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Nya Testamentet inleds med fyra
evangelier – fyra skildringar av Jesu liv,
undervisning och verksamhet, utifrån
några olika perspektiv och ögonskildringar. Därefter kommer en bok
som heter Apostlagärningarna.
Apostlagärningarna inleds med att Jesus
precis har lämnat lärjungarna på nytt,
drygt en månad efter uppståndelsen. Kvar
är nu några lärjungar – rädda, oroliga,
ledsna, vilsna och övergivna. De har
ingen aning om vad de ska göra, när Jesus
har lämnat dem. Men ”plötsligt hördes
från himlen ett dån som av en stormvind
och det fyllde hela huset där de satt”
(Apg. 2:2). De fick ta emot en ny hjälpare,
Den Heliga Anden, och på ett ögonblick
förbyttes deras förkrosselse mot hopp, frimodighet och tro! De gick ut och började
genast vittna om sin tro på Jesus.
I och med detta ögonblick föddes den
kristna kyrkan. En kyrka som växte explosionsartat, och som idag har omkring
2,3 miljarder anhängare runt hela jorden.
Fr o m september fram till mitten av
maj kommer vi att ha ett temaår i Equmeniakyrkan Hovslätt som vi kallar för
”Till jordens yttersta gräns”. Rubriken är ett
citat från det första kapitlet i Apostlagärningarna. Hela den boken handlar om
hur den första kristna kyrkan växte fram
– från det att Den Heliga Anden drabbade
de första lärjungarna – till att de sedan
gick ut och berättade om sin tro ända till
jordens yttersta gräns.
Under det kommande läsåret kommer  vi
utgå från denna spännande bok (fördelad
på 28 kapitel) i våra gudstjänster. Vi kommer reflektera över hur vi kan relatera
till dessa berättelser idag, och hur vi
kan fortsätta det uppdrag som de första
kristna fick för nästan 2000 år sedan.
Vår vision i Equmeniakyrkan Hovslätt
lyder: ”En kyrka för hela livet där mötet med
Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen”. Denna vision stämmer väldigt bra
överens med temaåret ”Till jordens yttersta
gräns” som vi nu introducerar.

Utöver gudstjänster uppmuntrar vi även
våra smågrupper att samtala kring, och
reflektera över, dessa frågor under det
kommande året. Vi delar därför ut en andaktsbok med samma namn – till ALLA –
som man kan använda under året! Välkommen hit till kyrkan om även du vill ha ett
ex av boken ”Till jordens yttersta gräns”!
Utöver detta temaår är vi väldigt stolta
och glada att kunna inbjuda er till en
fantastisk Bibelskola som vi arrangerar tillsammans med Slättenkyrkan i Norrahammar 4-13 oktober. Här i tidningen kan ni
läsa om allt spännande som händer under
dessa 10 intensiva dagar. Vissa samlingar
kräver en biljett (som man kan köpa i
kyrkan), och övriga samlingar, såsom t ex
kvällsmötet med Sebastian Stakset torsdag
10 oktober, är bara att komma på! Se mer
info om Bibelskolan på vår hemsida eller
hämta en folder i kyrkan!
Utöver gudstjänster och Bibelskola inbjuder vi till en mängd andra aktiviteter
såsom scout, körer, tonår, smågrupper,
dagledigträffar och mycket mer! Vi hoppas
och önskar att alla ska känna sig välkomna
till vår kyrka!
Givetvis finns även vi anställda pastorer
tillgängliga för personliga samtal, själavård
och andlig vägledning. Kontaktuppgifter
till oss hittar du i spalten till vänster om
denna text. Givetvis har vi tystnadsplikt!
Varmt välkommen till ett nytt läsår i
Equmeniakyrkan Hovslätt!
Med vänliga hälsningar

David Hjelmqvist
pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt
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PåGång-redaktion:
Berthil Johansson, Elisabeth Karlsson,
Mats Kiland
Grafisk form: Anna Lägermo
Ansvarig utgivare: David Hjelmqvist
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Under läsåret 2019/20 kommer vi att ha temat
”Till jordens yttersta gräns” i våra gudstjänster m.m.
Vi kommer att utgå från Apostlagärningarnas berättelser.

TID FÖR TÄNDA LJUS, EN SKÖN FILT OCH EN BRA BOK
Vilket är ditt boktips inför hösten?

