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FÖDELSEDAGSREFLEKTIONER
I dagarna passerar jag 40-årsstrecket. 
Jag minns själv när jag som barn var med 
och firade mina föräldrar när de fyllde 
40 år. Jag tyckte att de kändes väldigt 
gamla då. Själv känner jag mig för det 
mesta inte alls så gammal.

Och när jag nyligen berättade för mina 
barns kusiner att jag skulle fylla 40 år i 
februari så brast de ut i orden ”Va, är du 
så gammal, vi trodde bara du var 30 år.” 
Men jag ser fram emot att fylla 40 år, och 
har ännu inte drabbats av någon större 
ålderskris.

Enligt SCB, Statistiska Centralbyrån är 
medellivslängden  för svenska män 80,6 
år just nu och för kvinnor 84,3 år. Så rent 
statistiskt har jag nu levt nästan exakt 
halva livet.

Om man förenklar lite grann och delar in 
livet i olika intervaller så kan man säga 
att jag har levt en fjärdedel av mitt liv 
som barn, en fjärdedel som tonåring, en 
fjärdedel som ung vuxen med folkhög-
skola, ungdomsledartjänst, volontärsar-
bete och högskolestudier och slutligen 
drygt en fjärdedel i yrkeslivet som pastor. 
Dessa fyra perioder har varit väldigt olika 
varandra på många sätt – från barn, till 
tonåren och sedan in i vuxenlivet med 
allt vad det innebär i form av egna barn, 
yrkesliv och annat. 

Om jag ser på den kommande 40-årsperi-
oden, utifrån att jag får vara frisk och ha 
hälsan i behåll, så kommer drygt halva 
den tiden bestå av fortsatt arbete och 
föräldraskap åt våra barn, och sedan den 
avslutande perioden som pensionär och 
förhoppningsvis gåvan att någon gång få 
bli morfar och farfar. 

När man fyller jämnt, som jag gör nu i 
februari, eller när man övergår från en 
livsfas till en annan – exempelvis när 
man går från yrkeslivet till pensionärs-
livet – så tror jag att det är många som 
reflekterar och analyserar över livet och 
alla dess olika parametrar på ett särskilt 
sätt. Blev yrkeslivet som jag hade tänkt 
mig? Prioriterade jag rätt i mina olika 
vägval? Vad vill jag göra av den komman-
de perioden? Vilka förändringar vill jag 
göra när det gäller livsstil och priorite-
ringar av min tid?

Jag tror att detta är ganska allmänmänsk-
liga frågeställningar som vi ställer oss med 
jämna mellanrum, Som kristen har jag 
dessutom ytterligare ett perspektiv, och 
en för mig helt avgörande parameter att 
räkna med – nämligen Guds vägledning. 
Är jag på den plats som Gud har tänkt för 
mig? Låter jag Gud vara med och vägleda 
mina vägval och beslut? Är jag öppen för 
Hans ledning i min vardag? Låter jag mitt 
liv få vara ett redskap för att Gud ska få bli 
synlig för människor i min omgivning?

Dessa frågeställningar kan vi ställa oss oav-
sett vilken period av livet som vi befinner 
oss i. Och det fantastiska är att vi har en 
god Gud som bara har goda tankar för oss 
och våra liv. 

I profeten Jeremias bok i Gamla testamen-
tet läser vi följande hälsning från Gud 
själv: ”Jag vet vilka avsikter jag har med er, 
säger Herren – välgång, inte olycka. Jag ska ge er 
en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och 
ber till mig skall ni finna mig.”

Jag önskar att dessa senare frågeställningar 
ska få vara ständigt levande och aktuella i 
mitt liv. Och jag är övertygad om att dessa 
frågor är relevanta i livets alla faser och 
situationer. Gud har en tanke och en plan 
med varje människas liv. Gud vill att varje 
människa ska få upptäcka hur otroligt 
mycket potential som Han har lagt ner i 
oss var och en Och Gud vill att vi ska få 
reflektera Hans kärlek och godhet till de 
människor som vi möter i vår vardag. Tänk 
vilken fantastisk uppgift som Gud har lagt 
ner i varje människa – att få vara med och 
förmedla hopp, värme och godhet till dem 
vi möter.

