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Sommaren som vil nu går in i kommer
säkerligen att präglas en del av det kommande riksdagsvalet. Den 11:e september
får vi alla som är myndiga och är svenska
medborgare på nytt ta oss till vallokalerna,
för att avgöra vilka som ska styra vårt land
de kommande fyra åren. Detta är en av
de stora förmånerna med att få leva i ett
demokratiskt land, vilket inte är en självklarhet för alla människor.
Valarbetet har redan påbörjats av de politiska
partierna, och vi ser nu partiledarutfrågningar på TV, och debattartiklarna avlöser
varandra med förslag på lösningar på våra
stora samhällsutmaningar såsom integrationen, skolan, sjukvården, klimatet och
kriminaliteten. Snart är det dags för både
Järvaveckan och Almedalsveckan, då politikerna ska förmedla sina valmanifest.
Den 10–28 augusti håller Equmeniakyrkan
i en partiledarutfrågning i Vårgårda dit
riksdagens alla partiledare kommer. Se mer
info på om detta på www.equmeiakyrkan.se.
Det finns möjlighet att både närvara på
plats och att följa utfrågningarna via webben.
Jag tycker att det är väldigt intressant och
viktigt med dessa frågor, och jag försöker
följa med i samhällsdebatten så gott jag
kan, genom att följa tv-program såsom
Aktuellt, Agenda, Politikbyrån, 30 minuter
osv. Därför känns det roligt att vi 31 aug
även kan inbjuda till en valdebatt i Equmeniakyrkan Hovslätt. Då kommer ett antal
av riksdagens nuvarande 349 ledamöter
till vår kyrka, för att beskriva hur deras
partier vill göra vårt samhälle ännu bättre,
och vilka ideologiska drivkrafter som har
format dem. Läs mer om valdebatten här i
tidningen, och välkommen att vara med på
den viktiga samlingen.
En del kanske undrar – ska verkligen
kyrkan blanda sig i valdebatten?
Jag tänker att det på ett sätt är viktigt att
skilja på kyrka och politik. Vi har genom
historien sett alltför många hemska exempel på hur man har använt tron som ett
maktmedel för politisk och världslig makt,
vilket ibland har fått ödesdigra konsekvenser. Men samtidigt får detta inte stå i vägen

för vårt uppdrag som kyrka. Både kyrkan
och politiken vill ju jobba för att göra vårt
samhälle ännu bättre, och därför tänker jag
att det är oerhört viktigt att som kristen
också engagera sig i vårt samhälle, oavsett
om det är i politiken, i idrottsklubben, i
hembygdsföreningen eller på fritidsgården.
Jag tror att det vore förödande för vårt samhälle och vårt land om kristna människor
valde bort att engagera sig politiskt för att
man inte ska blanda ihop kyrka och politik.
Kyrkan ska vara försiktig med att uttala sig
partipolitiskt, men vi ska samtidigt vara en
viktig men oberoende politisk samhällsröst, som står upp för människovärdet, och
för de utsatta och förtryckta.
Som kyrka och kristna har vi också ett
annat viktigt uppdrag – nämligen att be
för våra makthavare och politiker. Paulus
skriver i 1 Timotheosbrevet - ”Mitt främsta råd är att be. Be på alla sätt för alla du
känner. Be i synnerhet för makthavare och
myndigheter att de ska styra väl, så att vi i
lugn och ro får lov att leva enkelt i innerlig
andakt – så som vår Frälsare Gud vill att vi
ska leva.”
Som kristen är mitt viktigaste val att följa
Jesus. Det är ett val som spelar i en helt
annan division än alla andra val. Med detta
sagt så är riksdagsvalet 11 september också
ett viktigt val. Därför är min uppmaning
till dig i sommar – ta dig tid att sätta dig in
i de viktiga frågorna som står på agendan
inför valet. Ta del av samhällsdebatten,
besök gärna vår valdebatt här i Hovslätt
31 augusti, eller åk till Equmeniakyrkans
partiledarutfrågning i Vårgårda. Och be för
våra makthavare och politiker – att de i
allt ska sträva efter det som är bäst för vårt
samhälle och vårt land.
David Hjelmqvist
pastor i
Equmeniakyrkan
Hovslätt

VAD VILL DU ATT VI SKA BE FÖR?
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.

