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25 år sedan
första PåGång!
Foto: Mats Kiland

TA EMOT DIN PLATS
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plusgiro: 17 16 17-4
bankgiro: 466 78 38
swish: 123 282 67 25
Equmenia – vårt ungdomsarbete
Equmenia Hovslätt
bankgiro: 610-6389
swish: 123 617 78 51
Förskolan Smultronet
Björkbackavägen 2
556 28 Jönköping
Förskolechef:
Carina Eldebo
Tel: 036-31 06 92, 31 06 93
forskolechef@smultro.net
Internet:
Equmeniakyrkan Hovslätt
www.equmeniakyrkanhovslatt.se

Ett vårminne:
En knubbig liten näve
Tre vårblommor
Vårens tecken utan stjälkar
-Vassego, till dig
En vuxen hand tar emot
Varma ögon möter barnets
förväntansfulla blick
-Tack lilla du, så fina
Barnet springer lycklig ut på nya äventyr
Blommorna flyter i glasfatetJag tror inte jag är ensam om liknande
minnen. Kanske du fått mosiga smultron
eller grannens påskliljor av barn & barnbarn. Eller en barnteckning som överlämnats i djupaste vördnad. Att ge och ta
emot, kanske det är livets största gåva,
som ger oss glädje och mening i våra
olika sammanhang.
Det finns en känd berättelse i Johannes
kap 4. Jesus är trött, hungrig och törstig.
Hans vänner, lärjungarna har gått till
staden för att fixa mat. Så vid en brunn
kommer en ensam kvinna. Mitt på dagen
när solen står högst på himlen och där får
hon ett möte med Jesus. Jesus ber henne
om vatten. Och detta väcker frågor hos
kvinnan, som lever i en kultur där kvinnor inte får tilltalas eller tala med främlingar. Så vänder det hela och kvinnan
ber istället om livets vatten av Jesus. Hon
får en tro på den Gud som Jesus presenterar. Och hon tar sin plats och gläder sig
över livet.
Just det mötet kan du också få. Kanske du
tänker, om Gud skulle ge dig något,
skulle det kanske vara ett krav, en framtid med måsten eller en vardag med
obekväma sanningar. Det är okey att
tänka så, men det hör ihop med att du
inte känner Gud.

Equmeniakyrkan i Sverige:
www.equmeniakyrkan.se

PåGång-redaktion:
Berthil Johansson, Elisabeth Karlsson,
Mats Kiland
Grafisk form: Anna Lägermo
Ansvarig utgivare: David Hjelmqvist
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Jesus säger till kvinnan om du visste vad
Gud vill ge dig. Du är älskad, du är unik,
den plats som är du, har Gud satt dig till
att glädjas över, ge och ta emot till och av
andra som kommer i din väg. Dina händer
kan och får också sträcka sig till levande
Gud för att ta emot frid, glädje och ledning
i livet. Dina händer får och kan också
sträcka sig upp som tack till Gud som vill
ditt liv. Du är som barnet med knubbig
näve som ger trasiga blommor, mosiga
blåbär men framförallt din glädje över
Guds hjärta i ditt liv.
Och tänk vad mycket teckningar,
mosiga bär, blomknoppar och förväntansfulla ögon
det finns i Guds
hjärta.
Guds frid i vårens
uppvaknande
Kristina Gustafsson
pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt

Förskolan Smultronet
www.forskoleinfo.com
Equmeniakyrkan Region Öst:
www.equmeniakyrkan.se/regionost

När det lilla barnet ger det bästa hon eller
han kan göra så är det egentligen inte så
mycket. Men barnet vet att det är omslutet
av sina anhörigas kärlek. Så även det lilla
och trasiga får plats i föräldrarnas hand,
kylskåpsdörr eller vattenfat.

Missa inte årets Tillsammansläger!

