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Idag (den 20/1) installeras Donald Trump
som USA:s 45:e president. De flesta av oss
har väldigt splittrade känslor inför denna
presidentinstallation. Det finns mycket
som gör mig bekymrad och förfärad över
att Donald Trump om bara några timmar
kommer att vara en av världens mest inflytelserika och mäktiga människor. Men det
som oroar mig allra mest – är att han så ofta
slirar kring sanningen.
Om sanningen inte är viktig för en ledare –
så är det svårt att lita på den personen. Om
man inte kan lita på en person – så är det
svårt att bygga ett förtroende. Om man inte
har förtroende för någon – så är det svårt
att samarbeta. Om man inte kan samarbeta
– så är det nästan omöjligt att uträtta något
konstruktivt – och så vidare… Sanningen är
grundbulten i ett gott ledarskap.
I Johannesevangeliet i Nya Testamentet talas det mycket om sanningen. I inledningen
av Johannesevangeliet står det: ”Ordet blev
människa och bodde bland oss, och vi såg
hans härlighet, en härlighet som den ende
sonen får av sin fader, och han var fylld av
nåd och sanning”. Längre fram i Johannesevangeliet säger Jesus själv: ”Jag är vägen,
sanningen och livet – ingen kommer till
Fadern utom genom mig”.

för att slippa hamna i en dålig situation
själva, ibland för att framhäva oss själva,
eller av någon helt annan anledning. Även
om det kändes rätt och riktigt i stunden –
så skapar lögnen alltid en besk eftersmak.
”Sanningen ska göra er fria” – är ytterligare ett ord ifrån Johannesevangeliet om
att frihet så tydligt hänger samman med
sanningen.
I Psaltaren i Gamla Testamentet finns det
många texter som hjälper oss människor
i olika situationer och tillfällen i livet.
Många av dessa texter går med fördel även
att använda som böner. En av dessa böner
är en god bön att inleda varje ny morgon
med: ”Herre, visa mig din väg, så att jag kan
vandra i din sanning.” (Ps.86:11)
Vi får be om vishet och klarsynthet för den
här världens ledare och makthavare – att
de ska få värna om sanning, rättvisa, fred
och frihet. Men det handlar inte bara om
Trump, Putin, Merkel och Löfven, utan det
handlar även om DIG och MIG.
David Hjelmqvist,
pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt

Att inte tala sanning ger en besk eftersmak. Och jag tror att vi alla kan dra oss till
minnes när vi vid olika tillfällen har valt att
berätta något annat än sanningen – ibland
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Kyrkskjuts
Vill Du ha bilskjuts till gudstjänster?
Ring: Gunnar Lantz: 036-753 17, 070-279 60 19.
Bengt Petterson: 036-704 21, 073-816 63 53
Välkommen att kontakta någon av oss!

SMÅGRUPPER

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
tid – 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!
4 Feb LÖRDAG
KL 09.00 Församlingens årsmöte
Frukost serveras från kl. 09.00.
Förhandlingarna inleds
kl. 09.30.
Insamling till renoveringen av kyrkans lokaler.
5 Feb SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med årshögtid Mogens Nielsen predikar
kring ämnet: ”Bibeln inspirerar”. David Hjelmqvist. Mia
Hjelmqvist m.fl. sjunger. Kollekten delas mellan församlingen
och Equmenia. Medlemsvälkomnande. Skattkammaren. Kyrkfika.
7 Feb TISDAG
KL 08.30 Fixargruppen
Välkommen om du vill vara
med och ta hand om våra lokaler!

19 Feb SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Mogens Nielsen predikar kring
ämnet: ”Bibeln inspirerar till
fördjupat sökande”. Susanne
Lennartsson. David Ruther
sjunger. Skattkammaren. Kyrkfika.

5 Mar SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
David Hjelmqvist predikar kring
ämnet: ”Bibeln inspirerar till
fördjupade upptäckter”. Barnvälsignelse. Pär Martinsson.
Barnkören Smile sjunger. Skattkammaren. Kyrkfika.