VAL 2022:

STOR DEBATT MED
RIKSDAGSLEDAMÖTER
Riksdagskandidater från länet, vassa frågor, mjuka ämnen,
debatt, fika och musik. Finns det ett bättre sätt att ladda inför
valet än att komma till Equmeniakyrkans stora valdebatt i
Hovslätt 31 augusti?
– Syftet är att vi som kyrka vill vara en viktig röst i samhället,
och att vi vill lyssna in vilka ideologiska kompasser som driver
de olika partierna att göra vårt samhälle ännu bättre, säger
David Hjelmqvist, föreståndare i Equmeniakyrkan.
Söndagen den 11:e september är det val till riksdag, regionoch kommunfullmäktige och det ser ut att bli det jämnaste på
mycket länge. Inför det
har Equmeniakyrkan
bjudit in samtliga riksdagspartiers toppkandidater från länet till riksdagsvalet för en valdebatt.
Listan på debattörer är
ännu inte helt spikad
men de som har tackat ja
i skrivande stund är: riksdagsledamöterna Jakob
Olofsgård Liberalerna,
Emma Hult Miljöpartiet,
Acko Ankarberg Kristdemokraterna och Staffan
Eklöf Sverigedemokraterna. Vi hoppas även
att de andra partierna

David Hjelmqvist och Peter Jernberg
laddar för valdebatt.

skickar riksdagsledamöter till vår viktiga valdebatt.
Frågor som kommer att tas upp handlar om
vilka strategier som partierna har för att göra
vårt samhälle och land ännu bättre.
I fikapausen har du möjlighet att själv prata med,
och ställa frågor till, riksdagskandidaterna. Kanske
kan kvällen guida dig lite till innan du går till valurnan?
Det blir också livemusik med Mia Hjelmqvist i spetsen, känd
från bandet Spring City som vunnit musiktävlingen P4 Nästa i
Sveriges Radio.
David Hjelmqvist leder kvällen tillsammans med Peter Jernberg,
tidigare journalist och numera presskommunikatör, som håller
i debatten.
– Demokratin, som bygger på människors lika värde, är något
vi hela tiden behöver slå vakt om, det visar inte minst den
senaste tidens utveckling i världen. För Equmeniakyrkan i
Hovslätt känns det därför naturligt att även vi deltar och bidrar
med frågor och perspektiv som kanske inte alltid syns och hörs
i den breda samhällsdebatten inför val, säger Peter Jernberg.
Equmeniakyrkan i Hovslätt har sedan tidigare en tradition av
valdebatter inför riksdagsval, även om det var ett antal år sedan
vi senast bjöd in till en sådan här samling.
Debatten startar klockan 18:30 och beräknas hålla på till 20:30.
Mer information om detaljerna kommer framöver på Equmeniakyrkans hemsida och i församlingens sociala medier.

TILLSAMMANSDAG
MULLSJÖ FOLKHÖGSKOLA

LÖRDAG 10 SEPTEMBER
AKTIVITETER FÖR ALLA ÅLDRAR,
SAMTAL OM VISIONER OCH FRAMTIDSDRÖMMAR FÖR VÅR KYRKA,
GEMENSKAP, LUNCH, GUDSTJÄNST,
PROMENADER, LEKAR, FIKA.
Info om anmälan kommer på vår hemsida och i sociala
medier inom kort.
Avgiften för dagen är frivillig, men rekommenderat pris
är 350 kr för vuxna, 175 kr för barn, 900 kr för familjer.
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RENOVERING PÅ GÅNG!
Renovering är på gång till förmån för
Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete, samt för förskolan Smultronet.
Vår församling har ett omfattande barnoch ungdomsarbete. Sedan 1989 har vi
även drivit förskolan Smultronet. Detta
är verksamheter som har betytt och
betyder mycket för många, något vi är
stolta över.
Nu pågår en omfattande renovering fram
till augusti 2023 då förskolan samlar hela
sin verksamhet inne i kyrkan. Det är i
stort sett hela källaren som kommer att
renoveras för att bli i toppskick. Ett projekt som kommer att pågå i över ett år.
Arbetet utförs huvudsakligen genom
ideella insatser och finansieras av församlingen genom gåvor. Vi är många
som hjälps åt och har en fantastisk
gemenskap, vi jobbar och fikar när vi ses.
Det finns plats för flera och om du som
läser detta vill hjälpa till så är du varmt
välkommen.
Henrik Saldner
projektledare
kassor@equmeniakyrkanhovslatt.se