Vi möts på
Strandgården Halmstad
6-8 september 2019
Mer information kommer

FIRA VALBORG
I HOVSLÄTT
19:00
VÅRKONSERT

BERTHILS TIMMA
– ”Visste ni att Radio Vättervåg här i Jönköpingstrakten var
Sveriges första närradiostation? Tillståndslicensen att sända
radio överlämnades personligen av Olle Palmblad från
Stockholm som då var närradiokommitténs sekreterare.”
Berthil Johansson berättar om hur närradion började sändas
i Jönköpingstrakten. Själv blev han introducerad som radioproducent 2007 då Hasse Paulsson ville ha hjälp med att fylla
programmen i det som då hette Radio SMK.
– ”Den 12:e april sänder jag mitt 121:a entimmas program
sedan jag flyttade till Hovslätt”, berättar Berthil.
Rubriken är, sedan några år Berthils timma. Programinnehållet
är andlig musik från cd-skivor inköpta på secondhand.
Ofta vet Berthil något om sångarna eller sångens tillkomst som
han gärna delar med sig av till lyssnarna.

EQUMENIAKYRKAN

körerna SingNum och Smile med solister
och musiker • kaffeservering • varm korv
fri entré • insamling till Equmenia
20:45 FACKELTÅG

21:15
VALBORGSELD
HEMBYGDSPARKEN

vårsånger • vårtal av Anders Elm
servering från 20:00

RADIO VÄTTERVÅG
FREDAG 12 APRIL • 10:30–11:30
FREDAG 10 MAJ • 10:30–11:30

DET FÖRSTA
NUMRET AV
PÅGÅNG
Saxat från första sidan.
Lika aktuellt idag som
för tjugofem år sedan:
”I det år som är vårt då
många fäller hopplöshetens tårar och
undrar åt vilket håll
man ska vända sig
med sin längtan blir det på
nytt långfredag och påskdag.
Gud kommer till oss med Livet och Segern.
Det är hoppets tecken i en hopplös värld.”
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VÄLKOMMEN TILL VÅRENS SAMLINGAR I EQ
5-7 apr FREDAG–SÖNDAG

18 april TORSDAG

30 apr TISDAG

5 apr FREDAG

Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Efter bönen är du välkommen att stanna
kvar och dricka kaffe i kyrkan.

Kl 19:00 Vårkonsert
Vårkonsert med barnkören Smile och
kören SingNum med solister & musiker.
David Hjelmqvist, insamling till
Equmenia Hovslätt, Fri entré
Kl 20:45 Fackeltåg med scouterna till
Hembygdsparken där valborgsfirandet
fortsätter.

HAPPY – ungdomskonferens

Kl 19:00 HAPPY – kvällsmöte
Hanna Bogren predikar, lovsångsteam,
förbön. Efteråt är det talkshow och café.

6 apr LÖRDAG
Kl 12:00 HAPPY – brunch med
panelsamtal
Anmälan till brunchen till Jacob Elmner
Kl 19:00 HAPPY – kvällsmöte
Jacob Elmner predikar, lovsångsteam,
förbön. Efteråt är det talkshow och café.

7 apr SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
David Lund predikar, Jacob Elmner,
Lovsångsteamet Gsus7, Skattkammaren.
Gudstjänsten sänds i närradion.
Kyrkfika
Kl 17:00 Ekumenisk bön på
Tabergstoppen
Vi ber för Tabergsådalen. Samling vid
parkeringen på Tabergstoppen.

11 april TORSDAG
Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Efter bönen är du välkommen att stanna
kvar och dricka kaffe i kyrkan.
Kl 15:00 Torsdagsträffen
”Trädgårdsdax” Åsa Karlsson berättar.
Servering

12 april FREDAG
Kl 10:30 ”Berthils timma”
SAM-radio 98,5 direktsänder med
Berthil Johansson, Hovslätt.

14 april SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
David Hjelmqvist predikar. Johanna
Samuelsson m fl sjunger, Vårgåvan –
extra insamling till församlingens arbete,
barnvälsignelse, Skattkammaren.
Kyrkfika

15 apr MÅNDAG

Kl 19:00 Getsemanestund med nattvard
Kristina Gustafsson predikar, David
Hjelmqvist, Carina Wingård sjunger

19 april FREDAG
Kl 10:00 Långfredagsgudstjänst
David Hjelmqvist predikar, Kristina
Gustafsson, Andreas Lägermo sjunger,
insamlig till Equmeniakyrkan Region Öst

21 april SÖNDAG
Kl 10:00 Påskdagsgudstjänst
Kristina Gustafsson predikar, David
Hjelmqvist, Erika Bjurbäck m fl sjunger,
påskdrama, barnen är med hela
gudstjänsten. Kyrkfika

Kl 18:30 Stickcafé
Välkommen att vara med och sticka,
sy, virka - eller bara umgås!
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2 maj TORSDAG
Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Efter bönen är du välkommen att stanna
kvar och dricka kaffe i kyrkan.
Kl 20:30 Andrum
En enkel vardagsmässa med nattvard.
Vi träffas i andaktsrummet.

