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Förnyelse i
kyrksalen
Följ med på
Tillsammansläger!

Foto: David Hjelmqvist

Välkommen att ringa följande
personer om du behöver komma
i kontakt med någon från
församlingen under sommaren:
Vecka 24
David Hjelmquist
tel: 0703-584 888
Vecka 25 
Kristina Gustafsson 
tel: 0706-992 356
Vecka 26 och 27 
David Hjelmqvist
tel: 0703-584 888
Vecka 28
Henrik Saldner
tel: 0706-275 858
Vecka 29
Therese Flygare
tel: 0734-040 416
Vecka 30
David Lund
tel: 0763-191 017
Vecka 31
Madelene Rootzén
tel: 0735-199 177
Vecka 32 och 33
Kristina Gustafsson
tel: 0706-992 356
Vecka 34
David Hjelmqvist
tel: 0703-584 888
Övriga veckor 
David Hjelmqvist
tel: 0703-584 888

Equmeniakyrkan Hovslätt:
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

HÄR OCH NU
”Älska din nästa”
Känner du igen de där tre orden?
Klingar det inte något bekant, intressant
och utmanande inom oss när vi läser den
meningen, ord för ord? I Lukasevangeliet
hittar vi berättelsen där en man kommer
till Jesus för att förstå vidden av denna
uppmaning. Mannen har inte riktigt förstått utan kommer med en fråga: Vem är
min nästa? Frågan är av central vikt. För
att kunna älska sin nästa behöver man
först förstå vem som är den där nästa. Så,
vem är min nästa?
Jesus ger mannen svaret på frågan via
en liknelse. Liknelsen, detta pedagogiska
verktyg som Jesus gång på gång använder
sig av för att nå fram till både dåtidens
och nutidens människor. Denna liknelse
handlar om en person som blir rånad och
misshandlad när han är på väg till staden
Jeriko. Två högt uppsatta personer går
förbi platsen där mannen ligger skadad,
men ingen av dem väljer att stanna. En
tredje person går förbi och denna person
väljer att se, väljer att stanna och väljer
att agera.
De tre personerna som gick förbi den
skadade mannen hade en sak gemensamt. De är alla på väg någonstans, de
har ett mål i sikte. Dock är det bara en av
dem som befinner sig i nuet och är närvarande. Den tredje personen som gick
förbi lät inte det som låg framför honom
skymma sikten av det som hände här och
nu. Närvaron hjälpte honom att se vem
som var hans nästa och göra det rätta.
Människan har lätt för att leva i det
förgångna eller i det som kommer. Att
leva i det förgångna, är att leva i det som
varit. Om hur det var bättre förr, att livet
då var mer berikande. Att leva i det som
kommer är att alltid ha blicken framåt.
Alltså att leva för framtiden, det som
händer sen. Att leva med almanackan och
bli stressad om den INTE är fulltecknad.
Hur är det för dig, lever du i det som varit
eller i det som kommer?

Att leva i det förgångna eller i framtiden
tror jag kan bli ett hinder för möjligheten
att älska sin nästa. För din nästa möter du
varken igår eller imorgon, din nästa möter
du nu. Livet är varken det förflutna eller
framtiden utan livet är det som händer
just nu. Nuet är det enda som vi har att
förhålla oss till.
Förmågan att leva i nuet ger oss verktyg
att kunna älska. För att kunna möta och
älska vår nästa behöver vi vara närvarande.
I närvaron får själen ro och våra ögon
öppnas. Att älska sin nästa betyder inte att
Jesus kräver att vi ska älska alla människor.
Istället ger Jesus oss en möjlighet att med
hjälp av närvaron se den nöd som vi inte
får blunda för. Närvaron hjälper oss att
lyfta blicken från våra telefoner och istället
möta en annan människas blick. Närvaron
hjälper oss att fundera över vilka i vår närhet som befinner sig i nöd och behöver vår
hjälp. Närvaron ger oss en möjlighet att se,
uppmärksamma och agera.
När Jesus ska lämna lärjungarna efter att
han uppstått så är närvaron det sista som
han väljer att skicka med dem. “Jag är med
er alla dagar in till tidens slut”. Vetskapen
om detta hjälper oss att förstå att vi aldrig
är ensamma. Jesu närvaro i oss förändrar
oss. Att leva i nuet, att vara närvarande,
ger oss chansen att älska vår nästa.
Med denna hälsning vill jag önska dig en
välsignad sommar!

