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Tacksamhet
Det är en varm höstkväll i september och
jag befinner mig på landsbygden i Kina.
Gruppen som jag är där med har samlats
i ett litet rum för att be och lovsjunga
tillsammans. Vår ledare uppmuntrar oss
att fråga Gud om han vill säga något till oss
om vår framtid. När vi ber hör jag plötsligt som en röst inuti mig som säger att
”jag vill bygga kyrka med dig”. Jag tvekar,
tvivlar och tänker att det var nog bara var
en knäpp tanke. Inte kan det ha varit Gud
som snackade? Och om det var Gud, så vad
menar han ens med att bygga kyrka? Mitt
i tvivlet gör jag en deal med Gud. Om det
verkligen var han som sa det där så får han
också sända någon som verkligen ber mig
att söka det jobb som Gud har tänkt för
mig.
Tiden går och inget händer. Mina tankar
tas upp av annat, jag glömmer bort det där
tilltalet och fokuserar på den korta framtid
jag faktiskt har planerad – tre månaders
lärjungaskola i Kina.
När det sedan är min sista skoldag och
jag sitter i klassrummet för att fylla i en
utvärdering kommer skolledaren fram till
mig. Han tar fram sin mobil, visar en annons om att bli ungdomsledare i Hovslätt
och säger att det vore något för mig. Han
har ingen aning om vad Gud har sagt till
mig, eller dealen jag gjorde med honom.
Men jag vet om det, och jag förstår att nu
behöver jag pausa mina egna planer, söka
jobbet och se vad Gud vill med det här.
Spola fram tiden två och ett halvt år,
och här sitter jag i mitt älskade Hovslätt.
Samhället, som jag fick googla fram för att
förstå vart det låg, har nu blivit mitt hem
och min trygga plats. Killarna på pizzerian
vet vilken pizza jag vill ha. I matbutiken är
det ofta bekanta ansikten som tar betalt.
Ungdomarna kommer förbi med popcorn,
bara för att de vet hur mycket jag tycker
om det. En nyfunnen vän har tagit hand
om mina växter när jag varit bortrest. En
annan familj öppnade upp sitt hem och lät

mig bo där tills den dag jag hade en egen
lägenhet. Några har lånat ut sina bilar.
Flera har bjudit på middag. Många har gett
en kram, ett uppmuntrande ord eller ett
lyssnade öra.
I Hovslätt har jag fått lära känna fantastiska vänner, skapa härliga minnen
och möta en stor omsorg och kärlek hos
församlingen. För det är jag så tacksam.
Det jobb som jag har haft är inget som
jag hade kunnat klara i egen kraft. Det har
inte alltid varit lätt, och många gånger har
jag funderat på vad jag egentligen gör här.
Men få saker är jag så övertygad om som
att i min svaghet blir Guds kraft som allra
störst. När jag följer Gud och tar ett steg utanför min egen bekvämlighetszon blir min
tillit till honom allt viktigare, men hans
närvaro visar sig också mycket tydligare.
Nu är det inte långt kvar innan jag
packar ihop min lägenhet, slutar som ungdomsledare och ger mig ut på nya äventyr
i världen. Däremot är det långt kvar innan
jag glömmer vad tiden i Hovslätt har fått
betyda, och alla människor som jag har
haft förmånen att få lära känna.
Hovslätt, tack för allt! Tack för glädjen,
värmen och förtroendet! Glöm inte att Gud
alltid står där med öppnar armar!
Alice Persson
Ungdomsledare i Equmeniakyrkan
Hovslätt

Internet:
www.equmeniakyrkanhovslatt.se
Hemsida, Region Öst:
www.equmeniakyrkan.se/regionost
Equmeniakyrkan i Sverige:
www.equmeniakyrkan.se
Vårt ungdomsarbete:
Equmenia Hovslätt
Bankgiro: 610-6389
Swish-nummer: 123 617 78 51
PåGång-redaktionen:
Mats Kiland, Svante Kiland, Elisabeth
Karlsson, Berthil Johansson.
Ansvarig utgivare: David Hjelmqvist
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Equmeniakyrkans anställda hösten
2018.
David Lund, Jacob Elmner, Kristina
Gustafsson och David Hjelmqvist.

