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En ny tid väntar
Just nu bär vi alla på en längtan efter
våren, värmen och att de långa ljusa dagarna som skall komma. Vi väntar på att
ljuset ska övervinna mörkret och en ny
och ljusare tid skall bryta fram.
Påsken som vi nu går in i beskriver just
detta. Mörkret ska övervinnas.
Genom Jesus lidande, hans död och totala
utlämnade möter vi mörkret i sin fulla
kraft och våldsamhet.
Uppståndelsen, Påskdagen, beskriver
för oss att mörkret aldrig kan segra. Det
finns ett hopp, en framtid där ljuset och
livet övervinner.
Jesus uppståndelse triumferade över
ondskan och döden. Den segern och
glädjen kan vi alla få ta del utav i tron på
Jesus Kristus. Vilken tröst att bära med
sig genom livets alla dagar.
1 kor 15:55 Döden är uppslukad och
segern är vunnen. Död, var är din seger?
Död, var är din udd?
Joh 11: 25 ”Jag är uppståndelsen och
livet. Den som tror på mig ska leva, även
om han dör. 26 Och var och en som lever
och tror på mig ska aldrig i evighet dö.

Hovslätt med omnejd är en vacker och
naturskön bygd. Detta har jag inte minst
fått erfara när jag på cykel har fått korsa
dessa bygder.
Jag är tacksam för dessa år som jag har
fått vara en del av Equmeniakyrkan i
Hovslätt och denna vackra bygd med alla
goa och snälla människor.
Eftersom jag nu har nått pensionsåldern med råge drar jag mig tillbaka från
min tjänst i Hovslätt i och med sommaren
och flyttar tillbaka till Värmland där vi
har vår bostad och stora delar av familjen.
Jag önskar er alla en god och välsignelserik framtid och hoppas att ni får en glad
och välsignad påsk.
Jesus Kristus lever!
Pastor Mogens Nielsen

Vart tog alla åren vägen:
Det är inte helt lätt att försöka med några
få meningar sammanfatta 42 år som
pastor i olika församlingar. Möten med
människor, resor som jag har haft förmån
att fått göra. Det är så många människor
som jag har träffa som på många sätt
har berikat mitt liv. Men främst känner
jag en vördnad över att jag fått vara en
Jesus medarbetare, fått dela alla dessa år
tillsammans med honom. Detta fyller mig
med ödmjukhet och stor tacksamhet.
För ungefär två och ett halvt år sedan
fick jag möjlighet att få bli en del av
arbetslaget i Equmeniakyrkan i Hovslätt.
Under denna period har jag fått förmånen
att på så många sätt möta människor i
olika åldrar och livssituationer. Ni har på
många sätt gett mig förtroende att dela er
vardag i både glädje och sorg.

Vårt ungdomsarbete:
Equmenia Hovslätt
Bankgiro: 610-6389
Swish-nummer: 123 617 78 51

Kyrkskjuts
PåGång-redaktionen:
Mats Kiland, Svante Kiland, Elisabeth
Karlsson, Berthil Johansson.
Ansvarig utgivare: David Hjelmqvist
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Vill Du ha bilskjuts till gudstjänster?
Ring: Bengt Petterson:
036-704 21, 073-816 63 53
Sievert Svensson:
036-703 33, 0706-60 78 29
Välkommen att kontakta någon av oss!

Påskvandring – En
tradition i Hovslätt
I samband med påsk varje år arrangerar
kyrkorna i Hovslätt gemensamt en
påskvandring för alla tredjeklassare på
Hovslättsskolan och Grästorpsskolan.
Vandringen inleds med
intåget i Jerusalem och
den sista måltiden i
Pingstkyrkan, därefter
går man till Kyrkvillan
för att möta Jesus i
Getsemane trädgård
och i förhöret inför
Pontius Pilatus. Sedan avslutas vandringen
i Equmeniakyrkan där barnen först får titta
på det tomma korset innan man går upp i
kyrksalen och ser hur stenen framför graven är
bortrullad och graven är tom.
Varmt välkommen att fira påsk i
Equmeniakyrkan Hovslätt hela påskveckan!
Tider och samlingar finns i programmet i
tidningen.

