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”Jag lämnar frid efter mig,
min frid ger jag åt er.
Jag ger er inte det som världen ger.
Låt inte era hjärta oroas
och var inte ängsliga!”
Jesus i Joh 14:27

VI STÄLLER INTE IN – VI STÄLLER OM
På grund av Coronavirusets framfart i världen och i vårt land har vi satt våra
verksamheter och vanliga gudstjänster på paus för en tid. Vi vet inte hur länge
det kommer att förbli så. Men vi följer utvecklingen noggrant, och träffas regelbundet med församlingsstyrelsen för att stämma av läget. Håll dig uppdaterad
via annonsering och församlingens hemsida!
För oss som kyrka är det viktigt att påminna oss om att vi inte sätter församlingen på paus, utan endast våra verksamheter. Vi vill givetvis fortsätta att vara
kyrka – om än på lite nya sätt. Därför vill vi låta kyrkan vara öppen för bön,
stillhet och samtal under vissa tidpunkter framöver.
Även dessa tider försöker vi förmedla via hemsida, sociala medier etc.
Vi anställda i församlingen finns tillgängliga för den som önskar! Det kan
handla om ett telefonsamtal eller något annat. Tillsammans med Diakonirådet
finns vi även tillgängliga om du önskar någon form av praktisk hjälp – t.ex. att
få hjälp med att handla mat eller åka till Apoteket.
Ni hittar våra kontaktuppgifter här nedan.
I Johannesevangeliets 14:e kapitel säger Jesus:
”Min frid ger jag er. Känn ingen oro och tappa inte modet”.
Det är ett gott ord att bära med sig i dessa tider!
David Hjelmqvist
pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt
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VAD SKULLE DU VILJA SÄGA TILL GUD?
Sedan sa Jesus till sina lärjungar: ”Därför
säger jag er: oroa er inte för hur ni ska
klara livet.” Efesierbrevet 12:22
Det är svårt att inte nämna läget i
världen! Coronavirusets framfart som
sedan 11/3 klassas som pandemi. Det
ena evenemanget efter det andra ställs
in. Kanske våra skolor vid det här
laget är stängda. Det är ju inte svårt att
känna oro när viruset sprider sig också
i vårt land. Jag läste på en annons om
människor med stora rikedomar. De flyr
iväg med lyxbåtar eller flygplan, och där
cirklar de antingen på havet eller i luften
i hopp om att undfly att bli smittade.
10 mars var jag, tillsammans med ett par
hundra pastorer på en konferens i Linköping – ”Förkunnaren och förkunnelsen”,
ja det var innan förbudet för konferenser
kommit. Vi kanske ändå inte var 500,
men vi var många som fick ta del av
olika personers tankar och erfarenheter.
Den röda tråden var att Gud talar genom
förkunnelsen. Ja, du läste rätt! Det innebär att om du råkar, eller har för vana,
att gå på någon gudstjänst i vår kyrktäta
stad, så kan du få höra Gud tala in i ditt
liv genom en bibeltext eller sång.

Har du funderat över vad du vill höra
Gud säga till dig? Eller om du är tveksam
över Guds existens åtminstone i ditt liv,
om du ändå skulle få en chans att säga
något till Gud, vad skulle du vilja säga
då?
Kanske det handlar om oro just nu?
Hur ska pengarna räcka till? Kommer
jag att klara mig från virussmittan? Hur
ska det gå för mitt barn i skolan? Orons
frågor kan bli oändliga. Och oron är som
kvicksand, den tar fäste i våra fötter och
drar ner oss, sakta med säkert i sanden.
Men behöver det vara så egentligen? Att
oro styr våra tankar, göder vår rädsla och
inte sällan gör oss förlamade. Vad är det
Jesus säger, och han säger det inte bara
på ett ställe. Förresten, på 366 ställen
hälsar bibeln att vi inte ska oroa oss, inte
vara rädda. En tröst om frid för varje dag.

Kan en person som inte tror på Jesus bli
föremål för Jesu löften? Självklart, Jesus
sändes till vår värld för alla människor.
Men det hänger på dig! Vill du vila i Jesus
löfte, vill du uppleva frid från levande
Gud i din livssituation? Ja, då behöver du
bara berätta det för Jesus, sen kommer
det andra att lösa sig. ”Var inte rädd, jag är
med dig. Jag ger dig styrka och hjälper dig”.
Jesaja 41:10
Tveka inte, ta kontakt med oss pastorer,
vi lyssnar och vi har tystnadsplikt.
Guds frid till dig, en frid som är mera
värld än vad den här världen kan ge.
Kristina Gustafsson
pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt

”Oroa er inte för hur ni ska klara livet”. Jesus
var mycket väl medveten om vad livet
kunde innehålla. Han undervisade så
många gånger, ”när den faran eller det svåra
kommer så var inte rädda”. Jesus säger att
han är med oss alla dagar. Men då är
frågan, gäller det bara den som tror på
Jesus?

EN KVÄLL MED ALPHA
Nu har vi kommit halvvägs in i vårens Alphakurs och snart ska
vi träffas en lördag med föredrag och samtal kring den heliga
Anden. Sedan 23 januari har vi träffats varje torsdag 18:3020:30. Vi är sju deltagare.
Vi startar varje Alpha-kväll med att äta gott och hemlagat.
Därefter ser vi ett filmföredrag om ett specifikt ämne. Föredragen utforskar de stora frågorna kring tro genom att lyfta

frågor som ”Vem är
Jesus?”, ”Hur ska jag
kunna tro?”, ”Hur och
varför ska jag be?”
och ”Hur leder Gud
oss?”.
Efter föredraget samtalar vi om ämnet.
Tiden går fort på
kvällarna, för det är
både intressant och
roligt och alla frågor
är tillåtna.

