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Ansvarig utgivare: David Hjelmqvist

11 september är årets riksdagsval. Jag tror 
många med mig håller med om att det har 
varit svårare än någonsin att välja parti. 
Kanske du hellre väljer att inte rösta alls! 
Men fundera en gång till, för vår röst står för 
något högre, nämligen vår dyrbara demo-
krati. Och det står för att du är människa och 
är värdefull. Din röst är viktig. Och en enda 
röst kan påverka hela valet. Kanske är det 
just din röst som blir avgörande!

Att välja tillhör livets vardag. Vi gör små 
och stora val hela livet. Predikaren, en bok 
i Bibeln som går under genren poesi och 
vishetslitteratur, talar om hur ”allt har sin 
tid”. 

Allt har sin tid, är min favoritmening. I all 
tid, ryms du och jag, alla människor, våra 
sammanhang och våra val. Vi kan under 
olika tider uppleva glädje, gemenskap,  
härligt flyt och ro. Men andra tider kan 
färgas av olycka, svek, ovisshet och sorg. 
Många saker kan bero på våra val men 
också av det som kan kallas ödet, slumpen 
eller ondskan. Vi alla kan drabbas av det 
plötsliga utan att vi kunde påverka det.

Har vi något val när vi drabbas av sjuk- 
domen, olyckan eller det som bara gör ont?

Jag menar att vi verkligen har ett val. 
Utifrån vår situation kan vi göra val som 
förändrar smärtan till en erfarenhet och 
som i stället kan bli en drivkraft. Men jag 
är övertygad om att vi inte klarar det av 
oss själva. Jag fyllde 58 år i juli och av dom 
åren har jag levt 38 år med valet att vilja 
lära känna Gud mer. 

Ändå vet jag inte mycket om Gud. Men 
jag har valt att lita på Gud, inte blint, utan 
med hjärta och förnuft. Jag vet inte varför 
en del människor får härliga bönesvar  
medan andras uteblir. Men jag har själv 
valt att be om tålamod och vishet, och fort-
sätta hålla relationen med Gud levande. 

Jag vet inte hur det kommer att bli när vi 
dör, men jag har valt att tro på bibeln, på 
Jesus sköna löften. Och jag väljer också att 
ge luft åt min fantasi och längtan.

Men jag vet att i mina val under dessa 38 
år, har tider av bön, bibelläsning, gemen-
skap i församling, kraften, och det ibland 
ordlösa, målat en personlig Gud. En levande 
Gud som längtar efter gemenskap med oss 
människor. Alltså trots att jag väljer att låta 
Gud var en del av mitt liv innebär det inte 
att jag fattar allt om Gud. Och det är vad 
tro handlar om.

Jag har valt att tro att jag är Guds barn och 
det är befriande jämfört med att leva i tro 
att jag har koll på allt helt själv utan Guds 
famn.  

Att vara ett Guds barn är ett val vi alla 
står inför. Att ta emot det erbjudandet att 
faktiskt tillhöra Guds familj. Då är ju inte 
Gud som en vanlig jordisk förälder, utan en 
omsorg, en kärlek, ett ljus och en kraft. En 
himmelsk förälder som inte bara älskar oss 
från månen och tillbaka, utan som faktiskt 
valde att dö för oss. Så osjälviskt, för att vi 
skulle få evigt liv. 

En personlig och levande Gud som ÄLSKAR 
dig för att du är du och som du kan välja 
att säga; ” Jag vill välja in dig i mitt liv”

Guds glädje & frid i denna tid

Kristina Gustafsson 
pastor i 

Equmeniakyrkan 
Hovslätt

HAR VI NÅGOT VAL?
Pastor och församlingsföreståndare:
David Hjelmqvist
mobil: 0703-58 48 88
e-post: david.hjelmqvist@
equmeniakyrkanhovslatt.se

Pastor: 
David Lund (föräldraledig)
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:  
Jenny Krantz
Tel: 036-31 06 92, 31 06 93
rektor@smultro.net

Internet:
Equmeniakyrkan Hovslätt
www.equmeniakyrkanhovslatt.se

Förskolan Smultronet
www.forskoleinfo.com

Equmeniakyrkan Sverige:
www.equmeniakyrkan.se

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
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Samtal om livet
Vill du samtala med andra kring livsglädje, livsmod  
och livsmening? Välkommen till höstens samtalsgrupp 
för seniorer i Equmeniakyrkan Hovslätt!