Sommaren
är här!
Tillsammansdag

Förväntningarna brukar vara många. Efter en lång och kall
vinter längtar vi efter sol, värme och lata, lediga dagar. Bad
i en sjö, smultron på strån, frukost på altanen, grillkvällar,
jordgubbar, solnedgång vid havet, en tur med båten. Det finns
många sätt att njuta av den svenska sommaren.

F
kl. 10.00 – 18.00 på SV

Lördagen den 8 september 2018
En dag för alla åldrar med gudstjänst,
aktiviteter, barnprogram, gofika och gomat.
Mat: Kaffe, lunch och kaffe
Pris: Vuxen
13 – 18 år/studerande
4 – 12 år
0 – 3 år

225 kr
150 kr
100 kr
Gratis

Anmälan: Senast 31 augusti, antingen
direkt till David Hjelmqvist, på mobil
0703–58 48 88
eller via mail till:
david.hjelmqvist@equmeniakyrkanhovslatt.se

ast
Betala in avgiften sen
den 8 september till
Equmeniakyrkan
Hovslätt
Plusgiro 171617–4
Swish 123 282 67 25

Anmäl dig senast den 31 augusti

Nu är basketplanen på Idrottsskolan i Kimpese färdig!
Vi kommer att åka ett gäng från Hovslätt för att vara
med på invigningen i mitten av september! Ett stort tack
till alla som har bidragit på olika sätt med bygget av
basketplanen!

Noelia Malmvall 9 år
Jag ska tågluffa med familjen i
sommar. Vi ska åka till Tyskland
och Österrike. I Tyskland ska
vi besöka världens näst största
Legoland.
I augusti ska jag vandra Jämtlandstriangeln med min pappa Joel.

Rakel Svensson 5 år
”Jag ska sortera mina gosedjur
och flytta till Hovslätt!
Ska du göra något mer kul i
sommar?
Sova i mormor och morfars
husvagn. Jag vill till Öland för
där på Klintagården finns en
barntoalett!”

Susanne Lennartsson
”Mina lediga dagar njuter jag allra
mest av att få ta dagen som den är,
helt utan måsten. Gärna tillsammans med min familj, och gärna
på Öland. En bok i fickan finns
alltid med”

Anna Lägermo
”En av finesserna med sommaren
är att inte vara så välplanerad. Det
enda vi har bokat är en konsert i
Norge och då passar vi nog på att
se oss omkring där också. …och så
hoppas jag på många soliga dagar i
Ekens skärgård med vår lilla båt.”

Magnus Bexell
”Vår sommar rivstartade med ett
besök på Legoland, Jylland. En
tredagars tillsammans med fem av
barnbarnen och deras föräldrar under Kristi himmelsfärdshelgen.
Annars har gumman å’ jag sen
semester och bara en av fyra veckor
planerad, det blir norra Öland med
knäbad och sola i skuggan. (Psst! Går
inte i till naveln under 25˚)”
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Välkommen till sommarens samlingar
i Equmeniakyrkan i Hovslätt!
Juni

3 Jun SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Alice Persson predikar. David Lund.
Ann-Charlotte & Peter Jernberg sjunger.
Söndagshäng för barnen. Avtackning för
Alice Persson i samband med kyrkfikat.

Juli

Augusti

8 Jul SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst.
David Lund predikar. Anders Ekström
sjunger. Kyrkfika.

12 Aug SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Simon Rundqvist predikar. Madelene
Rootzén. Familjen Bülow sjunger. Söndagshäng för barnen. Kyrkfika.

