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Glädjen i att
hjälpa andra!
SID 6

RIV MURAR!
Pastor och församlingsföreståndare:
David Hjelmqvist
mobil: 0703-58 48 88
e-post: david.hjelmqvist@
equmeniakyrkanhovslatt.se

Nyligen firades minnet av att det är 30
år sedan Berlinmurens fall. Familjer som
hade varit separerade från varandra
fick då på nytt återförenas efter väldigt
många år!

Även i vårt land börjar det förekomma så
kallade Gated Communities – ”Grindsamhällen”, där människor får möjlighet att bo
skyddade av murar, övervakningskameror
och vakter.

Pastor:
David Lund
mobil : 0763-19 10 17
e-post: david.lund@
equmeniakyrkanhovslatt.se
(föräldraledig fr o m 1 mars)

Härom veckan såg jag den verklighetsbaserade filmen ”Flykten från DDR” som
handlar om hur två familjer lyckas fly
över muren i en hemmagjord luftballong,
med livet som insats. En mycket gripande
skildring om hur en mur kan skapa
så mycket sorg, splittring, smärta och
saknad.

Är murar lösningen på världens bekymmer?
Jag tror egentligen inte att någon människa skulle svara ja på den frågan. För den
enskilda familjen, eller för det enskilda
landet så kan ju en mur skapa trygghet,
lugn och ro. Men det är inte lösningen för
världens problem och bekymmer.

Pastor:
Kristina Gustafsson
mobil: 0706-99 23 56
e-post: kristina.gustafsson@
equmeniakyrkanhovslatt.se
Ungdomsledare:
Jacob Elmner
mobil: 0761-85 03 79
e-post: jacob.elmner@
equmeniakyrkanhovslatt.se

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
Rektor:
Carina Eldebo
Tel: 036-31 06 92, 31 06 93
rektor@smultro.net
Internet:
Equmeniakyrkan Hovslätt
www.equmeniakyrkanhovslatt.se
Förskolan Smultronet
www.forskoleinfo.com
Equmeniakyrkan Region Öst:
www.equmeniakyrkan.se/regionost
Equmeniakyrkan i Sverige:
www.equmeniakyrkan.se

Även om alla är glada och tacksamma
över Berlinmurens fall så finns det ändå
betydligt fler murar i världen idag än för
30 år sedan. Idag finns det fler än 70
murar och stängsel som separerar
människor från varandra – längs olika
nationsgränser, jämfört med färre än 20
murar vid tiden för Berlinmurens fall.
Murar separerar människor från
varandra – både rent fysiskt, men även på
ett symboliskt sätt.
I Västsaharas öken har militären byggt
upp en 270 mil lång mur bestående av
sju miljoner landminor. Mellan Indien
och Pakistan finns en nästan 100 mil
lång vägg av stängsel för att förhindra
människor att passera gränsen. I Ungern
har man byggt en mur till en kostnad
av 400 miljoner euro för att förhindra
migranter att komma in i landet. Och i
USA planerar Donald Trump att bygga
en gigantisk mur längs hela gränsen mot
Mexiko. Detta är bara några exempel på
alla de murar som finns i olika delar av
världen.

Därför önskar jag att vi kunde riva fler
murar – både fysiska och mentala murar.
Vår värld behöver inte mer slutenhet. Vi
behöver inte mer ”vi” mot ”dem”. Vår
värld behöver mer solidaritet, utsträckta
händer och generositet.
I sången ”Guds kärlek är som stranden”
sjunger vi strofen: ”Och ändå är det murar
oss emellan, och genom gallren ser vi på
varann. Vårt fängelse är byggt av rädslans
stenar.” Hela sången handlar om att det
är i Guds kärlek som vår frihet är. I Guds
kärlek kan vi känna oss trygga och älskade.
Och genom förlåtelsen kan vi möta våra
medmänniskor.
Så låt oss börja riva murar – och möta
varandra.

David Hjelmqvist
pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt

TORSDAGSTRÄFFEN • VÅREN 2020
13 FEB 15:00

BILDER OCH BERÄTTELSER FRÅN GAMLA
JÖNKÖPING – Ingvar Bodin visar bilder och berättar

12 MAR 15:00 I FÄDERS SPÅR FÖR FRAMTIDS SEGRAR
– Ulf Hållmarker föreläser

PåGång-redaktion:
Berthil Johansson, Elisabeth Karlsson,
Mats Kiland
Grafisk form: Anna Lägermo
Ansvarig utgivare: David Hjelmqvist

2 PåGång

16 APR 13:00

VÅRLUNCH – OBS Tiden!

