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I samband med en gudstjänst i september hade
vi den stora glädjen att hälsa 13 nya medlemmar välkomna till Hovslätts Missionsförsamling!
Begreppet medlemskap kan ju upplevas som ett
lite märkligt uttryck i den kristna gemenskapen…
Vem är medlem i Hovslätts Missionsförsamling? Är det de som står med i medlemsmatrikeln? Är det de som firar gudstjänst i kyrkan?
Är det de som är engagerad i scouterna, någon
kör eller någon annan verksamhet som vi bedriver? Är det de som ser Missionskyrkan i Hovslätt som sitt andliga hem?
I matrikeln har vi i nuläget nästan 400 medlemmar. Många är engagerade i det myller av
liv som finns i församlingen. Några har av olika
anledningar inte möjlighet att finnas med så
mycket. En del av dessa bor på annan ort. Samtidigt finns det många som är delaktiga i gudstjänster och i annan verksamhet utan att stå
med i matrikeln.
Vi kan ha olika tankar och funderingar på vad
det innebär att vara medlem i en kristen församlingsgemenskap.
För mig blev det en aha-upplevelse när jag
nyligen insåg att man kan dela upp ordet
”medlem” i två ord, ”med-lem”. I 1 Kor. 12:27
står det: ”Ni utgör Kristi kropp och är var för sig
delar av den”. I äldre bibelöversättningar står
det istället att vi är lemmar i Kristi kropp.
Precis som många av oss har med-arbetare på
våra arbetsplatser, så får vi som vill vara medlemmar i Hovslätts Missionsförsamling.
Jag tänker att vi som vill tillhöra Hovslätts
Missionsförsamling får vara som olika kroppsdelar, med våra olika funktioner och talanger.

Och vi får på olika sätt, i ord och i handling, försöka gestalta Jesus i vårt samhälle. Vi får helt
enkelt vara med-lemmar i Kristi kropp.
Vad innebär detta på ett begripligt språk?
Det innebär att vi kan få vara en utsträckt hand
till någon som ligger ner. Det innebär att vi kan
få vara ett lyssnande öra till någon som behöver
prata. Eller ett varmt leende till någon som är
nedstämd. Och så vidare.
Varje kroppsdel (med-lem) är viktig för att
kroppen (församlingen) ska kunna fungera.
Vi vill vara en kyrka för hela livet, där mötet
med Jesus förvandlar mig, dig och hela världen!
David Hjelmqvist

Hovslätts Missionsförsamling
Plusgiro: 17 16 17-4
Bankgiro: 466 78 38
Swish-nummer:1232826725
Equmenia, Hovslätt (tidigare SMU)
Plusgiro: 44 78 39-2
Internet:
www.hovslattsmissionskyrka.se
Distriktets hemsida:
www.og.missionskyrkan.se
Hovslätts Missionskyrka en del av:

www.equmeniakyrkan.se

David Hjelmqvist, vår nya pastor
och föreståndare, har inlett sin
anställning med att försöka hälsa
på och bekanta sig med medlemmarna i församlingen. Han har
börjat högst upp i åldrarna och
har redan hunnit beta av en stor
grupp av kyrkfolket. Målsättningen är att gå vidare och att
lära känna så många som möjligt.
Kanske kan han även nå en del
andra och nyinflyttade hovslättsbor. En ambition så god som
någon!

PåGång–redaktionen:
Mia Thörn, Svante Kiland,
Elisabeth Karlsson, Susanne Lennartsson
Ansvarig utgivare: David Hjelmqvist
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Upptäck vår nya hemsida!

www.hovslattsmissionskyrka.se

Förskolan Smultronet 25 år 2014
I 25 år har församlingens egen
förskola Smultronet funnits! Det
firades med ett ”öppet hus” och
tårta den 30 augusti.
Vi startade 1989 med 10 barn och
tre pedagoger. Sen dess är det 160
barn som passerat och varit
”smultronbarn” under några år.
Förskolan har vuxit och 2010 fick vi
fler lokaler och avdelningen Pärlan
startade. Nu är det 2 avdelningar
med 40 barn och 10 pedagoger.
Dessutom har vi en egen kokerska
som lagar all vår goda mat. Något
som uppskattas av både barnen
och deras föräldrar.