1 Jul SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
David Lund predikar. Helena Kallin sjunger. Kyrkfika.

6 Jun ONSDAG
KL 10.00 Nationaldagsbön på Tabergstoppen. Välkommen till bön för Tabergsdalen 11 Jul ONSDAG
på Tabergstoppen. Samling vid parkering- KL 19.00 Sommarkväll i Hembygdsparken.
en uppe på Tabergstoppen kl. 10.00.
David Lund talar. Jessica Göthberg sjunger.
7 Jun TORSDAG
Ekumenisk sommarkväll tillsammans med
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
Pingstkyrkan och Kyrkvillan. Efter samlingen är det servering i Hembygdsgården.
7 Jun TORSDAG
KL 19.00 Informationsträff konfaläsning
2018/19. Välkommen till en infoträff inför
höstens konfirmationsläsning i Equmeniakyrkan Hovslätt!

15 Jul SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst.
David Lund predikar. Emma & Kristoffer
Heinevik sjunger. Kyrkfika.

10 Jun SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
David Lund predikar. David Hjelmqvist.
Kören Livslust från Jönköping sjunger.
Barnvälsignelse.
Söndagshäng för barnen. Kyrkfika.

22 Jul SÖNDAG
KL 10.00 Ekumenisk Gudstjänst i
Slättenkyrkan.
Leif Larsson predikar. Ingrid Widäng.
Enkelt kyrkfika.

14 Jun TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
17 Jun SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med nattvard.
David Hjelmqvist predikar. Erika Kiland
sjunger. Söndagshäng för barnen. Gudstjänsten sänds i närradion. Kyrkfika.
24 Jun SÖNDAG
KL 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Hembygdsparken. Gudstjänsten firas tillsammans med Pingstkyrkan. Bo-Göran
Leckström predikar. Helena Kallin. David
Ruther sjunger. Insamling till Hela Människan. Ta gärna med en fikakorg och fortsätt
gemenskapen efter gudstjänsten.
27 Jun ONSDAG
KL 19.00 Sommarkväll i Hembygdsparken. Bo-Göran Leckström talar. Sarah
Leckström sjunger. Ekumenisk sommarkväll tillsammans med Pingstkyrkan och
Kyrkvillan. Efter samlingen är det servering i
Hembygdsgården.

5 Aug SÖNDAG
KL 10.00 Ekumenisk Gudstjänst i Pingstkyrkan. Daniel Agnesmed predikar. Enkelt
kyrkfika.

19 Aug SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Anders Linsmo predikar. Mattias & Annika
Elm sjunger. Söndagshäng för barnen.
Kyrkfika.
23 Aug TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.
25 Aug LÖRDAG
KL 14.00 Andakter på våra äldreboenden.
David Hjelmqvist och en sånggrupp medverkar.
26 Aug SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med nattvard.
David Hjelmqvist predikar. Maria Hamretz
sjunger. Söndagshäng för barnen. Kyrkfika.

25 Jul ONSDAG
KL 19.00 Sommarkväll i Hembygdsparken. 30 Aug TORSDAG
Svenska Kyrkan ansvarar. Ekumenisk
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.
sommarkväll tillsammans med Pingstkyrkan och Kyrkvillan. Efter samlingen är det
servering i Hembygdsgården.
29 Jul SÖNDAG
KL 10.00 Ekumenisk Gudstjänst i Equmeniakyrkan Hovslätt.
Joel Sundström predikar. Ida Wingård
sjunger. Enkelt kyrkfika.

September

1 Sep LÖRDAG
KL 17.00 Konfirmationsavslutning
Kl. 15.30 - samkväm för konfirmander,
ledare, syskon och föräldrar!
Kl. 17.00 - drama, bildspel och nattvardsandakt - alla är välkomna!
2 Sep SÖNDAG
KL 10.00 Konfirmationsgudstjänst.
David Hjelmqvist predikar. Konfirmander
& ledare medverkar. Gsus7 lovsångsteam
sjunger. Söndagshäng för barnen. Kyrkfika.

