foto: Agnes Prytz

Nr 163 dec 2021 - jan 2022

Välkommen
till julhelgens
samlingar i
Equmeniakyrkan!

LJUSET SOM ALDRIG SLOCKNAR
Tidningar, tv och sociala medier pumpar
ut nyheter från världens alla hörn varje
dag. Nyheterna kretsar ofta kring problem
och konflikter. Nyheterna berättar om
hur människor på olika sätt faller mellan
stolarna och drabbas av olika typer av
mörker i sina liv. I mötet med människors
kompakta mörker är det enkelt att ställa
följande fråga: Var finns ljuset?
Adventstiden nalkas och julen står för
dörren. En tid då människor på olika sätt
förbereder sig, samlar sig och fixar saker
”som bara måste fixas” innan dagen är
kommen. Från första advent till den fjärde advent tänds ljus för att påminna oss
att den närmar sig. Adventskalendrar,
julkalendrar och chokladkalendrar
hjälper oss att räkna ner dagarna till den
24:e. Kyrkor över hela världen fylls med
julmarknader, julkonserter och julspel. Det letas febrilt efter en känsla av
mysighet. Det mysiga som ska fylla våra
tomrum, täcka över vårt mörker och ge
oss mening.

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

Vanliga tankar likt dessa gör tomrummen
istället mer tomma, mörka och innehållslösa. Att ha det mysigt är i sig inte
fel. Däremot blir det problematiskt när
julens budskap likställs med formen av
att skapa en viss typ av stämning. Det
tänds mängder av adventsljusstakar och
samtidigt är det som om det vi inte når
fram till det sanna ljuset.
Julens kärna och stjärna Jesus säger om
sig själv att han är världens ljus. Vad
betyder egentligen det? Runt om i vår
värld finns det mängder av människor i
behov av hopp och ljus. Människor utan
mat och vatten, människor i konflikter
på grund av klimat eller krig och människor som har det materiellt bra men
som brottas med att få ihop livet på
insidan. För alla dessa människor (även
du som läser den här texten) vill Jesus
vara världens ljus. Jesu ljus kan lysa där
det bokstavligt saknas ljus. Ljuset är en
bön för en ljusare framtid, en bön om ett
hopp mitt i hopplösheten.

Att Jesus är världens ljus ger oss också
möjligheten att få den låga som knappt
brinner att lysa starkare. Jesus är ljuset
som accepterar, älskar ovillkorligt och
ser bortom jakten på det perfekta. Jesus
vill möta dig på djupet där du är, inte där
andra säger att du ska vara. Inte heller
i en viss typ av stämning, utan hos dig
varje dag oavsett stämning. Detta betyder
att du som inte ser fram emot julen inte
behöver göra det. Jesus kommer till dig
ändå.
Jesus är världens ljus, ett ljus som mörkret aldrig kommer övervinna.
Med önskan om en ljus adventstid!

David Lund
pastor i
Equmeniakyrkan
Hovslätt

JULMARKNAD
Hofslätts
Hembygdspark
lördag 18 dec
14:00 –17:00

JULAFTON
10:00 Samling vid krubban
23:00 Julnattsgudstjänst

TRETTONDAG JUL
11:00 Missions- & julfest (se kalender)

a!

Succén är tillbak

TRO FÖR
EN NY TID

JULGRANSPANT 2022
Vi hämtar din
gran efter jul!
• miljövänligt
• coronasäkert
• smidigt – ställ ut granen vid din infart
Söndag 9 januari efter kl 15:00 samlar
Equmenia in julgranar för återvinning.
Swisha minst 70:- till 123 617 78 51.
Skriv ”Gran” + din adress i
meddelandefältet.
Alla intäkter går till Equmenias
barn- och ungdomsverksamhet
Sista anmälningsdag
fredag 7 jan.

Temaserie i vårens gudstjänster

VÅRSTART FÖR
TORSDAGSTRÄFFEN
TORS 13 JANUARI 15:00

”Minnen & möten”

Ett personligt kåseri av och med
journalisten Karin Malmsten
som har arbetat många år
på Sveriges Radio.
Blomlotteri och servering.

30 jan
6 feb
13 feb
20 feb
27 feb

Tro för en ny tid
Kraften i det glada budskapet
Följ med och se
Vägen framför andra vägar
Att vara del av något större

Under dessa veckor kommer vi även
att bjuda in alla församlingens
omsorgsgrupper till en omsorgsfest.
Inbjudan kommer separat
tillsammans med mer information.