14 MAJ

VÅRRESA – Mer information kommer.

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

INSPELNING FÖR
TV-GUDSTJÄNSTER
Söndag 29 mars 10:00 kommer vi att spela in
all gemensam församlingssång till de fyra gudstjänster som kommer att sändas på SVT från
Equmeniakyrkan Hovslätt 10:e till 31:a maj!
Därför är det roligt om vi kan fylla kyrkan till brädden med
människor i olika åldrar den söndagen! Barnen kommer att vara
med under en del av inspelningen och resten av tiden kommer
vi att ordna någon form av aktivitet för dem.
Inspelningen kommer att hålla på i ca 2,5 timma, så ät gärna en
ordentlig frukost innan ni kommer till kyrkan. Efteråt blir det
kyrkfika som vanligt!
Söndagarna fram till tv-inspelningen kommer vi att sjunga en
del av dessa sånger lite extra, så att vi lär oss sångerna ordentligt.
Välkommen!

SÖNDAG 29 MARS 10.00
OBS! SOMMARTID BÖRJAR DEN DAGEN!

NU SAKNAR
VI KLÄDER!

INSAMLING AV

KLÄDER • SKOR
TEXTILIER • LEKSAKER
EQUMENIAKYRKAN HOVSLÄTT
LÖRDAG 8 FEBRUARI 2020
KL 09:00 - 13:00
Allt ni lämnar ska vara helt och rent. Det ni skänker kommer att
packas på Sam-Hjälp. De flesta kläderna skickas med hjälpsändningar till Östeuropa. En mindre del
säljs i Sam-Hjälps secondhand-butik för
att bl a täcka transportkostnader.
arr: Equmeniakyrkan Hovslätt i samarbete med Sam-Hjälp

EN TRERÄTTERS MIDDAG
EN HÄRLIG VÅRSÖNDAG

MAT PÅ
SAMHÄL
LET
•••
8 MARS

Visst låter det lockande? Att du dessutom får detta i trevlig
miljö hos olika hem i Hovslätt gör det till en riktig höjdareftermiddag.
I Mat på Samhället bjuder du på en av tre rätter hemma hos dig.
Och du bjuds på de två andra rätterna hemma i andra hushåll.
Genom ett snillrikt system byter man också sällskap under
eftermiddagen och får kanske träffa både gamla vänner och
nya bekantskaper.
Mat på Samhället är en Hovslättstradition som i år går av
stapeln söndag 8 mars kl 14-17. Låter det invecklat? Ställ dina
frågor till Anna Lägermo 0705–08 03 88 eller David Hjelmqvist
0703-58 48 88.
Biljetter: säljs i Equmeniakyrkan efter gudstjänsterna
2, 9, 16 och 23 februari, eller tel 0705-08 03 88.
Sista anmälningsdag 23 februari

PåGång 3

VÄLKOMMEN TILL VÅRENS SAMLING
1 feb LÖRDAG

10 feb MÅNDAG

23 feb SÖNDAG

Kl 09:30 Församlingens årsmöte
Förhandlingar, servering, insamling till
ombyggnadsfonden

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

Kl 10:00 Gudstjänst med nattvard
Apg 20 – David Lund predikar,
Susanne Lennartsson, David Hjelmqvist,
kören SingNum, barnvälsignelse,
Skattkammaren. Kyrkfika

2 feb SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst med årshögtid och
invigningsfest se nedan

11 feb TISDAG

Kl 17:00 Ekumenisk bön
Vi ber för Tabergsådalen. Samlingen är i
Slättenkyrkan, Norrahammar

Kl 10:30 Lunchlådehäng för
föräldralediga
Ta med dig barn och lunchlåda till
kyrkan för en stunds gemenskap. Drop-in.

4 feb TISDAG

13 feb TORSDAG

Kl 10:30 Lunchlådehäng för
föräldralediga
Välkommen att ta med dig barn och
lunchlåda till kyrkan för en stunds
gemenskap och skönt häng! Drop-in.
Kaffe och te finns i kyrkan

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

5 feb ONSDAG
Kl 8:30 Fixargruppen
Välkommen om du vill vara med och ta
hand om våra lokaler.
Kl 18:30 Stickcafé
Välkommen att vara med och sticka,
sy, virka - eller bara umgås!

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

Kl 15:00 Torsdagsträffen
”Bilder och berättelser från gamla Jönköping”. Ingvar Bodin berättar. Servering.

