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”Hovslätts scouter
det är vi...” SID 4

ATT TAPPA KONTROLLEN
Pastor och församlingsföreståndare:
David Hjelmqvist
mobil: 0703-58 48 88
e-post: david.hjelmqvist@
equmeniakyrkanhovslatt.se
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David Lund
mobil : 0763-19 10 17
e-post: david.lund@
equmeniakyrkanhovslatt.se
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e-post: kristina.gustafsson@
equmeniakyrkanhovslatt.se
Ungdomsledare:
Jacob Elmner
mobil: 0761-85 03 79
e-post: jacob.elmner@
equmeniakyrkanhovslatt.se
Musikledare:
Erika Bjurbäck
mobil: 0737-78 44 91
e-post: erika.bjurback@
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

Plötsligt slår den till. Den kommer tvärt,
den kan gömma sig och den kan leda till
jobbiga olyckor. Jag pratar förstås om
halkan. Att köra bil, cykla eller promenera över ett område som är halt kan få
ödesstigna konsekvenser.
Från att ha full kontroll till att tappa all
kontroll, på bara ett ögonblick. Om du
fått möta halkans oanade krafter så vet
du exakt vad jag menar. Det finns inte
mycket till chans att parera när halkans
kraft slår till.
Människan tycker om att ”ha kontroll”.
Detta är ingen nyhet utan snarare ett
konstaterande. Trots att människan inte
vet vad framtiden kommer ge försöker
hon göra allt hon kan för att vara beredd.
Familj, vänner, sparande, hobbys, träning
är bara några exempel på saker som skänker oss mening men också känslan av
kontroll. Nu är dock det mesta förändrat.
Under det senaste halvåret har kontrollen
tagits ifrån oss på ett sätt vi aldrig kunnat
förutse. Vi har tappat kontrollen och
undrar: Nu då? Om jag inte har kontroll
över mitt eget liv, vem har det då?
I Bibeln berättas det om en man som
hette Elia. Elia var en profet, en person
som fick ta emot budskap från Gud som
han sen förmedlade vidare till folket. Vid
ett tillfälle var Elia på besök hos en fattig
änka och hennes son. Änkan berättade
för Elia att de endast hade en brödlimpa
kvar att leva på, efter de skulle hon och
hennes son dö av svält. Då fick Elia en
hälsning från Gud. Han vände sig till
änkan och sa: ”Om du delar den brödlimpan med mig så kommer det kärl där du
förvarar ditt mjöl fyllas på och fyllas på,
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ända till den dag som hungersnöden tar
slut”. Änkan gjorde som Elia sa och delade
den sista brödlimpan på tre. Med spänd
förväntan och oro i hjärtat gick hon sen till
det tomma mjölkärlet nästa gång hon och
hennes son var hungriga. Det fanns mjöl
där! Mjölet sinade aldrig utan fortsatte att
fyllas på även om hon tog av det.  
Var fanns kontrollen i den fattiga änkan
och hennes sons liv? Jo den fanns där i
kärlet av mjöl, det som snart skulle ta slut.
Den fattiga änkan valde att lägga detta kärl
i händerna på Gud och hans löften. Löftena
svek inte eftersom löftena står evigt kvar.
Att tappa kontrollen kan vara jobbigt,
läskigt och kännas totalt främmande. Men
det är bortom vår egen kontroll som Gud
älskar att uppenbara sig. Där Gud på ett
påtagligt sätt blir närvarande. Där Gud
säger till sin skapelse ”Jag har kontroll”.
Min bön för dig och den situation du befinner dig i är att du ska få se hur förlorande
av den egna kontrollen kan leda till ett
överlåtande av den totala kontrollen till
Gud. Ditt liv finns med i hans plan. Ditt liv
finns i hans händer. Gud har kontroll, även
när vi själva tappar den.
Med önskan om Guds välsignelse över
ditt liv.
David Lund
pastor i
Equmeniakyrkan
Hovslätt

HUR ÄR LÄGET PÅ IVA?
Läs intervjun med Eva Bexell på sid 8.

VARDAGSMÄSSA MITT I VECKAN
Ett tillfälle för stillhet, lyssnade,
bön, förbön och nattvard.
En möjlighet att under en stund
få finnas nära Guds pulsslag
i en stressad vardag.
Vi möts corona-anpassat i kyrksalen
varannan torsdag 19.00

En liten hälsning från en av Evas
kollegor på IVA, Länssjukhuset Ryhov:
”Snälla, snälla, snälla! Var hemma vid
minsta förkylningssymtom. Håll avstånd
och undvik köpcenter och andra ställen
där det blir tätt mellan dig och andra
människor.
Du vet aldrig vem du möter och vem som
är smittad. Kan du jobba hemma, så gör
det. Snälla, slappna inte av, för det här är
inte över än. Jag vet inte om vi orkar en
våg till. Hjälp oss att orka gå till jobbet.”