Kyrkskjuts
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!
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”Äktenskapskursen gav oss en fastare bas
när ekorrhjulet snurrar på”
En del är noga med att serva bilen.
Många renoverar gärna bostaden. Eller
tränar kroppen. Underhåll är viktigt för
att få det att fungera långsiktigt. Men
när fick din relation en service senast?
Nu erbjuder en rad kyrkor i Tabergsdalen
tillsammans en äktenskapskurs för er
som vill ha en nystart eller komma närmare varandra.
– Vi gick kursen för att få mer kvalitetstid med varandra och som ett tillfälle att
få friskvård för det 20-åriga äktenskapet,
berättar Paul Forsling från Hovslätt som
gått kursen Äktenskapsalpha tillsammans med sin fru Ann.
– Nu efteråt känner vi att vi fått en
fastare bas att utgå ifrån när ekorrhjulet
snurrar på, säger Ann.
Det kan vara så att åren i äktenskapet
rullar på och mycket blir till rutiner. Den
första kärleken riskerar bli trist vardag.
Kanske behöver man uppdatera bilden av
varandra? Barnen som kom förändrade
relationen. Barnen som flyttade hemifrån
gjorde att det blev väldigt tyst. Hur lever
man ihop som pensionär? Förändringar i
livet påverkar våra relationer. Samtidigt
kanske vi tar den för given och brister
ibland i underhållet.

Paul och Ann Forsling var en av de som
gick Äktenskapskursen i Hovslätt för
några år sedan och nu finns chansen
igen för fler par när Equmeniakyrkan i
Hovslätt, Slättenkyrkan i Norrahammar
och Tabergs Missionskyrka arrangerar
Äktenskapsalpha i höst med start i september.
– Kursen blev betydelsefull för oss och
med den erfarenheten önskar vi verkligen att fler skulle ta möjligheten att gå,
säger Ann.
Kursen är uppdelad på sju träffar kvällstid och inleds med en god måltid där
man sitter parvis. Det finns inga krav på
gruppredovisning, att dela med andra
eller att man måste umgås med någon
annan än din livskamrat. Du och din
partner är i fokus. Kursen är friskvård för
relationen och inte för par som är i kris.
Ämnena som kommer upp handlar bland
annat om konsten att kommunicera,
konfliktlösning, förlåtelse, aktiv kärlek,
sex, ekonomi, barndomens betydelse och
relation till svärföräldrar. Ämnen som
ofta påverkar relationen på djupet men
som mer sällan eller kanske aldrig får
den uppmärksamhet de förtjänar.

– Vi upplevde kursen som ett glatt inslag
i vardagen där man fick tid att utvecklas
och åter samtala om områden i livet som
fått nya dimensioner genom åren, säger
Paul.
Under kursen följs ett väl genomarbetat
och beprövat studiematerial med en rad
frågor och uppgifter som är tänkt att
vara både är utmanande och utvecklande. Det varvas med föreläsningar där
ledarpar inspirerar och delar med sig av
sina erfarenheter. Det är bra om man levt
några år i relationen för att ha erfarenheter att prata om.
Sugen på att ta chansen och låta hösten
2018 bli en nystart för din relation? Kontakta någon av kyrkorna för anmälan.
PETER JERNBERG

Närmare
varandra
Äktenskapskursen

Sommarkvällar
i Hembygdsparken
Onsdagar kl. 19.00
27 juni
- Bo–Göran Leckström talar. Sarah Leckström sjunger.
11 juli
– David Lund talar. Jessica Göthberg sjunger.
25 juli
– Svenska Kyrkan ansvarar.
Kvällarna är ett samarrangemang mellan Equmeniakyrkan Hovslätt, Pingstkyrkan, Svenska Kyrkan och
Hembygdsföreningen.
Efter samlingarna är det servering i Hembygdsgården.
Varmt välkomna!
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Sommarens scoutläger
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