KONFA?!
Hösten 2022 – Våren 2023
Konfirmation är för dig som är nyfiken
på kristen tro. Det handlar om Gud,
livet och dig. Inga enkla ämnen – men viktiga! Just därför
behöver även du vara med.
Du som börjar i åttan i höst – välkommen att haka på.
Mer information kommer i utskick, sociala medier och på
hemsidan inom kort.
FRÅGOR OCH ANMÄLAN
David Hjelmqvist: 0703-58 48 88,
david.hjelmqvist@equmeniakyrkanhovslatt.se
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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 & lovsångskvällar.
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.

SOMMARENS SAMLINGAR I EQUMENIAKYRKAN
5 jun SÖNDAG

1-6 aug MÅNDAG-LÖRDAG

Kl 10:00 Gudstjänst
Rebecka Eliasson predikar, David
Hjelmqvist leder, Ann-Charlotte och
Peter Jernberg med sångteam sjunger,
söndagsskola, kyrkfika.
Gudstjänsten sänds även via
församlingens Youtubekanal.

Tonårsläger
En vecka med gemenskap, gudstjänster,
bad och aktiviteter på Strandgården.

7 aug SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
Anders Linsmo predikar, Andreas Lägermo
sjunger, kyrkfika.
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.

6 jun MÅNDAG
Kl 17:00 Nationaldagsbön på
Tabergstoppen
Ekumenisk samling där vi ber för vår bygd
och vårt land. Samling vid parkeringen.

Kl 17:00 Bön på Tabergstoppen
Ekumenisk samling där vi ber för vår bygd
och vårt land. Samling vid parkeringen.

9 jun TORSDAG

14 aug SÖNDAG

Kl 17:00 Våffelkväll med sång och
andakt
Kristina Gustafsson, Erika Bjurbäck m fl.

12 jun SÖNDAG
Kl 10:00 Tillsammansgudstjänst
David Hjelmqvist predikar,
Gunnar Gustafsson leder, en liten barnkör sjunger,
Barnen är med hela gudstjänsten, söndagsskolans sommarfest, kyrkfika.
Gudstjänsten sänds även via församsamlingens Youtubekanal.
Ta gärna med egen fikakorg till sommarfesten
utomhus efter gudstjänsten.
Kl 18:00 Församlingsmöte

19 jun SÖNDAG
Kl 10:00 Nattvardsudstjänst
Kristina Gustafsson predikar, Maria
Hamretz och Annika Gustafsson sjunger,
kyrkfika.
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.

20-22 jun MÅNDAG-ONSDAG
Camp Hovslätt
Fotbollsskola för dig som är född 20082012.
Arrangeras tillsammans med Pingst Hovslätt
och Hovslätts Idrottsklubb.
Mer info: www.camphovslatt.se

22 jun ONSDAG
Kl 17:00 Våffelkväll med sång och
andakt
Kristina Gustafsson, Erika Bjurbäck m fl.

26 jun SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
Kristina Gustafsson predikar, Ingela
Westerling och Erika Bjurbäck sång och
cello, kyrkfika.
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.

3 jul SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
Kristina Gustafsson predikar, Annika &
Mattias Elm sjunger, barnvälsignelse,
kyrkfika.
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.
Kl 17:00 Bön på Tabergstoppen
Ekumenisk samling där vi ber för vår bygd
och vårt land. Samling vid parkeringen.

10 jul SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
Eivor Blomqvist predikar, kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.

Kl 10:00 Gudstjänst
David Hjelmqvist predikar, Annika
Gustavsson med familj sjunger, kyrkfika.
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.

