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Är korset svar på alla frågor?
När denna tidning delas ut börjar vi närma oss påsken.  Den mest centrala
och viktiga högtiden för oss kristna. Den handlar om en Gud som sänder sin
son till vår trasiga värld för att älska och rädda den och dig. Denne enkle
man Jesus, hur kan hans död på ett kors i Israel för över 2000 år sedan för-
ändra levnadsvillkoren för dig och mig idag? Det handlar om Tro. För mig
har det betytt så mycket. När världen jag lever i rasar runt mig, folk blir
sjuka, relationer går sönder och egoismen bara ökar - också i mitt eget liv –
då är det fantastiskt att ha en tro på någon som gör skillnad. Inte att Jesus
befriar mig från allt ont utan han bär mig igenom. Detta märkliga kors –
Inget jag helt förstår men jag ser dess verkan i mitt och andras liv. För ett
tag sedan fick jag gåva av några vänner. Ett kors att hålla i min hand – som
säger mig: Kennet din Gud går med dig, han älskar dig och kommer alltid
att göra det. Detta gäller alla – vilken annan Gud erbjuder detta? Till dig
som läser detta vill jag säga med Jesu egna ord: ”Kom till mig alla ni som
är tyngda av bördor, så skall jag skänka er vila” Är korset sva-
ret? Jag tror att om vi förstod dess kraft, så skull det
vara det. Men till vi gör det, så får det som hände på
korset vara en del av svaret på ensamhet, sorg, sak-
nad av kärlek, känslan av att inte duga, maktlöshet
osv. Låt korset bära dig och bär korsets mystik i
ditt hjärta.

Jag önskar dig en fin vår och
det bästa jag kan ge – Guds
välsignelse.

Kennet Heinevik

www.hovslattsmissionskyrka.se

Alltid färsk information! 
Fungerar även i läsplatta och mobiltelefon.

Upptäck vår nya hemsida!
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Kursavslutning onsdag 23 april kl 18.00

Konfirmation i
Missionskyrkan
Oscar Hansson och Paulina Klaar Ljunggren är två
ungdomar som valt att konfirmeras i Hovslätts Mis-
sionskyrka. Konfirmanderna träffas på tisdagar va-
rannan vecka. I år är det sju tjejer och sex killar som
ska konfirmeras i Hovslätt. Ledare är församlingsin-
spiratör Kennet Heinevik, ungdomsledarna Thomas
Ranström och Emelie Magnusson.
Oscar ville gärna konfas i Missionskyrkan för han

hade en kompis som skulle göra det. Han har också
gått på ”Superfreda” så han kände ledarna sedan
innan. 
För Paulina var det ett självklart val. Hon har gått

på förskolan i kyrkan och varit med i scout och ung-
domskör. Oscar säger att han knappt kunde någon-
ting om Gud och nu har han lärt sig väldigt mycket.
För Paulina har det känts att hon utvecklats i sin tro
och hon har fått fördjupa sig i bibliska frågor. 
Gemenskapen i konfirmationsgruppen är viktig.

Det är en härlig grupp, man hittar nya vänner och
fördjupar och utvecklar vänskapen tycker både Oscar
och Paulin. Och vi har jättebra ledare! 
Konfirmationsgruppen har varit på en hajk i Gra-

narp nu på vårterminen och senare i vår är det dags
för läger på Strandgården. Det är ett gemensamt
läger för Equmeniaförsamlingarna i Jönköpingsregio-
nen, och det är avslutningen på konfirmationsunder-
visningen innan det är dags för konfirmation under
helgen 24-25 maj.

Hovslätts Missionskyrka inbjuder dig som är född 2000 eller tidigare
till konfirmationsläsning under läsåret 2014-2015.

Informationsträff onsdag 3 juni kl. 18.30 i Hovslätts Missionskyrka.
Folder finns i Missionskyrkan. 

Konfirmationen är en möjlighet att fundera på vem man själv är, vad livet är
och också vem Gud är. 

Har du/ni frågor om konfirmationen i Hovslätts Missionskyrka är ni väl-
komna att höra av er till Missionskyrkan.