22 Feb ONSDAG
KL 10.00 Café ”På Gång” kl. 1013. Välkommen till vårt öppna
café

7 Mar TISDAG
KL 08.30 Fixargruppen
Välkommen om du vill vara
med och ta hand om våra lokaler!

KL 18.30 Stickcafé Välkommen
att vara med och sticka, sy, virka
- eller bara umgås!
23 Feb TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.

24 Feb FREDAG
KL 10.00 Föreläsning i Immanuelskyrkan i Jönköping
”Förslag till nationell kvalitets8 Feb ONSDAG
plan för äldre”. Susanne Rolfner,
KL 10.00 Café ”På Gång” kl. 10- leg. sjuksköterska, fil.mag. fö13. Välkommen till vårt öppna reläser. Kl. 13.00 är det årsmöte
café.
för RPG:s kommunförening.
KL 18.30 Stickcafé Välkommen 26 Feb SÖNDAG
att vara med och sticka, sy, virka KL 10.00 Gudstjänst med natt- eller bara umgås!
vard. Mogens Nielsen predikar
9 Feb TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
KL 15.00 Torsdagsträffen
”Mitt kristna hem och vad
konsten har betytt i mitt liv”.
Konstnären Solveig Bergström
berättar. Servering.

kring ämnet: ”Bibeln inspirerar
till fördjupade relationer”. Helena Lundstedt. Mia Ljungquist
m.fl. sjunger. Skattkammaren.
Gudstjänsten sänds i närradion.
Kyrkfika.

16 Feb TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.
18 Feb LÖRDAG
KL 14.00 Andakter på våra
äldreboenden Mogens Nielsen.
Sånggrupp.

3 Mar FREDAG
KL 17.00 Världsböndagen
Ekumenisk bönesamling i
Kyrkvillan. Servering.

13 Feb MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo.
15 Feb ONSDAG
KL 10.00 Café ”På Gång”
kl. 10-13. Välkommen till vårt
öppna café

KL 20.30 Andrum En vardagsmässa mitt i veckan.
18-19 Mars LÖR - SÖN Församlingen ansvarar för serveringen
på RIA/Hela människan

19 Mar SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst Mogens
Nielsen predikar kring ämnet: ”Bibeln inspirerar till ett
heligt liv i den Helige Anden”.
Sånggruppen ”Gränslöst” från
8 Mar ONSDAG
Värmland/Norge sjunger. SkattKL 10.00 Café ”På Gång” kl. 10- kammaren. Kyrkfika.
13. Välkommen till vårt öppna
22 Mar ONSDAG
café 8 Mar.
KL 10.00 Café ”På Gång” kl. 1018.30 Stickcafé Välkommen att 13. Välkommen till vårt öppna
vara med och sticka, sy, virka - café.
eller bara umgås!
KL 18.30 Stickcafé Välkommen
9 Mar TORSDAG
att vara med och sticka, sy, virka
KL 10.00 Bön i andaktsrummet. - eller bara umgås!
KL 15.00 Torsdagsträffen
23 Mar TORSDAG
”En resa genom Burma”. David KL 10.00 Bön i andaktsrummet.
Hjelmqvist berättar om Diakoni26 Mar SÖNDAG
as arbete i Thailand & Burma/
KL 10.00 Gudstjänst med nattMyanmar. Servering.
vard. David Hjelmqvist predikar
10-12 Mar FRE - SÖN
kring ämnet: ”Bibeln inspirerar
Ungdomskonferensen Happy
till fokus på Jesus”. Lina Wissö sjunger. Skattkammaren.
10 Mar FREDAG
Kyrkfika.
KL 19.00 Happy - kvällsgudstjänst John Ahlström predikar. 27 Mar MÅNDAG
Lovsångsteam. Café efteråt.
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo

11 Mar LÖRDAG
27 Feb MÅNDAG
KL 19.00 Happy - kvällsgudsKL 15.00 Arbetsmöte för Kongo
tjänst Hanna Bogren predikar.
1 Mar ONSDAG
Lovsångsteam. Café efteråt.
KL 10.00 Café ”På Gång” kl. 1012 Mar SÖNDAG
13. Välkommen till vårt öppna
KL 10.00 Gudstjänst
café
Alice Persson predikar. David
KL 19.00 Kvällsbibelskola med Hjelmqvist. Gospelkören People.
Leif Carlsson ”Det heliga landet” öppna café 15!
- om Josua och Domarboken.
KL 19.00 Kvällsbibelskola med
Anmälan.
Leif Carlsson. ”Kungar på gott
2 Mar TORSDAG
och ont” - om Samuelsböckerna
KL 10.00 Bön i andaktsrummet och Kungaböckerna. Anmälan.
KL 20.30 Andrum En vardagsmässa mitt i veckan.

12 Feb SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst Eivor Blomqvist predikar. Hasse Paulsson.
Lovisa Oscarsson sjunger. Skattkammaren. Kyrkfika.

16 Mar TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

29 Mar ONSDAG
KL 10.00 Café ”På Gång” kl. 1013. Välkommen till vårt öppna
café.
30 Mar TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
KL 20.30 Andrum En vardagsmässa mitt i veckan.
2 Apr SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Mogens Nielsen predikar. Allianskyrkans musikkår spelar.
Skattkammaren. Kyrkfika.

PåGång 3

10 dagar med Diakonia i Norra Thailand och Myanmar/Burma
Under 10 dagar i november hade jag möjligheten
att följa med biståndsorgansiationen Diakonia på
en resa till Norra Thailand och Myanmar/Burma.
Resan inleddes i Mae Sot, som ligger i nordvästra
Thailand, bara några mil från gränsen till Myanmar (som tidigare hette Burma).
I dessa trakter lever ca 500 000 flyktingar i olika
flyktingläger. Många av dessa flyktingar härstammar ursprungligen från Myanmar och tillhör den
etniska minoritetsbefolkningen Karener.
I ett av dessa flyktingläger som vi fick möjlighet
att besöka bodde det 45 000 människor, och de
hade varit instängda i flyktinglägret i 32 år. Det är
ofattbart att tänka att människor kan sitta inlåsta
i ett flyktingläger så länge.
Anledningen till varför dessa flyktingläger
finns är för att det under decennier har pågått
ett inbördeskrig i Myanmar, där många av de 135
etniska minoritetsgrupperna har tvingats på flykt.
Och många av dessa människor befinner sig nu
i ett fruktansvärt ingemansland – Thailand vill
inte kännas vid dem, och Myanmar vill inte att de
ska komma tillbaka dit heller. Därför har de varit
inlåsta så länge i dessa flyktingläger.
Diakonia jobbar både humanitärt i dessa
flyktingläger, genom att bygga upp sjukhus och
skolor. Och samtidigt arbetar man hårt med att
skapa opinion och sätta press på både Myanmars
och Thailands regering att båda länderna måste ta
sitt ansvar och ge medborgarskap och rättigheter
tillbaka till alla dessa människor.
I både Thailand och Myanmar är det ett gigantiskt samhällsproblem med prostitution. Mängder
av tjejer/kvinnor jobbar som prostituerade, och
dessutom hålls tiotusentals unga tjejer fast som
slavar på olika bordeller. Diakonia arbetar med att
bygga upp så kallade ”Safehouse” – undangömda
hus ute på landsbygden, där unga tjejer får bo
under några år efter att de har lyckats fly från
sina bordeller.
Dessa tjejer är ofta helt söndertrasade både
fysiskt och psykiskt. Diakonia har genom detta
arbete fått vara med och slussat ut ett antal unga
tjejer till en någorlunda normal vardag igen –
men behovet är gigantiskt – och resurserna är
begränsade.
Resan var otroligt intressant och givande, samtidigt som alla dessa människoöden sätter spår
i ens hjärta. Men det var väldigt hoppfullt och
inspirerande att se på det fantastiska arbete som
Diakonia bedriver i både Thailand och Myanmar.
Välkommen på Torsdagsträffen den 9 mars kl.
15.00 – då David berättar mer om resan.
David Hjelmqvist

Hela gruppen som var med på resan.