21 aug SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
David Hjelmqvist predikar, familjen
Bülow sjunger, kyrkfika.
Gudstjänsten sänds även via närradion och
församlingens Youtubekanal.

21-26 aug SÖNDAG-FREDAG
Sensommarläger
Härliga dagar på vackra Strandgården för
dig som är över 60 år.

28 aug SÖNDAG

Kl 17:00 Ekumenisk gudstjänst i
Pingstkyrkan Hovslätt – OBS! Tiden
Joel Sundström predikar, Matilda Sundström sjunger, enkelt kyrkfika.

Kl 10:00 Nattvardsgudstjänst
Kristina Gustafsson predikar, Lisa
Forsling och Erika Bjurbäck sjunger,
kyrkfika.
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.

24 jul SÖNDAG

31 aug ONSDAG

30 jul-7 aug LÖRDAG-SÖNDAG

Kl 18:30 Valdebatt inför riksdagsvalet
David Hjelmqvist och Peter Jernberg
intervjuar representanter från riksdagens alla partier, Mia Hjelmqvist sjunger,
servering
se sid 3

17 jul SÖNDAG

Kl 10:00 Ekumenisk gudstjänst i
Slättenkyrkan Norrahammar
Wille Oscarsson predikar och sjunger,
Anders Wernström leder, enkelt kyrkfika.
Scoutlägret Jamboree 22
Stort scoutläger med flera tusen scouter
utanför Kristianstad.

31 jul SÖNDAG
Kl 10:00 Ekumenisk gudstjänst i
Equmeniakyrkan Hovslätt
Erik Holke predikar, Anna-Karin Lägermo
leder, Jessica Göthberg sjunger, enkelt
kyrkfika.
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.

4 sep SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
David Hjelmqvist predikar. Mia Hjelmqvist
m fl sjunger, barnvälsignelse, söndagsskola, kyrkfika.
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.
Kl 17:00 Bön på Tabergstoppen
Ekumenisk samling där vi ber för vår bygd
och vårt land. Samling vid parkeringen.
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AXEL HAR VARIT I THAILAND
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 7
”Vi är vad vi heter”
varannan måndag 18.30-20.30
Josef Athley, 0706-60 58 96
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

Axel Rundquist valde att, efter studenten
förra sommaren, åka till Örebro och gå på
Götabro bibelskola. Som en del av det året
ingår en tre månaders praktikperiod som
man kan genomföra antingen i Sverige eller
i ett annat land. Axel valde att spendera sina
månader i Thailand, i storstaden Bangkok
tillsammans med en klasskamrat. Thailand
är ett mycket spännande land att vara i då
vardagslivet på många sätt är annorlunda än
i Sverige. Det finns väldigt få kristna i Thailand, vilket skiljer sig på många sätt från
Sverige och de erfarenheter Axel har sedan
tidigare.
Axel och hans klasskamrat har arbetat
tillsammans med två svenska missionärer
och arbetet präglades mycket av att bygga relationer och hitta på aktiviteter med ungdomar i Bangkok – ofta i form av någon sport.
Idrott är verkligen ett bra sätt att bygga broar och skapa gemenskap trots språkbarriärer
som kan vara ett hinder. I arbetet i Bangkok
har det kristna lärjungaskapet oftast fått
ta sig uttryck i handlingar som att vara en

Equmenia Hovslätt
bankgiro: 610-6389
swish: 123 617 78 51

Det var verkligen en genomtrevlig stämning
som präglade hela kvällen. All personal på
Slottet ville verkligen att detta skulle vara
en kväll då gästerna skulle få ha det alldeles,
alldeles …underbart!

