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Alla helgons dag
I skrivande stund har kyrkorna i Hovslätt
och Norrahammar precis arrangerat en
Allhelgonavandring för alla femteklassare
på Hovslättsskolan, Slättenskolan samt
Brodalsskolan. Dagen blev ett tillfälle att
få reda ut begreppen Alla Helgons dag
och Halloween, vi fick berätta om hur
man genom historien har hanterat döden,
barnen fick titta på urnor och begravningskistor, de fick gå runt på kyrkogården och titta på gravstenar, men vi fick
också möjlighet att samtala om livet,
döden och kyrkans hopp om ett fortsatt
liv efter döden. Jag tror att det är väldigt
viktigt att vi inte tabubelägger frågor som
rör vår existens och döden – utan att vi
hittar former för hur vi kan öppna upp
samtal kring dessa viktiga frågor som alla
människor kan relatera till.
Passa gärna på att besöka en kyrkogård
i samband med Allhelgonahelgen. Det är
fantastiskt vackert att få se alla ljus som
brinner vid gravarna – och en påminnelse
om att ljuset lyser i vårt mörker.
Det finns egentligen bara en enda sak
som vi med säkerhet kan säga om livet.
Och det är att vi alla en gång ska dö. Döden upplevs för många som något väldigt
obehagligt och hemskt. Men egentligen
är döden en naturlig del av livet. Precis
som vi alla en gång har fötts till livet så
kommer vi alla en gång att dö, även om
ingen av oss vet exakt hur eller när det
kommer att ske. Döden kan ta sig i många
olika uttryck. Och döden ser olika ut för
oss alla. Men i dödens närhet, och särskilt
i samband med Allhelgonahelgen – så
får vi påminnas om Jesu egna ord: Jag är
uppståndelsen och livet. Den som tror
på mig skall leva om han än dör, och den
som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Temat i kyrkoåret är just ”Vårt
evighetshopp” på söndagen i Allhelgonahelgen.
Fredagen den 3 november, dagen innan
Alla helgons dag – inbjuder vi till en samling i Equmeniakyrkan Hovslätt kl. 14.00
– för alla som under de senaste åren har
mist någon anhörig. Det blir ett samtal
om sorg, saknad, bearbetning, ensamhet
– men också om tacksamhet, hopp och
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framtidstro. Välkommen – du som vill
vara med i det samtalet.
På Alla helgons dag – lördagen den 4
november kl.10.00 firar vi en nattvardsgudstjänst i Equmeniakyrkan Hovslätt där
vi också på ett särskilt sätt får tacka för
dem som under det senaste året har fått
flytta hem till Herren.
När någon har dött i vår församling
brukar vi ha en tacksägelse (parentation) i
vår nästkommande gudstjänst. Då brukar
vi använda följande formulering: Livet
har ett slut, det finns en gräns då livet
upphör. Men för den som tror är det bara
börja till något nytt och större, till ett
annorlunda och bättre liv. Ett liv i gemenskap med den Herre och Mästare som vi
lever och tror på.
Döden är inte vår sluthållplats. Döden
är bara porten in i något nytt – ett fortsatt
liv i gemenskap med Gud själv. Det är
ett hopp som är värt att leva på – och ett
hopp som vi en dag får dö med.
Med önskan om en fin Allhelgonahelg
David Hjelmqvist,
pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt

Välkommen till Equmeniakyrkan
i Hovslätt!
29 Okt SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med dop
och medlemsvälkomnande.
Mogens Nielsen predikar. David
Hjelmqvist. David Lund. Ida
Wingård sjunger. Skattkammaren. Kyrkfika.
1 Nov ONSDAG
KL 10.00 Tid för reflektion.
Välkommen till en stund av
eftertanke och samtal.

25-26 Nov LÖR - SÖN
9 Nov TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet. Församlingen ansvarar för
serveringen på RIA/Hela MännKL 15.00 Torsdagsträffen
iskan
Mogens Nielsen och ett gäng
unga pensionärer håller i programmet. Servering.
12 Nov SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Alice Persson predikar. Alicia
Jerketeg sjunger. Skattkammaren. Kyrkfika.