David Lund
pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt

Internet:
Equmeniakyrkan Hovslätt
www.equmeniakyrkanhovslatt.se
Förskolan Smultronet
www.forskoleinfo.com
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VÄGEN TILL KORSET
Jesper Ståhl är frilansande designer vars portfolio innehåller
allt från köksredskap, verktyg och bestick, till möbler, belysning och elektronikprodukter. Hans arbete har erhållit flertalet
utmärkelser, nationellt liksom internationellt.
Jespers formgivning präglas av en egen och tydlig berättelse
med omsorg om de små detaljerna och en strävan efter en
avskalad enkelhet i sitt uttryck. Han fick i uppdrag att rita nya
inredningsdetaljer till kyrksalen i Equmeniakyrkan.
”Jag satt i kyrkan och började fundera på vad som utmärker
kyrkorummet just i Hovslätt. Om församlingen, om rummet,
arkitekturen, om det som redan finns där, om det som ska
förbli som det är, om det som ska förnyas. Jag sökte känslan i
rummet, och fann – fasetter. Vinklar. Se på väggarnas fasetter,
trappan, placeringen av bänkarna, lilla predikstolen. Se värmen
i allt trä som finns i rummet och hur det relaterar till de vita
väggarna och de höga smala fönstren. Fasetter.
Jag reflekterade också över hur väggen med korset är inramad
av fönster och ljus. Ljus som varierar över dagens timmar. Ett
kors borde relatera till ljuset, som på morgonen faller in från
fönstret till vänster, på kvällen från höger, och ibland från
fönstret rakt ovanför. Jag studerade känslan i det befintliga
korset som skapar skuggspel från ljuset. Ett nytt kors borde
inte bara relatera till detta, utan rent av utgå från det, framhäva det. Detta blev utgångspunkten. Fasetter, trä och ljuset.”
När produkterna skulle tillverkas gick uppdraget till Ingemar
Ottosson och Markus Friman, en möbelsnickare i senare delen
av arbetslivet och en under utbildning. Båda har lagt ned mycket tid och omsorgsfullt arbete för att korset, nattvardsbordet
och ljusbäraren skulle bli riktigt högkvalitativt hantverk.
Välkomna in att titta på den nya inredningen i kyrksalen!
Jesper Ståhl och Ingemar Ottosson hjälps åt med monteringen.

FASETTER
Det är så lätt att vi bara tittar på delarna,
skillnaderna, distanserna.
Det som inte linjerar.
Eller att vi bara fokuserar på perfektionen i detaljerna,
på ytan, det vackra i ett enskilt fragment av livets alla fasetter.
För att se det gudomliga behöver vi zooma ut.
Se helheten, mellanrummen, hur allt hänger ihop.
Förstå att varje fasett är en del av en större tanke,
ett sammanhang.
Se på fasetterna och hur ljuset gör att de hamnar i en variation
av ljus och skugga utefter dagens olika timmar.
När ljuset kommer från fönstren,
eller när kyrkorummets egna varma
ljussättning dominerar.
Ljuset som lyfter fram olika fasetter vid olika tillfällen,
Fasetter som tillsammans skapar en bild av korset,
av Jesus.
När vi ibland försöker rama in vem Gud är,
kan det vara bra att titta utanför ramen.
När vi fokuserar allt för mycket på detaljer
är det bra att zooma ut,
att se det gudomliga i helheten.
Se Jesus mitt i allt.
					

Jesper Ståhl

PåGång 3

VÄLKOMMEN TILL SOMMARENS
SAMLINGAR I EQUMENIAKYRKAN!
6 jun TISDAG
Kl 10:00 Nationaldagsbön
Ekumenisk samling. Vi ber för Tabergsådalen och för vårt land. Samling vid
parkeringen på Tabergstoppen.

9 jun SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
David Lund predikar, Sofia Wissö
sjunger, barnvälsignelse, Söndagshäng
för barnen. Kyrkfika

16 jun SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst med nattvard
Kristina Gustafsson predikar, David
Hjelmqvist, Ellen Alavik sjunger,
Söndagshäng för barnen. Kyrkfika

23 jun SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
Kristina Gustafsson predikar, Gunnar
Gustafsson, Annika Gustafsson sjunger,
Söndagshäng för barnen. Kyrkfika

26 jun ONSDAG
Kl 19:00 Sommarkväll i
Hembygdsparken
”Visa ord i vackra visor” - Ove Gotting &
Hans Carlén sjunger och spelar. David
Hjelmqvist. Ekumenisk samling där
Equmeniakyrkan ansvarar denna kväll.
Kaffeservering i Hembygdsgården efter
programmet.