I Samtalsgrupp Senior träffas vi i en sluten grupp på 5-6 
personer. Det finns en tydlig struktur för samtalen och 
vi funderar tillsammans kring ämnen som är viktiga för 
den existensiella hälsan. Utifrån varje tema undersöker 
vi hur vi kan hitta inspiration i vardagslivet. 

Vi träffas dagtid vid fem tillfällen och du förväntas 
delta varje gång. Preliminär start 29 augusti eller när 
gruppen är fulltalig. Exakta datum och tider beslutas i 
samråd med deltagarna. Samlingarna är kostnadsfria 
men vi hjälps åt att ta med fikaböd.

samtalsledare: Eivor Blomqvist
anmälan: Kristina Gustafsson 0706-99 23 56 eller  
kristina.gustafsson@equmeniakyrkanhovslatt.se  
Alternativt till Vuxenskolan på www.sv.se

B A R N L O P P I S
Equmeniakyrkans 
bytardag
Lördag 24 sep 9-12
• barnkläder stl 50-170
• leksaker
• barnsaker
• babygrejer
• amningskläder 
• m m

All betalning sker med swish. Överskottet går till 
församlingens barn- och ungdomsarbete.

VAR MED OCH SJUNG
– GAMMAL SOM UNG!

Tycker du om att sjunga?  
I höst finns flera tillfällen att vara med!

BIBELSKOLAN
Slättenkyrkan och Equmeniakyrkan Hovslätt arrangerar en 
gemensam bibelskola med många olika talare i oktober.  
Vid två av samlingarna, 15 okt 19.00 och 16 okt 10.00,  
kommer en kör att medverka. 

övningar: start tisdag 30 aug, därefter onsdagar 7, 14, 21, 28 sep, 
5 okt, alltid 19.00.  

ADVENTSKÖREN
Helt traditionsenligt kommer vi ha en härlig stor kör vid  
gudstjänsten söndagen första advent.

övningar: onsdag 9 nov och tisdag 22 nov

JULKONSERTER
Ej fastställt schema. Håll ögonen öppna! 

BARNKÖRDAG!
En rolig och fartfylld dag tillsammans med barnkörer från 
Tabergsdalen. För dig som är född 2008-2016 
Lördag 17 sep i Pingstkyrkan Hovslätt 
Start 10.00 och avslutningskonsert 16:00

anmälan: senast 11 sep  
information: maria.hamretz@gmail.com 

8 SEPTEMBER 15:00
ETT LJUS FÖR HOPPET

Göran Gustafsson från Värnamo berättar  
om sonen Johan som blev kidnappad och 
satt fängslad i Mali under närmare sex år.

 

6 OKTOBER 15:00
BLAND PROFETER OCH SPELEMÄN

Carina Jarlsbonde från Bodafors berättar om 
den rysk-judiske Marc Chagalls liv och verk.

3 NOVEMBER 15:00
BIBEL OCH GITARR MED HULTBY

Sångare och riksevangelist Carl-Olov Hultby  
bjuder på goda ord och toner

12 DECEMBER 10:00
LUCIA ÄR HÄR

Luciatåg med förskolan Smultronet

  Samlingarna äger rum i Equmeniakyrkan Hovslätt.
  Alltid med servering • I samarbete med Bilda

TORSDAGSTRÄFFEN
FÖR DAGLEDIG UNG SOM ÄLDRE

HÖSTEN 2022
ANDRUM • JÄMNA VECKOR, START 22 SEP
– en enkel nattvardsandakt mitt i veckan

BÖN & LOVSÅNG • UDDA VECKOR, START 15 SEP
– en stund i tillbedjan inför Gud i all enkelhet (ej 13 okt)

Torsdagkvällar i Equmeniakyrkan
ALLTID 

kl 20:00
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4 sep SÖNDAG 
Kl 10:00 Gudstjänst
David Hjelmqvist predikar, Mia Hjelm-
qvist m fl sjunger, barnvälsignelse, 
söndagsskola, kyrkfika.

