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Nu kan man besöka
gudstjänster i
Equmeniakyrkan igen!

GUDS NÄRVARO MED SIN VÄRLD = SANT
Kanske har du läst om Said Deeb, som är
pastor i Life Center Church i Beirut. Om
inte, vill jag dela en händelse från den
församlingen – där Guds närvaro blir
verklig och sann.
Said berättar att bara några timmar före
den våldsamma explosionen i Beiruts
hamnområde upplevde han en kombination av oro, vrede och sorg som skakade hans innersta. När alla i personalen
möttes för daglig bön kunde han inte
skaka av sig känslan att något hemskt
skulle hända. Därför skickade han hem
alla 34 personer i personalen. De kom
med invändningar om att de rest långt
och hade åtaganden, bokade möten osv.
Men pastor Said upplevde att Guds Ande
gav honom orden ”Ge er av – åk hem,
stäng av era datorer, och kom tillbaka på
söndag.”
Så kom explosionen som hela världen
har sett förödelserna av. Församlingen
var snabbt tillbaka och började först
renovera det förstörda köket. De delar
vanligen ut 400 varma måltider och 500
smörgåsar till flera hundra fattiga, och
tusentals vattenflaskor varje dag. Likaså
brukar 240 barn och många flyktingar
samlas dagligen i deras lokaler.
Guds närvaro i denna församling blir
synlig genom villiga människor som ger
till de som behöver.
Vi som lever i västvärlden kan ha svårt
att sätta oss in i vad fattigdom är. Att

vakna hungrig och att somna hungrig.
Men mitt i vår värld, i de svåraste av livsvillkor, blir Gud synlig och sann
genom att troende människor följer
Jesus exempel. Pastor Said blev förvarnad
av Gud, för han lever med Gud, lyssnar
och lyder under Guds vilja.
Tisdagen den 18/8 kom jag körande på en
huvudled i 80 km/h. Jag ser på håll en bil
som närmar sig en angränsande väg och
inom mig hör jag ”den bilen kommer
inte att stanna utan korsa din vägbana i
vänstersväng”. Ok tänker jag och bereder
mig på att bromsa. Precis som rösten
förvarnat kör bilen rakt ut i en vänstersväng, och jag behövde tvärbromsa. Men
tack vare att jag var förberedd och hade
minskat farten något innan så blev det
ingen krock.

inte fixa ihop ditt liv själv, det är inte
kört när du misslyckats med något.
Det finns någon som ser dina behov och
på jorden finns det en gemenskap som
Gud ville ha – vi kallar den Guds församling. Och den fina tanken är att genom
församlingen kan vi som människor bära
fram det goda med och till varandra. Jag
tror att frukten av den delade tron visar
sig i mirakel i vardagen – som att församlingen i Beirut blev förvarnade, och jag
slapp en trafikolycka. Och allt det svåra
som ändå sker – just i det finns Gud,
genom dig och mig som hjälp för oss att
hantera det fortsatta livet.
”Ge rum åt mig i era hjärtan”. (2 Korinthierbrevet 6:2)
Guds välsignelse och beskydd till dig.

Kanske du ställt frågan eller skulle vilja
skrika ut den ”Varför griper inte Gud in i
vår värld där så mycket olyckor och ondska sker”. Vänd på frågan istället – kan
jag gripa tag i Gud, kan jag vara Guds
förlängda hjärta och ansluta mig till alla
dom som tror att Gud är god och står på
människornas sida.
Om Gud visar sig genom beskydd, omsorg och ledning på så många sätt – både
i detaljer och i större sammanhang, vad
hindrar dig då från att närma dig Gud?
Vad hindrar att du öppnar ditt hjärta
inför att Gud finns också där du finns?
Vila i att Gud är på din sida. Du behöver

Kristina Gustafsson
pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt

INFORMATION OM FÖRSAMLINGENS GUDSTJÄNSTER OCH VERKSAMHET
Nu drar höstterminen igång igen på
allvar. En del är sig likt – annat inte.
Vi i Equmeniakyrkan Hovslätt följer
noggrant utvecklingen av Covid-19 och
de riktlinjer och rekommendationer som
Folkhälsomyndigheten förmedlar. Sedan
början av augusti firar vi gudstjänster
igen med upp till 50 personer på plats i
kyrkan. För övriga hänvisar vi till våra
webbsändningar på församlingens Youtubekanal.
Från och med 13 september testar vi att
köra dubbla gudstjänster – kl 10.00 och
kl 12.00. Den tidiga gudstjänsten webbsänds, och det är då vi även bjuder in
till vår söndagsskola – Skattkammaren
& LevelUp. Men mer info om allt sådant

kommer löpande under höstens gång.
Inför varje gudstjänstbesök önskar vi att
ni går in på församlingens hemsida och
klickar i rutan där man anger om man
vill komma hit (nedräkning från 50 till
0) – så att vi har koll på hur många som
räknar med att komma!
I september inbjuder vi även in till
friluftsgudstjänster i Hembygdsparken
varje torsdagskväll kl 18.00. Dessa samlingar är utomhus – så kläder efter väder!
När det gäller Equmenia – församlingens
barn- och ungdomsarbete – pågår det
ungefär som vanligt (med vissa justeringar) under hösten. Bl a kommer våra
scouter vara mer utomhus än vanligt.

Vi hoppas och ber att läget med Covid-19
ska förbättras – så att vi ännu mer kan
börja träffas tillsammans för gudstjänst
och andra samlingar!
Följ gärna utvecklingen via vår hemsida,
sociala medier och kommande PåGångtidningar!
Med önskan om Guds rika välsignelser!