30 jun SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
David Hjelmqvist predikar, David Ruther
och Frida Berggren sjunger, Söndagshäng
för barnen. Kyrkfika

14 jul SÖNDAG

Kl 10:00 Ekumenisk gudstjänst i
Slättenkyrkan, Norrahammar
Therese Liljebladh från Pingstkyrkan
i Hovslätt predikar. Marie Andreasson
sjunger. Enkelt kyrkfika

21 jul SÖNDAG
Kl 10:00 Ekumenisk gudstjänst i
Equmeniakyrkan, Hovslätt
Wille Oskarsson från Slättenkyrkan predikar, Anders Linsmo, Mattias Arvidsson
Elm sjunger. Enkelt kyrkfika.

21-27 jul SÖN-LÖR
Scoutlägret Prisma
Equmenias nationella scoutläger i
Mohed, Söderhamn

24 jul ONSDAG
Kl 19:00 Sommarkväll i
Hembygdsparken
Ekumenisk samling där Svenska kyrkan
ansvarar denna kväll. Kaffeservering i
Hembygdsgården efter programmet.

28 jul SÖNDAG
Kl 10:00 Ekumenisk gudstjänst i
Pingstkyrkan, Hovslätt
David Lund predikar. Enkelt kyrkfika.

VISA ORD
I VACKRA
VISOR

Kl 19:00 Sommarkväll i
Hembygdsparken
Therese Liljebladh m fl medverkar.
Ekumenisk samling där Pingstkyrkan
ansvarar denna kväll. Kaffeservering i
Hembygdsgården efter programmet.
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4 aug SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
David Lund predikar, Andreas Lägermo
sjunger, Söndagshäng för barnen.
Kyrkfika.
Kl 17:00 Ekumenisk bön på
Tabergstoppen
Vi ber för Tabergsådalen. Samling vid
parkeringen på Tabergstoppen.

11 aug SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
Kristina Gustafsson predikar, Erika
Kiland sjunger, Söndagshäng för barnen.
Kyrkfika.

11-16 aug SÖN-FRE
Sensommarläger
Läger för dig över 60 år på Strandgården,
Halmstad

18 aug SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
Kristina Gustafsson predikar, Erika
Bjurbäck sjunger, Söndagshäng för
barnen. Kyrkfika.

25 aug SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst med nattvard
David Lund predikar, Ann-Charlotte &
Peter Jernberg sjunger, Söndagshäng för
barnen. Kyrkfika.

Kl 10:00 Gudstjänst
David Hjelmqvist predikar, Kören
SingNum sjunger, Skattkammaren
startar för terminen. Kyrkfika.

Kl 10:00 Gudstjänst
David Hjelmqvist predikar,
Mia Hjelmqvist sjunger. Kyrkfika

10 jul ONSDAG

Tonårsläger
Equmenia Region Östs tonårsläger på
Strandgården, Halmstad

1 sep SÖNDAG

7 juli SÖNDAG

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

29 jul - 3 aug MÅN-LÖR

SOMMARKVÄLL I
HEMBYGDSPARKEN
ONSDAG 26 JUNI 19:00
Visa ord i vackra visor
Ove Gotting & Hans Carlén sjunger
och spelar. Kaffeservering.

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

6-8 sep FRE-SÖN
Tillsammansläger
Läger för alla åldrar på Strandgården,
Halmstad Gudstjänst på Strandgården.
Ingen gudstjänst i Equmeniakyrkan Hovslätt.

TILLSAMMANSLÄGER?!?

Annika Elm:

David Ruther:

Carina Kiland:

Familjen Ekebäck:

”Jag och familjen åker
på tillsammansläger
för att umgås och få tid
att lära känna gamla
och nya människor och
att få vara på härliga
Strandgården... Det vill
vi INTE missa!”

”Människor i alla åldrar
och med olika bakgrund träffas och gör
något gemensamt. Det
är en unik grej med
församlingen!”

”Man träffar människor
i alla åldrar och hinner
umgås och prata med
alla. Jag har de senaste
åren jobbat i köket
under lägret. Det är
en rolig arbetsgemenskap!”