VÄLKOMMEN TILL SAMLINGAR
I EQUMENIAKYRKAN HOVSLÄTT
12 dec SÖNDAG

2 jan SÖNDAG

23 jan SÖNDAG

Kl 10:00 Gudstjänst
David Hjelmqvist predikar, Maria
Hamretz sjunger, söndagsskolans julfest,
medlemsvälkomnande, kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.

Kl 10:00 Gudstjänst
David Hjelmqvist predikar, Annika &
Mattias Elm sjunger, kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.

Kl 10:00 Gudstjänst med tema ”Mission”
David Lund predikar, Erika Bjurbäck, Lisa
Jörblad, Ulrika & Erik Holke, Ann-Charlotte & Peter Jernberg m fl sjunger,
söndagsskola, kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.

Kl 17:00 Samtalskväll om församlingen
En öppen samtalskväll där vi delar
tankar om församlingens gudstjänstoch musikliv.

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

19 dec SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
David Lund predikar, Erika Bjurbäck,
Ann-Charlotte & Peter Jernberg, Ulrika
& Erik Holke m fl sjunger, söndagsskola,
kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.

24 dec JULAFTON
Kl 10:00 Samling vid krubban
Kristina Gustafsson, Anna, Majken och
Elsie Engborg delar julevangliet i ord och
ton.

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

6 jan SÖNDAG
Kl 11:00 Missions- och julfest OBS tiden!
David Lund medverkar tillsammans med
en ungdomsbönegrupp, Rebecka Eliasson
m fl sjunger, offergång för Equmeniakyrkans internationella arbete.
Efter gudstjänsten fortsätter vi med en
julfest i Hembygdsparken, korvgrillning
och trevliga aktiviteter.
Kläder efter väder!

9 jan SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
David Lund predikar, Erika Bjurbäck
och tonårsgrupp sjunger, söndagsskola,
kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.

11 jan TISDAG

Kl 23:00 Julnattsgudstjänst
”Den heliga natten” Kristina Gustafsson
predikar, fam Lägermo sjunger,
insamling till Hela Människan.

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

26 dec ANNANDAG JUL

13 jan TORSDAG

Kl 10:00 Gudstjänst
Kristina Gustafsson predikar, Annika
Gustafsson med familj sjunger, kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.

Kl 15:00 Torsdagsträffen
”Minnen och möten” Ett personligt
kåseri med journalisten Karin Malmsten.
Servering.

31 dec NYÅRSAFTON
Kl 15:00 Ekumenisk nyårsbön
Samuel Jonsson predikar, David
Hjelmqvist, Emma Heinevik sjunger

CORONA-INFO
Församlingen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
för allmänna sammankomster.
För senaste information – läs på
www.equmeniakyrkanhovslatt.se

16 jan SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst med nattvard
Kristina Gustafsson predikar, Eva &
Anders Ekström sjunger, söndagsskola,
kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.

DAGS FÖR
ÅRSMÖTEN!
Equmenia
Fredag 28 Januari 19:00
Församlingen
Lördag 5 Februari 09:00

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

28 jan FREDAG
Kl 19:00 Equmenias årsmöte
Efteråt är du välkommen att stanna kvar
på Superfreda’!

29 jan LÖRDAG
Ekumenisk barnkördag med
avslutande konsert
Barnkören Smile medverkar bl a. Mer
info om tid och plats kommer senare.

30 jan SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
Introduktion av temaserien ”Tro för en
ny tid” David Hjelmqvist predikar, Linnéa
& Efraim Kiland sjunger, söndagsskola,
kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.

5 feb LÖRDAG
Kl 09:00 Församlingens årsmöte
Förhandlingar, servering. Kallelse och
handlingar kommer senare.

6 feb SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
Årshögtid ”Kraften i det glada budskapet” David Lund predikar, Jonas Brändström och Erika Bjurbäck m fl sjunger,
David Hjelmqvist, Madeleine Rootzén,
medlemsvälkomnande, söndagsskola,
insmlingen delas mellan församlingen
och Equmenia Hovslätt, kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens
Youtubekanal.
Kl 17:00 Ekumenisk bön
Enkel samling där vi ber för Tabergsådalen. Samlingen är denna gång i
Tabergs missionskyrka.

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

KONTAKTUPPGIFTER

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

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
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
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