David Hjelmqvist
pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt

VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS SAMLINGAR!
EQUMENIAKYRKAN HOVSLÄTT
2 sep ONSDAG

17 sep TORSDAG

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

Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Var med och be på plats - eller genom att
skicka dina böneämnen till våra pastorer.

3 sep TORSDAG

Kl 18:00 Friluftsgudstjänst i
Hembygdsparken
David Hjelmqvist, Sven Grimm, Erika
Bjurbäck, Kristina Gustafsson m.fl.

Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Var med och be på plats - eller genom att
skicka dina böneämnen till våra pastorer.
Kl 18:00 Friluftsgudstjänst i
Hembygdsparken
Kristina Gustafsson, Ann-Charlotte
Jernberg, Erika Bjurbäck, Anna & Patrik
Lägermo.

6 sep SÖNDAG
Kl 10:00, 11:30 och 13:00
Gudstjänster med konfirmation
Med tanke på rådande omständigheter
firar vi denna söndag tre enkla konfirmationsgudstjänster där endast syskon och
föräldrar har möjlighet att vara på plats
i kyrkan. Gudstjänsterna sänds även på
webben. David Lund, Jacob Elmner m fl
medverkar, Amanda Sparf m fl sjunger.
Kl 17:00 Ekumenisk bön på
Tabergstoppen
Vi ber för Tabergsådalen. Samling vid
parkeringen på Tabergstoppen.

10 sep TORSDAG
Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Var med och be på plats - eller genom att
skicka dina böneämnen till våra pastorer.
Kl 18:00 Friluftsgudstjänst i
Hembygdsparken
David Lund, Linnea Kiland m fl.

12-13 sep LÖRDAG-SÖNDAG
Konvente
Spelgruppen Avner åker till
Granarpsstugan.

13 sep SÖNDAG
Kl 10:00 och 12:00 Gudstjänster
David Hjelmqvist predikar, Ewa Saldner,
Teamet från vårens tv-gudstjänster sjunger. Skattkammaren och LevelUp drar
igång för terminen.
Kl 18:00 Församlingsmöte
Information om bl a fjärrvärme,
ekonomi och personalfrågor. 50 platser
i kyrkan. För övriga finns möjlighet att
närvara på mötet digitalt.

20 sep SÖNDAG
Kl 10:00 och 12:00 Gudstjänster
David Lund predikar, Sofia Rosén, Linnéa
& Efraim Kiland sjunger.

24 sep TORSDAG
Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Var med och be på plats - eller genom att
skicka dina böneämnen till våra pastorer.
Kl 18:00 Friluftsgudstjänst i
Hembygdsparken
Jacob Elmner, Mia Ljungqvist,
Anneli Björkbrant, Erika Bjurbäck m fl.

27 sep SÖNDAG
Kl 10:00 och 12:00 Gudstjänster
Kristina Gustafsson predikar,
Simon Rundqvist.

1 okt TORSDAG
Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Var med och be på plats - eller genom att
skicka dina böneämnen till våra pastorer.

4 okt SÖNDAG
Kl 10:00 och 12:00 Gudstjänster
David Hjelmqvist predikar, Pär
Martinsson, Erika Kiland m fl sjunger.
Kl 17:00 Ekumenisk bön på
Tabergstoppen
Vi ber för Tabergsådalen. Samling vid
parkeringen på Tabergstoppen.

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

8 okt TORSDAG
Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Var med och be på plats - eller genom att
skicka dina böneämnen till våra pastorer.
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11 okt SÖNDAG
Kl 10:00 och 12:00 Gudstjänster
David Lund predikar, Emma Heinevik.
Barnkören Smile, insamling till
Equmenia Hovslätt.

15 okt TORSDAG
Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Var med och be på plats - eller genom att
skicka dina böneämnen till våra pastorer.

18 okt SÖNDAG
Kl 10:00 och 12:00 Gudstjänster
Kristina Gustafsson predikar,
Andreas Lägermo sjunger.

22 okt TORSDAG
Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Var med och be på plats - eller genom att
skicka dina böneämnen till våra pastorer.

25 okt SÖNDAG
Kl 10:00 och 12:00 Gudstjänster
David Hjelmqvist predikar, Frida & David
Ruther sjunger.

29 okt TORSDAG
Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Var med och be på plats - eller genom att
skicka dina böneämnen till våra pastorer.

31 okt LÖRDAG
Kl 10:00 Allhelgonagudstjänst
Kristina Gustafsson predikar, David
Hjelmqvist, tacksägelse för de som under
det gångna året har fått flytta hem till
Herren. Insamling till Equmeniakyrkan
Region Öst

1 nov SÖNDAG
Kl 10:00 och 12:00 Gudstjänster
David Lund predikar,
Susanne Lennartsson.
Kl 17:00 Ekumenisk bön på
Tabergstoppen
Vi ber för Tabergsådalen. Samling vid
parkeringen på Tabergstoppen.

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
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

Äventyrsscout från åk 6
”Vi är vad vi heter”
varannan måndag 18.3020.30
Peter Ljungberg, 0709-68
20 76

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

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

PåGång

Internet:
Equmeniakyrkan Hovslätt
www.equmeniakyrkanhovslatt.se
Förskolan Smultronet
www.forskoleinfo.com
Equmeniakyrkan Region Öst:
www.equmeniakyrkan.se/
regionost
Equmeniakyrkan i Sverige:
www.equmeniakyrkan.se

Förskolan Smultronet
Björkbackavägen 2
556 28 Jönköping

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

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

Rektor:
Carina Eldebo
Tel: 036-31 06 92, 31 06 93
rektor@smultro.net

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

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

