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Nytt namn,
men arvet,
lever vidare.

Pastor och församlingsföreståndare:
David Hjelmqvist
Exp: 036-751 42
Mobil: 0703-58 48 88
E-post: david.hjelmqvist@
equmeniakyrkanhovslatt.se
Exp.-tid:
Tisdag och torsdag 10.00-12.00
Pastor:
Mogens Nielsen
Mobil : 0706-83 76 98
E-post: mogens.nielsen@
equmeniakyrkanhovslatt.se
Ungdomsledare:
Alice Persson
Mobil: 0702-30 94 41
E-post: alice.persson@
equmeniakyrkanhovslatt.se
Equmeniakyrkan Hovslätt
Plusgiro: 17 16 17-4
Bankgiro: 466 78 38
Swish-nummer: 123 282 67 25
Tel. Kök/ledarrum: 036-766 02

Varför bär jag ett kors?
Korset har för den kristna församlingen och
för enskilda kristna alltid varit en självklar
symbol. Med stolthet har man haft korset
på en central plats i Kyrkan. Många har
burit det med värdighet som ett smycke
om halsen och som en symbol för en djup
tillhörighet till Jesus Kristus.
Under några månader tillbaka har det förts
en livlig och ibland onyanserad debatt om
Korset som opassande, störande och en
intolerant symbol.
Jag bär på ett kors, för det beskriver för
mig det djupaste uttrycket för vad Jesus har
gjort för mig och världen. I hans död på
korset bär han all förnedring, all trasighet,
allas misslyckande, all utanförskap, allas död förintelse och mina och världen
synders. Genom hans död på korset öppnas
vägen till befrielse, förlåtelse, upprättelse
och till ett nytt liv med en helt förändrad
inriktning både på mig själv och för den
om givning jag lever i. Hans död på korset
pekar också fram emot uppståndelsen och
det eviga liv verklighet.

Förskolan Smultronet
Björkbackavägen 2
556 28 Jönköping.
Förskolechef:
Carina Kiland
Tel: 036-31 06 92, 31 06 93
smultronet@forskoleinfo.com
www.forskoleinfo.com

Andlig vägledare:
Pastor Mogens Nielsen
Kontakta: mobil 0706-83 76 98,
mogens.nielsen
@equmeniakyrkanhovslatt.se
I samtalet delar vi tron, livet med Gud,
Jesus och Anden, Vi samtalar om ditt
förhållande till bön, Bibeln, att vara
människa, det andliga livets livskraft, din
relation till… och mycket mera.
Samtalet är bara vårt, och förs under
tystnadsplikt.

Equmeniakyrkan i Sverige:
www.equmeniakyrkan.se
Vårt ungdomsarbete:
Equmenia Hovslätt
Bankgiro: 610-6389
Swish-nummer: 123 617 78 51

Equmeniakyrkan Hovslätt

SMÅGRUPPER
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Tankar från Pastor
Mogens Nielsen

Andlig Vägledning

Hemsida, Region Öst:
www.equmeniakyrkan.se/regionost

Omslagsfoto: Ellen Alavik

Korset är en symbol som omfamnar alla,
ingen är utesluten.

Enskilda
samtal i

Internet:
www.equmeniakyrkanhovslatt.se

PåGång–redaktionen:
Mia Thörn, Svante Kiland, Elisabeth
Karlsson, Susanne Lennartsson
Ansvarig utgivare: David Hjelmqvist

För mig är korset allt annat än intolerans,
exkluderande, störande. Korset är djupast
Guds kärlekshälsning, som omfamnar och
inkluderar och med sitt tydliga symbolvärde
säger att varje person är älskad och föremål
för Guds totala omsorg. Men jag vill också
bära korset som en handling av solidaritet
för alla de som lider, torteras, dödas och
mördas för sin tro skull. Den dagen då Jesu
dör på korset , var dagen då döden blev till
liv

Vi som församling tror att det är
viktigt att finnas med i en mindre
gemenskap där man får komma
närmare varandra och lära känna
Jesus Kristus ännu bättre tillsammans.
Därför erbjuder vi dig möjligheten
att finnas med i en smågruppsgemenskap. Smågruppen är till för dig som
är gammal eller yngre, för dig som är
ny i tron eller varit kristen en längre –
alla är helt enkelt välkomna!