INFORMATION OM FÖRSAMLINGENS GUDSTJÄNSTER
OCH ÖVRIG VERKSAMHET
Vi i Equmeniakyrkan Hovslätt följer
noggrant utvecklingen av Covid-19 och
de riktlinjer och rekommendationer som
Folkhälsomyndigheten förmedlar. Från
och med 1 november höjer man möjligheten för antalet besökare vid sittande
samlingar från 50 till 300 personer, och
dessa riktlinjer gäller även för gudstjänstfirare.
Det innebär att vi nu återgår till en (1)
gudstjänst per söndag. Det ska dock vara
minst en meters mellanrum mellan varje
deltagare (personer från samma hushåll
är undantagna den regeln). Vi har satt
ihop kyrkbänkarna så att man bara kan
sitta på varannan rad. Det blir också
extra viktigt att vi håller avstånd när vi

går in och ut från kyrkan. Här måste vi
hjälpas åt. Och självklart stannar vi
hemma vid minsta symptom av sjukdom.
Vi fortsätter även att sända våra gudstjänster på församlingens Youtubekanal.
I samband med gudstjänsterna inbjuder
vi även till vår söndagsskola; Skattkammaren (varje vecka) & LevelUp
(varannan vecka). Barnen och ledarna går
fortsatt in genom en separat ingång till
våra lokaler.
När det gäller equmenia, församlingens
barn- och ungdomsarbete, pågår det ungefär som vanligt (med vissa justeringar)
under hösten. Bl a är våra scouter mer
utomhus än vanligt.

Vi hoppas och ber att läget med Covid19
ska förbättras – så att vi ännu mer kan
börja träffas tillsammans för gudstjänster
och andra samlingar!
Följ gärna utvecklingen via vår hemsida,
sociala medier och kommande PåGång-tidningar!
Med önskan om Guds rika välsignelser!

David Hjelmqvist
pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt

TYCKER DU OM
ATT SJUNGA?
GÅR DU I LÅG- ELLER MELLANSTADIET?
Smile är equmenias barnkör –
en härlig mötesplats för sångglada barn!
Vill du vara med? Vi övar varje onsdag 18:00
i Equmeniakyrkan Hovslätt. Välkommen!

Julmusikal
Lyssna på Smile!
Söndag 13 dec framför Smile en
julmusikal på gudstjänsten 10:00

EQ U M E N I A K Y R K A N H OV S L ÄT T

JULKONSERT
MED SPRING CITY

LÖRDAG 5 DEC – 17.00 OCH 19.00
80 PLATSER PER KONSERT.
BILJETTPRIS 100 KR.
Överskottet går till Sam-Hjälps skolprojekt i Rumänien.
Insamling till Erikshjälpens arbete under konserten.
Mer info om biljettförsäljning på hemsidan inom kort.

PåGång 3

VAR REDO! – ALLTID REDO!
Vad är det bästa med scouting? Vi är kompisar. Vi gör allt
tillsammans. Vi bygger, vi fixar, vi leker. Scouting är
platsen där du får vara dig själv och uppleva att du är
viktig, lära dig nya saker, utmanas och växa.
Vi är en del av den världsvida scoutrörelsen. I Sverige finns över
70 000 scouter vararv ca 9 000 Equmeniascouter. Som scout är
du del av en mindre grupp, en patrull, där du upplever livet
och naturen tillsammans med dina scoutkompisar.
Equmeniascout är scouting på kristen grund där de stora
frågorna och det vardagliga livet får plats. Vår scoutverksamhet
i Hovslätt består av tre olika avdelningar. Spårarscouter för
elever som går i åk 2-3, Upptäckarscout för elever i åk 4-6 samt
Äventyrsscouter som går på högstadiet.

Grillad korv uppskattas av scouter i alla åldrar.