Med önskan om Guds välsignelser och väg-
ledning över Dig och Din livssituation.

David Hjelmqvist 
pastor i  

Equmeniakyrkan 
Hovslätt
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BERIKANDE  
GEMENSKAP RUNT 
LIVSFRÅGOR 
Lola Gren är nyinflyttad i Hovslätt sedan 
förra sommaren och en av dem som del- 
tagit i en samtalsgrupp. Hon berättar  
att hon fick kännedom om gruppen 
genom en affisch vid Hembygdsparken i 
Hovslätt.

– Vad var det som lockade dig att gå med?

– Jag har inte deltagit i någon form av 
senioraktivitet tidigare och lockades av 
möjligheten att samtala med andra i en 
grupp.

– Vad har varit särskilt värdefullt?

– Jag är troende och intresserad av livs-
frågor. Samtalen har varit mycket  
berikande. Det var en fin grupp som 
jag såg fram emot att träffa ett antal 
måndagar. Jag vill gärna vara med på en 
fortsättning. Jag kände ingen i Hovslätt 
sedan tidigare men nu har jag också 
hittat ett gäng som jag promenerar med 
en gång i veckan.

Eivor Blomqvist har varit ledare för de 
gruppträffar som avslutades i början av 
året. Hon kompletterar:

– Jag upplever att alla deltagarna har sett 
det som värdefullt att tala om viktiga 
livsfrågor. Det har t ex handlat om hur vi 
kan hitta hopp och mod och vad som är 
meningsfullt i livet. Som hjälp i samtalet 
använder vi samtalskort med förutbe-
stämda teman. Konceptet går ut på att 
stärka det som man mår bra av och som 
bidrar till att öka den existensiella häl-
san. Vi vill också inspirera deltagarna att 
hitta nya sociala nätverk.
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Lola Gren – alltid med kameran som  
sällskap på sina dagliga promenader.

Samtal om livet för dig 
som är senior.
Vill du samtala med andra kring livs-
glädje, livsmod och livsmening?
Välkommen att vara med i en samtals-
grupp med start i slutet av februari. 
Om inga restriktioner förhindrar att 
mötas träffas vi dagtid i Equmenia-
kyrkan, vid fem tillfällen om ca två 
timmar och i en sluten grupp på 5-6 
personer. Exakta datum och tider 
beslutas i samråd med deltagarna så 
snart gruppen är fulltalig.

samtalsledare: Eivor Blomqvist
anmälan och info: Kristina Gustafsson 
0706-99 23 56 eller kristina.gustafsson
@equmeniakyrkanhovslatt.se 

Samtalsgrupp 
Senior

VAR MED OCH SJUNG
I VÅRENS TVÅ KÖRPROJEKT!

KONSERT MED MARTINA MÖLLÅS

Till vårens första körprojekt har vi bjudit in  
sångerskan, låtskrivaren och körledaren  
Martina Möllås och pianisten Ola Hedén.

Kören övar själva vid tre tillfällen. Lördag 19 mars har vi en 
övningsdag tillsammans med Martina och Ola. På kvällens 
konsert varvas sånger av bara Martina och Ola med sånger där 
kören sjunger tillsammans med dem. Till detta naturligtvis ett 
svängigt komp! På söndag 20 mars medverkar kören dessutom 
på gudstjänsten, men då utan Martina och Ola. 

Gospel, pop, ballad. Alla texter på svenska.

Martina tilldelades 2021 Utbult-stipendiet med motiveringen: 
”För en ton och ett tilltal som formulerar längtan, hopp och 
livsglädje så att både tvivlare och redan troende inkluderas.” 