Fredagen den 29:e april hade jag förmånen
att få vara med på Sverigefesten på Stockholms
Slott. Vi var 186 gäster som denna kväll fick
uppleva slottet från dess allra vackraste sida.
Sverigefesten är en fest som Hans Majestät
Konungen har haft på slottet sedan 2013.
Med hjälp av landets landshövdingar väljer
Kungliga Hovet ut tre personer från varje län
till en gemytlig fest. Jag blev utvald!
Innan festen bjöd landshövding Helena Jonsson in mig, Daniel Grahn (Erikshjälpen) och
Patrik Eriksson (Garo) till ett peptalk. Vi fick
detaljer om hur vi skulle uppträda och även
information om vad som skulle hända.
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Axel tycker att han haft väldigt intressanta
tre månader där han både fått växa i sin
egen tro och fått större inblick i hur det är
att leva som kristen i en så stor stad och
ett icke-kristet land. Det är verkligen stora
kontraster från lilla Hovslätt och han tar
med sig mycket därifrån.

Eftersom det inte är så väldigt ofta unge
herr Elm är på slottsbesök införskaffades
en mycket snygg smoking som passade till
hustruns klänning.

Barnkören Smile åk 1-6
Sång på gång
onsdagar 18.00-18.45
Maria Hamretz, 0736-99 09 36

Mer information
www.equmenia.se

trevlig medmänniska snarare än att predika
eller att läsa bibeln.

...OCH ANDERS PÅ SLOTTET

Avner från åk 6
Avner är spelgruppen för
ungdomar.
varannan måndag 18:00-21:00
Andreas Rootzen, 0702-22 40 82

Ordförande Equmenia Hovslätt
Maria Rundquist
ur.ordforande@equmeniakyrkan.se

Axel t v

Underbart vackert dukat i Vita salen och
blomsterarrangemang på alla bord, i fönster
och trapphus. Vi fotograferades och fick
sedan hälsa på kungafamiljen som hade tid
för alla oss gäster. Mat och musik avnjöts
och jag hade förmånen att sitta med Prins
Carl-Filip. Kungen och hela familjen bjöd
verkligen på sig själva både i tal och i
samtal och under kaffeminglet hade jag
tänkt att samtala lite med Hans Majestät om
scoutrörelsen och senaste besöket i Hovslätts Hembygdsgård - men det var många
före mig och jag fick istället prata Ferraribilar med Torsten Jansson och polisbrutalitet
med Eva-Gun Westford.
23:30 stötte härolden med staven i golvet
och Kungen lämnade festen – och alla vi
lyckliga gäster fick återvända hem med
minnen av en fantastisk Sverigemiddag
2022.
Anders Elm
Eder utsände på Kungliga Slott

Produktionsutveckling
Affärs- och kompetensutveckling
Kvalitets- och miljöstyrning
Kalkylering och kostnadsanalys
Management

Hägervägen 4
556 26 Jönköping
Tel: 0707-31 05 10, 036-762 47

www.begravningstjanst.com
Nygatan 11, Jönköping
Tel 036-71 02 50
”Personliga möten med omtanke”

Av Sveriges Begravningsbyråers Förbund auktoriserad begravningsbyrå

Öppet för dig 8-21
alla dagar

Förskoleplats
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

Spar tid och pengar!
Handla nära
hemma i Hovslätt!
Alltid öppet 7-22
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MÅNADENS JÖNKÖPINGSBO – JÖRGEN RUTHER
En tisdagsförmiddag i slutet av mars
överraskades Jörgen Ruther stort på sitt
kontor på Sam-Hjälp. Helt plötsligt dök
det upp människor med blommor och
diplom och meddelade att han hade
blivit utsedd till månadens Jönköpingsbo
av tidningen Jönköpings-Posten. Många
frivilligarbetare, som hade blivit förvarnade om händelsen, var på plats och
gratulerade honom till den ärofyllda
utmärkelsen. ”Det kändes fint att dela
detta med alla volontärer och kollegor,
eftersom jag ser det som att detta är vårt
gemensamma pris”, berättar Jörgen.
Sedan drygt tolv år tillbaka arbetar Jörgen
Ruther för hjälporganisationen Sam-Hjälp,
varav de senaste åren som verksamhetsledare. Sam-Hjälp har sitt kontor och sin
secondhand-butik på Ekhagen i Jönköping,
och har funnits i drygt 30 år. Sam-Hjälp
stöder länder i Östeuropa med olika hjälpinsatser utifrån en kristen värdegrund.
Ända sedan starten
har Sam-Hjälp riktat
sina hjälpinsatser mot
Östeuropa. Nu arbetar
man i följande åtta
länder; Rumänien,
Estland, Lettland,
Belarus, Moldavien,
Ukraina,
Bulgarien och Serbien.
I alla dessa länder
samarbetar man med
lokala kyrkor och kristna organisationer
för att få en så bra förståelse som möjligt
för vilka olika behov som finns i respektive land. Därför ser Sam-Hjälps biståndsarbete lite olika ut i de olika länderna.
Under ett vanligt år skickar Sam-Hjälp
iväg ca 30 långtradare fullastade med
material såsom kläder, skor, möbler,
sjukvårdsutrustning och mycket annat.