Sven Grimm är en uppskattad
matlagare åt Alpha-gruppen.

Alpha är en grundkurs i kristen tro för alla. Kanske valde du
bort konfirmationen eller har en annan tro. Eller så har du
en tro, men kanske inte pratar om eller praktiserar den. Vi
hoppas kunna fortsätta med fler Alphakurser framöver, men
då behöver du ju anmäla dig.
Välkommen att höra av dig till Kristina Gustafsson tel: 070699 23 56 eller kristina.gustafsson@equmeniakyrkanhovslatt.se
Alpha-gruppen njuter av kvällens soppa innan studierna börjar.

GUDSTJÄNSTER FRÅN HOVSLÄTT I SVT
Under tre söndagar i maj, med start 10 maj, kommer SVT att
sända sina tv-gudstjänster från Equmeniakyrkan Hovslätt!
Just nu finslipas det på förberedelser hos musikanter, sångare,
predikanter och andra medverkande. Tyvärr kommer det inte,
p g a smittrisken, att finnas möjlighet för församlingen och
andra gudstjänstbesökare att vara med på inspelningarna som
planerat.
Men oavsett om du är van gudstjänstbesökare eller inte så är
du varmt välkommen att titta på dessa gudstjänster på tv! De
sänds kl 10:00 på söndagarna och man kan också titta på SVT
Play i efterhand! Uppmuntra gärna era vänner & bekanta att ta
del av våra gudstjänster – oavsett var man bor!

FESTFIXARNA MED DET LILLA EXTRA!
åren är det därför väldigt många barn från samhället som har
tillbringat mycket tid hemma hos familjen Johansson.
Redan när Ulla och Torsten flyttade till Hovslätt 1963 gick de
med som medlemmar i Missionsförsamlingen. 1992 gjordes
en omfattande renovering och tillbyggnad av kyrkans lokaler,
med bl a en ny kyrksal. I samband med detta köpte Torsten in
en del storköksmaterial till kyrkans kök, t ex ett stort stekbord. Det var då som tanken på att börja laga mat till bröllop
och andra stora arrangemang föddes. ”Grunden var att maten
som vi fick från olika cateringbolag var för dålig och dyr, så vi
började laga mat själva, och på den vägen är det”, säger Torsten
med glimten i ögat.
Ulla och Torsten föddes i närheten av varandra, strax utanför
Tranås. Och de föddes med bara några månaders mellanrum
år 1935. Men det var först i 18-årsåldern som de träffades och
blev ett par. ”I efterhand har vi konstaterat att vi var på samma
juniorläger som unga, men då visste vi inte om varandra”,
berättar Ulla.
– Hur träffades ni?
”Jag cyklade ifatt henne”, svarar Torsten med glimten i ögat.
De var båda på väg till ett tältmöte, och de fattade tycke för
varandra direkt.
1957 gifte de sig och köpte en liten speceriaffär i Gränna. De
flyttade dit och drev affären där i tre år. Några år senare, 1963,
köpte de hus här i Hovslätt. Då var deras äldsta son två år. 1965
föddes deras andra son, och 1968 fick familjen en fosterson.
– Berätta lite om ert stora intresse för matlagning!
”När vi flyttade hit till Hovslätt började jag arbeta med mat till
storkök, som säljare”, berättar Torsten. I samband med anbudsupphandlingar började han att laga mat, för att presentera vad
han sålde. Det var så som intresset för matlagning växte fram.
Från att deras söner var små började Ulla att jobba som dagmamma. Ofta var det 6-8 barn inskrivna, så huset var fullt med
liv och rörelse på dagarna. ”Jag jobbade kvar som dagmamma
fram till år 2000, när jag fyllde 65 år”, konstaterar Ulla. Genom

– Hur mycket mat har ni lagat genom åren?
”Jag har faktiskt inte koll på det, men det har ju blivit väldigt
många bröllop och begravningar, och en hel del andra arrangemang också”, berättar Ulla. ”En sommar körde vi tre bröllop
under en månad, och skötte allting, med inköp, tillagning,
dukning, servering, diskning och städ”, tillägger Torsten.
Ulla och Torsten har inte gjort detta själva, redan från starten
fanns Birgitta och Uno Svensson, Barbro och Olle Saldner, och
Birgitta och Leif Enskär med. Och utöver bröllop och begravningar så har de även ordnat med ett antal vår- och höstluncher
i kyrkans regi. Under många år ordnade de även stora julbord i
kyrkan. Det ekonomiska överskottet har alltid gått till kyrkans
verksamhet. ”Och mot slutet har vi även kunnat ge den överblivna maten till Hela Människans sociala arbete i Jönköping”,
berättar Torsten.
”Även om det har blivit många sena nätter, och mycket arbete,
så har vi alltid haft väldigt roligt tillsammans, och skrattat
mycket ihop”, konstaterar båda två.
Genom åren har det blivit ett hundratal tillfällen som gänget
har ordnat med mat i kyrkans regi. ”Vår filosofi har alltid varit
att man inte ska behöva gå hungrig från matbordet!”
Equmeniakyrkan tackar hela gänget för alla goda måltider som
många av oss har fått njuta av, och för det fina tillskottet till
församlingens ekonomi som allt detta har inbringat!
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Öppet för dig 8-21
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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