Edith Hjelmquist:

Anders Elm:

Maria Rundqvist:

Signe Thörewik:

Johanna Billvén:

Hokus Pokus Alfons
Åberg
av Gunilla Bergström

40 dagar utan skugga
av Oliver Truc

Allt jag fått lära mig
av Tara Westover

Glasbarnen
av Kristina Ohlsson

Bränn alla mina brev
av Alex Schulman

Mycket intressanta
karaktärer och miljöer.
Storyn är ganska enkel
men  människorna,
miljöerna och inblicken
i samernas historia gör
den mycket läsvärd.

Det är en väldigt gripande berättelse om
Taras uppväxt under
sektliknande förhållanden i en mormonsk
familj i USA. Föräldrarna har valt ett liv
helt avskärmade från
omvärlden och först
som 17-åring börjar
Tara i en skola utanför
hemmet vilket öppnar
en ny värld för henne

Fem-böckerna
av Enid Blyton

I sommar har jag läst
Bränn alla mina brev
av Alex Schulman. En
verklighetsbaserad
berättelse om livet nu,
då och däremellan.
Om starka känslor och
hur olika livsval får
betydelse.

Min favoritbok är Hokus Pokus Alfons Åberg.
Jag gillar när vi trollar
bort saker och boken
handlar om Alfons och
Viktor som träffar en
riktig trollkarl.

TORSDAGSTRÄFFEN
HÖSTEN 2019

12 SEPTEMBER 15:00

NILS-ERIK REUTERDAHL
kåserar & sjunger

3 OKTOBER 13:00

HÖSTLUNCH

Det blir en kamp mellan familjens ålderdomliga livsstil och
Taras längtan efter att
bli en del av det moderna samhället. Taras
hunger efter kunskap
är stark och trots familjens motstånd lyckas
hon bli en framstående
forskare.

Ulla och Torsten Johansson ansvarar.

14 NOVEMBER 15:00

FRÅN FÄNGELSEVÅRD
TILL FÖRSAMLINGSVÅRD

Mitt boktips är ”Glasbarnen” av Kristina
Ohlsson. Den är jättespännande och lagom
läskigt. Den passar nog
bäst för barn i typ min
ålder.
Ett annat tips är
”fem”-böckerna av Enid
Blyton. De är spännande och jag gillar att
det är med lite djur i
böckerna. Gillar man
”fem”-böckerna finns
det MASSOR av dem
så man kan läsa länge,
så länge att när man
läst alla har man glömt
bort de första så då kan
man börja om. Man
kan få många idéer när
man läser ”fem”-böckerna tex att man själv
vill ut och tälta eller
åka med husvagn upp
på ett högt berg. Böckerna passar både för
killar och tjejer.

Alex får insikten efter
ett gräl: han bär på
ett inre mörker som
han inte vet varifrån
det kommer. När han
börjar forska i sin
egen släkt ser han så
småningom mönstret,
som tar honom tillbaka
till det som hände 1932
och 1988. Brev och
dagboksanteckningar
bidrar till att familjehemligheter som det
tidigare inte pratats om
rullas upp.
Med ett driv i språket
fångar berättelsen mig
och stannar kvar länge.

Daniel Lundstedt

12 DECEMBER 10:00

LUCIAFIRANDE

VARDAGSMÄSSA MITT I VECKAN

med bl a Hovsångarna

Ett tillfälle för stillhet,
lyssnade, bön,
förbön och nattvard.

Kaffe med gott hembakt bröd serveras vid varje
samling som äger rum i Equmeniakyrkan Hovslätt.
Frågor: Kontakta Gunilla Ljusegren 0703-946 530

Vi möts i andaktsrummet
varannan torsdag 20.00-20.45

PåGång 3

VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS SAMLINGAR!
8 sep SÖNDAG

26 sep TORSDAG

19-20 okt LÖRDAG-SÖNDAG

Kl 10:00 Gudstjänst på Strandgården
Vi firar gudstjänst på Tillsammanslägret
på Strandgården. Ingen gudstjänst i
Equmeniakyrkan Hovslätt.

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

Konvente med Avner
Spelgruppen Avner har spelhelg med
övernattning i Granarpsstugan.