Församlingsinspiratör Kennet Heinevik 0708-25 45 65
Mailadress kennet.heinevik@hovslattsmissionskyrka.se

Är det teater? Föreläsning? 
Konsert? Folkbildning? Fotbollsmatch?
Döm själv när du har sett Globen, en timme om
människan, naturen och vår väg framåt. Magnus
Apelqvist och Per Bergström har under 30 år utvecklat sitt
eget sätt att berätta med tvära kast och humor.
Deras engagemang är natur, miljö och omställning till ett
hållbart samhälle.

Per är civilingenjör, låtskrivare och gitarrist, Magnus biolog
med intresse för ljud och bild. De undervisar båda i hållbar
utveckling på Högskolan för lärande och kommunikation i
Jönköping och fick 2010 Smålands Akademis Linnépris
för sina scenprogram.

Globen – en timme om människan,
naturen och vår väg framåt.
Bildande och roande program framfört i bild och ton.

Hålltider:
18.00 Utställning och café
19.00 Tellus sjunger. 
”Globen” ett program av Magnus Apelqvist och Per Bergström
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Temakvällar
försoningsfrågan

Försoningsfrågan var i fokus när
Svenska Missionsförbundet bilda-
des 1878 och samma fråga diskute-
ras i Equmeniakyrkan idag. Den
har splittrat den kristna kyrkan,
men utan tvivel också förenat.  
Försoningen fortsätter alltså att enga-
gera och spela roll. Med anledning av
detta erbjuder vi under våren tre te-
makvällar med fokus på försoningen

20 mars: Kärlek och vrede 
– Försoningen i bibeln med fokus
på GT   
Anders Linsmo

27 mars: Kärlek och vrede
– Försoningen i bibeln med fokus
på NT   
Jan Eirestål och Anders Linsmo 

3 april: Teologi och vardag
– Försoning idag  
Jan Eirestål

Barnomsorg
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.
Förskolechef: Carina Kiland, tel 31 06 92, 31 06 93 
Förskolan Smultronet, Björkbackavägen 2, 556 28 Jönköping 

www.forskoleinfo.com

Torsdags-
träffen
10 april, 13,00
Vårlunch med Ulla och Torsten 
Jan Eirestål

22 maj, 08.00
Vårutflykt
Samling kl 07.30

Bild från längesedan…

Hovslätts Missionskyrkas Söndagsskola 1952
På 1940 och 50-talet gick nästan alla barn i Hovslätt till söndagsskolan. Kl 9.30 anlände man uppklädd och fin för att samlas, först i
stora kyrksalen och sedan i olika klasser indelat efter ålder. Bilden som Ingvar Kiland har tagit en söndag 1952 visar småbarnsklasser
både pojkar och flickor. 
Nu har det gått mer än 60 år sedan bilden togs och samtliga är pensionärer. Lärarna och en av eleverna har dock avlidit.

Lärare i bakgrunden är Gerda Johansson och Stina Ljungberg. 

Fr.v.  Conny Bengtsson, Leif
Johansson, Leif Lindstam, Kjell
Persson, Krister Andersson
(skymd) Staffan Philipsson, Ulf
Lindstrand, Per-Olof Eskilsson,
Lars-Göran Davidsson, Hans-
Åke Eskilsson, Jan Lindstam,
Hasse Claesson, Gunilla
Helgesson, Jonna Johansson
(skymd) Inger Sandberg, Rose
Bernkrants, samt Ann-Britt
Sandberg.
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Välkommen
till samlingar i Hovslätts Missionskyrka!
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April
5 L 10.00 Ungdomsfrukost, Thomas

Ranström m.fl.

6 S 10.00 Gudstjänst med nattvard. 
Jan Eirestål. Per Martinsson. 
Sång av ungdomskören People.
Kyrkkaffe.

8 T Påskvandring tillsammans med
Hovslättskolans årskurs 3.      

10 T 13.00 Torsdagsträffen Vårlunch.
Medverkan av Jan Eirestål.

13 S 10.00 Gudstjänst Emelie Magnus-
son. Kennet Heinevik. Sång av Betty
Kiland. Medlemsintagning. Kyrk-
kaffe.

14 M 15.00 Arbetsmöte för Kongo.

Påskhelgen
17 To 19.00 Getsemaneandakt med natt-

vard. Jan Eirestål. 

18 F 10.00 Långfredagsgudstjänst
Jan Eirestål. Siv Lägermo. Sång av
Annika och Mattias Elm. 
Offer till Equmeniakyrkan Region
Öst.

