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HOPP FÖR VÅR VÄRLD –
ATT DELA VÅR TRO VIDARE
Vi har nyligen arrangerat en 10-dagars
Bibelskola tillsammans med Slättenkyrkan i
Norrahammar. Det övergripande temat för
Bibelskolan var: ”Verktyg för en fungerande
och fördjupande vardagstro”. Under 10 dagar
med sammanlagt 25 samlingar fick vi goda
verktyg för en fungerande och fördjupande
vardagstro. Den mesta tiden i våra liv är ju
faktiskt vardag. Och det är framför allt i vardagen som Gud kallar oss att dela vår tro –
i ord och handling med våra medmänniskor.
Talarna som medverkade under Bibelskolan
kom från många olika håll, och hade olika
utgångspunkter och ingångar in i sina
respektive samlingar – men trots detta upplevde jag att samlingarna kompletterade
varandra på ett väldigt vackert och häftigt
sätt.
Vi lever med föreställningen att Sverige är
ett av världens absolut mest sekulariserade
länder – och att svenskar i allmänhet har
gjort upp med föreställningen om att det
finns en Skapargud. Men samtidigt ser vi
ett större och större intresse för existentiella
frågor, och om man tittar specifikt på
dagens tonåringar så visar det sig att var
sjätte tonåring i vårt land inte tror att
mänsklighetenfinns kvar på jorden den
dagen de själva skulle bli pensionärer – på
grund av klimatförändringar och miljöförstörelse. Detta är bara ett exempel på att
vi lever väldigt nära frågor som skapar stor
ångest och existentiella frågeställningar.
Utöver att vi i Sverige är sekulariserade så
är vi även ett väldigt individualistiskt folk.
Det är få länder i världen med lika många
ensamhushåll, och många människor lever
i stor ensamhet. I vissa fall är ensamheten
självvald, och ibland är den helt ofrivillig.
Generationen som är födda mellan åren
1965 och 1985 är dessutom otroligt individualistiska. Vi tror att vi klarar oss bäst
själva, och mycket i tillvaron kretsar kring
”mig själv” och ”mitt eget”.

spelat ut sin roll i samhället. Men jag
tänker precis tvärtom. Mitt i allt det som
är vår samtid – av stora existentiella frågor
utifrån klimatförändringar etc, av ensamhet och av individualism – så kommer den
kristna tron med ett budskap om framtidstro, gemenskap och hopp.
Vi håller just nu på att förbereda oss för
fullt inför årets julkonserter i Equmeniakyrkan Hovslätt. Och temat för dessa
konserter är: ”Hopp för vår värld!”
Det är vår stora övertygelse att Jesus vill
förmedla hopp och framtidstro till varje
människa. Vi lever i en mörk tid – både
utifrån att det är som mörkast i vårt land
i november och december – men det är
också en mörk tid i vår värld med krig,
naturkatastrofer, förföljelser och våld. Mitt
i allt detta mörker föds Jesus till vår jord
och blir en människa. Och Jesus kommer
med hälsningen att ljuset är starkare än
mörkret – och kärleken övervinner hatet.
Mitt i det hopplösa kommer Jesus med
hopp. Mitt i det trasiga kommer Jesus med
helande. Och mitt i vår ensamhet kommer
Jesus med en hälsning om gemenskap.
Du som är nyfiken och vill veta mer om
vem Gud är – välkommen att besöka någon
kyrka! Vill du ha en bibel så ordnar vi det!
Vill du ha ett personligt samtal så erbjuder
vi det – både gratis och med tystnadsplikt!
Vill du ha gemenskap – välkommen att fira
gudstjänst varje söndag kl 10.00! Och varmt
välkommen till härliga julkonserter – fredag 9 dec 19.00, lördag 10 dec 16.00 samt
lördag 10 dec 19.00! Biljettsläppet sker den
9:e november! ”Hopp för vår värld!”
David Hjelmqvist
pastor i
Equmeniakyrkan
Hovslätt

När man tittar på statistik över medlemsutvecklingen i våra kyrkor är det lätt att
bli nedstämd och tänka att kyrkan har

VÅR EGEN SPELLISTA
Känner du till spellistan 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-samlingar. Det är en blandning av sånger, nyare och
äldre. Listan uppdateras över tid. Kanske det snart kommer till lite julsånger...

