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Se skön och ljuvlig sommar
och gläds åt var minut
ja gläds åt höst och vinter
när sommaren är slut.
Och gläds åt livets afton
som stilla sänder bud
om himmel och uppståndelse
och evigt liv hos Gud
		Atle Burman

GE GUD EN CHANS
Pastor och församlingsföreståndare:
David Hjelmqvist
mobil: 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:
Rebecka Eliasson
mobil: 0725-34 34 44
e-post: rebecka.eliasson@
equmeniakyrkanhovslatt.se
Ungdomsledare:
Ludvig Hjalmarsson
mobil: 0768-94 95 11
e-post: ludvig.hjalmarsson@
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
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 i Sverige:
www.equmeniakyrkan.se
PåGång-redaktion:
Berthil Johansson, Helga Rosén,
Mats Kiland
Grafisk form: Anna Lägermo
Ansvarig utgivare: David Hjelmqvist

2 PåGång

Så har ännu en Bondfilm kommit, jo jag
satt där i en av biosalongerna, som alla
visade premiären. Utan att berätta
handlingen så följer ändå ”No time to die”
den röda tråden i Bondarkivet, nämligen,
Mr Bond kämpar mot överdrivet massiv
ondska och just när man tror att det är
kört så lyckas Bond ändå rädda världen.
Bond med licens att döda...
Kanske det är bilden av den Gud vi
önskar oss mest! En synlig Gud som går
att förklara på ett mänskligt, ja också på
ett vetenskapligt sätt. En Gud som visar
sin makt på rätt sätt för det goda. En Gud
som offrar sig för ondskan och orättvisor,
ja som helt enkelt räddar världen. Gud
med licens att rädda världen.
Med allt som sker av miljökatastrofer, extremväder, extremister, ja listan är lång
med allt vi är rädda för, så nog behöver vi
någon utanför oss själva som kan resa sig
och ta itu med allt mörker eller?
I september och oktober lyfte vi upp temat ”Felaktiga Gudsbilder” syftet var att
vi skulle stanna upp och reflektera över
den gudsbild vi kan bära. Om du funderar
på den bild du eventuellt har inom dig,
kanske du blir förvånad om du kommer
fram till att din gudsbild egentligen är en
person du känt eller känner och som får
stå som mall över hur Gud är.
Det är faktiskt så vi människor mer eller
mindre fungerar när det gäller relationer.
Vi kan föra över känslor och bilder i en
relation till en annan, ofta omedvetet.
Gud kan genom oss människor bli klädd
som till exempel en frånvarande förälder,
en orättvis chef eller en vän som svek
eller som jultomten, dvs en opersonlig
Gud som jag bara möter på mina villkor
och bara med min agenda. Men Gud kan
också kläs i någonting som står för trygghet och kraft.

Ingen kan förklara Gud mer än Jesus
och genom att lära känna Jesus får vi en
större och helare bild av hur Gud är. På
bibelns första sida står det ”Vi ska göra
människor till vår avbild, lika oss själva”
(nuBibeln 1 Mos. 1:26). Det innebär att vi
alla människor har en bild av Gud inom
oss. Vi har alla möjlighet att välja sanningen framför lögn, förlåtelse framför hämnd,
skapande framför förstörelse och kärlek
framför hat.
Framför allt har vi alla möjlighet att stanna
upp och be om ett första möte eller fortsätta
bygga på tidigare möten med Gud. Som
bibelordet om Guds avbild berättar är Gud
relation och personlig. Det finns många
berättelser runtomkring dig av människor
som har testat, och som håller på att lära
känna levande Gud. Vem bestämmer att
det är förbjudet att göra eller barnsligt
eller fel?
I denna tidning kan du se vad vi planerar
göra. Det blir mycket sång och musik när
vi går in i julen men utöver planerade
möten och samlingar vill jag utmana dig
att ge Gud en chans att få möta dig, låt
inte ännu en jul och nyår passera som bara
står för materiell trygghet, god mat, och
kanske ouppnåeliga förväntningar…
Guds välsignelse över ditt hjärta, tankar
och steg.

Kristina
Gustafsson
pastor i
Equmeniakyrkan
Hovslätt

BOKA EN STUND MED SAMTAL – BÖN – NATTVARD
Ibland kan det vara gott att inför någon lyfta
det som oroar eller tynger. Kanske du bär på
frågor omkring tro. Eller bara har behov av att
någon annanstans än hemma få lov att pysa ut
lite av det som ligger på ditt hjärta. Vi vill gärna
möta ditt behov!
Vi erbjuder samtal, bikt och nattvard. Vi har
tystnadsplikt. Du behöver inte vara medlem i
kyrkan för att komma.
RING ELLER MAILA OCH BOKA EN TID/DAG!