19 L 14.30-16.30Andakter Gjutaren,
Hammargården, Smedjegården. Jan
Eirestål.

20 S 10.00 Påskdagsgudstjänst. Kennet
Heinevik. Sång av Annika Gustafs-
son. Kyrkkaffe.     

22 Ti 18.30 Sångövning. Alla sångare väl-
komna att öva inför framträdandet
på Hembygdsgården på Valborgs-
mässoafton. Vårens traditionella
sånger med Svenne Johansson.

19.00 ”Mot alla odds!” Laurentio
Pettersson. Ekumenisk samling i
Hovslätts Missionskyrka. Biljetter
säljs i kyrkorna i Tabergsdalen. 

23 O  18.00 Kursavslutning. Utställning
och café. 19.00 Tellus. Därefter ”Glo-
ben” Magnus Apelqvist och Per
Bergström. 

27 S 10.00 Gudstjänst Anders Linsmo.
Sång av Sofia Wissö. Offer till mis-
sion i Sverige. Kyrkkaffe.

28 M 15.00 Arbetsmöte för Kongo.

30 O 19.00 Vårkonsert med körerna,
Anders Elm, Jessica Göthberg, Ken-
net Heinevik. Servering. Därefter fac-
keltåg till Hembygdsparken.

Maj
4 S 10.00 Gudstjänst med nattvard. Jan

Eirestål. Jonas Bülow. Sång av Lovisa
Oscarsson. Kyrkkaffe.

6 T 19.00 Konfa/Familjefest

9-11 Spårarscoutläger

11 S 10.00 Gudstjänst Jan Eirestål. Leif
Stålhammar. Sång av Emelie och
Amalia. Kyrkkaffe.

14-18 maj Konfirmandläger på 
Strandgården. 

18 S 10.00 Gudstjänst med SKATTKAM-
MARENS VÅRFEST. Anders Linsmo.
Skattkammarens elever och ledare.
Medtag kaffekorg.

Direkt efter fikastunden Försam-
lingsmöte inför kyrkokonferensen i
Equmeniakyrkan. Konferensgåva till
Equmeniakyrkan.

22 To 07.30 Torsdagsträffens vårresa.

24 L 16.00 Konfirmationsavslutning
med nattvard. Lärare och deltagare
medverkar.

25 S 10.00 Gudstjänst med konfirma-
tionshögtid. Jan Eirestål, Ungdoms-
kören People, Kennet Heinevik, Eme-
lie Magnusson. Thomas Ranström.
Kyrkkaffe.

29/5 -1/6 Upptäckarscoutläger

Juni
1 S 10.00 Gudstjänst med nattvard.

Anders Linsmo, Sång av Eva och Mar-
tin Lägervik. Kyrkkaffe.

6 F 10.00-11.00 Bönesamling på Var-
kullen. 
9.30 Samling vid Pingstkyrkan. Med-
tag kaffekorg.

Pingsthelgen
8 S 10.00 Gudstjänst Kennet Heinevik.

Kyrkkaffe. Tack till Thomas Ranström
som slutar sin tjänst

Torsdagar kl 18.30 jämna veckor.

Bön
Kyrkan öppen för bön i andaktsrummet
Torsdagar kl. 10-11. Start den 6 februari.

KYRKSKJUTS
Vill Du ha bilskjuts till gudstjänster? Ring:
Gunnar Lantz: 036-753 17, 070-279 60 19  
Bengt Petterson: 036-70421, 073-816 63 53
Välkommen att kontakta någon av oss!

Fira Valborg på hemmaplan!
19.00  Vårkonsert
med körerna i Missionskyrkan.
Servering – varmkorv.
Därefter fackeltåg till Hembygdsparken.
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Välkommen 
till Equmenia 
i Hovslätt!
Skattkammaren 4-13 år
Ett fartfyllt och spännande
program med drama, sång,
musik och andra kul aktiviteter.
Söndagar kl. 9.45-11.20
Ann Forsling, 71 25 31

Barnkören Tellus åk 1-6
Sång på gång.
Onsdagar kl. 18.00-18.45
Pernilla Martinsson, 31 02 01

Spårarscout åk 2-3
En form av ”för-scout” med en
hel del skoj både ute och inne.
Torsdagar kl. 18.30-19.30
Mia Ruther, 769 90

Upptäckarscout åk 4-6
Häftig scouting såväl ute som inne,
lek och allvar, hajker och läger.
Måndagar kl. 18.30-19.45 
Robert Ruther 16 78 78