Övningar: kl 19:00-20:30 ons 2 mars, tis 8 mars, tis 15 mars.
Kördag; lör 19 mars kl 10-17.
Kontakt: Erika Bjurbäck, Mia Hjelmqvist
OBS! Anmälan: senast 27 feb till:  
erika.bjurback@equmeniakyrkanhovslatt.se

VÅRKONSERT

Det andra projektet i vår blir i samband med 
den stora vårkonserten på Valborgsmässoaf-
ton. Projektkören och även barnkören Smile 
sjunger en vårig repertoar både traditionella 
sånger, men också något nytt. Förhoppnings-
vis blir det efter konserten fackeltåg till Valborgsfirande  
i Hembygdsparken. Kören sjunger då vid elden. 

Övningar: tisdagar kl 19:00-20:30; 29 mars, 5 april 19 april och 
genrep onsdag 27 april 18:30-20:30
Kontakt: Anders Ekström, Svenne Johansson
OBS! Anmälan: senast 27 mars till: anders@ekstroms.org

Martina Möllås och Ola Hedén

PROJEKT

1

PROJEKT
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Vill du att vi ska be för dig?  
Eller någon du känner?   •    
Är det något som bekymrar dig som 
du vill ha förbön för?
Kontakta någon av våra pastorer. 

VAD VILL DU 
ATT VI SKA 
BE FÖR?

TORSDAGS-TRÄFFEN
VÅREN 2022

TILLFÄLLIG PAUS

Torsdagsträffens februari-samling är 
inställd. Se församlingens hemsida 
equmeniakyrkanhovslatt.se  
för vårens program.

Frågor:
Gunilla Ljusegren  
0703-94 65 30
eller
David Hjelmqvist
0703-58 48 88

VÅR EGEN  
SPELLISTA
Nu finns det 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-
sändningar. Det är en blandning av 
olika typer av sånger, nyare och äldre. 
Listan kommer att uppdateras över tid.

Följ denna listan och lyssna på, eller 
sjung med i sångerna hemma, i bilen, 
på jobbet... Ett bra sätt att lära sig nya 
sånger och att få höra gamla favoriter.

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 och 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

Kön ringlade sig lång, många stod i kö och väntade utanför 
Equmeniakyrkan. De flesta hoppades kunna göra några fynd. 
Under tiden som de väntade fick de möjlighet att köpa en kopp 
kaffe och en liten kaka.

Under hösten 2021 arrangerade vi den första barnloppisen i 
kyrkans lokaler och regi. På loppisen såldes begagnade barnklä-
der, leksaker och andra attiraljer som barn kan behöva. Det var 
ungefär 60 säljare som lämnade in kläder till loppisen.

Säljarna markerade sina kläder med ett tilldelat nummer och 
sedan fick de själva prissätta sina produkter. Varje säljare beta-
lade en summa för att få sälja sina grejer och dessa pengar gick 
sedan till kyrkans arbete för barn och ungdomar.

Köparna som står i den långa kön utanför släpptes pö om pö in 
i kyrkan för att restriktioner och avstånd skulle kunna hållas. 
Många var redo att kasta sig in lokalerna för att göra billiga 
köp. 

Köparna följde en gång genom kyrkan där kläder hade sorte-
rats och organiserats efter storlek och efter vilken produkt det 
var. När köparna hade tittat färdigt betalade de i kassan för 
samtliga prylar som de hade hittat. De som arbetade summera-
de köpet och sparade numreringen på de olika produkterna, så 
att varje säljare sedan fick betalt för sina sålda objekt.

Många köpare gick iväg glada och nöjda med stora påsar över-
fyllda med saker och kläder till sina barn. Samtidigt slussades 
nya kunder in i kyrkan. Detta var ett lyckat och bra koncept 
som återkommer nu i mars (se annons sid 6). 

Bra för miljön och bra för plånboken!

BARNLOPPIS I KYRKAN – HUR FUNKAR DET? 
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13 feb SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
Tema ”Följ med och se” Kristina Gustafsson 
predikar, Gunnar Gustafsson leder, 
Therese Uppman, Lisa Jörblad och Erika 
Bjurbäck sjunger, söndagsskola
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal.

20 feb SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst med nattvard
Tema ”Vägen framför andra vägar” 
David Lund predikar, Ida Elm och Ebba 
Rundqvist leder, Carina Wingård sjunger, 
söndagsskola
Gudstjänsten sänds även via närradion och 
församlingens Youtubekanal.