29 sep SÖNDAG

20 okt SÖNDAG

Kl 10:00 Gudstjänst
”Med kraft från höjden – Apg 3” David
Hjelmqvist predikar, Emma Heinevik,
barnkören Smile sjunger, scoutinvigning,
insamling till Equmenia Hovslätt, barnen
är med hela gudstjänsten. Kyrkfika

Kl 10:00 Gudstjänst med nattvard
”En fråga om heder – Apg 4” Predikstols
byte, Samuel Drewitz från Slättenkyrkan
predikar, Ewa Saldner, Sofia Wissö
sjunger, Skattkammaren. Kyrkfika

12 sep TORSDAG
Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Efter bönen är du välkommen att stanna
kvar och dricka kaffe.
Kl 15:00 Torsdagsträffen
Nils-Erik Reuterdahl kåserar och sjunger.
Servering  

13-14 sep FREDAG-LÖRDAG
Superfreda’ åker till Liseberg

15 sep SÖNDAG

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

Kl 10:00 Gudstjänst med nattvard
”Början på något nytt – Apg 1” Kristina
Gustafsson predikar, Patrik Lägermo,
Sofia Rosén, Skattkammaren. Kyrkfika

2 okt ONSDAG

16 sep MÅNDAG

Kl 18:30 Stickcafé
Välkommen att vara med och sticka,
sy, virka - eller bara umgås!

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

18 sep ONSDAG
Kl 18:30 Stickcafé
Välkommen att vara med och sticka,
sy, virka - eller bara umgås!
Kl 19:00 Vår vision om mission
En visionskväll om församlingens missionsarbete! Hur ser vi på mission? Vilka
utmaningar och möjligheter har vi?
Kaffe och fralla.

19 sep TORSDAG
Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Efter bönen är du välkommen att stanna
kvar och dricka kaffe.
Kl 20:00 Andrum
En enkel vardagsmässa med nattvard.
Vi träffas i andaktsrummet.

21-22 sep FREDAG-LÖRDAG
Konfahajk
Våra konfirmander åker till Lekeryd.

21 sep LÖRDAG
Kl 14:00 Andakter på äldreboenden
Kristina Gustafsson och sånggrupp.

22 sep SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
”Stormvindar och tungor av eld – Apg 2”
David Lund predikar, Susanne Lennartsson, David Hjelmqvist, Ida Wingård m fl
sjunger, bibelutdelning till nya konfirmander, barnvälsignelse, Skattkammaren. Kyrkfika
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Kl 8:30 Fixargruppen
Välkommen om du vill vara med och ta
hand om våra lokaler.

3 okt TORSDAG
Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Efter bönen är du välkommen att stanna
kvar och dricka kaffe.
Kl 13:00 Torsdagsträffens höstlunch
Varmt välkommen till en god lunch och
trevlig gemeskap. OBS! tiden 13:00

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

26 okt -1 nov LÖRDAG-FREDAG
Missionsresa till Rumänien
Ett gäng ungdomar och ledare från Hovslätt åker till vår vänförsamling i Bacau.

27 okt SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
”En fråga om lojalitet – Apg 5” Kristina
Gustafsson predikar, Anders Claesson,
Simon Oscarsson & Veronika Wallentin
sjunger, Skattkammaren. Gudstkänsten
direktsänds i närradion. Kyrkfika

28 okt MÅNDAG
Kl 15:00 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla
förbandsrullar till sjukhus.

Kl 20:00 Andrum
En enkel vardagsmässa med nattvard.
Vi träffas i andaktsrummet.

30 okt ONSDAG

4-13 okt FREDAG-SÖNDAG

31 okt TORSDAG

Bibelskola tillsammans med
Slättenkyrkan
Se program till höger.

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

14 okt MÅNDAG

Kl 20:00 Andrum
En enkel vardagsmässa med nattvard.
Vi träffas i andaktsrummet.

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

16 okt ONSDAG
Kl 18:30 Stickcafé
Välkommen att vara med och sticka,
sy, virka - eller bara umgås!

17 okt TORSDAG
Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Efter bönen är du välkommen att stanna
kvar och dricka kaffe.
Kl 20:00 Andrum
En enkel vardagsmässa med nattvard.
Vi träffas i andaktsrummet.

Kl 18:30 Stickcafé
Sticka, sy, virka - eller bara umgås!

2 nov LÖRDAG
Kl 10:00 Gudstjänst med nattvard
David Hjelmqvist predikar, Maria
Hamretz sjunger, tacksägelse för de som
under året har fått flytta hem till Herren,
insamling till Equmeniakyrkan - region öst

3 nov SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
”Modiga problemlösare – Apg 6” David
Lund predikar, Pär Martinsson, Sara Saldner sjunger, barnvälsignelse, Skattkammaren. Kyrkfika
Kl 17:00 Bön på Tabergstoppen
Vi ber för Tabergsådalen. Samling vid
parkeringen på Tabergstoppen.