16 feb SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
Apg 19 – Kristina Gustafsson predikar,
Sofia Rosén, Linnea & Efraim Kiland
sjunger, Söndagshäng för barnen. Kyrkfika
Gudstjänsten sänds i närradion.

18 feb TISDAG
Kl 10:30 Lunchlådehäng för
föräldralediga
Ta med dig barn och lunchlåda till
kyrkan för en stunds gemenskap. Drop-in.

19 feb ONSDAG

8 feb LÖRDAG
Kl 9:00-13:00 Klädinsamling till
Sam-Hjälps biståndsarbete i Österuopa
se mer sid 3

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

9 feb SÖNDAG

20 feb TORSDAG

Kl 10:00 Gudstjänst
Apg 18 – Kristina Gustafsson predikar,
Hasse Paulsson, Erika Bjurbäck m fl
sjunger. Kyrkfika
Barnen är med hela gudstjänsten.

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

GUDSTJÄNST

MED ÅRSHÖGTID OCH INVIGNINGSFEST
2 feb SÖNDAG 10:00
Apg 17 – David Lund predikar, kören SingNum sjunger,
Madeleine Rootzén, David Hjelmqvist, nya medlemmar
välkomnas till församlingen, offergång till ombyggnadsMAT,
fonden, Skattkammaren, kyrkfika.
TREVLIGHETER
OCH GOD
Välkommen att stanna kvar efteråt på en invigningsfest
GEMENSKAP
av våra renoverade lokaler. Ingen anmälan behövs!
4 PåGång

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

25 feb TISDAG
Kl 10:30 Lunchlådehäng för
föräldralediga
Ta med dig barn och lunchlåda till
kyrkan för en stunds gemenskap. Drop-in.

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

29 feb LÖRDAG
Kl 9:00 ”Varför förbön? Varför lovsång?
Välkommen till frukost med efterföljande undervisning av Kristina Gustafsson
Anmälan krävs

1 mar SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst tillsammans med
förskolan Smultronet
David Hjelmqvist predikar, barnkören
Smile, bibelutdelning. Kyrkfika
Barnen är med hela gudstjänsten.
Kl 17:00 Ekumenisk bön
Vi ber för Tabergsådalen. Samlingen är i
Equmeniakyrkan Hovslätt.

3 mar TISDAG
Kl 10:30 Lunchlådehäng för
föräldralediga
Ta med dig barn och lunchlåda till
kyrkan för en stunds gemenskap. Drop-in.

GAR I EQUMENIAKYRKAN HOVSLÄTT
4 mar ONSDAG

12 mar TORSDAG

18 mar ONSDAG

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

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

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

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

Kl 15:00 Torsdagsträffen
”I fäders spår för framtids segrar”
Ulf Hållmarker berättar. Servering.

19 mar TORSDAG

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

Kl 19:00 ”Hälsonytta och risker med
Vasaloppet”
Ulf Hållmarker, överläkare och ansvarig
tävlingsläkare för Vasaloppet föreläser.
se nedan

7 mar LÖRDAG

13-15 mar FREDAG–SÖNDAG

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

22 mar SÖNDAG

Kl 09:00 Världsböndagen
Ekumenisk samling med frukost och bön
i Slättenkyrkan, Norrahammar

HAPPY – ungdomskonferens

Kl 10:00 Gudstjänst med nattvard
Apg 24 – Kristina Gustafsson predikar,
Kristoffer Heinevik m fl sjunger,
Skattkammaren. Kyrkfika

13 mar FREDAG

23 mar MÅNDAG

8 mar SÖNDAG

Kl 19:00 HAPPY – ”Följa”
Kvällsgudstjänst med lovsångsteam.
Efteråt är det talkshow och café.

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

Kl 10:00 Gudstjänst
Apg 22 – Studerande från Södra Vätterbygdens Folkhögskola, David Hjelmqvist,
insamling till Equmeniakyrkans pastorsutbildning, Skattkammaren. Kyrkfika
Kl 14:00 Mat på samhället
Förrätt, huvudrätt & efterrätt! Du/ni ordnar en rätt - blir bjuden på övriga rätter!
Se sid 3, anmälan krävs.

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

10 mar TISDAG
Kl 10:30 Lunchlådehäng för
föräldralediga
Ta med dig barn och lunchlåda till
kyrkan för en stunds gemenskap. Drop-in.