BIBELSKOLA 2022:

TRO I VARDAGEN
I mitten av oktober slog Equmeniakyrkan Hovslätt och Slättenkyrkan i Norrahamamr upp sina portar för ännu en
omgång av Bibelskola. Det var sjätte
gången som kyrkorna anordnade detta
tillsammans.
Under tio dagar höll kyrkorna sammanlagt 25 gudstjänster, sammankomster,
seminarier och tillfällen för att ta del av
budskapet. Årets tema var Tro i vardagen.
Många förväntansfulla och nyfikna lyssnare hittade sina vägar till någon eller
flera av årets samlingar. En av besökarna
under de tio dagarnas bibelskola var
Madelene Rootzén. Hon fick frågan om
vad som är det bästa med bibelskolan:
– Den ger en push framåt i att avsätta
tid för Gud under en fokuserad period.
Madelene deltog i flera olika samlingar
då hon delvis tagit semester för att
kunna – och orka – delta.

– Det behövs också lite pauser för att
kunna bearbeta allt som vi lär oss genom
de olika talarna, säger Madelene.
Det var flera av talarna som Madelene
uppskattade, bl a Mikael Tellbe, Ida-Maria
Brengesjö, Johanna Bjurenstedt, Fredrik
Lignell och Tomas Sjödin.
– Vissa har jag följt via sociala medier,
t ex Ida-Maria, en del andra kände jag
till sedan innan, t ex Tomas Sjödin. Men
alla känns som om de lärt mig något.
Några tilltalade mig genom nya kunskaper och andra genom igenkänning. Det
känns som en optimal blandning. säger
Madelene.
Hon är glad att hon fått, och tagit sig,
denna tid och hoppas kunna få del av
Gud mer i vardagen precis som temat för
bibelskolan var.

Visst vill du vara med och sjunga i

En kopp kaffe mellan samlingarna var
uppskattat av många, även Madelene.

TORSDAGSTRÄFFEN

ADVENTSKÖREN!

3 NOV 15:00 BIBEL OCH GITARR MED HULTBY

Gudstänst första advent 27 nov 10:00

12 DEC10:00 LUCIA ÄR HÄR

övningar: 9 nov och 22 nov 19:00 i Equmeniakyrkan
Frågor: Victoria Bülow 0705-31 04 20

I Equmeniakyrkan Hovslätt.
Alltid med servering • I samarbete med Bilda

TACOKVALL!
LÖRDAG 3 DEC kl 16-19
Equmeniakyrkan Hovslätt
Kom så lagar vi tacos tillsammans!
Det finns lekhall, pyssel- och lekrum för barnen!
Anmälan till Helga Rosén 0763-377 070
senast 27 nov • självkostnadspris
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APOSTLAGÄRNINGARNA 29 – HISTORIEN FORTSÄTTER
EN HÄLSNING FRÅN EQUADOR

I september fick jag förmånen att åka till Ecuador i knappt två
veckor för att undervisa på Equmeniakyrkans internationella
Missions- och Bibelskola Apg29.
I Nya Testamentet läser vi om den första kristna kyrkans framväxt i Apostlagärningarnas 28 spännande kapitel. Men historien slutar ju inte där – utan vi får idag vara med och fortsätta
berätta om Jesus i vår tid. I ca 20 år har Equmeniakyrkan haft
en bibelskola med internationell prägel, tillsammans med våra
systerkyrkor i olika delar av världen.
Upplägget är enligt följande: under tre månader befinner sig
ca 15 svenska deltagare tillsammans med lika många deltagare
i värdlandet (i det här fallet Ecuador) på en gemensam skola.
På förmiddagarna får man bibelundervisning, med fokus på
evangelierna och Apostlagärningarna. På eftermiddagarna får
man möjlighet att praktisera det man lär sig i olika workshops
och aktiviteter. På helgerna samt under några praktikveckor
får man vara ute och betjäna lokala församlingar genom att
hjälpa till med ungdomssamlingar, evangelisationssatsningar
och gudstjänster.
Under terminen kommer det några gästlärare för att undervisa
på skolan. Och det var i den rollen jag fick besöka Ecuador
nyligen. Jag hade förmånen att undervisa utifrån temat ”Församlingen”, och jag fick utgå från Romarbrevets texter om den
tidiga kristna församlingsgemenskapen.
Apostlagärningarna 29 är en fantastisk bibelskola – och många
ungdomar från Hovslätt har gått på denna skola genom åren –
och den har fått betyda mycket för många!
Med mig på resan var även Pontus Friberg härifrån Hovslätt.
Och vi fick besöka lokala församlingar, möta representanter
från Pactokyrkan (som är vår systerkyrka), och uppleva mycket

