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Möt Ludvig och Rebecka 
– våra nya ungdomsledare!
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INSTRUKTIONSBOKEN

När min familj var ute med vår lilla hus-
vagn i somras lyssnade vi på mycket  
musik. Vi är fyra personer i familjen, och 
för rättvisans skull valde vi var fjärde 
låt, och så rullade det på under resornas 
gång. 

Det blir lätt samma sånger som går om 
och om igen. I sommar var det en låt 
som spelades fler gånger än alla andra 
låtar – nämligen Miss Lis ”Instruktions-
boken”. Vår 6-åriga dotter (och vi övriga 
också) kan numera hela sången utantill. 
Det är en skön sång som lätt sätter sig på 
hjärnan. Sången har dessutom en väldigt 
tänkvärd text. 

Jag tror att Miss Li sätter fingret på många 
människors sökande efter meningen med 
livet i sången. Den beskriver hon hur 
hon har sökt efter livets instruktionsbok 
överallt: ”under stenen, bakom trädet, 
bredvid huset”, och hur hon sprungit 
tusentals mil utan att finna den. 

Och så sjunger hon i refrängen: ”Det ver-
kar så lätt, för dom som hittat hem, som 
funnit lösningen”. Men så konstaterar 
hon: ”Men jag kan bara inte hitta den – 
instruktionsboken”. 

Tyvärr beskriver hon även öppenhjärtigt 
hur hon: ”Gick till kyrkan, fråga’ prästen, 
bad till Gud och plöjde Bibeln” – men hur 
hon trots detta inte kunde hitta rätt. 

Mot slutet av sången konstaterar hon: ”Har 
varit så nära att ge upp ibland, men vet 
helt säkert att den finns där någonstans, 
och om jag letar lite till så hittar jag nog 
fram”. 

Jag tror visserligen inte att de flesta är så 
tydliga efter sitt existentiella sökande, men 
jag tror ändå att många sekulariserade 
svenskar kan känna igen sig i Miss Lis text 
– om att leta efter den djupare meningen 
med livet och tillvaron. 

För oss som kyrka är ju Bibeln just den 
instruktionsbok som Miss Li letar efter. 
Bibeln är vår manual och vägbeskrivning 
som vill hjälpa oss på turen genom till-
varon och livet. Vi som kyrka vill på alla 
möjliga sett presentera den instruktions-
boken i både ord och handling. Jesus säger 
ju i Bibeln de välkända orden: ”Jag är 
vägen, sanningen och livet”. Vårt uppdrag 
som kyrka är att berätta om den vägen – 
som leder till sanningen om livet! 

Du som söker efter instruktionsboken – 
sök dig till en kyrka! Be om att få en Bibel! 
Vi delar väldigt gärna ut Biblar till alla som 
är nyfikna och intresserade! 

Välkommen! 

David Hjelmqvist 
pastor i  

Equmeniakyrkan 
Hovslätt

Vi fortsätter givetvis att följa utveckling-
en av corona-pandemin och de riktlinjer 
och rekommendationer som Folkhälso-
myndigheten ger.

Som läget ser ut nu firar vi gudstjänst 
på plats i kyrkan, men vi sitter lite mer 
utspritt än vanligt med minst en meters 
mellanrum mellan varje sällskap. 

Den 19:e september är planen att vi 
börjar servera kyrkfika igen, och veckan 

därefter firar vi nattvard – givetvis på ett 
tryggt och smittsäkert sätt. 

Vi fortsätter att webbsända våra gudstjänster 
hela hösten via församlingens Youtube-
kanal för den som vill. En del av vår övriga 
verksamhet börjar komma igång igen så 
smått. 

Se programmet för mer info. För senaste 
information – håll utkik på församlingens 
hemsida och sociala medier.
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SOMMAR – TID FÖR UTFLYKTER OCH PICKNICK
 Vilket är ditt Smultronställe nära Hovslätt?