KL 10.30 Café PåGång
15 Nov ONSDAG
Välkommen till vårt öppna café! KL 10.00 Tid för reflektion.
Välkommen till en stund av
KL 18.30 Stickcafé
eftertanke och samtal.
Välkommen att vara med och
sticka, sy, virka - eller bara
KL 10.30 Café På Gång
umgås!
Välkommen till vårt öppna café!
2 Nov TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.
KL 20.30 Andrum
En vardagsmässa mitt i veckan.
3 Nov FREDAG
KL 14.00 Samtalsstund för de
som mist någon anhörig.
Du som under se senaste åren
har mist någon anhörig är
välkommen till detta samtal om
sorg och saknad – men också
om tacksamhet och framtidstro.
Det bjuds på eftermiddagskaffe.
4 Nov LÖRDAG
KL 10.00 Nattvardsgudstjänst
Alla helgons dag. Mogens Nielsen predikar. Lovisa Oscarsson
sjunger. Tacksägelse för de som
under året har fått flytta hem
till Herren. Insamling till Equmeniakyrkan – Region Öst.
5 Nov SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Mogens Nielsen predikar. Sång
och musik av Ellen Alavik, Emilia och Edvin Kiland.
Skattkammaren. Gudstjänsten
sänds i närradion. Kyrkfika.

KL 18.30 Stickcafé
Välkommen att vara med och
sticka, sy, virka - eller bara
umgås!

25 Nov LÖRDAG
KL 14.00 Andakter på våra äldreboenden.
Jan-Bert Wissö. Sånggrupp.
26 Nov SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
David Lund predikar. Lina
Wissö sjunger. Skattkammaren.
Kyrkfika.

3 Dec SÖNDAG
KL 10.00 Adventsgudstjänst
Mogens Nielsen predikar.
David Hjelmqvist. Adventskören sjunger. Skattkammaren.
Kyrkfika.
4 Dec MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo
5 Dec TISDAG
KL 08.30 Fixargruppen
Välkommen om du vill vara
med och ta hand om våra
lokaler!

KL 18.00 Församlingsforum
Personalfrågor, ekonomi och
utsmyckning av kyrksalen inkl. 6 Dec ONSDAG
bonad och kors.
KL 10.00 Tid för reflektion
Välkommen till en stund av
29 Nov ONSDAG
eftertanke och samtal.
KL 10.00 Tid för reflektion
Välkommen till en stund av
KL 10.30 Café På Gång
eftertanke och samtal.
Välkommen till vårt öppna café!

KL 10.30 Café PåGång
16 Nov TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet. Välkommen till vårt öppna café!
29 Nov ONSDAG
KL 20.30 Andrum
En vardagsmässa mitt i veckan. KL 18.30 Stickcafé
Välkommen att vara med och
19 Nov SÖNDAG
sticka, sy, virka – eller bara
KL 10.00 Gudstjänst
umgås!
Mogens Nielsen predikar. Mia
Ljungkvist m.fl. sjunger. Skatt- 30 Nov TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.
kammaren. Kyrkfika.
KL 20.30 Andrum
20 Nov MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo. En vardagsmässa mitt i veckan.
21 Nov TISDAG
KL 19.00 Ledarkväll Equmenia.
”Alla barn är lika olika”. Christer Gustafsson från Equmeniakyrkan Region Öst undervisar.
Fika.

7 Dec TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
9 Dec LÖRDAG
KL 16.00 samt kl 19.00
Julkonsert
Stor julkonsert med sångare
och musiker från församlingen.
Biljetter krävs.
10 Dec SÖNDAG
KL 10.00 Nattvardsgudstjänst
David Hjelmqvist predikar.
Annika och Mattias Arvidsson
Elm sjunger. Skattkammaren.
Gudstjänsten sänds i närradion.
Kyrkfika.

22 Nov ONSDAG
KL 10.00 Tid för reflektion
Välkommen till en stund av
eftertanke och samtal.

Torsdagsträffen

KL 10.30 Café PåGång
Välkommen till vårt öppna café!

”Seniorakademin”

6 Nov MÅNDAG
23 Nov TORSDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo. KL 10.00 Bön i andaktsrummet.
7 Nov TISDAG
KL 15.00 RPG-akademin
KL 08.30 Fixargruppen
”Att leva i skuggan av paradiset”
Välkommen om du vill vara
Anmälan till Mogens Nielsen.
med och ta hand om våra
Del 2: Gud vill dela din tid.
lokaler!
8 Nov ONSDAG
KL 10.00 Tid för reflektion
Välkommen till en stund av
eftertanke och samtal

2 Dec LÖRDAG
KL 14.00 Equmenias julmarknad

Kyrkskjuts

Vill Du ha bilskjuts till gudstjänster?
Ring: Bo Bergström:
KL 10.30 Café På Gång
Välkommen till vårt öppna café! 0708-31 23 20, 036-753 65
Bengt Petterson:
036-704 21, 073-816 63 53
Välkommen att kontakta någon av oss!