Kl 17:00 Bön på Tabergstoppen
Ekumenisk samling där vi ber för vår bygd 
och vårt land. Samling vid parkeringen.

5 sep MÅNDAG
Kl 18:00 Bön inför höstterminen 
En samling i vårt andaktsrum där vi ber 
för vår församling, vårt samhälle, vårt 
land och vår värld – inför en ny termin.

6 sep TISDAG
Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Vi rullar förbandsrullar till sjukhus i  
Kongo-Kingshasa.

Kl 18:00 Bön inför höstterminen 
 
7 sep ONSDAG
Kl 18:00 Bön inför höstterminen 
 
8 sep TORSDAG
Kl 15:00 Torsdagsträffen
”Ett ljus för hoppet” – Göran Gustafsson 
från Värnamo berättar om sonen Johan 
som blev kidnappad och satt fängslad i 
Mali under närmare sex år, servering.

Kl 18:00 Bön inför höstterminen

9 sep FREDAG
Kl 18:00 Bön inför höstterminen

10 sep LÖRDAG
Kl 09:00-18:00 Tillsammansdag
En dag fylld av aktiviteter, gemenskap, 
samtal, lekar och gudstjänst på Mullsjö 
folkhögskola.
OBS! Endast föranmälan! 

11 sep SÖNDAG
Kl 10:00 Samlingsgudstjänst
”En kyrka för hela livet” 
Kristina Gustafsson predikar, David 
Hjelmqvist leder, sånggrupp ’Minns du 
sången’, söndagsskola, kyrkfika. 

14 sep ONSDAG
Kl 16:30 Konfastart
Vi startar en ny grupp för ungdomar som 
går i årskurs 8.  
Kontakta David Hjelmqvist för info och anmälan.

15 sep TORSDAG
Kl 20:00 Bön & Lovsång
En stund inför Gud i all enkelhet.  

17 sep LÖRDAG
Kl 09:00 Ekumenisk barnkördag
Barnkören Smile tillsammans med körer 
från Tabergsdalen. Dagen avslutas med 
konsert i Pingstkyrkan Hovslätt kl 16:00.

18 sep SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst med nattvard
”Mötet med Jesus förvandlar” Rebecka 
Eliasson predikar, Anna-Karin Lägermo 
leder, Ann-Charlotte & Peter Jernberg 
med sångteam, söndagsskola, kyrkfika.
 
20 sep TISDAG
Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Vi rullar förbandsrullar till sjukhus i  
Kongo-Kingshasa. 
 
22 sep TORSDAG
Kl 20:00 Andrum 
En enkel nattvardsandakt mitt i veckan.

24 sep LÖRDAG
Kl 09:00-12:00 Barnloppis
Försäljning av barnkläder m m. Se sid 3. 
 
25 sep SÖNDAG
Kl 10:00 Tillsammansgudstjänst
Kristina Gustafsson predikar, Gunnar 
Gustafsson leder, liten barnkör, kyrkfika
Barnen är med hela gudstjänsten.  

29 sep TORSDAG
Kl 20:00 Bön & Lovsång
En stund inför Gud i all enkelhet. 

1-2 okt LÖRDAG-SÖNDAG 
Konfahajk i Granarpsstugan

2 okt SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
”Mig, dig och världen” David Hjelmqvist 
predikar, Ludvig Hjalmarsson och Re-
becka Eliasson, ungdomsteam sjunger, 
bibelutdelning till konfirmander, sön-
dagsskola, kyrkfika

Kl 17:00 Bön på Tabergstoppen
Ekumenisk samling där vi ber för vår bygd 
och vårt land. Samling vid parkeringen. 
 
4 okt TISDAG
Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Vi rullar förbandsrullar till sjukhus i  
Kongo-Kingshasa. 
 
6 okt TORSDAG
Kl 15:00 Torsdagsträffen
”Bland profeter och spelmän” – Carina 
Jarlsbonde berättar om den rysk-judiske 
Marc Chagalls liv och verk, servering. 