B A R N L O P P I S
Equmeniakyrkans 
bytardag
Lördag 18 sep 10-13
• barnkläder stl 50-170
• leksaker
• barnsaker
• babygrejer
• amningskläder 
• m m 

All betalning sker med swish.
Vi anpassar antalet besökare efter rådande restriktioner.  
Fika kommer att säljas till väntande i kö eller till den som 
är sugen.

VI BEHÖVER DIG!
Vi är en grupp som besöker Hovslätts och Norrahammars äldre-
boenden vid några tillfällen varje år. Vi behöver påfyllning med 
sångare och även någon som vill kompa på piano eller gitarr.

Att besöka äldre med sång och prat gör deras dag lite ljusare.

På grund av corona-läget är vi utomus tillsvidare men hoppas 
att snart få komma inomhus. Vid busväder ställer vi in.  
Känner du att detta är en uppgift som du vill växa i, eller om 
du vill ha mer information ta kontakt med:

Mia Ruther: 0708-97 69 90
Kristina Gustafsson: 0706-99 23 56

Samtalsgrupp  
Senior
- för dig som önskar mer 
inspiration i vardagen.

Ibland kan det vara svårt att se livet från den ljusa sidan. 
Det kan bero på att man inte mår riktigt bra eller att livet 
förändras på ett oönskat sätt. Oavsett vad det beror på mår 
man oftast lite bättre av att träffa andra människor i liknan-
de situtation.

I Samtalsgrupp Senior fokuserar vi på de dagarna som kommer.
Det finns en tydlig struktur för samtalet och ett nytt tema 
vid varje tillfälle. Vi undersöker, utifrågn varje tema, hur vi 
kan hitta inspiration i vardagslivet.

Upplägg: Vi träffas onsdag förmiddagar med prel start under 
mitten av september. Fem tillfällen à 1,5 timma, första och 
sista träffen är något längre. Att vara med i Samtalsgrupp 
Senior är kostnadsfritt men man förbinder sig att komma 
vid varje tillfälle. Har man förhinder meddelas ledare.  
Information om startdag kommer inom kort.

samtalsledare: Eivor Blomqvist
anmälan: Kristina Gustafsson 0706-99 23 56 eller  
kristina.gustafsson@equmeniakyrkanhovslatt.se 

BOKA EN STUND MED 
SAMTAL – BÖN – NATTVARD

Ibland kan det vara gott att inför någon lyfta det som 
oroar eller tynger. Kanske du bär på frågor omkring tro. 
Eller bara har behov av att någon annanstans än hemma 
och få lov att pysa ut lite av det som ligger på ditt hjärta. 
Vi vill gärna möta ditt behov!

Vi erbjuder samtal, bikt och nattvard. Vi har tystnadsplikt  
Du behöver inte vara medlem i kyrkan för att komma.

RING ELLER MAILA OCH BOKA EN TID/DAG!

Kristina Gustafsson 
0706-992 356
kristina.gustafsson@equmeniakyrkanhovslatt.se

David Hjelmqvist 
0703-584 888
david.hjelmqvist@equmeniakyrkanhovslatt.se



4  PåGång

7 sep TISDAG
Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla 
förbandsrullar till sjukhus i Kongo-
Kingshasa. 

9 sep TORSDAG
Kl 20:00 Andrum
En enkel nattvardsandakt mitt i veckan.

12 sep SÖNDAG
Kl 10:00 Konfirmationsgudstjänst
David Lund predikar, konfirmander och 
ledare medverkar, Ida Liljegren m fl  
sjunger, 
Endast plats för anhöriga till konfirmanderna 
i kyrkan. Övriga hänvisas till sändningen på 
församlingens Youtubekanal.

16 sep TORSDAG
Kl 20:00 Lovsång & bön
En stund i tillbedjan inför Gud i all 
enkelhet.