Den 9-13 maj åkte ca 100 upptäckar- och
äventyrsscouter samt ledare på scoutläger
till Viks gård utanför Lekeryd. Ett alldeles
underbart maj-väder mötte oss och vi fick
härliga lägerdagar tillsammans med Kaxholmens scoutkår.
Dagarna fylldes av bygge, lek, bad, projekt,
bibelstudier och lägerbål.
Anders och Sophie Linsmo såg till att vi
fick mat utdelat till alla patruller. Tacos var
favoriten enligt Vincent Linsmo och Philip
Andersson i patrull Görnen. Lisa Forsling i
patrull Älgen tyckte scoutklassikern paellapanna med köttfärs var allra godast.
Kaxholmens pastor Andreas Sköldemark
hade tagit fram ett bibelstudiematerial som
utgick ifrån Equmeniakyrkans Markusår.
Det var drama varje dag där vi fick följa Alice
(vår Alice) och Lowe ner i Roms katakomber
för att möta Markus själv (Andreas).
Jag frågade några scouter vad som var det
bästa på lägret. Lisa tyckte att lägerbålet som
äventyrsscouterna ordande var bäst. Det
allra bästa för Philip och Vincent var att elda
och bygga. Äventyrsscouten Linnéa Ruther
nämnde spårningen som hon tyckte var kul
och lärorik.

När man är på läger skapas minnen, minnen för livet. Det kan nog alla, både unga
och gamla, som någon gång varit på läger
känna igen sig i. Här är några scouter som
delar med sig av sina alldeles nya minnen.
Lisa: När jag och Alva badade med kläderna på!
Philip och Vincent: När Hovslätt vann kårkampen mot Kaxholmen! Det var stafett med och vi
hoppade 4 stycken samtidigt i en stor ”byggsäck”
Linnéa: När vi skulle ut på en överlevnadshajk blev
avsläppta mitt ute i skogen och visste först inte var
vi var. Vi fick använda telefonerna att navigera och
fick SMS med olika koordinater vi skulle ta oss till.
Spännande och kul!
Titta gärna på en film som en av våra scoutledare satt samman. Daniel Person var flitig
att filma med både drönare och andra typer
av kameror. Sök på Survivie 2018 Equmenia
Hovslätt på YouTube.
/genom Bitte Ruther,
ledare på upptäckarscout

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

www.equmeniakyrkanhovslatt.se

Ordförande Equmenia Hovslätt:
Ida Ekebäck
Mer information:
www.equmenia.se

Nästan 50 spårarscouter och
ledare har varit på läger på
Martinsgården 4-6 maj.
Vi sov i tält, hade morgonsamling vid flaggan, lagade
mat över öppen eld, fick
höra olika berättelser, gick
spårning runt sjön, sjöng och
hade lägerbål. Allt som det
brukar alltså. Vi hade också
ett härligt väder som gjorde
det extra bra.
Patrullerna hette; Ekorren, Kaninerna, Pandan och
Räven. Tack för en härlig
termin!
Var Redo - Alltid Redo!
/Mia Ruther
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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