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

7-16 okt FREDAG-SÖNDAG
Bibelskola Se program till höger. 
 
18 okt TISDAG
Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Vi rullar förbandsrullar till sjukhus i  
Kongo-Kingshasa. 

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

23 okt SÖNDAG
Kl 10:00 Tillsammansgudstjänst med 
scoutinvigning
David Hjelmqvist predikar, Emma Heine-
vik leder, scoutledarna, barnkören Smile, 
kyrkfika. Barnen är med hela gudstjänsten.

27 okt TORSDAG
Kl 20:00 Bön & Lovsång
En stund inför Gud i all enkelhet.  
 
30 okt SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst 
Predikstolsbytesdag, Anton Jalnefur 
kyrkoherde i Månsarp predikar, Susanne 
Lennartsson leder, Lisa Jörblad sjunger, 
söndagsskola, kyrkfika  
 
1 nov TISDAG
Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Vi rullar förbandsrullar till sjukhus i  
Kongo-Kingshasa. 
 
3 nov TORSDAG
Kl 15:00 Torsdagsträffen
”Bibel och gitarr med Hultby” – sångare 
och riksevangelist Carl-Olov Hultby bju-
der på goda ord och toner, servering.

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

5 nov LÖRDAG
Kl 17:00 Allhelgonagudstjänst
Kristina Gustafsson predikar, ljuständ-
ning för hemgångna, nattvardsfirande 
 
6 nov SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst med missionstema 
Amanda Asp, tidigare volontär Kongo-
Kinshasa predikar, Sofia Rosén, Ann-Char-
lotte & Peter Jernberg med sångteam, 
söndagsskola, kyrkfika.

Kl 17:00 Ekumenisk bön
Enkel samling där vi ber för vår bygd och 
vårt land i Pingstkyrkan Taberg.

HÖSTENS SAMLINGAR I EQUMENIAKYRKAN
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För att täcka omkostnaderna kommer kollekter att tas upp vid ett antal 
tillfällen	under	Bibelskolan.	Rekommenderat	pris	per	heldag	är	100	kr.

Priser:
Till samtliga samlingar som kräver biljett är inträdet 90:-  
I samband med kvällssamlingar med biljett börjar samlingen med att det 
serveras	en	kvällsmacka	kl.	19.00.	Föreläsningen	börjar	sedan	kl.	19.30.
För	serveringar	gäller	följande	priser:	Lunch	90	kr,	kaffe	30	kr.
Biljetter går att köpa via kyrkornas hemsidor från slutet av augusti.
Swishnummer	för	Bibelskolan:	123	00	41	459
(Mottagare för dettaa nummer är Equmeniakyrkan Hovslätt)

Arrangörer:
Norrahammars Frikyrkoförsamling och Equmeniakyrkan Hovslätt i samarbete 
med Bilda. Sångmedverkan från församlingarna.

Reservation	för	ändringar	i	programmet.	För	aktuell	info	se	församlingarnas	
hemsidor:
www.slattenkyrkan.se
www.equmeniakyrkanhovslatt.se

Kontakt:
Kennet Heinevik, Slättenkyrkan
epost: kennet.heinevik@slattenkyrkan.se 
mobil:	0708-25	45	65

David Hjelmqvist, Equmeniakyrkan Hovslätt
epost: david.hjelmqvist@equmeniakyrkanhovslatt.se
mobil:	070–358	48	88

4-13 oktober 2013
i Norrahammar och Hovslätt

Arrangör: 
Norrahammars Frikyrkoförsamling och Hovslätts Missionskyrka
i samarbete med Bilda. Sångmedverkan från församlingarna.

Reservation för ändringar i programmet.
För aktuell information se församlingarnas hemsidor:
www.slattenkyrkan.se
www.hovslattsmissionskyrka.se

Kontakt: 
Samuel Drewitz, Slättenkyrkan. Tel. 036-603 49, 0702-30 64 11.
Bo Zandén, Missionskyrkan. Tel. 036-751 42, 0706-00 94 86.