Kristina Gustafsson
0706-992 356
kristina.gustafsson@
equmeniakyrkanhovslatt.se
David Hjelmqvist
0703-584 888
david.hjelmqvist@
equmeniakyrkanhovslatt.se

JULEN STÅR SNART FÖR DÖRREN

Vad är det bästa med Equmeniakyrkans julkonsert?

Theodor Kardemark:

Helmina Lägermo:

Jonas Brändström:

Joline Uppman:

Pernilla Martinsson:

Det är roligt och så!
Det är kul att sjunga!
Jag gillar julen!

Julkonserterna, och
repetitionerna inför
dem, är det som sätter
igång själva julkänslan
varje år.
Det är roligt att det
är så många olika
åldrar som är med. Det
skapar gemenskap och
glädje!

Det bästa med julkonserten är att vi får
visa budskapet om
varför vi firar jul!
Och att den inbjuder
till givande, att vi får
vara med och bidra till
en bättre värld genom
vårt missionsarbete i
Kimpese.

Det är mysigt att
sjunga julsånger.
Det är kul att var uppe
sent på kvällen och
sjunga tillsammans
med de vuxna.

Jag tycker att det är
roligt att göra det
tillsammans med så
många olika människor
och att sjunga alla fina
julsånger!

VÄ L KO M M E N T I L L

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

Fred ag 3 dece mbe r kl 19:0 0

Lördag 4 decemb er kl 16:00 & 19:00

Biljetter: SÄLJS FR O M 7 NOVEMBER
INFORMATION OM HUR MAN KÖPER BILJETTER KOMMER ATT FINNAS PÅ
EQUMENIAKYRKANS HEMSIDA OCH SOCIALA MEDIER INNAN BILJETTSLÄPP.
ÖVERSKOTTET FRÅN ÅRETS JULKONSERTER GÅR TILL IME-SJUKHUSET I KIMPESE, KONGO-KINSHASA.

VÅR EGEN SPELLISTA
Visste du att det finns en spellista på Spotify som heter ”Equmeniakyrkan Hovslätt”?
I denna lista finns samlat ett ganska stort antal sånger som vi sjunger på våra gudstjänster och bön & lovsångs-samlingar.
Det är en blandning av sånger, nyare och äldre. Listan uppdateras över tid. Kanske det snart kommer till lite julsånger...
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VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS SAMLINGAR
31 okt SÖNDAG

14 nov SÖNDAG

30 nov TISDAG

Kl 10:00 Gudstjänst med nattvard
Kristina Gustafsson predikar, Ida Liljegren och Erika Bjurbäck m fl sjunger,
Hasse Paulsson, söndagsskola, kyrkfika.
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.

Kl 10:00 Gudstjänst
Kristina Gustafsson predikar, Jonas
Brändström och Erika Bjurbäck m fl
sjunger, Gunnar Gustafsson, söndagsskola, kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.

Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla
förbandsrullar till sjukhus i KongoKingshasa.

2 nov TISDAG
Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla
förbandsrullar till sjukhus i KongoKingshasa.

3 nov ONSDAG
Kl 08:30 Fixargruppen
Välkommen att vara med och ta hand
om våra lokaler. Fika

16 nov TISDAG
Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla
förbandsrullar till sjukhus i KongoKingshasa.

18 nov TORSDAG
Kl 20:00 Andrum
En enkel nattvardsandakt mitt i veckan.

4 nov TORSDAG

20 nov LÖRDAG

Kl 20:00 Andrum
En enkel nattvardsandakt mitt i veckan.

Kl 14:00 Andakter på äldreboenden
Kristina Gustafsson och sånggrupp

6 nov LÖRDAG

21 nov SÖNDAG

Kl 10:00 Allhelgonagudstjänst
med nattvard
David Hjelmqvist predikar, Frida & David
Ruther sjunger, David Lund, tacksägelse
för de som under det gångna året fått
flytta hem till Herren.
Insamling till Region Öst.

Kl 10:00 Tillsammansgudstjänst
David Hjelmqvist predikar, barnkören
Smile sjunger, Susanne Lennartsson,
barnvälsignelse, kyrkfika.
Barnen är med hela gudstjänsten som även
sänds på församlingens Youtubekanal.