Bibelskolans elever tillsammans med
David Hjelmqvist.

av det vackra landet Ecuador –
maten, kulturen, landskapet och
framför allt människorna!
Det är fantastiskt att åka bokstavligen
till andra sidan jordklotet och ändå
känna en sådan samhörighet med
våra kristna syskon i Ecuador. Gud är densamme – trots våra
olika språk, kulturer och livssituationer. Och vårt uppdrag är
detsamma – att vara en kyrka för hela livet – där mötet med
Jesus Kristus förvandlar mig, dig och hela världen.
Vi är otroligt glada och tacksamma över möjligheten att få
besöka våra vänner i Ecuador. Och tack för alla förböner under
vår resa!

Julkonsert
Fredag 9 december kl.19

Lördag 10 december kl.16 & 19
BILJETTER säljs fr o m 9 november på tickster.com
Överskottet från årets julkonsert går till skolprojekt
för barn i utsatta områden i Bacău, Rumänien.
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David Hjelmqvist

VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS SAMLINGAR
30 okt SÖNDAG

13 nov SÖNDAG

29 nov TISDAG

Kl 10:00 Gudstjänst
Predikstolsbytesdag, Anton Jalnefur
kyrkoherde i Månsarp predikar, Susanne
Lennartsson leder, Lisa Jörblad sjunger,
söndagsskola, kyrkfika

Kl 10:00 Gudstjänst med nattvard
Johan Einarsson regional kyrkoledare
predikar, David Hjelmqvist leder, barnkören Smile, medlemsvälkomnande,
söndagskola, nattvard, kyrkfika.

Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Vi rullar förbandsrullar till sjukhus i
Kongo-Kingshasa.

1 nov TISDAG

15 nov TISDAG

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

Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Vi rullar förbandsrullar till sjukhus i
Kongo-Kingshasa.

Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Vi rullar förbandsrullar till sjukhus i
Kongo-Kingshasa.

3 dec LÖRDAG

3 nov TORSDAG

17 nov TORSDAG

Kl 16:00 Tacokväll
Kom så lagar vi tacos tillsammans!
Anmälan • Läs mer på sid 3

Kl 15:00 Torsdagsträffen
”Bibel och gitarr med Hultby” – sångare
och riksevangelist Carl-Olov Hultby
bjuder på goda ord och toner. Servering.

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

4 dec SÖNDAG

5 nov LÖRDAG
Kl 17:00 Allhelgonagudstjänst med
nattvard
Kristina Gustafsson predikar, Anders
Ekström spelar, ljuständning för hemgångna, nattvardsfirande.
Insamling till Equmeniakyrkan Region Öst

6 nov SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst med missionstema
Amanda Asp, tidigare volontär KongoKinshasa predikar, Sofia Rosén leder,
Ann-Charlotte & Peter Jernberg med
sångteam, söndagsskola, kyrkfika.
Kl 17:00 Ekumenisk bön
Enkel samling där vi ber för vår bygd och
vårt land i Pingstkyrkan Hovslätt.

9 nov ONSDAG
Biljettsläpp för årets julkonserter

10 nov TORSDAG
Kl 18:30 Inspirationskväll för sångare
och musiker
En stund av uppmuntran, inspiration och
undervisning kring musikens funktion i
församlingen.
Kl 20:00 Bön & Lovsång
En stund inför Gud i all enkelhet.

20 nov SÖNDAG
Kl 10:00 Tillsammansgudstjänst
Kristina Gustafsson predikar, Rebecka
Eliasson m fl, barnkör för barn i alla
åldrar under ledning av Linnéa Schill och
Erika Kiland, barnvälsignelse, kyrkfika.
Barnen är med hela gudstjänsten.
Kl 17:00 Församlingsmöte
Uppstart och information om processen
kring Naturlig Församlingsutveckling
(NFU), ekonomirapport, hälsning från
renoveringsgruppen och ungdomarnas
missionsresa till Rumänien.

24 nov TORSDAG
Kl 20:00 Bön & Lovsång
En stund inför Gud i all enkelhet.