För att täcka kurskostnaderna kommer kollekter att tas upp vid ett antal 
tillfällen under Bibelskolan.

Priser:
Temakvällar 6 och 8 okt.70 kr, 10 okt. 50 kr, Kvällsmacka 60 kr och Temafrukost 70 kr
(om man bjuder med sig en vän till frukosten betalar man 100 kr för två pers.)

Biljetter
finns att köpa i Slättenkyrkan och Missionskyrkan, Hovslätt
fr.o.m. i slutet av augusti.
För serveringar gäller följande priser: Lunch 70 kr, Kaffe 25 kr B I B E L

SKOLA
VERKTYG FÖR EN FUNGERANDE 
– FÖRDJUPANDE VARDAGSTRO

7–16	oktober	2022
Hovslätt och Norrahammar

5

EQUMENIAKYRKAN HOVSLÄTT
ONSDAG – SÖNDAG

12 okt ONSDAG

15.00  ”Det är väl bara att säga något om Jesus?! – Att förstå vår  
 samtid och nyfiket samtala med männsiskor om tro”  
 Föreläsning Josefin Arenius 

19.00  ”Så länge vi är i kyrkan så!!! – Att försöka förstå sig på 
 hur olika generationer relaterar till kyrkan, vår 
 verksamhet och att få med sig en tro som håller.”
 Kvällsmacka Josefin Arenius • Biljett krävs

13 okt TORSDAG 

09.00 ”Tolka tidens tecken – Jesus tal om tidens slut”
-15.00 Bibelstudium Mikael Tellbe 
 Pass 1 - fika - pass 2 - lunch - pass 3 
 • Biljett krävs för lunchen

19.00 ”Det goda mötet som verktyg” 
 Kvällsmacka Gunnel Noreliusson 
 • Biljett krävs

14 okt FREDAG 

15.00 Föredrag
 Tomas Sjödin

19.00 Gudstjänst
 Tomas Sjödin, sångteam 
 Fika efter gudstjänsten

21.30  ”Hur får jag ett större liv på insidan än på utsidan?”  
 Ungdomsgudstjänst Christoffer Öhrvall, ungdomssångteam 

15 okt LÖRDAG 

09.00  ”10 minuters paus – Att stanna till inför det som är  
 viktigt i livet”   
 Frukostsamling Cajsa Tengblad, sång och musik av  
 Cajsa tillsammans med Arne Johansson
 • Biljett krävs

11.00  ”Jesus är glädje”
 Barnmöte Alexandra och Emanuel Hyllerud

15.00  ”Att växa i tro tillsammans” 
 Seminarium Carin Dernulf

19.00  Gudstjänst
 Carin Dernulf, ekumenisk kör
 Kvällsfika efter gudstjänsten

21.30  ”Klippa du som brast – en mässa i Petrus fotspår”
 Nattvardsmässa Richard Lilja m fl

16 okt SÖNDAG

10.00  ”Drömmen om en församling som firar gudstjänst 24-7” 
 Avslutningsgudstjänst Hans Jansson, ekumenisk kör
 Söndagsskola och kyrkfika

SLÄTTENKYRKAN NORRAHAMMAR
FREDAG – TISDAG

7 okt FREDAG

19.00  ”Lutad mot änden av min stav – om bön mitt i vardagen”  
 Öppningsgudstjänst Peter Bernhardsson, sångteam 
 Kvällsfika efter gudstjänsten 

21.30  ”Livet med Jesus”  
 Ungdomsgudstjänst Johanna Samuelsson,  
 ungdomssångteam 
  

8 okt LÖRDAG 

09.00 ”Som man och kvinna skapade han dem – om manlig
 och kvinnlig människosyn utifrån bibeln” 
 Frukostsamling Leif Carlsson  
 • Biljett krävs 

11.00  Barnmöte
 Irén Björnell

15.00  ”Att upptäcka Gud i det liv som blev mitt” 
 Seminarium Fredrik Lignell

19.00 ”Att söka en ny blick och inte främst nya  
 omständigheter” 
 Gudstjänst Fredrik Lignell, sångteam
 Kvällsfika efter gudstjänsten