Skolbarn inne i
flyktinglägret.

En ung tjej som nyligen fick sitt thailändska medborgarskap.

Ett av de ”Safehouse” som
Diakonia har byggt upp.

Faktaruta Diakonia

• Huvudmän – Equmeniakyrkan och
Svenska Alliansmissionen.
• Samarbetar med över 400 organisationer
i drygt 30 u-länder.
• Omsätter drygt 400 miljoner kr varje år
– får ett stort stöd från bl.a. Sida.
• Läs mer på www.diakonia.se.

4 PåGång

Jag utanför det hus i Rangoon där Aung San Suu Kyi
satt i husarrest i 20 år.

Vårprogram
Torsdagsträffen

Studieverksamheten våren 2017
i Equmeniakyrkan Hovslätt
Förfrågningar och anmälningar till angiven kontaktperson.

Torsd 9 febr
kl.15.00 ”Mitt kristna hem
och vad konsten betytt i mitt liv”
/Solveig Bergström.

Olje- och akvarellmålarna
Lokal: Equmeniakyrkan
Tid: Onsdagar kl 17.00 med start 1 februari.
Kontakt: Mats Göransson, tel. 076-885 80 58

Fred 24 febr
kl. 10,00 – 12,00 Föreläsning
i Immanuelkyrkan, Jönköping.
”Förslag till nationell kvalitetsplan för äldre”.
/Leg sjuksköt, fil mag Susanne Rolfner Suvanto.

Porslinsmålning
Lokal: Equmeniakyrkan
Tid: Onsdagar kl 14.30 med start 1 februari.
Kontakt: Birgitta Eskilsson, tel. 763 43 eller 070-235 31 47

Samma dag kl.13,00 Årsmöte. RPG kommunförening.
Torsd 9 mars
kl. 15,00 Norra Thailand och Myanmar/Burma
/David Hjelmqvist
Torsd 20 april
kl. 13,00 Vårlunch
Torsd 11 maj
kl. 15,00 En vårträff med sång och musik
/Dragspelskvartetten från Tenhult
29 maj - 1 juni
Resa till Bornholm
Torsd 10 aug
kl. 15,00 Besök på Industrimuseet i Norrahammar

BOKSTAVLIGT TALAT
Tycker du om att läsa? Vi fortsätter vår bokcirkel och träffas
en gång i månaden för att diskutera kring en bok vi kommit
överens om att läsa.
Kontakt: Marie Josefsson tel. 070-172 14 85

Missionskyrkans körverksamhet
för barn och vuxna
Barnkören Smile
7-13 år övar på onsdagar kl 18.00-18.45.
Kontaktperson: Pernilla Martinsson, tel. 070-631 02 01
Gospelkören People
Från åk 7 övar på onsdagar kl 19.00-21.00.
Kontaktperson: Mia Hjelmqvist tel. 0737-70 90 14

Under våren
öppnar vi
Café PåGång!

Onsdagar 10-13

En möjlighet för dig som är dagledig av
olika anledningar. Vi serverar kaffe och
smörgås till självkostnadspris.
Här får du möjlighet att träffa andra i
samma situation, få tid till bra samtal eller
bara koppla av en stund i lugn och ro.
Vi öppnar redan onsdagen den 8 februari.
Välkommen!

Välkommen till en fikastund
med god gemenskap!