SLÄTTENKYRKAN NORRAHAMMAR

EQUMENIAKYRKAN HOVSLÄTT

4 okt FREDAG

9 okt ONSDAG

19.00

”Herre, lär mig inse att jag ska dö”
Inledningsgudstjänst Patric Forsling, lovsångsteam
Servering efter gudstjänsten

14.00

”Världen förändras av människor som drabbats av Gud”
Seminarium Bo Forsberg

20.30

Ungdomssamling

15.30

Fika

16.00

Forts. seminarium Bo Forsberg

19.00

”Jag har drabbats av människor som förändrar världen”
Kvällsmacka Bo Forsberg • Biljett krävs

FREDAG – TISDAG

5 okt LÖRDAG

ONSDAG – SÖNDAG

09.00

”Jona - Bibelns stora komedi om Guds nåd”
Frukostsamling Patric Forsling • Biljett krävs

10 okt TORSDAG

12.00

Innebandyturnering

09.30

15.00

”Varför skall vi be och hur?”
Bibelstudium Eleonore Gustavsson

”Fri att tjäna: Ledarskap i Jesu efterföljd”
Bibelstudium Magnus Malm

11.00

Fika

15.00

Barnmöte
Marie & Samuel Drewitz Slättenkyrkans ungdomsvåning

11.30

Forts. bibelstudium Magnus Malm

”Goda nyheter för kluvna bedjare!”
Kvällsgudstjänst Eleonore Gustavsson, lovsångsteam.
Servering efter gudstjänsten

13.00

Lunch • Biljett krävs

14.00

Forts. bibelstudium Magnus Malm

15.30

Fika

16.00

Forts. bibelstudium Magnus Malm

19.00

”Bara ljuset kans besegra mörkret”
Kvällsmöte Sebastian Stakset, lovsångsteam

19.00

21.00

”Det finns mer”
Ungdomsmöte Emma Gunnarsson, lovsångsteam

6 okt SÖNDAG
10.00

”Du är källan till min lovsång”
Gudstjänst Bengt Johansson sjunger och predikar,
konferenskör med kören SingNum, söndagsskola, kyrkfika

17.00

”Du är källan till min lovsång”
Kvällsmacka Bengt Johansson
Samlingen avslutas med mackan. • Biljett krävs

7 okt MÅNDAG
14.00

”I begynnelsen – om konsten att läsa 1 Mosebok 1”
Seminarium Stefan Gustavsson

15.00

Fika

16.00

”Korsets dårskap – om konsten att läsa 1 Kor 1”
Seminarium Stefan Gustavsson

19.00

”Han har visat oss vem Gud är - Joh 1”
Kvällsmacka Stefan Gustavsson • Biljett krävs

8 okt TISDAG
09.00

”Gudsmöten i Bibeln och i vårt eget liv”
Bibelstudium Liselotte J Andersson

10.30

Fika

11.00

Forts. bibelstudium Liselotte J Andersson

12.00

Lunch • Biljett krävs

12.45

”Vägvisare värda att följa”
Lunchföredrag Liselotte J Andersson

17.00

”Att dela sin tro med sina barn”
Föreläsning med Alf B Svensson Barnvakt erbjuds

19.00

”Kärlek livet ut utan att lusten tar slut”
Kvällsmacka Alf B Svensson Biljett krävs

11 okt FREDAG
14.00

”Kyrkans framtid i ett föränderligt samhällslandskap”
Föreläsning Joakim Hagerius

15.30

Fika

17.00

Panelsamtal
Joakim Hagerius

19.00

”En bön som gjorde skillnad”
Kvällsgudstjänst Hans Jansson, lovsångsteam
Servering efter gudstjänsten

21.00

Ungdomsmöte
Marcus Olsson, lovsångsteam

12 okt LÖRDAG
09.00

”Jag mötte Jesus”
Frukostsamling Charlotte Rørth, Mogens Nielsen leder
samtalet • Biljett krävs

15.00

”Munken & Kulan – Den försvunna Lisebergskaninen”
Barnmöte Åke Samuelsson, Marie och Samuel Drewitz

16.30

Glasskalas

19.00

”Hur kan Gud älska mig?
Att leva av nåd eller prestation”
Kvällsgudstjänst Åke Samuelsson, lovsångsteam.
Servering efter gudstjänsten