9 okt SÖNDAG 

10.00 ”Ur skärvorna – Gud är du där och vem är du?” 
 Gudstjänst Johanna Bjurenstedt predikar och sjunger 
 Söndagsskola och kyrkfika

17.00  ”Ur skärvorna – från krossade bilder till en ny  
 verklighet”
 Kvällsmacka Johanna Bjurenstedt • Biljett krävs

10 okt MÅNDAG

15.00  ”Att dela tron vidare”
 Föreläsning Ida-Maria Brengesjö och Carl-Henrik Jaktlund  

19.00  ”Hjärtats längtan – om att dela tron vidare”
 Kvällsmacka Ida-Maria Brengesjö och Carl-Henrik Jaktlund
 • Biljett krävs 

11 okt TISDAG

09.00  ”Hur städar man kristet – om biblisk syn på  
-15.00 hushålls- och lönearbete”
 Bibelstudium Eleonore Gustafsson 
 Pass 1 - fika - pass 2 - lunch - pass 3 
 • Biljett krävs för lunchen

19.00  ”Att leva med framtiden i ryggen” 
 Kvällsmacka Staffan Hellström 
 • Biljett krävs

Biljetter och priser:  
Biljetter gär att köpa via kyrkornas hemsidor från slutet av augusti.
Swishnummer för Bibelskolan: 123 00 41 459 (Equmeniakyrkan Hovslätt)
Till samtliga samlingar som kräver biljett är inträdet 90:-. Vid ”kvälls- 
mackor” börjar samlingen med macka 19:00 och föreläsningen börjar 19:30.
Övriga priser: lunch 90:-, kaffe 30:-

Arrangörer:  
Norrahammars Frikyrkoförsamling och Equmeniakyrkan  
Hovslätt i samarbete med Bilda.
Med reservation för ändringar i programmet. För aktuell info se 
www.slattenkyrkan.se eller www.equmeniakyrkanhovslatt.se
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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 7
”Vi är vad vi heter”
varannan måndag 18.30-20.30
Josef Athley, 0706-60 58 96

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
Maria Hamretz, 0736-99 09 36

Ordförande Equmenia Hovslätt 
Maria Rundquist
ur.ordforande@equmeniakyrkan.se
 
Mer information
www.equmenia.se
 
Equmenia Hovslätt
bankgiro: 610-6389
swish: 123 617 78 51

Första veckan i augusti åkte 27 Hovslättare 
till Strandgården för att delta på ett minst 
sagt efterlängtat tonårsläger. Vi var från 9 
olika orter och var totalt över 100 personer 
som fyllde lägergården. Från att den första 
tonåringen hoppade ut ur bussen till att 
den sista släpade sig upp i bussen igen har 
vi hunnit med en hel del. Det går inte att 
nämna allt vi gjort men här är ett smakprov 
på hur en dag kunde se ut:

Dagarna började med en fantastisk frukost-
buffé, sedan vidare till valbara seminarium 
där vi fick möjlighet att lära oss mer om tro 
och lyssna på vittnesbörd m m. Vi hade tid i 
vår hemgrupp där vi fick tillfälle att lära  
känna varandra bättre och prata om det 
vi var med om under lägret. Efter det åt vi 
lunch tillsammans innan det var dags för 
dagens aktivitet som ofta innebar en lek där 
alla deltagare var med. På eftermiddagen 
fanns det möjlighet att delta i andra valbara 
aktiviteter så som pyssel, sport och lekar.  

INGET ÄR SOM TONÅRSLÄGER

Efter det blev vi än en gång serverade mat 
och sedan var det dags för dagens höjd-
punkt: gudstjänst. Under lägret hann vi 
även med ett beachparty med musik, dans 
och grill och sista natten anordnades ringle-
kar och ett episkt disco. 

Det har varit ett fantastiskt läger och nu är 
vi peppade på en ny termin där vi får fort-
sätta i samma anda. 

Rebecka Eliasson 
ungdomsledare

...ELLER SCOUTLÄGER

KONFA Hösten 2022 – Våren 2023
Konfirmation är för dig som är nyfiken på kristen tro. Det handlar om Gud,  
livet och dig. Du som börjar i åttan i höst – välkommen att haka på.