1 torsdag/månad kl. 15.00-16.30.

Det övergripande temat är: ”Att leva i skuggan
av Paradiset”.
26 okt – del 1: Att leva i skuggan av Paradiset
23 nov – del 2: Gud vill dela din tid
18 jan – del 3: Lidandet, döden,
uppståndelsen och evigheten
15 feb – del 4: Att leva det nya livet
15 mars – del 5: Att se Gud i allt
Anmälan sker till Mogens Nielsen: 0706-83 76
98,
mogens.nielsen@equmeniakyrkanhovslatt.se
Samlingarna är i kyrkans nya andaktsrum.
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Enskilda samtal i

Andlig Vägledning
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 Hovslätt

– Vardagsmässa mitt i veckan.
Ett tillfälle för stillhet, lyssnade, bön, förbön och
nattvard. Vi följer en given ordning. En möjlighet att under en stund få finnas nära Guds
pulsslag i en stressad vardag.
Vi möts i kyrksalen varannan torsdag
kl. 20.30-21.15
Välkommen!

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
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Onsdagar

10.30-12.30
Välkommen till en fikastund
med god gemenskap!

En halvtimma innan, kl 10.00

”Tid för reflektion”
Välkommen till en stund av eftertanke och samtal.

HELA MÄNNISKAN
• är kyrkornas gemensamma sociala arbete.
• Vi tror på alla människors lika
värde och rätten till ett värdigt
liv.
Hela människan är en nationell
hjälporganisation som finns på c:a
90 platser i Sverige.
Verksamheten i Jönköping började
1971 och nu finns 12 fast anställda
där samt en stor mängd volontärer,
men fler frivilliga behövs.
Akutboendet ”Bojen” på Västra
Storgatan 46 erbjuder mat, en varm
säng samt dusch och tvätt av kläder
för bostads-lösa.
Från klockan 19.00 till 08.00
ansvarar två volontärer för servicen. Men det behövs fler frivilliga
krafter, kan det vara något för dig?
En natt i månaden och då får du
möta många olika människor som
delar sina livsöden under trevliga
samtal intygar Inger Magnusson
från Equmeniakyrkan i Hovslätt.
Hon har själv arbetat som volontär
under många år.
Är du intresserad och läser detta
så ring Inger 036-758 65 eller Hela
människan Jönköping tel.036-12 55
10.
Föreståndare Gunnar Dahlqvist
har startat ett nytt projekt
wDeLa-matbank som öppnar den 13
nov. kl. 13.00 på Birkagatan 23 på

Österängen (bredvid Erikshjälpen)
Ordet DeLa är förkortning på Diagonalt Effektivt Livsmedels Ansvar.
Mellan kl.13.00 – 15.00 mån-fre
säljes livsmedel till reducerande
priser efter det man skaffat sig
medlemskort.
Flera stora livsmedelsfirmor
som Coop, Willys, Mårdskog, även
Rudenstams Frukt sänder överblivet men fullt användbara matvaror
till DeLa. I Jönköping beräknas ett
matsvinn på mellan 40 – 50 ton/
år kastas. All ev. vinst återförs till
hjälpverksamheten Hela människan.
Med penna och kamera
Berthil Johansson

Inger Magnusson vid Härbärget Bojen i Jönköping.

Inger Magnusson och föreståndare Gunnar Dahlqvist.

Konfirmationsundervisningen i Equmeniakyrkan Hovslätt har startat
Det är 22 tonåringar som finns med i
årets konfagrupp. Konfirmanderna träffas varannan onsdag kl. 16-18. Gemenskapen i konfirmationsgruppen är viktig.
Man hittar nya vänner och fördjupar och
utvecklar vänskapen under konfirmationsåret. Konfirmationen är en möjlighet att fundera på vem man själv är, vad
livet handlar om, och också vem Gud är.
Konfirmationsgruppen har redan varit
på en hajk och i maj är det dags för ett
stort läger på Strandgården. Det är ett
gemensamt läger för alla Equmeniakyrkor i Jönköpingstrakten. Avslutningen på
konfirmationsåret sker helgen den 1-2
september 2018.
Har du några frågor om konfirmationsundervisningen i Equmeniakyrkan
Hovslätt är ni välkomna att höra av er till
någon av ledarna:

David Hjelmqvist, 0703-58 48 88 david.
hjelmqvist@equmeniakyrkanhovslatt.se
David Lund 0763-19 10 17 david.lund@
equmeniakyrkanhovslatt.se

Alice Persson 0702-30 94 41 alice.persson@equmeniakyrkanhovslatt.se
Alicia Jerketeg
Ludvig Hjalmarsson
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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
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

Ordförande Equmenia Hovslätt:
Ida Ekebäck

Mer information:
www.equmenia.se
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Välkommen till

Equmenias årliga

julmarknad
lördag 2 dec kl 14 -17
Equmeniakyrkan Hovslätt

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

Förskoleplats
Välkommen till vår utställning av kök och tvättstugor!