SPÅRARSCOUTER
Spårarscouterna har hittills genomfört alla höstens samlingar
utomhus. Ett 40-tal underbara barn plus några lika underbara
ledare ;-) träffas varje torsdagskväll. Tigern, Älgen, Ekorren och
Vargen heter patrullerna som denna termin bland annat plockat bär, lärt sig om eld och varit ute på vandring.
Scoutkvällarna inleds oftast med att vi samlas vid kyrktrappan
och kör ”Hovslättsropet” och patrullernas egna patrullrop.
Dessutom samlar vi in pengar till Sam-Hjälps skolprojekt i
Bacau. Den här hösten har vi slagit alla rekord (för spårarscout
alltså)! Vi är uppe i 800:- redan efter halva terminen! Tack till
alla spårarscouter och deras föräldrar för detta engagemang!
Hembygdsparken är ett uppskattat utflyktsmål för scouterna.

UPPTÄCKARSCOUTER
Varje måndag kl 18:30 träffas vi Upptäckarscouter i Equmeniakyrkan. Vi är tre stora patruller; Papegojan, Snöleoparden och
Isvargen. Ofta delas vi upp i mindre grupper också.
När förutsättningarna förändrades under våren la vi alla våra
samlingar utomhus. Det innebar att vi ökade antalet scouter!
Trots sämre väder har det alltså fungerat alldeles utmärkt.
Scouterna uppskattade verkligen både aktiviteverna och stunderna kring lägereldarna. Tyvärr fick vi ställa in vårens läger
men ersatte det med en härlig vandringshajk upp till Lidstoprsdammen.
Under en mörk oktoberkväll hade vi förmånen att inviga 17
nya scouter och 4 scoutledare. Vi ser fram emot en fortsatt
intensiv hösttermin med patrullmys, Pilenarbete med knop
o kniv, brandkårsbesök, mörkerspårning och ett efterlängtat
skumtomterace.
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Invigning för och med ett härligt gäng nya scouter och ledare.

ÄVENTYRSSCOUTER
Under hösten har Äventyrsscouterna temat ”Survive”.
Vi har lärt oss att rena vatten och hitta mat i naturen i form av
vassrötter m m. Vi har även haft en skyttekväll och en annan
kväll där vi har fällt träd. Senast hade vi sjukvårdsutbildning
med simulerad trafikolycka som scouterna hamnade i.
Näst på tur är att påbörja planering av den årliga och spännande mörkerspårningen för Spårar- och Upptäckarscouter.

VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS SAMLINGAR!
EQUMENIAKYRKAN HOVSLÄTT
31 okt LÖRDAG

15 nov SÖNDAG

Kl 10:00 Allhelgonagudstjänst
Kristina Gustafsson predikar, David
Hjelmqvist, Annika & Mattias Elm
sjunger. Tacksägelse för de som under
det gångna året har fått flytta hem till
Herren. Insamling till Equmeniakyrkan
Region Öst.

Kl 10:00 Tillsammansgudstjänst
David Hjelmqvist predikar, AnnaKarin Lägermo, barnkören Smile,
barnvälsignelse.

1 nov SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
David Lund predikar. Susanne
Lennartsson, Annika Gustafsson sjunger,
Skattkammaren & LevelUp
Kl 17:00 Ekumenisk bön
Vi ber för Tabergsådalen. Samlingen är i
Pingstkyrkan Hovslätt.

3 nov TISDAG
Kl 15:00 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla
förbandsrullar till sjukhus i KongoKingshasa.
Ta med eget fikabröd.

4 nov ONSDAG

17 nov TISDAG
Kl 15:00 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla
förbandsrullar till sjukhus i KongoKingshasa.
Ta med eget fikabröd.

19 nov TORSDAG
Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Var med och be på plats i kyrkan - eller
genom att skicka dina böneämnen till
våra pastorer.
Kl 19:00 Andrum
En enkel vardagsmässa mitt i vardagen
med stillhet, bön, lyssnande, sång och
nattvard. Vi möts corona-anpassat i
kyrksalen.

22 nov SÖNDAG

5 nov TORSDAG

Kl 10:00 Gudstjänst
David Lund predikar, Gunnar Gustafsson,
Ida Marklund, Helmina Lägermo,
Lisa Forsling och Erika Bjurbäck sjunger,
förbönsakt för musikledartjänsten.
Skattkammaren

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

Kl 11:30 Församlingsforum
Vi lyfter frågan kring barnens och
barnfamiljernas plats i församlingen.
Korv & bröd och festis serveras.

Kl 19:00 Andrum
En enkel vardagsmässa mitt i vardagen
med stillhet, bön, lyssnande, sång och
nattvard. Vi möts corona-anpassat i
kyrksalen.