START 14 SEP 16:30 sedan varje onsdag samma tid

Från Hovslätt var vi sex scouter som var 
väldigt sugna på ett äventyr därför drog vi 
till ”Sverige Jamboree22”. Jamboree är  
Sveriges största scoutläger som sker vart 
fjärde år där scouter från hela Sverige sam-
las. Det kan även komma scouter från andra 
länder, vi stötte på bl a fransmän, norrmän 
och engelsmän. 

Dagen efter vi hade kommit till lägret var 
det en invigning på den stora scenen för alla 
scouter samtidigt. Det var riktigt häftigt!!! 
Sammanlagt var vi 12 000 scouter!

Varje dag fanns det valmöjligheter vad man 
kunde göra! På förmiddagarna var det akti-
viteter i olika fantasivärldar. Där fick man 
göra olika övningar och samarbeta med sin 
patrull. På eftermiddagarna kunde man, 
bygga sitt läger, gå på café, till pysselstugan, 
eller gå till sin hubb. Hubb är en plats där 
man träffar nya vänner i sin egen ålder.

På kvällarna var det olika aktiviteter i 
hubbarna som tex karaoke-kväll, film, spel, 
konsert med liveband, nattvandringar och 
häng med nya människor. Det var väldigt 
mysiga kvällar!

Inget slår den sista kvällen på Jamboree! Det 
var en avslutning på den stora scenen för 
alla på lägret. Det kom flera kända ansikten 
upp på scen; Klara Hammarström, Tusse, 
Frans, Loreen, Drottningen och Kungen. De 
sjöng och gav oss ett uppträdande vi aldrig 
kommer glömma! Tillsammans med Kung-
en gjorde vi raketen för att avsluta kvällen! 

Detta var vårt äventyr och vi ger Jambo-
ree22 10/10!!!

Lisa Forsling och Alva Öhrström 
scouter som alltid är redo

Vi kör varje onsdag kl. 16.30-
18.00.
1-2 okt kör vi en konfahajk i 
Granarpsstugan
2 okt blir det bibelutdelning till 
konfirmanderna i vår guds-
tjänst



PåGång 7

 Produktionsutveckling
 Affärs- och kompetensutveckling
 Kvalitets- och miljöstyrning
 Kalkylering och kostnadsanalys
 Management

Öppet för dig 8-21
alla dagar

Spar tid och pengar!
Handla nära
hemma i Hovslätt!

Alltid öppet 7-22

Av Sveriges Begravnings byråers Förbund auktoriserad begravningsbyrå

www.begravningstjanst.com
Nygatan 11, Jönköping
Tel 036-71 02 50
”Personliga möten med omtanke” 

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

Förskoleplats

Hägervägen 4
 556 26 Jönköping
Tel: 0707-31 05 10, 036-762 47



  F A K T A
 namn:  Maria Dahlin Persson & Daniel Persson
 ålder:  Maria 54 år, Daniel fyllde 50 år på  
  scoutlägret i somras.
 yrke:  Maria jobbar med processutveckling och  
  systemimplementering, Daniel är IT-konsult
 bor: i Hovslätt sedan 2007 
 familj: döttrarna Maja och Ida, Daniel har även  
  sonen Rasmus sedan tidigare
 på fritiden: frilufts- och husvagnsliv

text: David Hjelmqvist

2007 flyttade familjen Dahlin Persson 
till Hovslätt. De gemensamma döttrarna 
Maja och Ida var då små. Daniel kommer 
ursprungligen från Skåne, medan Maria 
har sina rötter här i Småland. De första 
åren i Hovslätt bodde familjen på Branten,
 och under tiden letade de efter ett hus. 
Efter ett tag dök huset på Ekbackavägen 
upp – och där bor familjen fortfarande 
kvar!

Daniel arbetar som IT-konsult och Maria 
med processutveckling och system-
implementering på ett företag som har 
hela Norden som främsta marknad, och 
detta innebar att hon under många år 
var på resande fot flera dagar i veckan. 
”Tidigare sov jag borta 3-4 nätter per 
vecka”, berättar hon. 