18-26 sep LÖRDAG-SÖNDAG
Digital kyrkokonferens 
Equmeniakyrkan
Ta del av digitala gudstjänster, seminarier 
och förhandlingar via Equmeniakyrkans 
hemsida.
www.equmeniakyrkan.se

18 sep LÖRDAG
Kl 10:00 Barnloppis
Kläder, leksaker, babyutrustning m m.
Fikaservering.

Kl 14:00 Andakter på äldreboenden
Kristina Gustafsson och sånggrupp

19 sep SÖNDAG
Kl 10:00 Samlingsgudstjänst
Start för temaserien ”Felaktiga Guds- 
bilder”, Kristina Gustafsson predikar, 
Erika Bjurbäck och tonårsgrupp sjunger, 
David Hjelmqvist, avtackning av Jacob 
Elmner, välkomnande av Rebecka 
Eliasson och Ludvig Hjalmarsson, extra 
insamling ”Höstgåvan”, söndagsskola för 
barnen, kyrkfika.
Gudstjänsten sänds även på församlingens 
Youtubekanal.

21 sep TISDAG
Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla 
förbandsrullar till sjukhus i Kongo-
Kingshasa.

23 sep TORSDAG
Kl 20:00 Andrum
En enkel nattvardsandakt mitt i veckan.

26 sep SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst med nattvard
”Gud – moralpolis?” David Hjelmqvist 
predikar, Patrik Lägermo sjunger, Emma 
Heinevik, välkomnande av nya med- 
lemmar, söndagsskola, kyrkfika.
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal.

Kl 18:00 Församlingsmöte
På agendan finns bl a frågor som rör 
församlingens Visionsprojekt. 
Det finns möjlighet att närvara i kyrkan eller 
digitalt.

30 sep TORSDAG
Kl 20:00 Lovsång & bön
En stund i tillbedjan inför Gud i all 
enkelhet.

3 okt SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst med dophögtid
”Gud – plusmeny?” David Lund och 
ungdomar håller i gudstjänsten, Erika 
Bjurbäck och Erika Kiland sjunger, dop 
och välkomnande av nya medlemmar,
söndagsskola, kyrkfika.
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal.

Kl 14:00 Barnfest
Sång – musik – lek – tävlingar – drama!
Tillsammans med Pingstkyrkan Hovslätt

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

5 okt TISDAG
Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla 
förbandsrullar till sjukhus i Kongo-
Kingshasa.

Kl 19:00 Releasekonsert
Michael Jeff Johnsson. Se nästa sida.
Fri entré

7 okt TORSDAG
Kl 20:00 Andrum
En enkel nattvardsandakt mitt i veckan.

9 okt LÖRDAG
Kl 19:00 Connect Ungdomsmöte
Kvällsmöte med predikan, lovsång och 
gemenskap.

VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS SAMLINGAR I EQUMENIAKYRKAN HOVSLÄTT! 

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.

JÄMNA VECKOR

ANDRUM
– en enkel nattvardsandakt mitt i veckan 

UDDA VECKOR

LOVSÅNG & BÖN 
– en stund i tillbedjan inför Gud i all enkelhet

Torsdags-
kvällar i 
Equmeniakyrkan

ALLTID 
kl 20:00

”FELAKTIGA  
GUDSBILDER”
19 sep - 24 okt har vi en temaserie i  
våra gudstjänster som vi kallar  
Felaktiga Gudsbilder. Om du är  
intresserad av att fördjupa dig i 
ämnet rekommenderar vi dig att läsa 
Magnus Malms bok ”Bildfaktorn”.

19 sep Introduktion

26 sep Gud – moralpolis?

3 okt Gud – plusmeny?

10 okt Gud – favoriserar?

17 okt  Gud – likgilitg?

24 okt Summering
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VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS SAMLINGAR I EQUMENIAKYRKAN HOVSLÄTT! 

Förändrade restriktioner kan göra att det är inaktuella uppgifter om deltagande i gudstjänster.
Läs mer på sid 2 och på vår hemsida www.equmeniakyrkanhovslatt.se  

10 okt SÖNDAG
Kl 10:00 Tillsammansgudstjänst
”Gud – favoriserar?” Kristina Gustafsson 
predikar, barnkören Smile sjunger, Pär 
Martinsson, scoutinvigning, insamling 
till equmenia Hovslätt, barnen är med 
hela gudstjänsten, kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal.