26 nov LÖRDAG
Kl 14:00 Equmenias julmarknad
Utomhus julmarknad runt Flugebogölen,
lotterier, tomteverkstad, handelsbod,
barnaktiviteter, café m m.
Intäkterna går till församlingens barn- och
ungdomsarbete Equmenia.
Läs mer på sid 6

27 nov SÖNDAG
Kl 10:00 Adventsgudstjänst
David Hjelmqvist predikar, Simon Rundqvist leder, Adventskören, söndagsskola,
adventsfika

12 nov LÖRDAG
Kl 19:00 Konsert
Andreas Wistrand Band och MIAH,
servering efter konserten
Konserten ärrangeras i samarbete med
Erikshjälpen och Bilda. Fri entré
Läs mer på sid 3

ALLHELGONAGUDSTJÄNST
Alla helgons dag • lördag 5 nov 17:00

KRISTINA GUSTAFSSON, ANDERS EKSTRÖM
LJUSTÄNDNING, NATTVARD

1 dec TORSDAG

Kl 10:00 Gudstjänst
Kristina Gustafsson predikar, Annika
Gustafsson med familj sjunger, söndagskola, kyrkfika.
Kl 17:00 Ekumenisk bön
Enkel samling där vi ber för vår bygd och
vårt land i Månsarps kyrka.

8 dec TORSDAG

Kl 10:00 Torsdagsträffen
Lucia är här – luciatåg med förskolan
Smultronet, servering.
Kl 20:00 Bön & Lovsång
En stund inför Gud i all enkelhet.

9 dec FREDAG

19:00 Julkonsert ”Hopp för vår värld”
Körer, solister och musiker från
församlingen
Förköp av biljetter • Läs mer på sid 4

10 dec LÖRDAG
16:00 och 19:00
Julkonsert ”Hopp för vår värld”
Körer, solister och musiker från
församlingen
Förköp av biljetter • Läs mer på sid 4

11 dec SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
Per Sjönneby, sjukhuspastor, predikar,
Eivor Blomqvist leder, Linnéa Kiland
och Ellen Alavik sjunger, söndagsskola,
kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via närradion.

Torsdagkvällar i
Equmeniakyrkan

ALLTID
kl 20:00

ANDRUM JÄMNA VECKOR (ej 3 nov)
– en enkel nattvardsandakt mitt i veckan

BÖN & LOVSÅNG UDDA VECKOR

– en stund i tillbedjan inför Gud i all enkelhet
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JULMARKNAD UTOMHUS I REPRIS
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
Peter Rydetorp, 0705-444 908
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
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
Maria Hamretz, 0736-99 09 36
Ordförande Equmenia Hovslätt
Maria Rundquist
ur.ordforande@equmeniakyrkan.se
Mer information
www.equmenia.se
Equmenia Hovslätt
bankgiro: 610-6389
swish: 123 617 78 51
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Förra året bjöd Equmeniakyrkans välbesökta
julmarknad på ett nytt koncept – utomhus
julmarknad. Detta för vi precis börjat lyfta
på några av de restriktioner som präglat vår
tid. Efter den succé som fjolårets julmarknad
ändå blev körs samma koncept i år igen.
Julmarknaden kommer i år hållas vid, och
kring, Flugebogölen, eller som den i folkmun kallas ”gölen”. Stånden kommer ställas
i ordning, marschaller kommer tändas,
långkalsoner får tas på och julstämningen
kommer skruvas upp. Vi hoppas att det även
i år kommer bli succé och att just Du tar dig
tid att komma.
Lördagen den 26:e november klockan 14-16
är det dags, varmt välkommen!

EQ UM E N I AS Å R LI GA

JULMARK NAD
LÖRDAG 26/11 14-16
LOTTERIER TOMTEVERKSTAD KORVGRILLNING MED MERA

Julmarknad vid Flugebogölen, Hovslätt. Alla intäkter går till
Equmenias barn- och ungdomsarbete. Endast Swish-betalning.

KÖ P D I N G R A N H O S I C A N Ä R A H O V S L ÄT T !