25 april TORSDAG

4 maj LÖRDAG

Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Efter bönen är du välkommen att stanna
kvar och dricka kaffe i kyrkan.

Kl 14:00 Andakter på våra äldreboenden
Kristina Gustafsson och en sånggrupp
medverkar.

27 april LÖRDAG

5 maj SÖNDAG

Kl 10:00 Familjedag med Irén Björnell
Först blir det barnmöte, sedan fika, och
så avslutar vi dagen med att få lyssna till
en föreläsning med Irén samtidigt som
det blir någon aktivitet för barnen.

Kl 10:00 Gudstjänst
Jacob Elmer predikar, David Hjelmqvist,
Ungdomsbrasset från Taberg, Skattkammaren. Kyrkfika

28 april SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst med nattvard
David Lund predikar, AnnaKarin
Lägermo, Einar Lägermo m fl sjunger,
insamling till Equmeniakyrkans missionsarbete i Sverige, Skattkammaren.
Kyrkfika
Kl 18:00 En stund av bön & lovsång
Välkommen till en enkel stund inför Gud
i bön, lovsång och tillbedjan.

29 apr MÅNDAG
Kl 15:00 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla
förbandsrullar till sjukhus i KongoKingshasa.

Kl 15:00 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla
förbandsrullar till sjukhus i KongoKingshasa.

17 apr ONSDAG

Kl 21:00 Valborgsfirande i
Hembygdsparken
Brasa, sång och vårtal.

Kl 17:00 Ekumenisk bön på
Tabergstoppen
Vi ber för Tabergsådalen. Samling vid
parkeringen på Tabergstoppen.

8 maj ONSDAG
Kl 8:30 Fixargruppen
Välkommen om du vill vara med och ta
hand om våra lokaler.

9 maj TORSDAG
Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Efter bönen är du välkommen att stanna
kvar och dricka kaffe i kyrkan.

10 maj FREDAG
Kl 10:30 ”Berthils timma”
SAM-radio 98,5 direktsänder med
Berthil Johansson, Hovslätt.

12 maj SÖNDAG
- VARDAGSMÄSSA MITT I VECKAN
Ett tillfälle för stillhet, lyssnade,
bön, förbön och nattvard.
Vi möts i andaktsrummet
varannan torsdag 20.30-21.15

Kl 10:00 Gudstjänst
David Hjelmqvist predikar, Anders
Claesson, Mia Hjelmqvist m fl sjunger,
Skattkammaren. Kyrkfika

QUMENIAKYRKAN HOVSLÄTT!
13 maj MÅNDAG

23 maj TORSDAG

29 maj-2 jun ONSDAG–SÖNDAG

Kl 15:00 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla
förbandsrullar till sjukhus i KongoKingshasa.

Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Efter bönen är du välkommen att stanna
kvar och dricka kaffe i kyrkan.

Equmeniakyrkans kyrkokonferens
Tillsammans med övriga Equmeniakyrkor runt Jönköping är vi med och
arrangerar årets kyrkokonferens i
Arenan - Idrottshuset och i Pingstkyrkan
Jönköping.
Se program nedan.
Detaljprogram: http://www.equmeniakyrkan.se

16 maj TORSDAG
Kl 8:00 Torsdagsträffens vårresa
”Gårdarna runt sjön”. Avresa från
kyrkan. Anmälan
Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Efter bönen är du välkommen att stanna
kvar och dricka kaffe i kyrkan.
Kl 20:30 Andrum
En enkel vardagsmässa med nattvard.
Vi träffas i andaktsrummet.