14 okt TORSDAG
Kl 20:00 Lovsång & bön
En stund i tillbedjan inför Gud i all 
enkelhet.

16-17 okt LÖRDAG-SÖNDAG
Församlingen ansvarar för serveringen 
på Hela Människan.

16 okt LÖRDAG
Kl 10:00 Ledardag Region Öst
Inspirationsdag för ledare i Region Öst. 

17 okt SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
”Gud – likgiltig?” David Hjelmqvist pre-
dikar, Ellen Alavik och Matts Blomberg 
sjunger, Ewa Saldner, barnvälsignelse,  
söndagsskola, kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal.

19 okt TISDAG
Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla 
förbandsrullar till sjukhus i Kongo-
Kingshasa. 

21 okt TORSDAG
Kl 20:00 Andrum
En enkel nattvardsandakt mitt i veckan.

24 okt SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
Avslutning av temaserien ”Felaktiga 
Gudsbilder”, David Lund predikar, Lovisa 
Oscarsson m fl sjunger, insamling till 
equmenia Riks, söndagsskola, kyrkfika 
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal och i närradion.

28 okt TORSDAG
Kl 20:00 Lovsång & bön
En stund i tillbedjan inför Gud i all 
enkelhet.

31 okt SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst med nattvard
Kristina Gustafsson predikar, Anton 
Bülow m fl sjunger, Hasse Paulsson, sön-
dagsskola, kyrkfika. 
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal.

2 nov TISDAG
Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla 
förbandsrullar till sjukhus i Kongo-
Kingshasa. 

4 nov TORSDAG
Kl 20:00 Andrum
En enkel nattvardsandakt mitt i veckan. 

6 nov LÖRDAG
Kl 10:00 Allhelgonagudstjänst 
med nattvard
David Hjelmqvist predikar, Frida & David 
Ruther sjunger, David Lund, tacksägelse 
för de som under det gångna året fått 
flytta hem till Herren.  
Insamling till Region Öst. 

7 nov SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
David Lund predikar, Andreas Lägermo 
sjunger, David Hjelmqvist, barnvälsignel-
se, söndagsskola, kyrkfika.
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal.

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

TORSDAGS-TRÄFFEN
HÖSTEN 2021

Torsdagsträffens samlingar planeras 
att återupptas i november.
Vi kommer att annonsera tid och 
ämne lite längre fram i höst.
Vår förhoppning är naturligtvis att vi 
ska kunna träffas igen ”som vanligt” 
men vi vill avvakta ännu en tid.

Frågor och undringar:
Gunilla Ljusegren 0703-94 65 30
gunillaljusegren@gmail.com

Tisdag 5 oktober kl. 19.00
Equmeniakyrkan Hovslätt
Fri entré

RELEASEKONSERT
MED MICHAEL JEFF JOHNSSON

”TECKEN PÅ LIV – en kväll om längtan
efter en sång som aldrig ska tystna”
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Söndagsskolan från 4 år
Ett fartfyllt och spännande
program med drama, sång,
musik och aktiviteter för tre 
åldersgrupper: Skattkammaren, 
Next och LevelUp
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 
Jacob Elmner: 0761-85 03 79

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 
Maria Rundquist
ur.ordforande@equmeniakyrkan.se
 
Mer information
www.equmenia.se
 
Equmenia Hovslätt
bankgiro: 610-6389
swish: 123 617 78 51

TVÅ FANTASTISKA LÄGER PÅ 
HJORTSBERGAGÅRDEN!

För många barn och ungdomar runt om i Sverige är sommaren lika med läger. Detta gäller 
förstås även Hovslätts barn och ungdomar. Trots att pandemin stod ivägen för att vi skulle 
kunna åka på traditionella läger till Strandgården, fick vi till två fantastiska läger på 
Hjortsbergagården, drygt 1h söder om Hovslätt.