Äventyrarscout 
åk 7-9 måndagar
Henrik Saldner, 758 58

Ungdomskören People åk 7-
Gospel lovsång och annat.
Välkommen att sjunga i vår ung domskör!
Fredagar 18.30-19.45
Amalia Lägermo  31 03 30
Elina Wingård  755 21
Emelie Magnusson  0703-21 58 05

Superfredá 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 kl. 20.00-24.00 
Thomas Ranström 0704-44 18 83
Emelie Magnusson  0730-21 58 05

Avner åk 7-
Avner är spelgruppen för ungdomar åk 7
och uppåt. Tisdagar kl 18:00-21:15.
Andreas Rotzen, 18 67 84

För mer information kontakta:
Ordförande: Marika Thörewik, 
tel: 12 09 26

www.hovslattsmissionskyrka.se

Mer information:
www.equmenia.se

För tredje året i rad hölls Follow i Hovslätts
Missionkyrka mellan den 14-16 mars.

SMU Hovslätt har blivit
Equmenia Hovslätt!
Den 26 januari 2014, i samband med vårt årsmöte, blev SMU Hovslätt Equmenia Hovslätt. 
Namnbytet ändrar inget i vårt ungdomsarbetes inriktning mer än att vi tydligare vill knyta an till vår
nationella organisation som sedan flera år heter just Equmenia.
Gå gärna in på: www.equmenia.se

På fredagen började Follow med en kvällsguds-
tjänst där Josef Brengesjö predikade. Fredags-
kvällen avslutade med en talkshow som Jacob
Bjurenfalk hade förberett.
Follow fortsatte på lördagen med seminarier
som Josef Brenngesjö och Magnus Gnisterhed
hade hand om. 
Seminarierna började på eftermiddagen och

höll på fram till kvällen då gudstjänsten bör-
jade. Gudstjänsten hölls av Magnus Gnister-
hed, lördagskvällen blev lång med ”häng och
disco, där William Kallin mixade musik. 
Follow avslutades med att Sven Bengtsson

predikade. 
I år kom det sammanlagt 220 besökande till

Follow. De besökande kom från alla olika stäl-
len runt Jönköping Tenhult, Norrahammar
m.m. 
En härlig helg där man har chansen att möta

nya människor som har varit med om så olika
saker i sina liv, en chans att möta sig själv. Men
framför allt, en chans att möta Jesus. 

Lisa Axelsson
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Sveriges ägar ledda företag väljer oss.

Skolgatan 25B, Jönköping, Tel 036-30 54 50 www.grantthornton.se

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

ENOTECH
Norra Hökhultsvägen 11
556 26 Jönköping
Tel 036-31 05 00

Paul Axelsson

Roland Malmberg
Helena Pettersson

Rolf Gabrielson
Pia Johansson

Tel 036-71 04 15
Barnarpsgatan 31  
553 16 Jönköping
JOUR DYGNET RUNT  

Tel 036-13 05 60
Rosenborgsgatan 29 A

561 31  Huskvarna
JOUR DYGNET RUNT 

Av Sveriges Begravnings byråers Förbund auktoriserade begravningsbyråer.

www.begravningstjanst.com info@begravningstjanst.com

Handla hos oss

i Hovslätt.

Personligt och

med kvalité

– en god idé!

Öppet för dig 8-21
alla dagar

Vill du också
synas här?
Kontakta Magnus Gustafson

0705-86 28 88

Solåsen, Jönköping. Tel. 036-12 29 00

Bangårdsgatan 23, 553 03 Jönköping. 
Samma fastighet som Erikshjälpen.

Öppet: Vard 10-18, Lörd 10-14, Sönd 8 sep 12-16

Bangårdsgatan 23, 553 03 Jönköping
Samma fastighet som Erikshjälpen.

Öppet: Vard. 10-18, lörd. 10-15, sönd. 12-16
www.kilandsmattor.se

Bangårdsgatan 23, 553 03 Jönköping
Samma fastighet som Erikshjälpen.

www.kilandsmattor.se
Öppet: Vard. 10-18, lörd. 10-15, sönd. 12-16

P å G å n g
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TISDAG 22 APRIL 2014 KL 19
HOVSLÄTTS MISSIONSKYRKA
Björkbackavägen 2

Att lyckas 
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