På sin fritid har famil-
jen alltid uppskattat 
att vara ute i naturen. 
”Vi tar ofta med oss 
en picknick-ryggsäck 
och beger oss ut i  
skogen på olika ut-
flykter”, säger Daniel. 

När dottern Maja var 
i 10-årsåldern drog 
hennes kompisar med 
henne till scouterna i 

Equmeniakyrkan, och hon tyckte att det 
var väldigt roligt. Några år senare fick 
även Ida börja i scouterna. 

Daniels tidigare arbetskollega, Håkan 
Wissö, frågade vid ett tillfälle om Daniel 
ville följa med och hjälpa till på ett scout-
läger. Det blev Daniels första personliga 
kontakt med scouterna. 

Och när Ida började i scouterna gick  
Daniel in som ledare för en av patrullerna. 
Lite senare började även Maria att hjälpa 
till vid flera scoutläger. ”Från början var 
jag med och hjälpte till i köket, och lite 
som en extramamma för bar-
nen”, berättar Maria. 

– Hur kommer det sig att ni började 
engagera er i scouterna?

”Från börjar var det för att jag 
ville ge tillbaka lite eftersom 
tjejerna var engagerade här”, 
konstaterar Daniel. ”Och sedan 
var det ju detta med frilufts- 
aspekten, något som jag upp- 
skattar väldigt mycket”,  
fortsätter han. 

I samband med 
pandemin började 
Maria jobba betyd-
ligt mer hemifrån, 
och familjens 
vardag blev helt 
annorlunda. I 
huset har familjen 
två separata källa-
re, så Daniel och 
Maria sitter i var-
sin del och arbetar 
ofta hemifrån 
båda två. ”Så vi 
kan äta lunch till-
sammans många 
dagar”, säger de 
med ett varmt  
leende på läpparna. 

Förra hösten fick även Maria frågan om 
att gå in som scoutledare. ”Eftersom jag 
tidigare var på resande fot så mycket så 
kunde jag inte vara med regelbundet, 
men nu funkar det mycket bättre”, säger 
Maria som nu ser fram emot en ny  
termin som scoutledare. 

– Vad tycker ni är det bästa med scouterna?

”Det är mycket! Friluftsaspekten, att alla 
får vara med, att det är en verksamhet 

utan tävlingsaspekter, och att det är 
väldigt roligt. Sedan är det något alldeles 
speciellt att få vara med på alla läger, 
ibland med tusentals andra scouter, det 
är en otroligt häftig upplevelse”, säger 
Daniel, som nu har varit med på flera  
stora läger. I somras var Daniel, Maria 
och Ida med ett gäng från Hovslätt på det
stora Jamboree-lägret utanför Kristianstad,
 med nästan 12 000 andra scouter (läs 
mer om lägret inne i tidningen). Och på 
lägret fick Daniel även fira sin 50-årsdag 
tillsammans med scouterna från Hov-
slätt. ”Vi firade genom att åka till Åhus 
och äta pizza och bada”, berättar Daniel. 

– Varför tycker ni att fler borde testa att vara 
scoutledare?

Det finns många anledningar! Dels att 
få utmana sig själv på många områden. 
Att stötta barn att få en framtidstro. Få 
förmedla trygghet och omsorg. Alla får 
vara med. Man knyter band på många 
sätt, vilket är otroligt inspirerande. Ge 
hopp för framtiden. Man behöver inte ha 

småbarn själv, alla åldrar behövs 
i ledargruppen, och barnen 
behöver förebilder i alla åldrar. 
”Det är aldrig för sent att bli 
scoutledare”, säger Mia med ett 
varmt skratt. 

Equmeniakyrkan tackar för prat-
stunden och för allt fint engage-
mang för våra scouter!

FRILUFTSFAMILJEN SOM BLEV SCOUTER  
I EQUMENIAKYRKAN

MÅNADENS JÖNKÖPINGSBO – JÖRGEN RUTHER

Daniel och Maria tillsammans med scoutledarkollegan Linus Wissö.

Även mitt i ett stort scoutläger kan det vara gott 
med en liten stund på tu man hand.