26 nov TORSDAG

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

8 nov SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
Tore Karlsson, präst i Månsarps kyrka,
predikar, David Hjelmqvist,
predikstolsbytardag, sångteamet från
vårens tv-gudstjänster sjunger.
Skattkammaren

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

Varje söndag
spelas vår fö
rmiddagsgudstjänst in
och kan ses vi
a församlingens Youtub
ekanal.
Inget kyrkfika
serveras för til
lfället.

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

29 nov SÖNDAG
Kl 10:00 Adventsgudstjänst
Kristina Gustafsson predikar,
David Hjelmqvist, adventskör.
Skattkammaren & LevelUp

1 dec TISDAG
Kl 15:00 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla
förbandsrullar till sjukhus i KongoKingshasa.
Ta med eget fikabröd.

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

3 dec TORSDAG
Kl 10:00 Bön i andaktsrummet
Var med och be på plats i kyrkan - eller
genom att skicka dina böneämnen till
våra pastorer.
Kl 19:00 Andrum
En enkel vardagsmässa mitt i vardagen
med stillhet, bön, lyssnande, sång och
nattvard. Vi möts corona-anpassat i
kyrksalen.

5 dec LÖRDAG
Kl 17:00 och 19:00
Julkonsert med Spring City
80 platser per konsert.
Biljettpris 100:-. Överskottet går till
Sam-Hjälps skolprojekt i Rumänien.
Insamling till Erikshjälpens arbete
under konserten.
Mer info om biljettförsäljningen på hemsidan.

6 dec SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
David Hjelmqvist predikar, Ida Liljegren
sjunger. Skattkammaren
Kl 17:00 Ekumenisk bön
Vi ber för Tabergsådalen. Samlingen är i
Pingstkyrkan Taberg.

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

13 dec SÖNDAG
Kl 10:00 Tillsammansgudstjänst
David Lund predikar,
Julmusikal med barnkören Smile.
Gudstjänsten sänds i närradion.

PåGång 5

ERIKA – NY MUSIKLEDARE
I FÖRSAMLINGEN
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
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

Ordförande Equmenia Hovslätt
Maria Rundquist
ur.ordforande@equmeniakyrkan.se
Mer information
www.equmenia.se
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Under ett års tid har Erika Bjurbäck arbetstränat i församlingen, och nyligen övergick
det till en anställning under ett års tid som
musikledare i församlingen på 40%.
– Berätta lite om vem du är!
Jag är en engagerad, musikälskande
mamma och fru. För 2,5 år sedan flyttade vi
med familjen från Göteborg till Hovslätt, något vi inte ångrar. Tidigare har jag
jobbat bl a som musiklärare och tidigare
många år i optikerbutik. Jag är uppvuxen
som pastorsbarn i Pingst och Evangeliska
Frikyrkan, har jobbat lite i Svenska kyrkan
och är nu med i Equmeniakyrkan. Ekumen,
helt enkelt.
– Vad betyder sången och musiken för dig?
När det gäller musik har musik som är
kopplad till kyrka och gudstjänst alltid varit
det som legat mig närmast hjärtat.
Sång och musik är för mig näst intill livsviktigt, inte minst för min relation till Gud.
Jag lever med sånger på olika sätt; lyssnar,
sjunger, spelar, arrangerar om och på så sätt
kan musiken och texterna nå in på djupet.
Faktaruta
namn: Erika Bjurbäck
ålder: 43 år
familj: gift med Hans, två döttrar som är
8 och 5 år
kommer från: uppvuxen i Bodafors,
bott i Göteborg 20 år
intressen: fixa hemma (tapetsera, bygga,
sy) promenera, samtal med människor.
Förbönsakt för musikledartjänsten
vid gudstjänsten 22 nov 10:00

En sång som jag levt mycket med de
senaste åren då jag varit sjukskriven är ”Din
trofasta kärlek aldrig mig lämnar. Din barmhärtighet den kan aldrig ta slut. Den är ny
varje morgon…” Jag tror att det gör något
positivt med oss när vi sjunger eller talar ut
sanningar om Gud.
– Vad ser du fram emot i din tjänst som
musikledare här?
Jag är väldigt tacksam över förtroendet
och möjligheten att få jobba i församlingen.
Jag hoppas att få inspirera till en fördjupad
tillbedjan, att fler (i olika åldrar) vågar sjunga
och spela i våra samlingar, att vi som församling får lära oss nya sånger, att vi vågar
tänka nytt och, kanske viktigast av allt, att
Gud genom musiken får än större frihet att
göra det han vill, i oss och i våra samlingar.