Spar tid och pengar!
Handla nära
hemma i Hovslätt!

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

Alltid öppet 7-21

Golvslipning och parkettläggning
Slipning – lagning – nyläggning av trä- och parkettgolv

Norrahammarsvägen 105 A, 556 27 JÖNKÖPING
www.jcstakfasad.se
036-440 99 66
PåGång 7

Andréa från Hovslätt
bakar för hela Sverige!
Precis innan Andréa föddes flyttade hennes föräldrar till Hovslätt. Hennes morfar
var med och startade upp Brändströms
Neon i närheten av huset där hon växte
upp.
Redan som liten tjej började Andréa baka
mycket tillsammans med sin mormor. Familjen Brändström har alltid fikat väldigt
mycket hemma hos Andréas mormor och
morfar, som bodde i grannhuset. ”Jag älskade att baka tillsammans med mormor”,
berättar Andréa.
I uppväxten var Andréa och hennes
systrar aktiva i SMU (numera Equmenia)
– i scout, söndagsskola och barnkör. Men
när hon blev lite äldre så blev det fullt
fokus på gymnastiken. Andréa började
med rytmisk gymnastik när hon var 7 år.
Under högstadiet och gymnasiet satsade
hon stenhårt, och var med i både junioroch seniorlandslaget. Under en period var
hon rankad 1:a i hela Sverige och vann
SM-guld för seniorer. Men ryggskador satte stopp för den fortsatta elitsatsningen.
Efter gymnasiet jobbade Andréa ett år
på restaurang och var då även engagerad
i Landstingsrevyn (som numera heter
Huskvarnarevyn). Andréa dansade och
sjöng – och träffade då Jonas, som var
med och spelade trummor i revyn. De
lärde känna varandra och blev senare ett
par.
Efter utbildning i kost- och friskvård i

Göteborg började Andréa jobba på Nordic
Wellness i Jönköping. Hon har nu jobbat
där i drygt 6 år och är numera gruppträningskordinator med ansvarar för
gruppträningen i hela regionen. Det är en
administrativ tjänst. ”Men jag kör en del
egna pass också – framför allt för att det
är så roligt”, tillägger Andréa.
2012 gifte sig
Andréa med
Jonas, och strax
efteråt köpte de
hus i Hovslätt.
De började gå på
gudstjänster till
Equmeniakyrkan
och blev medlemmar i församlingen hösten 2014.
I samband en
gudstjänst i mars i
år var det barnvälsignelse för dottern Liw. Andréa hade då
bakat en läcker tårta till kalaset efteråt.
Hennes systrar, Antonia och Alexandra,
fotograferade tårtan och skickade in en
ansökan till Hela Sverige Bakar. Redan
dagen efter ansökan ringde produktionen
och ville träffa Andréa. Efter telefonintervju blev det både intervju, casting &
provbakning i Stockholm. Och efter alla
dessa gallringar var Andéra kvar som
en av 14 deltagare i det populära pro-

grammet på TV4. I början av sommaren
startade inspelningen på Taxinge Slott
utanför Stockholm. Serien är nu igång för
fullt, och avsnitten sänds på tisdagar kl.
20.00 i TV4.
Hur ser då framtiden ut? ”Det finns en
dröm om att starta upp en Fikeria här i
Hovslätt”, berättar Andréa. Än är det bara
i planeringsstadiet, men en framtidsdröm
är att kunna ha kurser, hålla i företagsevents i tårtdekorationer etc.
Vi önskar Andréa all lycka till med bakningen – och vem vet – kanske öppnas
det upp en Fikeria i Hovslätt framöver!
//David Hjelmqvist

Andréa´s American Dream Cake
gav henne stjärnbagartiteln i första
avsnittet. Foto: Anette Lindmark

Här är alla deltagare
i årets säsong av Hela
Sverige bakar.
Foto:
Linus Hallsenius/TV4
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