21.00

Jonny Cash-mässa med nattvard
Martina & Magnus Gustafsson m fl

13 okt SÖNDAG
10.00

”Att ge tron vidare”
Avslutningsgudstjänst Carin Dernulf, konferenskör
med kören SingNum, sönddagsskola, kyrkfika

Biljetter finns att köpa i Slättenkyrkan och Equmeniakyrkan efter söndagsgudstjänster
eller telefon David Hjelmqvist 070-358 48 88 eller Samuel Drewitz 070-230 64 11

PåGång 5

LÄGERSOMMAR - SOMMARLÄGER
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
Andreas Lägermo, 0703-644 632
Upptäckarscout åk 4-6
Häftig scouting såväl ute som
inne, lek och allvar, hajker och
läger.
måndagar 18.30-19.45
Anders Elm, 0702-98 94 19

SPÅRARSCOUT
Spårarscoutlägret i våras var på
Martinsgården 17-19 maj. Denna gång var även Upptäckarna i
åk 4 och 5 med. Ttttttoppen! Vi
surrade bord, lagade mat, hade
spårning runt sjön, lägerbål på
kvällarna och sov i tält. Det mesta
traditionsenligt som sig bör. Vi
hade även olika sketcher som
visade på delar av scoutlagen. ”En
scout är...”
text & foto: Mia Ruther

SCOUTLÄGRET PRISMA
I slutet av juli åkte ett gäng hovslättsscouter på
Equmenias riksläger Prisma. Lägret byggdes upp av
kårer från hela landet på ett fält i Mohed, drygt en
mil utanför Söderhamn. Det var ca 3000 scouter,
som deltog på lägret. För de yngre scouterna blir det
tillfällen att bekanta sig med nya scoutvänner från
helt andra ställen i landet. Och för de äldre scouterna
och ledarna betyder ett riksläger också att umgås
med de vänner som vunnits genom åren som scout.

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

Dagarna började med flagghissning och morgongymnastik a la
Andreas. ”Knäna böj och armar uppåt sträck...” Brrraaavooo!

Inte bara mängden scouter skiljde sig från de vanliga
lägren. Spårningen för ”äventyrarna” och ”utmanarna”
Matlagningen innebar en särskild
hölls inne i Söderhamn, en stadsspårning, och de
utmaning vid årets scoutläger.
stora lägerbålen hölls vid en massiv scen med strålkastare och kraftig ljudanläggning. Uppdaterade versioner av de klassiska lägerbålssångerna
framfördes med ljusshow som speglade det nya arrangemanget. Mycket uppskattat.
Något som inte var lika uppskattat var att lägret hölls på ett vattenskyddsområde. Slaskoch kylskåpsgropar var inte tillåtna. Det var en utmaning att beräkna råvarorna exakt så
att inga kylskåpsvaror blev över. Likaså var det en extra ansträngning att samla ihop allt
disk- och slaskvatten och bära tillbaka det där det hade hämtats. Men det fungerade mycket
bättre än förväntat. När lägret var över åkte trettio (som förväntat) trötta scouter hem med
nya vänner, erfarenheter och minnen.
text: Anny Ruther • foto: Daniel Persson

TONÅRSLÄGER

Ordförande Equmenia Hovslätt
Ida Ekebäck
Mer information
www.equmenia.se
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I slutet av juli åkte 30-tal
förväntansfulla deltagare och
ledare från Hovslätt till tonårsläger på Strandgården. Där
väntade en vecka fullproppad
med gudstjänster, bad, glass,
nya och gamla vänner. Totalt
på lägret var vi 165 deltagare,
ledare och volontärer från
olika orter runt om i Småland.
Strandgården är en av region
östs sommargårdar och är en helt oslagbar plats att ha läger på. Lägret bjöd både på många
härliga skratt och många tillfällen då ungdomar fick möta Gud. Under veckan samlade
lägret in drygt 35 000 kr till två olika missionsprojekt i Rumänien samt Uganda. Deltagarna
skötte sig exemplariskt och det är med stor tacksamhet vi ser tillbaka på veckan på Strandgården. Tack för all förbön som vi fick under veckan!