7 nov SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
David Lund predikar, Andreas Lägermo
sjunger, David Hjelmqvist, barnvälsignelse,
söndagsskola, kyrkfika.
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.

25 nov TORSDAG
Kl 20:00 Lovsång & bön
En stund i tillbedjan inför Gud i all
enkelhet.

27 nov LÖRDAG

Kl 17:00 Ekumenisk bön
Enkel samling där vi ber för Tabergsådalen. Samlingen är denna gång i
Månsarps Missionshus.

Kl 15:00 Equmenias julmarknad
Julmarknaden är utomhus med utgångspunkt från Gölen. Lotterier, tomteverkstad, café m m.
Intäkterna går till församlingens barn- och
ungdomsarbete genom Equmenia.

11 nov TORSDAG

28 nov SÖNDAG

Kl 15:00 Torsdagsträffen
”Gud vill mera liv” – ett sångprogram
om Per Harling, Eva & Anders Ekström,
blomlotteri, servering

Kl 10:00 Adventsgudstjänst
David Lund predikar, Adventskören, Simon Rundqvist, barn tänder första ljuset,
söndagsskola, adventsfika.
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.

Kl 20:00 Lovsång & bön
En stund i tillbedjan inför Gud i all
enkelhet.

1 dec ONSDAG
Kl 08:30 Fixargruppen
Välkommen att vara med och ta hand
om våra lokaler. Fika

2 dec TORSDAG
Kl 20:00 Andrum
En enkel nattvardsandakt mitt i veckan.

3 dec FREDAG
Kl 19:00 Julkonsert
Körer, solister och musiker
Förköp av biljetter

4 dec LÖRDAG
Kl 16:00 och 19:00 Julkonserter
Körer, solister och musiker
Förköp av biljetter

5 dec SÖNDAG
Kl 10:00 Nattvardsgudstjänst
Kristina Gustafsson predikar, Ellen Alavik
sjunger, nattvard, söndagsskola, kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.
Kl 17:00 Ekumenisk bön
Enkel samling där vi ber för Tabergsådalen. Samlingen är denna gång i
Pingstkyrkan Taberg

9 dec TORSDAG
Kl 10:00 Torsdagsträffen
”Lucia kommer” – förskolan Smultronet
medverkar, blomlotteri, servering
Kl 20:00 Lovsång & bön
En stund i tillbedjan inför Gud i all
enkelhet.

12 dec SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
David Hjelmqvist predikar, Maria Hamretz sjunger, söndagsskola, kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.

VAD VILL DU ATT VI SKA BE FÖR?
Vill du att vi ska be för dig? Eller någon du känner? • Är det något som bekymrar dig som du vill ha förbön för?
Ring eller maila någon av våra pastorer. (se sid 2)
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INBJUDAN TILL DIG ATT VARA MED I EN SMÅGRUPP
Är du nyfiken på mer av Jesus? Funderar du på hur andra
tänker kring det kristna livet? Vill du lära känna människor
mer på djupet? Vi kallar det ”smågrupp”, en mindre grupp
av människor som samlas under veckan.
Vår smågrupp samlas varje onsdag där vi turas om att träffas i
varandras hem. Vi börjar 19:30-20:00 med fika där vi får träffas
till gemenskap och prata om vad som hänt under veckan.
Kvällen fortsätter från 20:00-20:30 med bibelläsning. Vi läser
från två olika bibelöversättningar och pratar om de frågor som
dyker upp. Det blir oftast väldigt intressanta samtal där vi får
möjlighet att ställa våra frågor och funderingar. Vi hjälper varandra att fortsätta leva som kristna och att förstå Guds levande
ord idag.

I församlingen finns det olika smågrupper som träffas olika
dagar och tider. Är du intresserad så hör av dig till mig eller
någon av våra pastorer.
Gör ett studiebesök, gå runt i de olika smågrupperna och se
om det är något för dig. Under pandemin träffades vi varje
vecka på Teams vilket gjorde att vi ”träffades” och delade vår tro
tillsammans. Oavsett vad som händer
runtomkring oss så består församlingen. Människor som älskar Jesus hittar
alltid nya vägar.
Hälsningar

Vi avslutar kvällen med lovsång och bön 20:30-21:00. Vi får sjunga
lovsång och ära Gud för den Han är. Vi tar tid att be för det vi
bär med oss och hjälper varandra att lyfta fram det till Gud.