”När vi flyttade till Hovslätt 2004 hade vi ingen
församlingstillhörighet med oss. Vi valde däremot
ganska snart att söka plats på Smultronet till våra
då två barn, Hjalmar och Sigrid. Vi fanns också
snart med i en hel del av Equmenias barnarbete.
Av en tillfällighet stötte Ida på Hasse och Gunnel
Eliasson nere på Smultronet en eftermiddag när
hon skulle hämta barnen och fick då frågan av
Gunnel:
– Ska inte ni följa med på tillsammanslägret på
Strandgården? – Nej, svarade Ida, vi är inte medlemmar i församlingen.
Varpå Gunnel svarade att alla är välkomna att
följa med på tillsammanslägret, att man inte
behöver vara medlem för att följa med. Detta blev
vårt första tillsammansläger på Strandgården
– en fantastisk upplevelse med aktiviteter för
alla åldrar och än så länge har vi inte missat ett
tillsammansläger efter detta.”

TILLSAMMANSLÄGER
PÅ STRANDGÅRDEN
6–8 SEPTEMBER 2019

Martin, Ida, Hjalmar, Sigrid och Elly.

FÖR DIG SOM VILL FÖLJA MED:
Medtag

Egna lakan och övrigt du behöver för en helg. Boendet sker
i rum. Vi hoppas kunna fylla gården igen och då kan vi behöva bo i tält/husvagn eller på golv. En grupp från församlingen kommer att åka med och göra sin ”jobbarhelg” på
Strandgården. Kontakta Emma Heinevik om du vill vara med
och jobba under helgen.

ANMÄL
AN
SENAST
21 JUNI

Avgifter

Vuxna 1100 kr, 13–16 år 850 kr, 5–12 år 650 kr, 0–4 år gratis, familj max 3200 kr.
Eftersom vi vill att alla ska ha möjlighet att följa med på Tillsammanslägret så är
avgiften frivillig. Vi hoppas och tror att lägret går ihop sig ekonomiskt samtidigt som
alla kan följa med!
Busspris: Vuxna 200 kr, 0-19 år gratis – Equmenia sponsrar.
Vi åker från Equmeniakyrkan Hovslätt fredagen den 6 september kl. 16.30.
Hemresan sker från Strandgården kl. 14.30 den 8 september.

Frågor

David Hjelmqvist: 0703–584888, david.hjelmqvist@equmeniakyrkanhovslatt.se

Anmälan

Kontakta David Hjelmqvist eller använd det digitala formuläret på hemsidan:
Equmeniakyrkanhovslatt.se/anmal
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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

KONFIRMATION

Hösten 2019 – Våren 2020

Konfirmation är för dig som är nyfiken på kristen tro. Det handlar om Gud, livet och dig.
Inga enkla ämnen – men viktiga! Just därför behöver även du vara med.
Vi inbjuder dig som är född 2005 till konfirmationsläsning nästa läsår. Under året blir det
också hajk, läger och mycket gemenskap utöver lektionerna
FRÅGOR OCH ANMÄLAN
David Hjelmqvist: 0703-58 48 88, david.hjelmqvist@equmeniakyrkanhovslatt.se
David Lund: 0763-19 10 17, david.lund@equmeniakyrkanhovslatt.se

EFTERKONFA
Varannan onsdag under
läsåret 2018-2019 har ett gäng
tonåringar och ledare träffats i
kyrkan för ”efterkonfa”. Den
har riktat sig till ungdomar
födda 2003 som en form av fortsättning på förra årets konfirmationsläsning. Under deras
träffar har de jobbat med boken Vägens folk och funderat vidare på vad det handlar om att följa
Jesus 2019.
Upplägget har bestått av en salig blandning av fika, lekar, smågrupper och undervisning. Det
har varit två ledare och 10–15 ungdomar som träffats på onsdagarna. ”Det har varit både fantastiskt och spännande att se dessa ungdomar växa och ta steg i tro!” hälsar pastor David Lund.