Vill du veta mer om NÄR, VAR, HUR?
Vill du få hjälp att hitta en smågrupp för dig?
KONTAKTA:
SMÅGRUPPER VUXEN:
David Hjelmqvist, pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt
Tel 0703–58 48 88
Mogens Nielsen, pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt
Tel 0706–83 76 98
Mats Ringkvist, smågruppssamordnare
i Equmeniakyrkan Hovslätt – Tel 0730–52 26 28
SMÅGRUPPER UNGDOM:
Alice Persson, ungdomsledare
i Equmeniakyrkan Hovslätt – 0702–30 94 41

Välkommen till samlingar
i Equmeniakyrkan Hovslätt!
2 Nov ONSDAG
KL 18.30 Stickcafé
Välkommen att vara med och sticka,
sy, virka – eller bara umgås!
3 Nov TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
5 Nov LÖRDAG
KL 10.00 Gudstjänst med nattvard
Alla helgons dag. Mogens Nielsen
predikar. Ellen Alavik & Matts
Blomberg sjunger. Tacksägelse för de
som under året har fått flytta hem till
Herren. Insamling till Equmeniakyrkan Region Öst.
6 Nov SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Mogens Nielsen predikar. David
Hjelmqvist. Sofia Wissö sjunger.
Barnvälsignelse. Skattkammaren.
Kyrkfika.
7 Nov MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo
10 Nov TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
10 Nov TORSDAG
KL 15.00 Torsdagsträffen
”Närpolisens vardag” – Kristoffer
Heinevik berättar. Servering.
KL 20.30 ”Andrum”
Vardagsmässa mitt i veckan.
12-13 Nov LÖR - SÖN
Församlingen ansvarar för
serveringen på RIA/Hela Människan

Under våren
kommer vi att
köra en ny
kvällsbibelskola
med Leif
Carlsson.
Han kommer hit 7 onsdagskvällar:
15/1, 1/2, 1/3, 15/3, 12/4, 26/4 och 10/5.
Boka in dessa kvällar redan nu.
Mer info kommer!

Kyrkskjuts
Vill Du ha bilskjuts till gudstjänster?
Ring: Gunnar Lantz:
036-753 17, 070-279 60 19.
Bengt Petterson:
036-70421, 073-816 63 53
Välkommen att kontakta någon av oss!

12 Nov LÖRDAG
KL 09.00 ”Andrum” – en dag i stillhet
Dagen är en möjlighet för dig som
vill testa på retreatlivet. Mer info
kommer. Mogens Nielsen ansvarar.

27 Nov SÖNDAG
KL 10.00 Adventsgudstjänst
Mogens Nielsen predikar.
Adventskören sjunger.
Skattkammaren. Kyrkfika.

13 Nov SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Mogens Nielsen predikar. Alicia
Jerketeg sjunger. Närradioinspelning.
Skattkammaren. Kyrkfika.

30 Nov ONSDAG
KL 18.30 Stickcafé
Välkommen att vara med och sticka,
sy, virka – eller bara umgås!

16 Nov ONSDAG
KL 18.30 Stickcafé
Välkommen att vara med och sticka,
sy, virka – eller bara umgås!
17 Nov TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
20 Nov SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med nattvard
Daniel Lundstedt predikar. Helena
Kallin. David Ruther sjunger.
Skattkammaren. Kyrkfika.

1 Dec TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
4 Dec SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
David Hjelmqvist. Skattkammarens
julfest. Linus Wissö och Einar
Lägermo m.fl. sjunger. Kyrkfika.
5 Dec MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo

21 Nov MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo

8 Dec TORSDAG
KL 10.00 Torsdagsträffens Luciafest
Smultronbarnen och HOV-kören
sjunger. Servering.
OBS tiden - kl 10.00.

24 Nov TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

KL 20.30 ”Andrum”
Vardagsmässa mitt i veckan.

KL 20.30 ”Andrum”
Vardagsmässa mitt i veckan

10 Dec LÖRDAG
KL 16.00 samt kl 19.00

26 Nov LÖRDAG
KL 14.00

Equmenias julmarknad

Lotterier, servering, försäljning och
annat program. Se sista sidan.

En dag i stillhet

Julkonsert

Stor julkonsert med
församlingens körer och musiker.
Jubileumsinsamling. Biljetter.
11 Dec SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Mogens Nielsen predikar och sjunger.
Vinterkul för barnen. Kyrkfika.