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

ETT HALVÅR SOM HAR VÄNT UPP OCH NED PÅ MYCKET
Den 29:e mars direktsände SVT en
tv-gudstjänst från vår kyrka. I den gudstjänsten intervjuade jag Eva Bexell, som
arbetar som sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen på Länssjukhuset
Ryhov. Sju månader senare ville jag på
nytt höra med Eva om hur läget är.
Men vi börjar för början... Eva växte
upp med sin familj i Kättilstorp, och
bodde kvar där ända fram till hon gifte
sig med sin Magnus. 1985 flyttade de
till Hovslätt, först till en lägenhet på
Hägervägen, och lite senare till ett hus
på Västra Hällstorpsvägen. Från början
var det äldste sonen Joels dagmamma
som tipsade om Hovslätt. Och redan från
början älskade familjen Bexell livet här i
Hovslätt.

”Men nu, några månader senare, är det
många i personalen
som inte mår bra.
Många är utslitna och
trötta. Och många är
sjukskrivna. Vi stängde
vår stora Covid-avdelning för tolv veckor
sedan, och nu har den
stora tröttheten kommit. Vi håller andan,
och funderar mycket
på om vi orkar en
andravåg längre fram”,
säger hon med bävan i
rösten.

I sitt yrkesliv jobbade Eva först som
undersköterska i 17 år. Därefter utbildade hon sig till sjuksköterska, och ytterligare något år senare till narkos- och
IVA-sköterska. Sedan dess har hon varit
kvar inom intensivvården.
– Hur är det att jobba med patienter som ofta
kämpar för sitt liv?
”Man blir ödmjuk, och får en ödmjuk
inställning till livet”, säger Eva. ”Vi blir
rädda om varandra som kollegor, vi hjälper och stöttar varandra väldigt mycket
– jag har en fantastiskt fin arbetsplats”,
fortsätter hon. Gång på gång betonar
Eva under vårt samtal hur bra hon trivs
med sitt jobb. ”Jag går till jobbet med en
sådan glädje varje dag”, säger hon.
– Vad gör du på din fritid?
”Familjen är självklart
en stor del av mitt liv.
Min man Magnus, våra
tre barn, och våra sex
barnbarn. Jag är så glad
och tacksam för min
familj”, säger Eva. ”Förutom familjen är våra
vänner och vår församling viktiga för mig, och
min trädgård med mina
blommor”, tillägger
hon.
2014 flyttade Eva och Magnus in till
Vättersnäs, men finns kvar som medlemmar här i Equmeniakyrkan Hovslätt. Och
i församlingen har Eva länge funnits med

som nattvardstjänare, en uppgift som
hon verkligen uppskattar. ”Det känns i
kroppen att vi inte har fått fira nattvard
på ett halvår nu på grund av omständigheterna”, säger hon.
– Hur har de här senaste åtta månaderna
varit för er som jobbar på IVA?
”Från början var vi fulla av energi.
Det var mycket planering och mobilisering efter att vi hade fått vår första
covid-patient”, säger Eva. ”Men sedan
blev det jättejobbigt, och väldigt tufft…
Men samtidigt är vi stolta, många av våra
patienter överlevde”, fortsätter hon.
Faktaruta
namn: Eva Bexell
ålder: 59 år
familj: maken Magnus, barnen Joel,
Hanna och Maria, samt 6 barnbarn
jobb: sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen på Ryhov
intressen: familj, vänner, församling,
trädgård och träning

Det är alltså med blandade känslor
som Eva ser tillbaka på året som har gått
– en blandning av stolthet och trötthet.
Å ena sidan fantastiskt mycket uppmuntran från mängder av människor – i form
av bullar, brev och pizzor till personalrummet. Å andra sidan en enorm trötthet efter extremt långa arbetspass och
kort tid för återhämtning däremellan.
– Vad har din tro betytt genom allt det här?
”Tron har betytt allt, den har burit
mig genom det här – helt klart”, säger
Eva. ”Jag har fått be och lägga allt i Guds
händer, och har känt mig så buren och
omsluten”, fortsätter hon. ”Och givetvis
har även min Magnus varit ett enormt
stöd genom det här, han och min familj
har verkligen stöttat och peppat mig
också”, avslutar Eva.
Jag tackar Eva för pratstunden, och
önskar henne och alla hennes kollegor
inom vården tid för vila och återhämtning framöver.
text: David Hjelmqvist
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