”200 ton material har
sänts i väg med dessa
sändningar, med bl a
flera tusen matpaket
och omkring sex
tusen hygienpaket”,
konstaterar Jörgen.
”Vi har täckt i princip
hela Ukraina med
våra hjälpsändningar,
ända bort mot Mariupol i sydöstra delen
av landet, där situationen är som allra
värst för tillfället”,
fortsätter han.
– Hur har dessa förfärliga månader varit
för er på Sam-Hjälp?
”Det har varit väldigt
intensiva veckor,
men samtidigt är vi
tacksamma till Gud
för våra kontakter
i och runt Ukraina,
och de öppningar som har skapats under
denna förfärliga tid”, säger Jörgen. ”Det
är otroligt vackert att se även de goda
krafterna som samverkar mitt i krigets
elände och ondska”.
Jörgen konstaterar att många i Jönköping
har slutit upp och stöttat Sam-Hjälp under våren på ett fantastiskt sätt – kyrkor,
organisationer, företag och privatpersoner.
Hotell har sponsrat med lakan och täcken,
brödföretag har sponsrat med mängder
av fryst bröd, åkerier har erbjudit transporthjälp, och så vidare.
När kriget bröt ut kontaktades Sam-Hjälp
av Asecs, och man skapade tillsammans
en insamlingscentral. Där finns nu ett
volontärscenter som hjälper till att
samordna behov och volontärshjälp. Läs

När Ryssland invaderade Ukraina den
24:e februari förändrades även
arbetet för Sam-Hjälp på ett
dramatiskt sätt, eftersom man
		
arbetar både i Ukraina och i de
namn:
angränsande länderna Rumäniyrke:
en, Moldavien och Belarus.
ålder:
Sedan krigsstarten har Sam-Hjälp
familj:
redan skickat iväg 21 fullastade
på fritiden:
långtradartransporter, varav 16
aktuell:
har varit direkt relaterade till
kriget. Sex av transporterna har
gått rakt in till Ukraina.

gärna mer om detta på hemsidan www.
asecs.se/ukraina/
”Allt engagemang har stärkt oss väldigt
mycket. Vi har även märkt en otrolig
bönekraft under dessa veckor. Vi har
känt oss burna och fått kraft att fortsätta
det intensiva arbetet. Gud har försett oss
i rätt tid med både material, ekonomi,
transporter och volontärer”, konstaterar
Jörgen.
– Vad händer framöver i ert hjälparbete?
”Vi behöver vara långsiktiga i vårt hjälparbete. Vi har varit i dessa länder länge,
och vi vill fortsätta att arbeta långsiktigt.
Vi ber och hoppas på ett slut på kriget.
Och då vill vi finnas med i en återuppbyggnadsfas också”, avslutar Jörgen.

FAKTA
Jörgen Ruther
verksamhetsledare Sam-Hjälp
58 år
hustrun Mia, barnen David och Jenny
aktiv i Equmeniakyrkan Hovslätt, gillar friluftsliv
nyligen utnämnd till månadens jönköpingsbo

För dig som vill veta mer om
Sam-Hjälp
och vill stötta deras arbete
på olika sätt – gå in på www.
samhjalp.se
Equmeniakyrkan tackar för
pratstunden och önskar Jörgen
och hela Sam-Hjälp Guds rika
välsignelser i deras viktiga
arbete.
text: David Hjelmqvist