PåGång 5

Nyårslägret Challenge 16/17
Det var uppemot 90 förväntansfulla ungdomar
och ledare som samlades på årets sista onsdag
för att tillsammans spendera en vecka på nyårslägret Challenge 16/17 i Trysil.
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

Med deltagare från Hovslätt, Jönköping, Kaxholmen, Ekenässjön, Vetlanda och Eskilstuna fick vi
en fantastisk vecka tillsammans – både i skidbackarna och i huset där vi bodde.
Dagarna bjöd på härligt väder och det åktes
skidor, snowboard, skrattades, trillades och umgicks i värmestugan. På kvällarna fick vi lyssna
till undervisning om bibeln, bön och tvivel för
att sedan diskutera vidare i smågrupper. Som
avslutning av varje dag hade vi också en andakt
där vi tillsammans fick lovsjunga Jesus och be
med varandra.
Året avslutades med en festlig middag och en
andakt med nattvard, och det nya året firades
sedan in med disco till sent på natten.

Det är verkligen lyxigt att få åka iväg en vecka
på läger och bara umgås, åka skidor och tillsammans söka sig närmre Jesus. Ett stort tack till
var och en av er som var med på lägret! Det var
fantastiskt att få avsluta 2016 och påbörja 2017
tillsammans med er.
”Det var jättekul. Jag fick lära känna massa
nya kompisar och har fått mer kunskap om kristendomen” – Petter Hall Rydberg
”Sjukt bra slut och början på år 2016-2017.
Höjdpunkten på åren!” /Olle Oscarsson
”Nyårslägret var ett av mina bästa och roligaste
läger, som jag lätt kommer vilja återkomma till.
Fin gemenskap, go skidåkning och Jesus i centrum, kan det bli bättre? Atmosfären blir speciell
när man är iväg med ett gott gäng och pratar om
sin tro och framförallt får köra skidor i nysnö i
soluppgång” /Tove Forsling

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
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10-12 mars
är det dags
för Happy.
En ungdonshelg med
Jesus, vänner och glädje.
Det blir gudstjänster, café,
talkshow, seminarier,
aktiviteter, disco och
mycket mer. Vi hoppas och
tror på en fantastisk helg
tillsammans! Välkommen!
Mer info på våra sociala
medier:
Facebook (Equmeniakyrkan
Hovslätt)
och Instagram
(@equmeniakyrkanhovslatt)

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

Nu bygger vi vidare
Under våren påbörjades
en stor ombyggnation av
Equmeniakyrkan.
Vårt genom åren väl använda
kör-övningsrum blir fyra nya
expeditioner för pastorer
och ungdomsledare samt ett
samtalsrum.
Några av scoutlyorna
i källarplanet blir
konferensrum. Den gamla
vaktmästarbostaden blir
nytt kör-övningsrum samt
personalutrymmen för
förskolan Smultronet.
Många kunniga ideella
krafter i alla åldrar samlas på
kvällarna för att tillsammans
uppdatera våra lokaler.
Trevlig gemenskap och gott
fika är tradition. Förra gången
vi byggde om kyrkan, var i
början av nittiotalet. Nu är det
dags igen.

Temaserie om Bibeln 5 februari - 26 mars
5/2 – Församlingens årshögtid – Mogens Nielsen predikar över temat:
”Bibeln inspirerar”, David Hjelmqvist, Mia Hjelmqvist m.fl. sjunger.
19/2 – Mogens Nielsen predikar över temat: ”Bibeln inspirerar till ett
fördjupat sökande” - Susanne Lennartsson, David Ruther sjunger.
26/2 – Mogens Nielsen predikar över temat: ”Bibeln inspirerar till
fördjupade relationer” - Helena Lundstedt, Mia Ljungquist m.fl. sjunger.
5/3 – David Hjelmqvist predikar över temat: ”Bibeln inspirerar till
fördjupade upptäckter” - Pär Martinsson, Barnkören Smile sjunger.
19/3 – Mogens Nielsen predikar över temat: ”Bibeln inspirerar till ett heligt
liv i den Helige Anden” - sånggruppen Gränslöst från Värmland/Norge
sjunger.
26/3 – David Hjelmqvist avslutar temaserien med att predika över temat:
”Bibeln inspirerar till fokus på Jesus” - Lina Wissö sjunger.
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