Fira Påskveckan i
Equmeniakyrkan Hovslätt
Under stilla vecka kommer vi att ha vår kyrka öppen för andakt.
Måndag, tisdag och onsdag kl. 19.00 är du välkommen
till bön, bibelläsning och stillhet.
Skärtorsdagen kl. 19.00 – Getsemanestund med nattvard.
Långfredagen kl. 10.00 – Gudstjänst ”Korset”.
Påskdagen kl. 10.00 – Uppståndelsegudstjänst.
Låt oss under dessa dagar ta vara på möjligheten att tillsammans mötas
inför det centrala i evangeliet: Jesus lidande, död och uppståndelse!
Varmt välkommen!

Vårkonsert
Valborgsmässoafton kl 19.00
i Equmeniakyrkan
Barnkören Smile, kören SingNum,
solister och musiker.
Servering.
Kl. 20.45 blir det fackeltåg med scouterna
till Hembygdsparken där Valborgsfirandet fortsätter
med vårtal och körsång kring brasan.

Lyssna till Tribute Gospel Choir fredagen den 25 maj klockan 19.00
En konsert med Tribute Gospel
Choir lämnar ingen oberörd.
Med en fantastisk musikalitet och kärlek till
gospeln sprider sångarna så mycket glädje
där de drar fram. De bjuder på kraftfull sång
till ett ösigt och tajt komp. Man går ut från
konserten varm om hjärtat. Att gospel betyder
”glatt budskap” råder inga tvivel om.
Tribute Gospel Choir har sin hemvist i
Glimåkra i norra Skåne och består av ett tjugotal ungdomar. Under våren har de turnerat
med konserter och workshops i stora delar
av södra Sverige och under april månad har
de varit i Chicago för att sjunga och hämta
inspiration.
En av ungdomarna i kören är Einar Lägermo, uppvuxen i Hovslätt.
Fredagen den 25 maj klockan 19.00 är han
på ”hemmaplan” då Tribute Gospel Choir har
konsert i Equmeniakyrkan.
Stanna gärna kvar efter konserten på te
eller kaffe och en fralla.
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Välkommen till Equmeniakyrkan
25 Mar SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Mogens Nielsen predikar. Kören SingNum sjunger. Vårgåvan. Skattkammaren.
Kyrkfika.
26 Mar MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo
KL 19.00 Andakt i Stilla veckan.
I andaktsrummet.
27 Mar TISDAG
KL 19.00 Andakt i Stilla veckan.
I andaktsrummet

11 Apr ONSDAG
KL 10.00 Tid för reflektion.
Välkommen till en stund av eftertanke och
samtal.
KL 10.30 Café PåGång
Välkommen till vårt öppna café!

25 Apr ONSDAG
KL 10.00 Tid för reflektion.
Välkommen till en stund av eftertanke och
samtal.

12 Apr TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

KL 10.30 Café PåGång.
Välkommen till vårt öppna café!

KL 13.00 Torsdagsträffens vårlunch.
Välkommen till en god lunch med trevlig
gemenskap. OBS tiden - kl. 13.00.

26 Apr TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.

KL 19.00 Bönesamling inför Ungdomshelgen ”Happy”.

28 Mar ONSDAG
KL 10.00 Tid för reflektion.
KL 20.30 Andrum
Välkommen till en stund av eftertanke och
En vardagsmässa mitt i veckan.
samtal.
13-15 Apr FRE - SÖN
KL 10.30 Café PåGång.
Ungdomshelgen ”Happy”.
Välkommen till vårt öppna café!
13 Apr FREDAG
KL 19.00 Andakt i Stilla veckan
KL 19.00 Kvällsmöte ”Happy”.
I andaktsrummet.
Kvällsmöte, David Lund predikar, lovsångs29 Mar TORSDAG
team. Café & talkshow efter gudstjänsten.
KL 19.00 Getsemanestund med nattvard.
14 Apr LÖRDAG
Mogens Nielsen predikar. Lovisa Oscarsson
KL 12.00 Happy-Bibel & brunch
sjunger.
KL 19.00 Kvällsmöte ”Happy”.
30 Mar FREDAG
Kvällsmöte, Emma Gunnarsson predikar,
KL 10.00 Långfredagsgudstjänst.
lovsångsteam. Café & talkshow efter gudsDavid Lund predikar. Mogens Nielsen.
tjänsten.
Anders och Eva Ekström sjunger. Insamling
till Equmeniakyrkan Region Öst. Inget kyrkfika. 15 Apr SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst.
1 Apr SÖNDAG
Mogens Nielsen predikar. Alice Persson.
KL 10.00 Påskdagsgudstjänst.
Lovsångsteam. Skattkammaren. Kyrkfika.
Mogens Nielsen predikar. David Lund. Helena Kallin m.fl. sjunger. Barnen medver- 18 Apr ONSDAG
KL 10.00 Tid för reflektion.
kar i gudstjänsten. Kyrkfika.
Välkommen till en stund av eftertanke och
4 Apr ONSDAG
samtal
KL 08.30 Fixargruppen.
KL 10.30 Café PåGång
Välkommen om du vill vara med och ta
Välkommen till vårt öppna café!
hand om våra lokaler!
KL 18.30 Stickcafé
KL 10.00 Tid för reflektion.
Välkommen till en stund av eftertanke och Välkommen att vara med och sticka, sy,
virka - eller bara umgås!
samtal.
19 Apr TORSDAG
KL 10.30 Café PåGång.
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.
Välkommen till vårt öppna café!
KL 18.30 Stickcafé.
Välkommen att vara med och sticka, sy,
virka - eller bara umgås!