Vi bad några som gått på smultronet genom
åren att berätta nåt de särskilt minns
Emanuel:
”Smultronet var fantastiskt
kul, vad jag kommer ihåg i
alla fall. Jag minns spännande hacker/dagar på Jäbo
som kändes som stora äventyr. Men också spännande
torsdagar (?) uppe i kyrksalen med berättelser från Bibeln.”
Jacob:
”Det var en trevlig stämning
och fantastisk personal.
Dessutom var det mycket god
mat. En fantastisk tid helt enkelt!”

Vår egen kokerska.
Alltid hemlagad mat på Smultronet!
Clara
”Jag kommer ihåg att jag
hade väldigt roligt med
kompisarna i de små rummen där vi lekte. Sen
minns jag lite lätt när vi
träffade ett troll i skogen,
som jag väldigt gärna ville
ta reda på vem det var...”
1989

2004

2010

Maja
”Mitt starkaste minne från
Smultronet är nog att vi var
de första med teckenspråk,
mitt var choklad. Jag är lika
galen i choklad idag som jag
var då.
Det är roligt hur mycket
man kommer ihåg när man
tänker på det. T.ex. kön till
datorn för att spela spel, jag
själv spelade inte, jag tittade bara på.
Jag kommer också ihåg en 1:a april när fröknarna
hällde grön karamellfärg i mjölken och sa att det var
gurkmjölk, jag vägrade dricka.
Men det bästa jag har kvar från Smultronet är
mina fortfarande jätte bra vänner som Elin, Emil och Jacob. Vi
är fortfarande vänner och förhoppningsvis ett bra tag till!”
Pauline
”Att få gå på Smultronet i 4 år
(2001-2005) var verkligen en
ära. Det var såå underbart!
Smultronet hade/har världens snällaste och underbaraste personal. Maten ska vi inte ens tala om för den
var helt FANTASTISKT (Jag saknar era soppor något
enormt) Tack för alla upplevelser och alla saker jag
har lärt mig tack vare er!”

PåGång
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Kyrkhjälpen i
Jönköping
Hjälpverksamheten Hjärta till Hjärta
skriver i sitt senaste nyhetsbrev om
romernas situation i Europa.
”Romerna är Europas största minoritet men
också den mest diskriminerade. Utbildningsnivån är lägre än för övriga européer,
arbetslösheten högre, hälsan sämre och
förväntad livslängd kortare. Runt om i Europa förvägras romerna rätten till skolgång, arbete, bostäder och sjukvård. De
senaste åren har tiggeri dykt upp på våra
gator och torg. Vi är inte riktigt vana att se
tiggare på våra gator och det har lett till
mycket ryktesspridning kring dem. En del
röster har höjts för att förbjuda tiggeriet
och många tror att det är organiserad maffiaverksamhet. Tiggeriet och den desperata
migrationen är uttryck för de problem och
det utanförskap som många romer i Rumänien och Bulgarien lever i. För många av
dem handlar tiggandet om kortsiktig överlevnad.”
Jag blir berörd och känner att jag vill hjälpa
tiggarna men vet inte riktigt hur. Det kan
kännas otillräckligt att lägga några mynt i
en pappmugg hos en tiggare på väg in till
ICA Maxi.
Kyrkhjälpen är namnet på Jönköpings
kristna råds satsning för de tiggande ro-

Torsdagsträffen
13 november kl 15.00
Mission bland pygméfolket i
Burundi. Marion Pettersson.