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
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Tvillingarna Elm
– en nybliven världsmästare och en gammal TV-kändis
Den 15 juni tar Cajsa
och Arvid Elm studenten. Just nu är det
fokus på det – men
annars finns det
många andra saker
för tvillingarna Elm
som tar deras tid och
fokus.
Under hela uppväxten
har Cajsa & Arvid alltid tävlat med och
mot varandra. Och oundvikligen blir det
att man jämför sig med varandra när
man är tvillingar. ”Men jag tror mest
att vi har sporrat varandra”, säger Arvid
– och Cajsa tillägger: ”Eftersom vi är
kille och tjej så har vi ändå sluppit vissa
jämförelser eftersom vi på det sättet har
lite olika förutsättningar”.
Idrott har alltid funnits med i den
tävlingsinriktade familjen Elm. Och även
om de bara spelar fia med knuff så är det
ingen i familjen som vill förlora. Ganska
tidigt började Cajsa att träna tillsammans
med killarna i Arvids lag. Och syskonen
har följts åt genom hela uppväxten, även
om de nu går i olika klasser; Cajsa går
ekonomi med innebandyinriktning och
Arvid går natur med fotbollsinriktning
på Sandagymnasiet.
Både Cajsa och Arvid fanns med i olika
verksamheter här i Equmeniakyrkan när
de var yngre, framför allt i scouterna –
men lite längre fram tog idrotten all tid
och fokus. ”Men jag kanske kan komma
tillbaka som scoutledare längre fram i
livet”, säger Cajsa som ser tillbaka på
tiden i scouterna med mycket glädje och
tacksamhet.
Vissa i Hovslätt kommer kanske ihåg
att Arvid var ett av barnen som var med
i den första säsongen av TV-programmet
”Smartare än en femteklassare” på SVT.
Först var han uttagen som reserv, men
eftersom han gjorde det så bra så ville
produktionsbolaget ha med honom
mycket i rutan! Cajsa var tvungen att
övertala honom att vara med, eftersom
han missade ganska många träningar
och matcher under tiden för inspelningarna. ”Den här chansen får du inte
missa”, sa hon till honom då.
Arvid satsar just nu för fullt på fotbollen. Sedan några år tillbaka spelar han
för J-Södra där han är med och spelar i
U21-Superettan. Laget spelar även i div. 3
under namnet Tenhult. ”Målet framöver
är att komma med i J-Södras A-lag”, säger
innermittfältaren Arvid.

8 PåGång

Cajsa har istället valt att satsa fullt ut
på innebandyn och spelar i JIK:s damlag
i Svenska superligan (SSL). Ett av målen
den här säsongen var att bli uttagen till
innebandy-VM i Schweiz i maj, men en
knäskada i vintras gjorde att det blev osäkert om hon skulle komma med. ”Men
den 10 april kom beskedet att jag var
uttagen i U19-truppen”, berättar Cajsa!
Och vilket mästerskap det blev! Inte nog
med att hon var med och vann VM-guld
till Sverige – dessutom blev hon målskytt

”Arvid – en av deltagarna i TV-programmet Smartare än en femteklassare!

i VM-finalen! ”Det är inte alla som kan
säga att man har gjort mål i en VM-final”,
säger Cajsa ödmjukt men ändå med ett
leende på läpparna! Nu hänger VM-guldet på väggen hemma i sovrummet
som en påminnelse om denna häftiga
upplevelse.
För några år sedan startade syskonen
även ”Tvillingarnas Alltjänst” – som från
början var tänkt som ett sommarlovsprojekt. Men många hörde av sig och önskade hjälp med såväl gräsklippning, dammsugning, städning m.m. ”Det känns gott
att vi har kunnat hjälpa till hos dem
som kanske inte har kunnat göra saker
själva”, säger Arvid. Och Cajsa fortsätter:
”Många äldre uppskattar väldigt mycket
att man kommer dit och hjälper till, och
samtidigt tar sig tid att prata med dem”.
Vad händer efter studenten då?
”Till hösten ska jag göra lumpen i
Västra Frölunda som bevakningssoldat”,
berättar Cajsa. ”Jag har lite olika planer
inför hösten, jag har sökt både högskoleutbildningar och jobb”, säger Arvid
– som helst vill vara kvar i Jönköping för
att kunna fortsätta spela med J-Södra.
Equmeniakyrkan Hovslätt önskar Cajsa
och Arvid stort grattis till studenten och
Guds rika välsignelser inför kommande
dagar och utmaningar!
//David Hjelmqvist

Cajsa med VM-pokalen direkt efter
guldet i Schweiz i maj!