21-22 Apr LÖR - SÖN
Barnkörhelg i kyrkan med Frida Elmgren
och Mia Säll.

22 Apr SÖNDAG
KL 10.00 Nattvardsgudstjänst.
David Hjelmqvist predikar. Barnkören Smi8 Apr SÖNDAG
le sjunger tillsammans med Frida Elmgren
KL 10.00 Gudstjänst.
och Mia Säll. Barnvälsignelse. Insamling
Kristina Gustafsson predikar. David Hjelmtill Equmeniakyrkans mission i Sverige.
qvist. Andreas Lägermo sjunger. SkattKyrkfika.
kammaren. I samband med kyrkfikat finns
möjlighet att ställa frågor till Kristina angående KL 18.00 Församlingsmöte
Beslut om kallelse av pastor. Förberedelser
pastorstjänst i församlingen.
inför Kyrkokonferensen.
9 Apr MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo.
5 Apr TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.
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23 Apr MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo

KL 20.30 Andrum.
En vardagsmässa mitt i veckan.
29 Apr SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst.
David Lund predikar. Felicia LInsmo sjunger. Skattkammaren. Kyrkfika.
30 Apr MÅNDAG
KL 19.00 Vårkonsert
Vårkonsert med församlingens sångare
och musiker. David Hjelmqvist. Insamling
till Equmenia Hovslätt. Fri entré.
Kl. 20.45 blir det fackeltåg med scouterna
till Hembygdsparken där Valborgsfirandet fortsätter med vårtal och sång kring
brasan.
KL 21.00 Valborgsfirande i Hembygdsparken med brasa, vårtal och sång.
2 Maj ONSDAG
KL 08.30 Fixargruppen.
Välkommen om du vill vara med och ta
hand om våra lokaler!
KL 10.00 Tid för reflektion.
Välkommen till en stund av eftertanke och
samtal
KL 10.30 Café PåGång
Välkommen till vårt öppna café!
3 Maj TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
5 Maj LÖRDAG
KL 14.00 Andakter på våra äldreboenden.
Mogens Nielsen och en sånggrupp medverkar.
6 Maj SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst.
Mogens Nielsen predikar. Ellen Alavik och
Matts Blomberg sjunger och spelar. Skattkammaren. Kyrkfika.
7 Maj MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo.
9 Maj ONSDAG
KL 10.00 Tid för reflektion.
Välkommen till en stund av eftertanke och
samtal
KL 10.30 Café PåGång.
Välkommen till vårt öppna café!

i Hovslätt!
10 Maj TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
KL 20.30 Andrum.
En vardagsmässa mitt i veckan.
13 Maj SÖNDAG
KL 10.00 Nattvardsgudstjänst.
Mogens Nielsen predikar. Annika Gustafsson
sjunger. Insamling till Equmeniakyrkan Riks.
Söndagshäng för barnen. Kyrkfika.
16-20 Maj ONS - SÖN
Konfaläger på Strandgården
16 Maj ONSDAG
Torsdagsträffens Vårresa.
Mer info om resmål och tider kommer...
16 Maj ONSDAG
KL 10.00 Tid för reflektion.
Välkommen till en stund av eftertanke och
samtal.
KL 10.30 Café PåGång.
Välkommen till vårt öppna café!
17 Maj TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
20 Maj SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst.
David Hjelmqvist predikar. Barnkören Smile
sjunger. Skattkammarens och förskolan
Smultronets sommarfest. Insamling till Equmenia Hovslätt. Kyrkfika.
23 Maj ONSDAG
KL 10.00 Tid för reflektion.
Välkommen till en stund av eftertanke och
samtal