TORSDAGSTRÄFFEN
11 NOVEMBER 15:00

GUD VILL MERA LIV

Mats Ringkvist
smågruppsansvarig
Equmeniakyrkan Hovslätt

Torsdagskvällar i
Equmeniakyrkan

Ett sångprogram om Per Harling av Eva & Anders Ekström

9 DECEMBER 10:00

LUCIA KOMMER

13 JANUARI 15:00

MINNEN & MÖTEN

Medverkan av Förskolan Smultronet

JÄMNA VECKOR

ANDRUM

– en enkel nattvardsandakt mitt i veckan

UDDA VECKOR

Ett personligt kåseri av och med journalisten Karin Malmsten
Servering och blomlotteri vid varje tillfälle.
Frågor: Kontakta Gunilla Ljusegren 0703-946 530

ALLTID
kl 20:00

LOVSÅNG & BÖN

– en stund i tillbedjan inför Gud i all enkelhet

KÖ P D I N G R A N H O S I C A N Ä R A H O V S L ÄT T !

JULGRAN
229 kronor
50 kronor går oavkortat till
Equmenias ungdomsverksamhet
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TVÅ UNGDOMSLEDARE PÅ UPPDRAG!

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
Jacob Elmner: 0761-85 03 79
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
Equmenia Hovslätt
bankgiro: 610-6389
swish: 123 617 78 51

Rebecka och Ludvig ungomsledare

EN ALLDELES NY JULMARKNAD!
Snart börjar vi närma oss julen och på
många håll förbereder Equmeniakyrkan
sig för att fira jul. Ett av de återkommande evenemang som brukar arrangeras är
julmarknaden.

Det kommer att finnas
ungefär 10 stånd, både
med jultomtebesök
och klassiska lotterier
såsom ljuslotteriet.

Det planerades för en julmarknad förra året,
men tyvärr fick den ställas in liksom mycket
annat. Dock föranledde förra årets planering
till nytänk – julmarknaden kommer att hållas utomhus. Två av de som just nu planerar
julmarknaden är Linnéa Kiland och Johanna
Ljungquist.

”Genom att vara utomhus hoppas vi också
att fler ska besöka vår
julmarknad och att det
inte ska kännas konstigt
att strosa mellan stånden
även om man inte är
en van kyrkobesökare”
säger Linnéa.

”Årets julmarknad kommer att vara en gående marknad runtomkring Gölen i Hovslätt”
berättar Johanna. ”Besökarna kommer att
hitta lotteristånden uppställda på garageuppfarter och intill trädgårdar. Vi önskar
att man ska känna julstämning och njuta av
att det finns frisk luft och utrymme att röra
sig på, vilket inte har funnits så gott om i
kyrkans lokaler” berättar Linnéa. ”Det blir
en liten promenad mellan varje stånd och
vi hoppas att man kan träffa på lite härligt
folk från samhället, bekanta från kyrkan,
kanske en granne eller få ett samtal med en
ny bekantskap.”

”Kanske kan man till
och med inkludera ett
litet lottköp samtidigt
som man är ute och promenerar den dagen”
säger Johanna och ler. ”Besökarna kan
också känna att de köpt en lott som stöder
ett bra ändamål, Equmeniakyrkans barnoch ungdomsarbete.”
”Vi hoppas att vi tillsammans kommer
skapa julstämning och att alla som vill kan
komma och njuta av att vi återigen får ha
lite event” avslutar Linnéa.

EQ UME N I AS ÅRLI GA

JULMARK NAD
LÖRDAG 27/11 15-18
LOTTERIER TOMTEVERKSTAD CAFÉ MED MERA

Julmarknad utomhus runtomkring i Hovslätt, startpunkt- Gölen.
Intäkterna går oavkortat till Equmenias ungdomsverksamhet.
Endast Swish-betalning.
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Linnéa

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

Varje torsdagsförmiddag åker vi till Ljungarumsskolan. Förutom att äta skolmat får vi också
chansen att lära känna och umgås med elever i
högstadieåldern där. Vi sitter ofta i korridorerna
och pärlar, vilket är ett utmärkt sätt att starta konversationer. Vi snackar och bjuder in till våra olika
aktiviteter i kyrkan. För oss är det ett bra sätt att
möta ungdomarna på deras hemmaplan.