• Vecka 31 åkte ett trettiotal ledare och ungdomar från Hovslätt på tonårsläger. Det blev en 
vecka full av tävlingar, lekar, god mat, bad, seminarier och gudstjänster. Det märktes att 
både ledare och ungdomar hade sett fram emot att ses igen och därför var glädjen högst 
påtaglig. En av höjdpunkterna var gudstjänsterna på kvällarna där många hade längtat efter 
att få sjunga och tillbe tillsammans. En fantastisk vecka helt enkelt!

• Vecka 33 åkte ett tjugotal konfirmander och ledare från Hovslätt på konfirmationsläger. 
På detta läger fick vi träffa konfirmander från både Anderstorp och Kaxholmen vilket 
innnebar en stor glädje. Det blev en vecka full av lektioner, bad, lekar och gemenskap. På 
kvällarna firades gudstjänster med teman som ”Följ mig”, ”Jag är vägen, sanningen och 
livet” och ”Lärljungaskap”. Många konfirmander och ledare fick ta olika steg i tro vilket var 
fantastiskt att se.

Vi är mycket tacksamma för dessa två läger på Hjortsbergagården!

David Lund pastor

Samma lägergård, samma foto-plats, en del samma ungdomar men två olika läger.

KÅRHAJK 21
Efter sommarens besked 
från FMH att mindre läger 
kunde genomföras fick vi 
ett härligt kårläger på  
Martinsgården.

Alla tälten sattes upp redan på onsdagskvällen och när upptäckar- och äventyrarscouterna 
checkade in på torsdagen kunde vi bygga spisar och grilla korv vid egen matplats.

Efter lägerbål och kvällsandakt sov vi lite oroligt inför fredagens byggnation av flottar. Varje 
matlag byggde en flotte av fyra tunnor som vi sedan provade på Martinsgölen. Vi tajmade in 
fredagens regnväder med lite mys i patrulltälten och besök i lägerkiosken innan Spårar-
scouterna dök upp lagom till kvällshamburgarna. 

Lördagens stora happening var den långa spårningen som genomfördes i härligt solsken. 
Patrullen Isvargen vann det åtråvärda vandringspriset – Åttataggaren! Kvällen avslutades 
med lägerbål i solnedgång och andakt av nya ungdomsledaren Rebecka.

På söndagen var det rivning och städning av lägerplats och tält innan vi hade kyrksamling 
med kyrkkaffe och utdelning av lägermärket. Scouterna kunde nöjda bli hämtade av sina 
föräldrar och vi ledare städade klart lägerplatsen medan getingarna surrade och vi  
avslutade med välförtjänt pizza och utvärdering.
    Anders Elm kårchef
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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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 F A K T A
 namn:  Rebecka Eliasson
 ålder:  21 år
 familj: föräldrar, storebror
 från: Vårgårda
 yrke: ny ungdomsledare i 
  Equmeniakyrkan
 intressen:  vänner, god mat, 
  glass, musik

Vi har den stora glädjen att i höst få 
välkomna två nya ungdomsledare till 
Equmeniakyrkan Hovslätt – Rebecka 
Eliasson och Ludvig Hjalmarsson.

De rivstartade sina tjänster i församlingen
genom att åka på tonårs-, scout- och 
konfaläger de första veckorna! Och nu är 
de på plats när många verksamheter och 
aktiviteter drar igång i kyrkan igen.

Rebecka är född och uppvuxen i Vårgårda. 
Genom hela sin uppväxt har hon varit 
aktiv i kyrkan, både som deltagare och 
senare även som ledare. Efter studenten 
valde hon att åka ut med lärjungaskolan 
Apg29 till Thailand. ”Jag ville ut och resa, 
och testa något nytt”, berättar Rebecka. 
Tiden i Thailand var både rolig, utma-
nande och inspirerande. ”Jag kände att 
jag fick växa i min tro och även i min 
personliga utveckling”, fortsätter hon. 

