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Har du sett våra
gudstjänster på SVT?
De ligger kvar på SVT Play.
Gå in och titta i efterhand!

JAG TROR PÅ EN GUD SOM GRÅTER MED MIG
I denna märkliga tid blir vi på nytt påminda om livets skörhet. Ett virus från en
djurmarknad i Kina håller nu hela världen i sitt fasta grepp. Trots all forskning,
vetenskap, läkemedelsutveckling och
högteknologi så kan vi inte alltid värja
oss mot sjukdom och svårigheter.
Vi kan ännu inte greppa konsekvenserna
av Corona-pandemins framfart, men vi
vet att det har skapat ett enormt lidande
på väldigt många olika plan. 100 000-tals
människor i världen har redan dött
av viruset, vilket i sin tur innebär att
mängder av människor har mist en nära
anhörig.
Ännu många fler har varit/är allvarligt
sjuka. Miljontals människor har förlorat
sina arbeten, med alla förödande konsekvenser som det innebär. Stora delar
av världen är helt nedstängda, vilket
gör att människor blir avskärmade från
all gemenskap med sina nära och kära.
Människor inom sjukvård och omsorg
sliter dag som natt för att vårda alla
drabbade – och gör hjälteinsatser genom
sina långa och hårda arbetspass.
Varken de fysiska, psykiska, sociala,
globala eller ekonomiska följderna av
viruset går nog inte att greppa. Listan
kan göras enormt lång över vad detta
virus ställer till med i vår gemensamma
värld.

Under våren har vi här i församlingen
fått möjlighet att sända ett antal
tv-gudstjänster på SVT – mitt i denna
märkliga tid. Och genom feedback i
form av mail, SMS, telefonsamtal och
brev (från hela vårt land) – så förstår vi
att Coronapandemin har skapat många
existentiella frågor hos människor.
”Hur hanterar jag döden?”
”Varför får så många människor lida?”
”Vad är meningengen med livet?”
Svåra frågor, tyvärr utan några enkla
svar…
Men mitt i all vår smärta och oro – så får
vi som kyrka ändå förmedla hopp. Vi tror
på en Gud som valde att bli människa,
med allt vad det innebär. Det är fantastiskt stort! Neil Armstrong ska ha sagt:
”Man walking on moon is a small thing
comparing to God walking on earth”.
Gud – som har skapat himmel och jord
– valde att bli människa. Gud vet vad det
innebär att lida. Gud vet vad det innebär
att dö. Jesus fick lida enormt. Jesus dog
den mest smärtsamma död man kan
tänka sig. Och därför vet vi att Gud
känner med oss i alla våra svårigheter
och i all vår oro.
I en av de fina sångerna i psalmboken
som vi ibland sjunger i kyrkan – så formulerar textförfattaren det så fint:
”Jag tror på en Gud som gråter med mig,

när jag gråter så allting är gråt.
En tröstande Gud som kan trösta likt den
som väntar tills gråten gått åt.”
Till Gud får vi komma – precis sådana
som vi är. Med vår tacksamhet, med vår
glädje. Men vi får också komma med vår
djupaste oro, med vår smärta. Och Gud
har lovat att aldrig överge oss.
I Jeremia bok i Gamla Testamentet läser
vi: ”Jag vet vilka avsikter jag har med er säger
Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en
framtid och ett hopp.”
Det är ett ord att förtrösta på – i alla
tider!
Tveka inte att höra av dig till någon av
oss pastorer om du vill samtala. Vi har
tystnadsplikt.

David Hjelmqvist
pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt

KONFIRMATION i Equmeniakyrkan Hovslätt
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.

Gemenskapen i konfirmationsgruppen
är viktig. Man hittar nya vänner och
fördjupar och utvecklar vänskapen under
konfirmationsåret.

Under läsåret 2019-2020 är det 26
ungdomar som valt att konfirmeras
i Equmeniakyrkan Hovslätt.

Konfirmationen är en möjlighet att
fundera på vem man själv är, vad livet
handlar om, och också vem Gud är.

Ämnen som tas upp i undervisningen
är olika delar av den kristna tron som
skapelsen, nattvarden och dopet. Man
diskuterar också nutida frågeställningar som klimatpåverkan, sociala medier
och lärjungaskap i vardagen.
Spännande, eller hur!
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TILL HÖSTEN
Vi inbjuder dig som är född 2006 eller
tidigare till konfirmationsläsning nästa
läsår. Under året blir det också hajk,
läger och mycket gemenskap utöver
lektionerna

Konfan kan vara att både fundera över livet och hänga med kompisar samtidigt.

FRÅGOR OCH ANMÄLAN
David Lund: 0763-19 10 17
david.lund@equmeniakyrkanhovslatt.se

!

”DITT ORD ÄR MINA FÖTTERS LYKTA...”

Vilket bibelord bär du med dig i oroliga tider?

Ida Ekebäck:

Andreas Rootzén:

Eva Ekström:

Anders Linsmo:

Mia Ruther

Psalm 98:1

Hebr 13:8

Jes 41:10

Jes 55:8-11

Sångtext

”Sjung till Herrens ära,
sjung en ny sång,
ty han har gjort
underbara ting.”
.....................

”Jesus Kristus är
densamme igår,
idag och i evighet.”
.....................

”Var inte rädd, jag är
med dig. Ängslas inte,
jag är din Gud.
Jag ger dig styrka
och hjälper dig,
stöder och räddar dig
med min hand.”
.....................