19 maj SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
Kristina Gustafsson predikar, Barnkören
Smile, Jacob Elmner, Skattkammarens
och Smultronets sommarfest, insamling
till Equmenia Hovslätt. Kyrkfika

26 maj SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst med nattvard
David Hjelmqvist predikar, Sara Saldner
sjunger, Söndagshäng för barnen.
Kyrkfika
Kl 11:30 Församlingsmöte
Välkommen att stanna kvar på
församlingsmöte efter kyrkfikat.
Vi kommer bl a att gå igenom motioner
till Kyrkokonferensen.

27 maj MÅNDAG
Kl 15:00 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla
förbandsrullar till sjukhus i KongoKingshasa.

6 maj TISDAG
Kl 10:00 Nationaldagsbön
Ekumenisk samling. Vi ber för Tabergsådalen och för vårt land. Samling vid
parkeringen på Tabergstoppen.

8 maj ONSDAG
Kl 8:30 Fixargruppen
Välkommen om du vill vara med och ta
hand om våra lokaler.

9 juni SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
David Lund predikar, Ellen Alavik
sjunger, Söndagshäng. Kyrkfika

PÅSK
Equmeniakyrkan
Hovslätt

SKÄRTORSDAGEN
Kl 19:00 Getsemanestund
med nattvard

LÅNGFREDAGEN
Kl 10:00 Långfredagsgudstjänst

GUDSTJÄNSTER

PÅSKDAGEN

29 maj ONSDAG

Kl 20:00 Inledningsgudstjänst Tema: Hopp till jordens yttersta gräns. Arenan

30 maj TORSDAG

Kl 9.45 Gudstjänst Tema: Hopp av tro. Pingstkyrkan
Kl 21:00 Kvällsmöte med evangelisterna Pingstkyrkan
Kl 21:30 Ungdomsmöte Immanuelskyrkan

31 maj FREDAG

Kl 19:00 Nattvardsgudstjänst Förbön för
Vägledningsåret. Tema: Hopp om liv. Arenan

1 juni LÖRDAG

Kl 19:00 Gudstjänst Förbön för Internationella
missionsarbetare. Tema: Hopp för världen. Arenan
Kl 21:00 Ungdomsmöte Immanuelskyrkan
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Kl 10:00 Påskdagsgudstjänst
Låt oss under dessa dagar
ta vara på möjligheten att
tillsammans mötas inför
det centrala i evangeliet:
Jesu lidande, död och
uppståndelse!

2 juni SÖNDAG

Kl 10:00 Gudstjänst med ordination Tema: Hopp utan gräns. Arenan
Söndagsskola för barn i en lokal i Idrottshuset.
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Skattkammaren från 4 år
Ett fartfyllt och spännande
program med drama, sång,
musik och andra kul aktiviteter.
söndagar 10.00-11.20
Ann Forsling, 0708-28 14 89
Spårarscout åk 2-3
En form av ”för-scout” med en
hel del skoj både ute och inne.
torsdagar 18.30-19.30
Mia Ruther, 0708-97 69 90
Upptäckarscout åk 4-6
Häftig scouting såväl ute som
inne, lek och allvar, hajker och
läger.
måndagar 18.30-19.45
Robert Ruther, 0761-04 64 77
Äventyrarscout från åk 6
”Vi är vad vi heter”
varannan måndag 18.30-20.30
Peter Ljungberg, 0709-68 20 76
Superfreda’ 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 20.00-24.00
Kristoffer Heinevik: 0732-45 19 19
Avner från åk 6
Avner är spelgruppen för
ungdomar.
varannan måndag 18:00-21:00
Andreas Rootzen, 0702-22 40 82
Barnkören Smile åk 1-6
Sång på gång
onsdagar 18.00-18.45
Pernilla Martinsson, 0706-31 02 01

KYRKSKJUTS
Vill Du ha bilskjuts till
gudstjänster?
Ordförande Equmenia Hovslätt
Ida Ekebäck
Mer information
www.equmenia.se
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Välkommen att kontakta någon av oss:
Bengt Petterson: 036-704 21, 073-816 63 53
Sivert Svensson: 0706-60 78 29

Produktionsutveckling
Affärs- och kompetensutveckling
Kvalitets- och miljöstyrning
Kalkylering och kostnadsanalys
Management

Hägervägen 4
556 26 Jönköping
Tel: 0707-31 05 10, 036-762 47

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!