JULGRAN
249 kronor
50 kronor går oavkortat till
Equmenias ungdomsverksamhet

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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KYRKOLEDAREN SOM FICK SIN
PASTORSKALLELSE I HOVSLÄTT
Johan Einarsson är sedan några år tillbaka regional kyrkoledare för Region Öst
av Equmeniakyrkan. Men pastorskallelsen
växte fram under tiden som ungdomsledare i Hovslätt!
Johan växte upp i Alvesta, strax utanför
Växjö. Hans familj var inte engagerade
i kyrkan, men som 15-åring gick han
konfirmationsundervisning och började
bli nyfiken på den kristna tron. Detta
gjorde att han efter studenten valde att
söka sig till en kristen folkhögskola – och
hamnade därför på Hållands Folkhögskola i Åre. Under året på folkhögskolan
blev Johan kristen efter ett tydligt frälsningsögonblick, i stillhet på sitt rum på
internatet. På folkhögskolan träffade han
även Sofia, som han numera är gift med.
Efter att ha sökt olika högskolor utan att
komma in fick han syn på en annons om
att bli ungdomsledare i Missionskyrkan i
Hovslätt.
”Hemma hos mina svärföräldrar i Bankeryd slängde jag ihop en ansökan. Det var
ingen bra ansökan, men jag fick tjänsten
och hamnade i Hovslätt 1999”, berättar
Johan.
Johan flyttade in i församlingens ungdomsledarlägenhet på Norrahammarsvägen 82b, och jobbade i församlingen
tillsammans med Erling Andersson och
Lena Rask.
– Hur var tiden som ungdomsledare i
Hovslätt?
”Hovslätt blev min första riktiga hemförsamling, och där fick jag växa både
i min tro och i min kallelse. Många i
församlingen, såsom
Wera Hjalmarsson,
Daisy och Göran Kiland, Bosse Bergström,
Åsa Enskär m fl såg
mig, uppmuntrade
mig och lät mig växa i
min roll på ett väldigt
fint sätt”, säger Johan.
En pastorskallelse
växte sig starkare
och starkare hos
Johan under tiden i Hovslätt. Och under
det året förlovade han sig även med sin
Sofia. Hon hade börjat studera i Örebro,
och därför blev det naturligt för Johan att
börja läsa på Örebro Missionsskola.

”Efter tre år i Örebro
flyttade jag till
Stockholm och läste
det avslutande året
på Teologiska Högskolan i Bromma”,
fortsätter Johan.
2004 ordinerades
Johan till pastor,
och fick då förslaget
att komma tillbaka
till Hovslätt som
ungdomspastor.
”Det kändes väldigt
gott och roligt att få
möjligheten att återvända till Hovslätt,
där min kallelse till
pastor hade vuxit
fram”, säger Johan.
Johan kom strax
efter att församlingen hade fått en
ny församlingsföreståndare, Bo Zandén.
Och sedan tidigare fanns även jag (David
Hjelmqvist – då Larsson) anställd som
ungdomsledare i församlingen.
– Hur tänker du tillbaka på tiden som pastor
i Hovslätt?
”Det var en härlig tid på många sätt! Jag
fick jobba tillsammans med många fina
ungdomsledare, och vi körde en del stora
events för ungdomarna som t ex Friday
Night Live och andra satsningar. Sedan
minns jag alla sköna tonårs- och konfaläger på Strandgården”, berättar Johan.
”Ett annat gott minne var att vi arrangerade vår första gemensamma Bibelskola tillsammans med Slättenkyrkan år
2007, och det är roligt att se att den är i
gång fortfarande”, fortsätter han. Under
tiden i Hovslätt föddes familjens första av
tre döttrar.
Efter fyra år som ungdomspastor i
Hovslätt började Johan arbeta som pastor
och föreståndare i Andreasförsamlingen
Fjällstugan år 2008. Och han var kvar
som pastor där under nio år, en tid som
präglades av en stor tillväxt efter att
församlingen hade satsat ordentligt med
utveckling av sina fina lokaler några år
tidigare.

2017 fick Johan tjänst som församlingsutveckare på Region Öst av Equmeniakyrkan. Och när Peter Bernhardsson
slutade som regional kyrkoledare 2020
fick Johan möjlighet att kliva in i den
tjänsten.
– Hur är livet som kyrkoledare?
”Det är en väldigt varierande och spännande tjänst. Vår utmaning som kyrka är
att vi är alldeles för få församlingar som
förnyas, Hovslätt är tyvärr ett undantag i vårt samfund. Varje år läggs flera
församlingar i regionen ner, och det ser
ännu dystrare ut i andra delar av landet”,
konstaterar Johan.
– Vilka är utmaningarna för att vända på
detta?
”Barn- och ungdomsarbetet, församlingsutveckling och gudstjänstförnyelse”,
svarar Johan.
Vi tackar Johan för pratstunden och
önskar honom Guds rika välsignelser i
sin tjänst!
Och välkommen att komma och lyssna
på Johan när han predikar i vår gudstjänst söndagen den 13:e november!
text: David Hjelmqvist