Torsdagsträffen
12 april kl 13.00 Torsdagsträffens vårlunch.
Välkommen till en god lunch med trevlig gemenskap.
OBS tiden - kl. 13.00
Den 16 maj går årets vårresa. Vi åker söder ut och första
stoppet blir Missionskyrkan i Värnamo där vi dricker vårt
förmiddagskaffe, beser lokalerna och får en information om
församlingens verksamhet.
Resan fortsätter sedan till Rydaholm där vi besöker Smålands
bil-, musik och leksaksmuseum där ägaren visar sina samlingar
och underhåller med musik. Efter detta vänder vi väster ut och
stannar vi det populära Sussies Café -strax norr om Lagan där
lunchen serveras.
Resan fortsätter sedan till Bolmsö, ön står i sin fägring vid
denna årstid. Vi tar sedan färjan till fastlan-det och kommer så
småningom till Gnosjö där den småländska småindustrins vagga
stod. Vi besöker Hylténs Industrimuseum som visar en genuin
verkstadsmiljö från förra sekelskiftet. Vi får också information
om hur den berömda ”Gnosjöandan” har påverkat traktens
utveckling. På industrimuseet visas hur produktionen gick till på
den tiden och det finns möjlighet att köpa någon produkt som
tillverkas.
Efter detta besök tar vi in på någon närbelägen anläggning för
att dricka vårt eftermiddagskaffe innan bussen tar oss hem till
Hovslätt.
Närmare information om resan kommer att lämnas vid
Torsdagsträddens vårlunch den 12 april.

KL 10.30 Café PåGång.
Välkommen till vårt öppna café!
24 Maj TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

En halvtimma innan, kl 10.00

KL 20.30 Andrum.
En vardagsmässa mitt i veckan.
25 Maj FREDAG
KL 19.00 Gospelkonsert med Glimåkra Gospel.
Varmt välkommen till en ösig gospelkonsert
med sångare och musiker från Glimåkra Folkhögskola. Fri entré.
27 Maj SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst

”Tid för reflektion”
Onsdagar

10.30-12.30

Välkommen till en stund av
eftertanke och samtal.

Välkommen till en fikastund
med god gemenskap!

Mogens Nielsen predikar. David Hjelmqvist.
Mia Ljungquist m.fl. sjunger. Söndagshäng
för barnen. Avtackning för Mogens Nielsen i
samband med kyrkfikat.
3 Jun SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst.
Alice Persson predikar. David Hjelmqvist.
Ann-Charlotte & Peter Jernberg sjunger.
Söndagshäng för barnen. Avtackning för Alice
Persson i samband med kyrkfikat.

– 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!
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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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Körhelg
Helgen 21-22/4 kommer barnkören Smile
att ha en körhelg tillsammans med
Frida Elmgren och Maria Säll i Equmeniakyrkan.
Vill du vara med?
Vi sjunger och har roligt tillsammans på lördagen för att sedan sjunga alla de sånger vi lärt oss på söndagens gudstjänst kl.10.00.
Smile är barnkören för alla tjejer och killar som går i åk 1-6.
Välkommen du som är sugen på att sjunga!
Vi träffas onsdagar kl.18.00-18.45.
Är du intresserad att vara med på körhelgen eller är nyfiken på barnkören Smile,
kontakta någon av oss ledare;
Pernilla Martinsson, 0706 31 02 01
Maria Hamretz, 0736 99 09 36
Annika Gustavsson, 0703 49 28 42

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

Taktvätt – Målning – Antimossbehandling
Vi får ditt gamla tak att bli som nytt igen!

