev kvar tolv år 
som ungdomsledare. 

– Hur kommer det sig att du blev kvar  
så länge?

”Tanken var att jag skulle vara i Hov-
slätt ett år och sedan flytta hem igen 
för att bli fritidspedagog. Men jag 
trivdes så bra att jag fortsatte. 1987 
skulle jag gifta mig med Siv, och då 
bestämde vi att vi skulle bo ett år 
till här. Sedan föddes Kristoffer, och 
vi trivdes fortfarande väldigt bra. 
Sedan var vi fast”, berättar Kennet. 
Familjen växte ytterligare genom 

sonen Linus och 
dottern Josefin, 
och de blev mer 
och mer rotade 
i Hovslätt. I 
slutet av 1990- 
talet flyttade 
även Kennets 
föräldrar,  
Gunnel och 
Allan, hit från 
Fiskebäck och 
gick med i för-
samlingen här. 

– Du har nu bott 
i Hovslätt i mer 
än 35 år, hur 
kommer det sig?

”Jag tror att jag hamnade rätt, jag hade 
enormt roligt från första början. Det 
var en guldperiod som jag hamnade i, 
med ett stort barn- och ungdomsarbete;  
kören Reflektera, många scouter och ett 
aktivt ungdomsarbete. Jag fick många 
vänner här direkt”, säger Kennet. 

Efter tolv år som ungdomsledare blev 
det sedan elva år som fritidspedagog på 
Hovslättsskolan. ”Jag trivdes jättebra på 
skolan också, men kände ändå att jag 
inte riktigt var på rätt plats”, fortsätter 
Kennet. Parallellt med tjänsten på skolan 
var han kvar som ideell ledare i kyrkan. 

2008 blev Kennet på nytt anställd i försam-
lingen, men nu med titeln ”församlings-
inspiratör”. Tjänsten var på deltid, och 
varade i sju år. 2011 fick Kennet en 
pastorstjänst i Lekeryd parallellt med 

tjänsten i Hovslätt. Vid sidan av dessa 
tjänster läste han teologi på distans, och 
ordinerades till pastor 2017. ”Nu har jag 
varit pastor i Lekeryd i 10 år”, konsta- 
terar Kennet. 

– En del här i Hovslätt känner dig även via 
HIK, hur har ditt engagemang sett ut där?

”Jag har alltid spelat fotboll och mitt för-
sta år i Hovslätt spelade jag med Råslätt, 
men sedan började jag i HIK och spelade 
där fram till jag var 40 år”, berättar han. 
Även om Kennet är ödmjuk över sin egen 
prestation på fotbollsplanen så betydde 
han mycket för klubben, och ett år vann 
han skytteligan. Utöver sitt eget spel i 
HIK var Kennet även med som tränare 
under många år när hans barn började 
spela fotboll. ”Det var matcher och trä-
ningar hela tiden, och jag träffade väldigt 

mycket människor där och fick ett 
stort kontaktnät i samhället”, säger 
Kennet. 

– Du jobbar i Lekeryd, men bor kvar i 
Hovslätt. Hur är din relation till Hovslätt 
idag?

”Hovslätt är mitt hem. Här får jag 
vila, här hör jag hemma. Det är här 
i kyrkan som jag har mitt andliga 
hem.”

Vi tackar Kennet för pratstunden 
och tackar samtidigt för allt som han 
har betytt och betyder för många i 
Hovslätt, både i kyrkan och i andra 
sammanhang i vårt samhälle.

text: David Hjelmqvist
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