27 feb SÖNDAG
Kl 10:00 Tillsammansgudstjänst
Tema ”Att vara del av något större”
David Hjelmqvist predikar, Rebecka  
Eliasson leder, barnkören Smile sjunger.
Barnen är med i hela gudstjänsten.
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal.

1 mar TISDAG
Kl 19:00 Smågruppssamling
En inspirationskväll för alla som redan 
finns med i någon smågrupp men även 
för dig som är nyfiken och intresserad av 
att komma med i en. 

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

6 mar SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
Kristina Gustafsson predikar, Susanne 
Lennartsson leder, ungdoms-musikteam 
sjunger, söndagsskola
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal.

Kl 17:00 Ekumenisk bön
Enkel samling där vi ber för vår bygd och 
vårt land. Samlingen är denna gång i  
Equmeniakyrkan Hovslätt. 

8 mar TISDAG
Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla 
förbandsrullar till sjukhus i Kongo-
Kingshasa.

10 mar TORSDAG
Kl 15:00 Torsdagsträffen
”Hanna Cardelia öppnar eld” – en 
teaterpjäs om en märklig kvinna från 
Värnamo. Carina Jarlsbonde medverkar, 
servering 

12 mar LÖRDAG
Kl 19:00 Connect Ungdomsgudstjänst
Kvällsmöte med predikan av Lovisa Al-
mén och lovsångsteam
Arrangeras tillsammans med Equmeniakyrkan 
Region Öst

13 mar SÖNDAG
Kl 10:00 Tillsammansgudstjänst med 
förskolan Smultronet
David Hjelmqvist predikar, Anna-Karin 
Lägermo leder, Mia Hjelmqvist & Linnéa 
Schill sjunger, barnen från Smultronet, 
bibelutdelning. Barnen är med hela 
gudstjänsten. Insamling till pastors- och 
diakonutbildningen.
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal.

17 mar TORSDAG
Kl 18:00 Bönevandring Jönköping
En bönevandring i Jönköping där vi ber 
för vår stad och för möjligheterna att 
vara med och plantera nya församlingar  
i vårt närområde.
Arrangeras tillsammans övriga kyrkor i  
Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen

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

19 mar LÖRDAG
Kl 19:00 Konsert 
Martina Möllås och Ola Hedén  
tillsammans med lokal projektör.  
Se nedan, fri entré 

20 mar SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
Anders Linsmo predikar, Emma Heinevik 
leder, projektkör sjunger, söndagsskola 
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal.

22 mar TISDAG
Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla 
förbandsrullar till sjukhus i Kongo-
Kingshasa. 

26 mar LÖRDAG
Kl 10:00 Barnloppis
Försäljning av barnkläder, leksaker, 
babygrejer m m. Se sid 4 och 6

27 mar SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst med nattvard
Kristina Gustafsson predikar, Pär  
Martinsson leder, Ida Marklund och Lisa 
Forsling sjunger, söndagsskola 
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal.

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

1-3 apr FREDAG–SÖNDAG
HAPPY – ungdomskonferens
Kvällsgudstjänster, seminarier, talkshow, 
konsert m m.
Se vidare annonsering för detaljerat program

3 apr SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst HAPPY
David Hjelmqvist predikar, Rebecka  
Eliasson och ungdomar leder,  
Ann-Charlotte & Peter Jernberg m fl 
sjunger, söndagsskola  
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal.

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

VÄLKOMMEN TILL VÅRENS SAMLINGAR

KONSERT
MARTINA MÖLLÅS • OLA HEDÉN
KÖR SOM DU KAN VARA MED I (SE SID 3)

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

VARDAGSMÄSSA MITT I VECKAN

Ett tillfälle för stillhet, 
lyssnade, bön, 
förbön och nattvard. 