Lördag den 12 nov.

En dag med möjlighet att få leva i stillhet, tystnad, få förbön och enskilda samtal
eller bara få komma och vara med på andakter och nattvard som ordnas under
dagen: Allt sker i Equmeniakyrkan Hovslätt.
Dagen är uppdelad i 3 delar.
Dagen börja med en Morgonandakt, en Lunchandakt och avslutas med en
Andrums-Mässa. Under dagen finns det tillfälle för enskilda samtal. Kyrkan
kommer att vara öppen för stillhet och andakt, ljuständning och Bön. Kaffe
kommer också att finns tillhands.
Morgonandakt 8.30, Lunchandakt 13.00, Andrums- Mässa 18.00
Allt under ledning av Pastor Mogens Nielsen och gruppen för Andrum Mitt i
veckan.
Mogens Nielsen finns i kyrkan för enskilda samtal kl. 9.30 – 11.30 och 14.00 –
16.00. Det kommer också att finnas möjlighet för dig som vill ha personlig förbön.
Någon förebedjare kommer att finnas i kyrkan under dagen.
Välkommen till en dag i Guds närhet och omsorg.

PåGång 3

Året var 1866

Kassabok från 1866

Det började i Sandseryd en gång för
länge sedan, närmare bestämt i Norrgården i Månestorp.
Året var 1866 och i mangårdsbyggnaden bodde då Frans Magnusson med sin
familj. Det var där man hade bestämt
träff på Annandag jul för att samtala om
att bilda en missionsförening. Så blev det
också och avsikten var att samla in pengar till missionsarbetet ute i världen.

Missionskyrkan 1910.
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Det första Missionshuset 1892 på ungefär samma plats
som nuvarande Equmeniakyrkan.

Kassaboken berättar att man gjorde en
insamling på detta första möte och att
man fortsatte att samlas på olika gårdar
en gång i månaden.
Nu hade fröet såtts till det som efter
hand skulle stabiliserats organisatoriskt
till en fri kyrka men dit var det ganska
långt ännu.

1892 beslutade föreningen att bygga
ett litet rödmålat missionshus i Hovslätt.
Efter 17 år i det lilla Missionshuset
tyckte föreningen att det borde byggas
nytt och större. Man rev det första bygget
och lade grunden för ett större och mera
kyrkoliknande Missionshus. Det stod
färdigt för invigning 1910.
Aktiviteterna under 1950- och 60-talet mynnade ut i en genomgripande
ombyggnad av hela Missionkyrkan som
återinvigdes 1972.
1991-92 sker ännu en stor ombyggnad
av Missionskyrkan där man skapade en
helt ny kyrkolokal och flera andra utrymmen för ungdomsarbetet och sånggrupperna.
Efter ett sammangående med flera
frikyrkliga ungdomssorganisationer 2014
antog SMU det nya namnet”Equmenia”,
och under det här jubileumsåret har
församlingen och Missionskyrkan bytt
namn till ”Equmeniakyrkan Hovslätt”

Missionskyrkan på 1950-talet.

1925 byggde församlingen ett sommarhem på höjden
väster om Missionkyrkan. En plats för ungdomarna
att hålla till vid men här hölls också hölls en del
gudstjänster mm. under sommarhalvåret. Sommarhemmet hade nog sin bästa tid under 1940 – och 50
talet.
Idag finns byggnaden inte kvar längre men marken
tillhör fortfarande församlingen.

Söndagsskolfest på Sommarhemmet 1991.

Nytt namn,
men arvet
lever vidare.

150 år i bokform.
2 böcker med mycket information.
Finns att köpa på kyrktorget.
Nuvarande Equmeniakyrkan.

PåGång 5

Årets Lisebergsresa med Equmenia
Skattkammaren Från 4 år
Ett fartfyllt och spännande
program med drama, sång,
musik och andra kul aktiviteter.
Söndagar kl. 10.00-11.20
Ann Forsling, 71 25 31
Spårarscout Åk 2-3
En form av ”för-scout” med en
hel del skoj både ute och inne.
Torsdagar kl. 18.30-19.30
Mia Ruther, 769 90
Upptäckarscout Åk 4-6
Häftig scouting såväl ute som inne,
lek och allvar, hajker och läger.
Måndagar kl. 18.30-19.45
Robert Ruther, 16 78 78