text & foto: David Lund

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

VERKSAMHETSCHEFEN MED HJÄRTA
FÖR DET LILLA SAMTALET
År 2006 började Ann-Charlotte Jernberg
arbeta som samordnare på Vårsols
familjecenter. Vårsol är en del av Frälsningsarméns sociala arbete i Jönköping
och driver idag 4 olika verksamheter:
förskola, familjecenter, stödboende och
HVB-hem.
Redan på högstadiet väcktes tanken hos
Ann-Charlotte att utbilda sig till socionom
då hon fick göra praktik på RIA:s sociala
verksamhet i Karlskoga.
Efter studenten arbetade hon ett år som
ungdomsledare i Surte Missionsförsamling på västkusten. Därefter började hon
läsa på Socialhögskolan Sköndal i Stockholm. Där hamnade hon i samma klass
som Christina Larsson, som några år
senare skulle bli Ann-Charlottes svägerska.
Efter utbildningen blev
Ann-Charlotte kvar
ett år i Stockholm och
arbetade på ett missbruksboende som drevs
av Frälsningsarmén.
1994 hamnade hon
sedan i Värnamo, vilket
blev en stor kontrast
mot storstadspulsen i
Stockholm.
Året därefter flyttade även Peter till
Värnamo, och eftersom Peters syster var
en gemensam nämnare så korsades deras
vägar där, och tycke uppstod genast!
”Efter ett par år i Värnamo började jag
och Peter fundera på var som är hemma
för oss”, berättar Ann-Charlotte. Men
eftersom de inte hade någon given plats
som kändes som hemma bestämde de sig
för att flytta till Jönköping.
Ann-Charlotte och Peter gifte sig våren
1996 och flyttade till en lägenhet på
Torpa. ”Jag vill tro att Gud har lett oss dit
vi har hamnat”, fortsätter Ann-Charlotte
när hon reflekterar över vägval och stora
beslut som hon har tagit genom åren.
Efter några år inom Socialtjänsten hamnade Ann-Charlotte alltså som samordnare på Vårsols familjecenter 2006. ”Då var
vi två anställda och en liten verksamhet.”
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text:David Hjelmqvist
foto: Pia Ericson

Efter att verksamhetschef
och biträdande verksamhetschef för en av Vårsols
verksamheter sade upp sig
fick hon frågan om hon
var intresserad av tjänsten
som verksamhetschef för
hela Vårsols sociala arbete.
”Efter mycket övervägande
och en hel del bävan
tackade jag ja till tjänsten.
Även om tjänsten egentligen kändes som en
alldeles för stor utmaning
tänkte jag att det är bättre
att göra ett försök. Alternativet var att Vårsol skulle
få lägga ner all verksamhet”,
berättar Ann-Charlotte.    
Hon tillträdde tjänsten i
januari 2017 – och redan
första året blev väldigt
tufft då avtalet med
kommunen om platser på
HVB-hemmet för ensamkommande var på väg att
gå ut. Verksamheten skulle läggas ner
och många i personalen skulle därmed
bli av med sina tjänster. Efter ett tufft
första år fick Ann-Charlotte i januari
2018 vara med och starta igång ett stödboende för ensamkommande samt nytt
HVB-boende under hösten samma år.
Några av de dem som hade fått sluta sin
tjänst kunde återanställas.
När familjen Jernberg hade bott några
år inne i Jönköping bosatte de sig här i
Hovslätt, och 2013 blev de medlemmar
i Equmeniakyrkan Hovslätt. I församlingen har Ann-Charlotte och Peter bl.a.
engagerat sig i något som kallas för
Äktenskaps-Alpha.
Faktaruta
Namn: Ann-Charlotte Jernberg
Familj: Maken Peter och sönerna
Alexander, Carl och Gustav
Fyller: 50 år den 28:e september
Intressen: Familj, vänner, längdskidor,
löpning, Äktenskapsdialog och sång

– Varför detta engagemang i frågor kring
äktenskapet?
”2009 berättade några vänner till oss att
de hade gått en kurs som hette Äktenskapsdialog, och de var helt uppfyllda av
vad denna kurs hade betytt för deras
äktenskap”, berättar Ann-Charlotte.
Ett par år senare anmälde sig även AnnCharlotte och Peter till kursen. ”Det var
en fantastisk helg för oss, och vi blev
väldigt positivt överraskade”, berättar
hon med stor entusiasm. ”Vi kunde verkligen känna ett tydligt FÖRE och ett EFTER vi hade gått kursen. Vi vill engagera
oss så att andra par ska få möjlighet att
uppleva det vi gjorde”. Efter detta så har
de fortsatt att engagera sig i föreningen
och finns nu med som ledare i dessa
kurser. Nästa kurstillfälle är i Jönköping
senare i höst.
Vi tackar för pratstunden och önskar
Ann-Charlotte stort grattis på 50-årsdagen
den 28:e september och Guds rika välsignelser för kommande dagar och år!