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?
Välkommen att
kontakta någon av oss:
Bengt Petterson:
073-816 63 53
Ordförande Equmenia Hovslätt
Ida Ekebäck
Mer information
www.equmenia.se
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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

PåGång 7

EVA SKÖRD – EN AKTIV GLÄDJESPRIDARE

text & foto:
David Hjelmqvist

1946 föddes Eva Skörd i Mulseryd, strax
väster om Jönköping. Hon var yngst av tre
systrar i familjen. ”Det var ett helt annat
liv när jag växte upp än nu”, berättar
Eva. Att växa upp ute på landet innebar
mycket aktiviteter utomhus. Som barn
gick Eva i söndagsskolan i Missionshuset en bit ifrån där familjen bodde.
Och när hon blev lite äldre konfirmerades
hon i Svenska Kyrkan i Mulseryd –
samma kyrka som hon och Leif gifte sig i
längre fram i livet.
Eva var aldrig så intresserad av att
läsa. Redan som 15-åring fick hon sitt
första jobb inne i Jönköping, och fick då
hyra ett litet rum i ett hus. När hon var
i 17-årsåldern fick hon sedan jobb på
KappAhl – men butiken var då väldigt
annorlunda mot hur det ser ut idag. Efter
lite olika butiksjobb i tonåren hamnade
Eva sedan på Siemens,
ett elföretag. ”Jag satt i
telefonväxeln där, och
blev kvar i tolv år”, konstaterar hon.
När Eva var 18 år träffade hon Leif, som var
uppvuxen i Hovslätt.
De träffades på stan via
gemensamma vänner
och gifte sig 1972. ”Först
bodde vi några år i en lägenhet i Jönköping, sedan köpte vi vårt hus på Hovslätts Skogsväg, och nu har vi bott här i 47
år” berättar Eva.
Eva och Leif ville gärna ha barn, och
efter några år utan framgång beslutade
de sig för att adoptera. 1975 reste de till
Thailand där de blev föräldrar åt Pierre,
som då var fem månader gammal. När
Pierre var ett par år fick Eva tjänst på
smyckesaffären Guldfynd. Hon började
där som säljare och blev så småningom
butikschef. Sammanlagt stannade hon
på Guldfynd i hela 22 år, och fick där
möta väldigt mycket folk – och fick prata
med många människor, något som hon
älskar! De sista åren i yrkeslivet arbetade
Eva på Södra Vätterbygdens Folkhögskola.
Utöver familjen och sina yrken har Eva
genom alla år varit mycket engagerad i
föreningsliv på olika sätt. Många här i
Hovslätt känner Eva genom hennes enga-
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gemang i ”stolsgympan” – en slags damgympa i idrottshallen. Hon började med
detta direkt när hon och Leif flyttade hit
för 47 år sedan, och blev ganska snart
huvudansvarig för gymnastiken – något
som hon fortfarande är.
25 damer träffas varje måndag, och 25
damer träffas varje tisdag, och åldrarna
på deltagarna varierar mellan 65 och 90
år. ”Jag har bara varit borta en enda gång
under alla dessa år, då var jag i Egypten, annars har jag inte missat en enda
övning”, berättar Eva och skrattar. Hon
tycker att gympan är väldigt rolig, även
om det tar en hel del tid. ”Jag fixar musik, ordnar med nya övningar, antecknar
närvaron och annat”, berättar hon.
Ett annat stort intresse som Eva har är
målningen. När jag ser mig om i deras
hus hänger det tavlor nästan överallt,

Faktaruta
Namn: Eva Skörd		
Ålder: 72 år		
Från: Mulseryd
Yrke: Aktiv pensionär
Intressen: Gymnastik, måla,
cykla, greja i trädgården

och de flesta tavlorna har Eva målat själv.
”Hasse Paulsson var på mig att börja
måla när jag jobbade på Södra Vätterbygdens Folkhögskola, och sedan har
jag fortsatt, bl a genom målarkurserna
i kyrkan”, säger Eva och berättar om
utställningar som hon har haft hemma i
garaget.
Utöver gympan och målningen älskar
Eva att greja i trädgården, och att vara
ute och cykla. Hon och Leif har också
haft ett stort engagemang i Hembygdsföreningen genom åren. Dessutom kommer ofta deras barnbarn hem till farmor
och farfar, eftersom han går i skolan här
i Hovslätt, bara ett stenkast från där Eva
och Leif bor. De lever alltså ett väldigt
aktivt liv.
– Vad tycker du om Hovslätt?
”Hovslätt är underbart – här finns
allt – skola, kyrkor, natur och ett stort
föreningsliv”, säger Eva med ett stort
leende på läpparna. Och hon visar med
hela sitt kroppsspråk att hon trivs väldigt
bra med tillvaron här i Hovslätt!
Jag tackar för pratstunden, och vi önskar
Eva allt gott (och även lite avkoppling)
inför sommaren!