– Varför har du nu valt att bli ungdomsledare? 

”Det har funnits en längtan länge, och 
den växte ännu mer i Thailand – att få 
tjäna Gud”, berättar Rebecka. Efter tiden 
i Thailand hamnade hon i ett team i 
Malmö, och fick testa att jobba i en för-
samling, men det blev lite speciellt med 

tanke på att corona- 
pandemin bröt ut just 
då. Förra hösten gick 
hon på Bibelskola 
Livskraft utanför Aneby. 
”Om Thailand var stället 
där jag bestämde mig 
för att följa Gud fullt ut, 
så var Livskraft stället 
där jag fick goda verk-
tyg för att kunna bli 
använd”, berättar hon. 

– Hur hamnade du här i Hovslätt?

”Genom tillfälligheter fick jag höra om 
Hovslätt. Sista ansökningsdagen såg jag 
annonsen hit, och kände att det var en 
sådan tjänst som jag ville ha”, berättar 
Rebecka, som fick skriva ihop en ansö-
kan i all hast. 

Ludvig är uppvuxen i Ljungarum. Men 
hans familj har kopplingar till Hovslätt 
och församlingen. ”Min farmor är med-
lem här i församlingen”, berättar han. 

Efter konfirmationen i Ljungarum började 
Ludvig hänga mycket i Equmeniakyrkan, 
eftersom kompisgänget här lockade.

– Nu ska ni jobba tillsammans – hur känns det?

”Det känns otroligt bra att få jobba 
tillsammans. Det känns som om mina 
förmågor passar bra ihop med Rebeckas”, 
säger Ludvig. ”Vi har ganska liknande 
tankar, men kan utmana varandra på lite 
olika områden. Rebecka är väldigt duktig 
på att prata och hålla andakter, och det 
känns jättebra”, fortsätter han!

Rebecka fortsätter: ”Det känns väldigt 
bra. Vi är lika på många sätt, och komp-
letterar varandra väldigt bra. Vi kommer 
bli ett bra team! Ludvig är väldigt duktig 
på flera saker som jag inte är lika bra 
på”, avslutar Rebecka.

Vi välkomnar Rebecka och Ludvig hit till 
Equmeniakyrkan Hovslätt och önskar 
dem Guds rika välsignelser i sina ung-
domsledartjänster! Den 19:e september 
kommer församlingen att välkomna dem 
lite särskilt i samband med en gudstjänst.

text: David Hjelmqvist

FÖRSAMLINGENS TVÅ NYA UNGDOMSLEDARE

Direkt blev han engagerad i många 
verksamheter. ”Jag gick med som med-
lem i församlingen här strax därefter”, 
fortsätter han. Under gymnasietiden blev 
han både scout-, konfa- och tonårsledare 
i kyrkan, och har varit det sedan dess.
Efter studenten jobbade Ludvig ett år som 
lågstadielärare i Barnarp, och därefter ett 
år på särskolan på Junedal. ”Under dessa 
år har jag hängt här i kyrkan nästan hela 
tiden på min fritid”, berättar han. 

– Varför ville du nu bli anställd ungdomsledare?

”Jag ville fortsätta med mitt engagemang 
i kyrkan, men tiden räckte inte till när 
jag jobbade heltid”, säger han. ”Och 
redan när jag lärde känna Isak Bojestig 
som var ungdomsledare här förut, 
kände jag att jag ville bli ungdomsledare 
någon gång också”, fortsätter han. ”Som 
anställd nu har man ännu mer tid och 
möjlighet att satsa ordentligt på alla ung-
domar i samhället”, avslutar han. 

 F A K T A
 namn:  Ludvig Hjalmarsson
 ålder:  21 år
 familj: föräldrar, lillasyster, 
  lillebror
 från: Ljungarum
 yrke: ny ungdomsledare i 
  Equmeniakyrkan
 intressen:  e-sport, basket, leka