Hej! Jag heter Signe Carlsson och jag var med
på årets Lisebergsresa tillsammans med superfredag gänget. Det var en sjukt rolig resa.
Vi samlades kvällen den 23 september utanför kyrkan i hovslätt. Vi packade ut i bussen i
ösregnet och åkte sedan iväg.
Vi åkte buss i ca 2 timmar innan vi var framme vid Bifrostkyrkan. På kvällen åt vi tacos och
hade andakt. Sedan var det dags att sova.
Nästa dag vaknade vi, åt frukost och packade våra grejer. Sedan satte vi oss i bussen och
åkte mot Liseberg. När vi kom in gick några
till Helix och andra till Balder. Det åktes allt
från farfars bilar till atomsfear och vissa blev
utslängda från Helix.
Kl 14.00 var det lunch dags och det serverades pastasallad. Sedan fortsatte vi med att
hänga på Liseberg och kl 18.00 tog vi över

radiobilarna. Vi intog våra bilar och körde. Det
var sjukt kul.
Sedan var det dags att äta igen. Det var
många olika restauranger som besöktes av
Hovslättare denna kväll.
Efter det bestämde vi oss för att åka helix
igen. Vi stod länge i kö och tillslut så fick vi
meddelandet att de hade fått tekniska problem.
Men vi stod kvar och väntade och efter en
stund så var Helix igång igen. Sedan åkte vi lite
annat också.
Sedan skulle vi åka hem så vi gick bort mot
bussen och tog platser. När vi väl var hemma
i Hovslätt igen så var alla super trötta och alla
gick hem.
Det var en galet kul resa med trevligt folk,
jag skulle gärna göra om det.
Signe Carlsson

Äventyrarscout Från åk 6
”Vi är vad vi heter”
Varannan måndag
kl. 18.30-20.30
Per Josefsson, 070-536 76 40
Superfredá 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 kl. 20.00-24.00
Markus Friman: 0706-94 17 06
Avner Från åk 6
Avner är spelgruppen för ungdomar.
Varannan måndag
kl 18:00-21:00.
Andreas Rootzen, 18 67 84
Barnkören ”Smile” Åk 1-6
Sång på gång.
Onsdagar kl. 18.00-18.45
Pernilla Martinsson,
31 02 01
Gospelkören People
Från åk 7
Övar på onsdagar
kl 19.00-20.30.
Mia Hjelmqvist:
0737-70 90 14.

www.equmeniakyrkanhovslatt.se

Mer information:
www.equmenia.se

Några av de 60 ungdomarna som var med på resan till Liseberg.
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Produktionsutveckling
Affärs- och kompetensutveckling
Kvalitets- och miljöstyrning
Kalkylering och kostnadsanalys
Management
ENOTECH
Norra Hökhultsvägen 11
556 26 Jönköping
Tel 036-31 05 00

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

Barnomsorg
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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.
Förskolechef: Carina Kiland,
tel 31 06 92, 31 06 93
Förskolan Smultronet,
Björkbackavägen 2,
556 28 Jönköping
www.forskoleinfo.com

Sveriges ägarledda företag väljer oss.
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Vill du också
synas här?
Kontakta Magnus Gustafson
0721-85 03 04

På

PåGång 7

Välkommen till

Equmenias årliga

julmarknad
lördag 26 nov kl 14 -17
Equmeniakyrkan Hovslätt

Julmarknad
i Hembygdsgården.
17 dec. kl 14 –17

Torsdags träffen
10 november Kl. 15.00
”Närpolisens vardag”
Kristoffer Heinevik
8 december Kl. 10,00 Luciafirande
Smultronbarnen och Hovsångarna
Om bilskjuts önskas var god och ring
Equmeniakyrkan, telefon 036-766 02
en timma före respektive samling.
Kontaktperson för RPGTorsdagsträffen:
Wera Hjalmarsson, telefon 036-704 39
eller 0734-03 95 40

UPPLEV VÅREN
PÅ BORNHOLM
29 maj – 3 juni 2017 planerar Torsdagsträffen en bussresa till Bornholm.
Reseledare blir Mogens Nielsen.
Närmare information om program och
kostnader kommer i slutet av året.

Jul
kon
sert
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Julkonsert

Lördagen den 10 dec
kl. 16.00 och 19.00
i Equmeniakyrkan Hovslätt.
Körerna Smile, People
och SingNum med musiker.