Fordonsvägen 17, 553 02 JÖNKÖPING
www.jcstakfasad.se
036-440 99 66
PåGång 7

Under Ytan med Tojje Wirén
Torgny har sedan
barnsben kallats
för Tojje. Som
pastorsbarn föddes
han i Stockholm,
men har sedan bott
i både Småland och
Västergötland.
Tojje växte bokstavligen upp i kyrkan
med all dess verksamhet, såsom scout
och söndagsskola, tillsammans med sina
två syskon. Han bar med sin en varm
barnatro som blev hans egen tro i tonåren. ”Men i övre delen av tonåren började
jag brottas med intellektuella tvivel och
lidandets problem”, berättar han. ”Som
19-åring upptäckte jag lite förvånat att
jag inte hade någon tro kvar, jag brottades, men kunde inte tro”, fortsätter
han. Detta ledde till att han började läsa
filosofi. ”3 år senare kravlade jag mig
fram till en tro igen”, berättar Tojje. Då
växte tanken fram att han skulle utbilda
sig till präst. Han kände att där fanns en
möjlighet för honom att få förmedla tro
till dem som inte alltid syntes innanför
kyrkans väggar.
Som 23-åring började Tojje läsa teologi
i Lund, och redan då hade han och hans
fru fått sitt första barn. ”Efter teologistudierna hamnade jag i Månsarp och
Ljungarum, halvtid i respektive församling”, berättar han. 1988 hamnade han
sedan i Sofiakyrkan i Jönköping, där
han fortfarande är kvar – 30 år senare.
Tojje började arbeta som skol- och ungdomspräst – en tjänst som han har haft
kvar under alla dessa år!
”Under prästutbildningen var jag
med på ett konfaläger och upplevde där
kraften som finns i en lägergemenskap”
– detta lade grunden till hans stora hjärta
för konfirmationsarbete.
”Berättelser har alltid fascinerat och
intresserat mig”, säger Tojje på frågan
kring den omtyckta andaktsboken Under
Ytan som han skrev i början av 90-talet.
”Som ung satt jag ofta och lyssnade på
riksevangelisterna inom Missionsförbundet, som verkligen hade gåvan att kunna
berätta olika historier med en sådan
inlevelse”, säger han.
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Hur många konfirmander har du haft
genom alla dessa år?
Tojje refererar till en bönebok där han
ofta skriver ner namnen på sina konfirmander: ”3000 konfirmander har det
blivit genom åren”, berättar han.
Du har ju varit lite av en pionjär kring
att skapa olika typer av konfirmationsläsningar, hur kommer det sig?
”Tillfälligheter gjorde att jag tidigt
fick ta hand om en sommargrupp med
konfirmander”, berättar han. ”Upplägget
var att man träffades 3 timmar varje dag
under 3 veckors tid – och detta upplägg
funkade inte för mig”, tillägger han. ”Jag
var gammal scout, så jag kollade med en
vän om vi kunde ta med konfirmanderna
ut och paddla kanot – och genom det så
skapades Vildmarkskonfan”. Detta var
1990, och det har sedan bara fortsatt och
fortsatt.
1994 kontaktade en förälder från
HV71 Tojje – och på det sättet skapades
HV-konfan.
Kommer du hålla på med detta ända
fram till pension?
”Jag ställer ofta frågan till mig själv:
Håller jag fortfarande? Orkar jag? Har
jag fortfarande glöden? Är det fortfarande detta jag ska göra?”, säger han. Och
svaret lyder:
”Än så länge trivs jag! Och jag tycker
att detta är viktigt. Konfirmationsarbetet
är större än jag.”
Sedan år 2000 bor Tojje tillsammans
med sin hustru här i Hovslätt.
Berätta dina känslor för det här samhället!
”Hovslätt är ett fantastiskt samhälle,
det är inte en sovstad till Jönköping utan
ett samhälle där det finns affärer, kyrkor,
idrottsförening och väldigt många goda
människor och hundägare”, säger han
med glimten i ögat.
”Jag älskar även Åsasjön. Det är vår
badstrand, vår skog. Det känns som en
rikedom att ha det så nära. Hembygdsgården är också fascinerande. Det finns
mycket av föreningsliv och engagemang
här i Hovslätt”, avslutar han.

Den 17 mars fyllde Tojje 60 år – och
Equmeniakyrkan Hovslätt önskar honom
ett stort grattis på högtidsdagen och
Guds rika välsignelser över kommande
dagar.
//David Hjelmqvist
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