Johanna

Söndagsskolan från 4 år
Ett fartfyllt och spännande
program med drama, sång,
musik och aktiviteter för tre
åldersgrupper: Skattkammaren,
Next och LevelUp
söndagar 10.00-11.20
Linnea Rydetorp, 0702-35 27 55

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
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DEN SKÖNSJUNGANDE TRAPPSÅNGERSKAN
LADDAR FÖR JULKONSERTER I EQUMENIAKYRKAN
Musiken har funnits med i
Matildas liv sedan barnsben.
Under uppväxten i Jönköping
började hon spela piano och
sjunga tidigt. På gymnasiet
valde hon Estetprogrammet
på Per Brahegymnasiet där
hon fick utveckla sitt musicerande ytterligare.
Efter studenten blev det
folkhögskola med musikinriktning och därefter började Matilda en
musikalutbildning på
Performing Art School i
Göteborg. Men efter en termin
hoppade hon av. ”Jag kände att jag var
för hemmakär och hade behov av att ha
min plats på jorden”, berättar hon.
Matilda bytte spår och började på sjuksköterskeutbildningen i Jönköping. I
stället ägnade hon sig åt sången på sin
fritid. ”Jag spelade i
olika band, sjöng på
dop och i flera andra
sammanhang”, berättar hon.
Sedan 2012 jobbar
Matilda som sjuksköterska på länssjukhuset Ryhov. Hon
arbetar på kardiologen, med patienter
med hjärtproblem. På
sin avdelning började
hon så småningom att sjunga och spela
tillsammans med sina två kollegor, läkarna Jan och Sven. De spelade bl.a. på lite
personalfester på jobbet. ”När pandemin
kom våren 2020, kunde vi inte spela
tillsammans som förut, och det kändes
tråkigt, vi saknade det”, berättar Matilda.
”I början av pandemin kom det mycket
hemska bilder från sjukhus i Italien, och
många här i Sverige blev oroliga för hur
det skulle bli här”, fortsätter hon.
Matilda fick då, tillsammans med kollegorna Jan och Sven, en idé om att spela
in en musikhälsning, för att peppa och
uppmuntra folk mitt i all oro. De spelade
in sången ”Over the rainbow” i ett trapphus på sjukhuset, iförda sina arbetskläder. De la sedan ut klippet i sociala medier – och genast fick det stor spridning
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på Facebook. De startade ett Instagramkonto som de kallade för Trapptoner –
och fortsatte att spela in sånger som de la
ut. Vissa av sångerna har uppemot 50-60
000 visningar, och har fått spridning
långt utanför sjukhuset.
– Hur kommer det sig att det har blivit en sådan
succé – förutom att ni är väldigt duktiga?
”Många var väldigt oroliga då, och det
fanns en stor osäkerhet om vad som
skulle hända. Man hörde mycket om
belastningen inom vården. Därför var det
tacksamt att vi kunde förmedla något
hoppfullt mitt i all oro. Och så ville nog
folk gärna stötta all vårdpersonal”, säger
Matilda.

FAKTA
namn:
ålder:
familj:
bor:
yrke:
intressen:

Matilda Adolfsson
34 år
sambo, fyra barn
Hovslätt
sjuksköterska
sång, musik, god mat

Förra sommaren medverkade Trapptoner
i streamingsfestivalen Support Your Local
Music på köpcentret Asecs, och de vann
tävlingen. Priset var att få arrangera en
egen konsert. ”Vi har inte lyckats genomföra det ännu, men vi hoppas att det
snart går”, fortsätter hon.
För fem år sedan flyttade Matilda med
sambo och barn hit till Hovslätt. Hösten
2019 sprang hon på en granne som bjöd
med henne att vara med och sjunga i julkonserterna i Equmeniakyrkan Hovslätt.
”Det var jättekul att vara med och sjunga
i julkonserterna, väldigt proffsigt”, säger
Matilda, som älskar att sjunga julsånger.
– Du ska ju vara med och sjunga i julkonserterna även i år – varför ska man komma
och lyssna?
”Det är en bred repertoar. Det är väldigt
proffsiga musiker och duktiga sångare.
Och det är ett strålande tillfälle att skapa
en god julstämning”, säger Matilda.
Vi tackar Matilda för pratstunden och
välkomnar er alla att komma på någon
av våra tre julkonserter i Equmeniakyrkan Hovslätt den 3–4 dec. Se mer info i
tidningen.
text: David Hjelmqvist