Varannan torsdag 20.00
Equmeniakyrkan Hovslätt 

Lördag 19 mars 19:00 • fri entré
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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

GRANPANTEN 2022
Equmeniascout hade i år treårs-jubileum för  
julgranspanten. Efter att ha delat ut lappar 
i alla samhällets brevlådor, delat lappar till 
granköparna vid ICA-nära och annonserat 
rikligt på anslagstavlor, instagram och face-
book fick vi möjligheten att hämta fler än 
180 granar i år!

Efter sammanställning av alla inlämnade 
adresser och planering av rutter och släpvag-
nar samlades ledarna vid Equmeniakyrkan.

Årets upplaga av ”granpanten” startade 
redan kl 15:00 då vi ville ta chansen att 
använda lite dagsljus för att kunna se alla 
granar som vi skulle hämta. Detta visade sig 
vara en bra taktik då det hade fallit snö som 
täckte en hel del granar som låg gömda  
bakom staket och soptunnor. Inte de under-
bara ”kungsgranarna” för de hade verkligen 
inte försvunnit eller tappat ett endaste barr 
utan höll sin form och storlek!

När våra snabba, unga ledarscouter hade 
fyllt upp våra släpkärror till bristningsgrän-
sen var det dags för transport till uppsam-

lingsplatsen, dvs flisstationen strax väster 
om samhället. Där kommer granarna att 
flisas upp och bli biobränsle framåt våren.

Nöjda kunde vi sedan återsamlas och enhäl-
ligt lova att vi återkommer nästa år och på 
ett miljövänligt och smidigt sätt, hjälper er 
alla med att återvinna er julgran!

Anders Elm Equmeniascout

Olle Oscarsson och Ida Elm, några av  
Equmenias entusiastiska granpantare. 

HAPPY!
• • •
1-3

APRIL

LADDA FÖR HAPPY 2022

Vi vill tro att pandemins grepp har släppt  
något i början av april och att vi kan anordna
ungdomsmöten i kyrkan. Vi är många som 
är laddade för att få visa Smålands ungdomar 
vad Hovslätt kan göra när vi lägger manken 
till, och hoppas på att kunna engagera både
 deltagare och ledare i församlingen. 

Om allt går som pla- 
nerat kommer vi den  
första helgen i april 
bjuda in ungdomsgrupper 
från Småland och södra Sverige för att hålla 
möten, aktiviteter och konserter tillsam-
mans. Arbetet började i januari med ett 
första möte och en grupp kommer att ses 
kontinuerligt för att bevaka pandemin och 
restriktionerna för att se vad som är möjligt 
att göra.

Jag hoppas på att kunna återkomma med 
uppdateringar och goda nyheter framåt, 
och att kunna skriva i maj-utgåvan av På 
Gång om vilken fantastisk ungdomshelg vi 
haft i kyrkan.

Ludvig Hjalmarsson ungdomsledare

Ungdomskonferensen Happy brukar samla många 
ungdomar för flera dagars gemenskap.

B A R N L O P P I S
Equmeniakyrkans bytardag
Lördag 26 mars 10-13

All betalning sker med swish. • Vi anpassar antalet besökare efter rådande restriktioner.  
Fika kommer att säljas till väntande i kö eller till den som är sugen.

• barnkläder
• leksaker
• barnsaker
• amningskläder
• babygrejer
• m m
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 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
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text: David HjelmqvistFRÅN BARNKÖREN I HOVSLÄTT  
TILL DE STORA MUSIKALSCENERNA

  F A K T A
 namn:  Simon Oscarsson
 ålder:  24 år
 familj: flickvännen Veronika,  
  föräldrarna Lovisa och Stefan,  
  syskonen Olle och Clara
 yrke: frilansande musikalartist, 
  jobbar även på restaurang 
 bor: Stockholm

Redan tidigt visste Simon Oscarsson att 
han ville satsa på musiken på något sätt. 
Det har nu lett honom till flera stora sce-
ner och föreställningar. Och det började 
med barnkören Tellus i Equmeniakyrkan 
Hovslätt... 