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.
tel 31 06 92, 31 06 93
Förskolan Smultronet,
Björkbackavägen 2,
556 28 Jönköping
www.forskoleinfo.com

Spar tid och pengar!
Handla nära
hemma i Hovslätt!
Alltid öppet 7-22
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SVANTE KILAND – 25 ÅR MED PÅGÅNG
Den 1 april 1994 delades det första
numret av tidningen PåGång ut – till alla
hushåll i Hovslätt. Idag håller du nummer
147 i din hand – exakt 25 år senare.
”Egentligen är det nummer 148, men vid
ett tillfälle blev det fel, så två tidningar
fick samma nummer”, berättar Svante
Kiland – som har funnits med hela vägen
av tidningen PåGångs 25-åriga historia,
men även långt innan dess.
Sedan mycket länge har Equmeniakyrkan Hovslätt (och Hovslätts Missionsförsamling innan dess) gett ut en församlingstidning, och fram till 1994 kallades
tidningen för Kontaktbladet. Församlingens dåvarande pastor, Björn-Åke
Hulth, initierade satsningen att utveckla
tidningen – och som sagt – för 25 år
sedan kom det första numret av PåGång.

han bara några ströuppdrag kvar. ”Nu
försöker vi ägna mer tid åt att resa,
umgås med barn och barnbarn och även
tillbringa tid på Visingsö”, säger Svante.
Svante beskriver sig själv som en
mångsysslare, och gillar många olika
typer av arbeten. Han har varit engagerad
i mycket renoveringar när barnen har
köpt hus. Även här i kyrkan har han
varit engagerad i många olika delar, bl a
som tonårsledare under många år,
framför allt innan han och Katrina fick
egna barn. Svante har även engagerat
sig mycket i församlingens kommunikationskanaler – såsom tidningen PåGång,
annonser, årsmötehandlingar, affischer
m.m.

text: David Hjelmqvist
foto: Mats Kiland

– Många läser ju PåGång – vad är
framgångsreceptet?
”Jag tror att igenkänningsfaktorn har
varit viktig. Tidningen och logon har sett
ungefär likadan ut under alla år, och det
skapar en trygghet och stabilitet. Sedan
har vi försökt att inte bli allt för interna i
innehållet, utan tänka på att skriva så att
det känns angeläget för hela samhället”,
säger Svante.
Equmeniakyrkan Hovslätt tackar
Svante så mycket för det viktiga arbete
som han har gjort genom tidningen
PåGång – och önskar honom lycka till
i nya utmaningar som ligger framöver.
Och så välkomnar vi Anna Lägermo in i
uppgiften!

Tidningen har hela
tiden delats ut till alla
hushåll i Hovslätt. Från
och med detta nummer
är det dock inte längre Svante Kiland som
sköter layouten och
formgivningen av tidningen,
utan nu är det Anna
Lägermo som har tagit
över det ansvaret.
Svante hamnade i ganska ung ålder på
en 2-årig dekoratörsutbildning i Jönköping, och jobbade därefter på lite olika
arbetsplatser med bl a tryckerier och
reklam. Under elva år var han anställd av
Intersport Sverige AB och ansvarade för
trycksaksproduktionen där. Han var kvar
på Intersport fram till 1991 då man lade
ner reklamavdelningen här i Jönköping.
Det var då som Svante startade en egen
firma – reklambyrån Julafton AB.
– Varför namnet Julafton?
”Det var ingen särskild anledning –
det var ett ord som klingar positivt för
många människor – och dessutom var
domännamnet ledigt”, säger Svante.
Under flera år hade Svante 1-2 personer anställda på företaget, och under
vissa perioder var även hustrun Katrina
anställd. ”Hon har hela tiden varit med
och ordnat med bokföringen åt företaget”, berättar han.
De senaste åren har Svante trappat
ner på arbetet mer och mer, och nu har
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Faktaruta
Namn: Svante Kiland
Ålder: 68 år
Bakgrund: Född och uppvuxen i Hovslätt (tredje generationen)
Familj: Hustrun Katrina, 4 barn och 8 barnbarn (nionde på väg)
Intressen: Att resa – alltid på väg någonstans, annars är jag en mångsysslare
Smultronställe: Gotland har en speciell plats i mitt hjärta sedan barnsben.