14 mar LÖRDAG
Kl 19:00 HAPPY – ”Följa”
Kvällsgudstjänst med lovsångsteam,
Daniel Sander, pastor i Fjällstugan predikar. Efteråt är det talkshow och café.

15 mar SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst – ”Följa”
Avslutningsgudstjänst för HAPPY, David
Hjelmqvist predikar, lovsångsteam,
Skattkammaren. Kyrkfika

24 mar TISDAG
Kl 10:30 Lunchlådehäng för
föräldralediga
Ta med dig barn och lunchlåda till
kyrkan för en stunds gemenskap. Drop-in.

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

17 mar TISDAG

29 mar SÖNDAG

Kl 10:30 Lunchlådehäng för
föräldralediga
Ta med dig barn och lunchlåda till
kyrkan för en stunds gemenskap. Drop-in.

Kl 10:00 Gudstjänst – tv-inspelning
Välkommen till inspelning av församlingssång för fyra tv-gudstjänster som
kommer att sändas på SVT i maj. Kyrkfika
Inspelningen håller på ca 2,5 tim, se sid 3.

HÄLSONYTTA OCH RISKER
MED VASALOPPET
Ulf Hållmarker är överläkare vid
medicinkliniken på Mora lasarett.
Sedan flera år tillbaka är han ansvarig
läkare för sjukvårdsorganisationen under Vasaloppet och tidigare mångårig
ordförande för Vasaloppets styrelse.
Ulf har forskat kring nytta och risker
vid fysisk aktivitet. Han har gjort
jämförelser med Vasaloppsåkare och

övrig befolkning. Om hälsoaspekterna på
kort och lång sikt av att åka Vasaloppet
föreläser Ulf i Equmeniakyrkan.
Ulf ger också glimtar från ett besök på
Idrottsskolan i Kimpese, Kongo Kinshasa,
där Equmenia och HIK gjort en gemensam satsning.
Kaffe och fralla serveras under kvällen
som arrangeras tillsammans med HIK.

TORSDAG 12 MARS 19.00 • FRI ENTRÉ
PåGång 5

DAGS ATT VARA HAPPY!
Skattkammaren från 4 år
Ett fartfyllt och spännande
program med drama, sång,
musik och andra kul aktiviteter.
söndagar 10.00-11.20
Linnea Rydetorp, 0702-35 27 55
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
Äventyrarscout från åk 6
”Vi är vad vi heter”
varannan måndag 18.30-20.30
Peter Ljungberg, 0709-68 20 76

Snart är det äntligen
dags för ungdomshelgen
Happy! 13–15 mars
kommer det vara en
helg sprängfylld med
ungdomsmöten, café,
talkshow, brunch och
mycket mer. Temat för
årets Happy är ”Följa”. I
en tid då följandet av influensers och youtubers
ökar lavinartat vill vi
under denna ungdomshelg fundera på hur vi
påverkas av dem vi följer.
Kom och var med på en
eller flera samlingar
under denna helg och
var gärna med i bön
inför alla förberedelser!

Förra årets Happy! var välbesökt och värdefullt
för många ungdomar.

HAPPY!
•••
13-15
MARS

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

SLITNA LAKAN OCH GLADA DAMER
En stor hög med slitna påslakan och ett
gäng glada damer! Vad ska det bli av detta?
Jo, förbandsmaterial!

Annars skickas materialet en gång om året i
en gemensam sändning från Equmeniakyrkan riks.

Det är febril aktivitet, det rivs och rullas
förband som ska skickas till Kongo Kinshasa.

Equmeniakyrkans arbete i Kongo Kinshasa
går tillbaka till 1880-talet då de första svenska
missionärerna åkte till Kongo. Numera sker
ett samarbete med Evangeliska Samfundet i
Kongo. Grunden i samarbetet är relationen
och ett stöd till verksamheter och projekt
inom en rad olika områden.

”Vi vet att det finns ett stort behov och
att det kommer till stor nytta” säger Inger
Magnusson.

Ordförande Equmenia Hovslätt
Maria Rundquist
ur.ordforande@equmeniakyrkan.se
Mer information
www.equmenia.se

6 PåGång

För drygt ett år sedan var vår pastor David
Hjelmquist, Pontus Friberg, Camilla och
Anders Elm i Kongo Kinshasa. De besökte
då sjukhuset i Kimpese och överlämnade
förbandsmaterial direkt till sjukhuset. Där
var förråden tomma och tacksamheten stor
över materialet de fick.