Simon är uppvuxen på Gräshagen, men 
familjen har hela tiden varit aktiva i  
Equmeniakyrkan Hovslätt, och Simon 
har funnits med i princip alla verksam-
heter i kyrkan här såsom söndagsskola, 
scout och barnkören Tellus (föregånga-
ren till nuvarande barnkören Smile). ”Jag 
har alltid sjungit, och mina föräldrar har 
också alltid sjungit i kör” berättar Simon.

När han gick på mellanstadiet började 
han ta sånglektioner, och på högstadiet 
valde han Junedalskolans musikprofil. 
Samtidigt gjorde Simon debut i sin första 
musikal – när han medverkade i Musik-
skolans uppsättning av musikalen Hair, 
som den yngste i hela ensemblen.

Men det har inte bara 
varit musik som har 
gällt för Simon. Under 
uppväxten var det 
även mycket idrott, 
inte minst fotboll i 
J-Södra. Och när han 
blev lite äldre spelade 
han amerikansk 
fotboll i Jönköping 
Spartans.

– Det kan tyckas som stora kontraster att spela 
amerikansk fotboll och samtidigt dansa balett. 
Hur har det varit att kombinera allt detta?

”Jag har fått med mig en stor trygghet 
hemifrån att gå min egen väg och följa 
mina drömmar. Även min krista tro har 
hjälpt mig att känna mig älskad och vär-
defull och att vara mig sjäv fullt ut”. 

Utöver musiken och idrotten har Simon 
också alltid varit mycket aktiv och enga-
gerad i kyrkan, ”Under många år var 
scout, och sen blev jag scoutledare. 
Under tonåren fick jag mina absolut 
närmsta vänner i kyrkan, vänner som 
fortfarande är mina närmsta vänner.”

På gymnasiet gick Simon Estetprogram-
met med musikinriktning på Per Brahe-
gymnasiet. ”Min sångpedagog stöttade 
mig mycket för att förbereda mig inför 
mina drömmar om att bli musikalartist” 

Efter studenten kom 
Simon in på Musikteater-
skolan i Bjärnum. ”Det 
blev en fantastisk för- 
beredelsetid inför att 
söka till Musikhög- 
skolan. Under det året 
satte vi bl a upp musi- 
kalerna Sisters Act, 
Wicked och Fame.”

Efter året på folkhögskolan 
i Skåne kom han in på 
musikallinjen vid Balett-  
akademien i Göteborg, 
som en av 18 personer av 
närmare 200 sökande, efter 
tre dagar av auditions. Som 
avslutning på utbildningen 
sattes musikalen Flashdance upp och 
Simon spelade en av huvudrollskarak- 
tärerna, Nick Hurley.

Under åren i Göteborg träffade Simon 
sin flickvän, Veronika, som gick i klassen 
över honom. ”Vi har varit tillsammans i 
dryfgt fyra år nu” konstaterar han,

I somras var Simon anställd 
på Astrid Lindgrens värld och 
spelade Lill-Klimpen i Ronja 
Rövardotter (som i den klassiska
filmatiseringen spelades av 
Tommy Körberg). Direkt efter 
en intensiv sommar flyttade 
Simon till Säffle, där han hade 
fått rollen som storebrodern 
Tony i musikalen Billy Elliott 
som pågick under hela hösten. 
Där spelade han bl a mot den 
välkända artisten och skåde-
spelerskan Petra Nielsen, som 
spelade balettlärarinnan. 

– Hur är det att var kristen i den     
miljön?

”Det finns en stor nyfikenhet kring  
existensiella frågor. Jag är väldigt glad 
och tacksam över att Veronika och jag 
kan dela tron tillsammans, det gör allt 
mycket lättare, att dela samma värde-
grund i livet. Däremot är det svårare att 
få till ett församlingsengagemang p g a 
väldigt speciella arbetstider. I Göteborg 
hann vi engagera oss lite grann i  
Betlehemskyrkan där vi trivdes väldigt 
bra.”

Simon har lite spännande nya projekt på 
gång, men i skrivande stund är allt inte 
helt klart, och i väntan på nästa projekt 
jobbar Simon på en restarang i Stock-
holm.

Vi tackar för pratstunden och önskar  
Simon och Veronika Guds rika välsignelser
inför kommande projekt.