”Mina planer är inte era
planer och era vägar är
inte mina vägar, säger
Herren.
Liksom himlen är högt
över jorden, så är mina
vägar högt över era
vägar, mina planer högt
över era planer.
Liksom regn och snö
faller från himlen och
inte vänder tillbaka dit
utan vattnar jorden,
får den att grönska och
bära frukt, och ger säd
att så och bröd att äta,
så är det med ordet som
kommer från min mun:
det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör
det jag vill och utför
mitt uppdrag.”
.....................
”När inte jag förstår
finns det någon annan
som har koll...”

”På dig, min Gud förtröstar jag när oro skymmer
min morgondag, för jag
vet du är trofast emot mej.

”Nog har vi förstört
mycket på vår vackra
planet, men säg inte
att det var något fel
med grundmaterialet!
Och även i en tid som
denna, när vi påminns
om naturens sårbarhet,
blommar våren trotsigt
utanför våra fönster.
Skaparen gör ännu
underbara ting!”

”När det stormar
omkring en och saker
förändras är det gott
att veta att vi har en
som står fast och är
densamme. Han är
där för dig och mig
och han kommer att
finnas oavsett vad som
händer.”

”När något svårt har
inträffat har jag alltid
behövt det här bibelordet.
Det finns ett nära
tilltal i hälsningen,
som går rakt in i mitt
inre. Gud är större än
svårigheten. Jag är inte
ensam.”

BOKA EN STUND MED
SAMTAL – BÖN – NATTVARD
Under en längre period har vi alla, på olika sätt, fått ställa om vår vardag
och helg. Allt på grund av Coronasmittan i samhället. Här i kyrkan syns det
bland annat genom att vi inte möts till gudstjänstgemenskap för tillfället.
Istället hänvisar vi till våra egna webbsända gudstjänster via Youtube, samt
TV-gudstjänsterna från vår församling som finns att ta del av på SVT Play.

När svårigheter omger
mej så är jag ändå trygg
hos dej, för jag vet att du
aldrig lämnar mej.
Är det natt eller dag,
Herre på dej förströstar
jag. Gud du är alltid nära
mej. Ingen förändring
finns hos dej.
Du är densamme igår och
idag och i evighet.
Du är min framtids säkra
grund, du som står fast
vid ditt förbund.
Min klippa är du, allsmäktig Gud. Jag ärar dej.”
.....................
”Det är sångtexter som
hjälper mej både i svåra
stunder och i stunder av
tacksamhet och glädje.
Därför har jag valt en
sångtext av Bo och Elsa
Järpehag som hjälper i
svåra stunder av oro och
osäkerhet.”

SAMTAL OCH SJÄLAVÅRD
Därför erbjuder vi dig att boka tid för samtal, själavård och/eller nattvard.
Vi har i första hand avsatt måndags- och tisdagskvällar för detta. Du behöver inte vara medlem i kyrkan för att komma – alla är varmt välkomna!

WEBB-GUDSTJÄNSTER

SMÅGRUPPER
I församlingen har vi även ett antal smågruppsgemenskaper där man får
möjlighet att samtala kring andliga frågor, tro och liv. Hör gärna av dig om
du skulle vara intresserad av att finnas med i en sådan gemenskap!

Vi hoppas snart kunna mötas i vår kyrka igen,
men en tid framöver firar vi våra gudstjänster
digitalt. Planerade sändningar är:

Om du bara vill ringa och prata så har jag
speciell telefontid nu; mån–ons kl 09–12

De tre sista gudstjänsterna är gemensamma
med Pingstkyrkan och Slättenkyrkan.

Kristina Gustafsson
0706-992 356
kristina.gustafsson@equmeniakyrkanhovslatt.se

DELA GEMENSKAPEN PÅ ETT NYTT SÄTT!

7, 14, 21 juni, 12, 19, 26 juli • kl 10:00

sök ”Equmeniakyrkan Hovslätt” på Youtube

VI STÄLLER INTE IN – VI STÄLLER OM
På grund av Coronavirusets framfart i vårt land har vi satt våra vanliga gudstjänster, och en del annan verksamhet, på paus för en tid. Vi vet inte hur länge
det kommer att förbli så. Men vi hoppas och ber att vi snart kan få mötas igen.
Fram till dess är ni alla varmt välkomna att ta del av våra webbgudstjänster på
församlingens Youtubekanal. Det kommer ut nya gudstjänster på söndagar kl.
10.00. På SVT Play finns även våra fyra TV-gudstjänster som har sänts på SVT
under våren!
I en ruta här i tidningen finns även lite info om hur du kan kontakta oss
pastorer om du önskar ett personligt samtal!
Under sommaren är det några veckor när alla vi pastorer har semester (eller är
föräldralediga) – och då kan du i första hand höra av dig till följande personer
från styrelsen, om du behöver komma i kontakt med någon från församlingen:
Vecka 28		
Lars-Åke Josefsson
tel: 0761-198 485		

Vecka 30 		
Sofia Rosén		
tel: 0732-007 550

Vecka 29		
Henrik Saldner		
tel: 0706-275 858

Vecka 31		
Peter Marklund
tel: 07390-802 462

Vecka 32
Anders Linsmo
tel: 0708-292 367

Med önskan om en fin och välsignad sommar – trots allt!
David Hjelmqvist
pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt

Pastor och församlingsföreståndare:
David Hjelmqvistmobil: 0703-58 48 88
e-post: david.hjelmqvist@
equmeniakyrkanhovslatt.se
Pastor:
David Lund
mobil : 0763-19 10 17
e-post: david.lund@
equmeniakyrkanhovslatt.se
(föräldraledig t o m 31 augusti)
Pastor:
Kristina Gustafsson
mobil: 0706-99 23 56
e-post: kristina.gustafsson@
equmeniakyrkanhovslatt.se

PåGång

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

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