Eftermiddagen i Equmeniakyrkan Hovslätt
bjuder på trevlig gemenskap. Förutom förbandsrullning blir det kaffe och tårta och en
andakt som hålls av Carmen Wesslund.
Vill du vara med och rulla förband är du
varmt välkommen på måndagar ojämna
veckor kl 15.00-16.30.

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

DAN BOBERG – MER ÄN TRETTIO ÅR PÅ PER BRAHE
Dan Boberg är född och uppvuxen i
Vaggeryd. Under uppväxten spelade Dan
mycket fotboll och var allmänt idrottsintresserad. Samtidigt var han engagerad i SMU, barn- och ungdomsverksamheten i Missionskyrkan, där hans familj
var aktiva medlemmar.
Gymnasieutbildningen läste han i
Värnamo, och kom då i kontakt med det
stora musiklivet i Missionskyrkan på
orten. Där väcktes hans stora musikintresse till liv på allvar. Detta gjorde att
han blev engagerad som körledare i ungdomskören hemma i Vaggeryd, och var
även med och drog igång ett storband
där. Genom kontakter kom bl a Johan
Ekström från Hovslätt med i storbandet
som saxofonist.
Efter studenten fortsatte
Dan att studera två år
på Musiklinjen på Södra
Vätterbygdens Folkhögskola.
”Men jag fortsatte ändå
att leda ungdomskören i
Vaggeryd, så det blev en
del pendlande.” berättar
Dan.
Nu var det verkligen musik som gällde
för Dan, och det naturliga steget efter
åren på SVF var att börja läsa på Musikhögskolan i Göteborg. Det blev fyra år på
Musiklärarutbildningen där, och mycket
tid för musiken – både på skoltid och på
fritiden. Sista terminen på utbildningen
var det dags för en långpraktik.
”Eftersom många ville göra praktik i
Göteborg var det ont om platser där, och
därför erbjöds jag en praktikplats på Per
Brahegymnasiet i Jönköping.” berättar
Dan.
Detta var våren 1989. Och efter avslutad
praktik blev han erbjuden en deltidstjänst som lärare på skolan. I samma
veva skulle Hans Carlén, som var anställd
som församlingsmusiker i Missionskyrkan i Värnamo, sluta sin tjänst där.
”Jag blev erbjuden att ta över efter Hans
på deltid.” berättar Dan.
Under ett år delade han sin tid mellan
att vara musiklärare på Per Brahegym-

nasiet och att
vara församlingsmusiker i
Missionskyrkan
i Värnamo. Därefter har Dan
varit anställd
på heltid som
musiklärare på
”Peset” – där
han nu alltså
har varit i drygt
30 år.
Hur många elever
har du haft genom
alla dessa år?
”Ja du, det är en
bra fråga… Men
det måste vara
närmare 1000
elever, om jag
får gissa lite!”
säger Dan samtidigt som han
funderar och
minns tillbaka.
Parallellt med
musikläraryrket
har Dan nästan
alltid varit ledare för ytterligare någon kör. Under 22 år var han med
som körledare för kammarkören Voces.
Och sedan ett par år tillbaka är han nu
körledare för Akademiska kören som är
kopplad till Jönköping University.
”Även om majoriteten av körsångarna
är studenter på Högskolan så är kören
öppen för alla.” berättar Dan.
Kören sjunger på många av Högskolans
arrangemang, såsom diplomeringshögtider etc. Men även på en hel del
externa arrangemang.

Faktaruta
namn: Dan Boberg
familj: hustrun Helen,
sönerna Axel, Nils och Olof
ålder: 58 år
yrke: musiklärare på
Per Brahegymnasiet

1994 träffade Dan sin blivande hustru
Helen, som då arbetade och bodde i
Linköping. Helen utbildade sig sedan till
barnmorska i Göteborg, och 1997 gifte
de sig och bosatte sig i Jönköping. 2001
köpte familjen hus i Hovslätt, och har
bott kvar sedan dess. Och här har deras
tre söner vuxit upp. I samband med flytten till Hovslätt gick de även med som
medlemmar i Equmeniakyrkan Hovslätt
(som då hette Missionskyrkan).
Efter alla dessa år som musiklärare måste du
vara välkänd bland många ungdomar?
”Jo, det klart att man träffar många
gamla elever i Jönköping, och även om
jag inte minns namnet på alla, så tror jag
att jag känner igen de flesta”, berättar
Dan med sitt varma leende.
Jag tackar för pratstunden, och önskar
Dan allt gott inför våren!

text & foto: David Hjelmqvist
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