11 december kl 10.00
Lucia med Smultron-barnen och Hovkören.

merna i Jönköping och Huskvarna. I augusti hade Jönköpings kristna råd ett informationsmöte för alla som var intresserade
av att arbeta som volontärer. Då bildades 8
volontärgrupper med ca 10 deltagare i
varje grupp. I Jönköping upplät pingstkyrkan sina lokaler och i Huskvarna är det
Frälsningsarmens lokaler som används, för
att kunna ta emot romerna. Varje tisdag
och torsdag morgon mellan klockan 8.0010.00 kan romerna få frukost, det erbjuds
dusch och de kan få rena kläder. I Huskvarna erbjuder man samma sak men då är
det måndag och onsdag istället. Det är 1224 romer som kommer till pingstkyrkan
varje vecka. Sedan en månad tillbaka har
man även öppet på söndagar i Pingstkyrkan. De välkomnas också till gudstjänst
efter söndagsfrukosten. Ibland finns rumänsk tolk.
Lena Glänneskog som sedan några år
tillbaka är medlem i Hovslätts Missionsförsamling kände att detta var ett sätt för
henne att göra nytta. Lena har jobbat 40 år
som socionom och varit i kontakt med utsatta människor på många olika sätt.
Detta kändes inte på något sätt främmande för mig, säger Lena.
Lena är nu gruppledare för två av grupperna som arbetar i pingstkyrkan.
- Det är viktigt att visa medmänsklighet och Jesu kärlek till dessa medmänniskor, säger Lena.
Vill du vara med och göra skillnad?
Vill du skänka kläder så går det bra att
göra det till Erikshjälpen i Jönköping eller
till Myrorna i Huskvarna som sedan för-

5 nov kl 19.00

Bibelstudium

Välkommen att vara
med och sjunga med
Adan Brown!

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
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Elisabeth Karlsson

tid för tankar…
”Jag, en människa
- Guds avbild eller resultatet
LEIF CARLSSON
av ren slump?”
Lyssna till
Leif Carlsson,
lektor i religionskunskap på
Högskolan i
Jönköping

med Jan Eirestål

Övningstider. Se programmet.
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medlar kläder till Kyrkhjälpen.
Vill du skänka hygienartiklar så behövs
det små duschflaskor, engångsrakhyvlar,
tandborstar och tandkräm.
Örngott och ficklampor behövs också.
Talar du rumänska eller känner någon
som gör det och som kan tolka på gudstjänsterna är du välkommen att höra av
dig.
Hygienartiklar, örngott och ficklampor
kan lämnas i Pingstkyrkan de tider som volontärgrupperna är där. Eller hör av dig till
Lena på telefon 0703520544 om du vill
hjälpa till med något! Catharina Lindvall
finns som volontär i Huskvarna och hennes
telefonnummer är 0703232179.
Kyrkhjälpen har också ett postgiro
3 7109-6 och ett bankgiro 545-6546 där
du kan sätta in en gåva till sådant som behövs för en del omkostnader.

i Slättenkyrkan, Norrahammar
TISDAG 18 NOVEMBER 2014 KL 19
Inget inträde. Kollekt.

Kyrkorna i Tabergsådalen i samarbete med studieförbunden Bilda och Sensus

Välkommen

till samlingar i Hovslätts Missionskyrka!
26 Okt SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
David Hjelmqvist, Berthil Johansson. Sång
Susanne Lennartsson och Sarah Johansson.
Missionsinformation. Kyrkkaffet till missionen.
27 Okt MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo.

13 Nov TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.

29 Nov LÖRDAG
Equmenias Julmarknad (F.d. SMU)

13 Nov TORSDAG
KL 15.00 Torsdagsträffen
Marion Pettersson.

30 Nov SÖNDAG
KL 10.00 Adventsgudstjänst
David Hjelmqvist, Ann Charlotte Jernberg.
Sång av ”Adventskören”. Adventskaffe.

KL 18.30 Stickcafé.

KL 18.30 Stickcafé.

15 Nov LÖRDAG
Kördag med Adan Brown.
Hålltider: 10.00-13.00, 14.30-17.00.
Fika och frukt till självkostnadspris, lunch
ordnas på egen hand.

NOVEMBER

KL 19.00 Konsert med SingNum m.fl. och
Adan Brown. Kennet Heinevik.

30 Okt TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.

1 Nov LÖRDAG
KL 10.00 10.00 Gudstjänst med nattvard
Jan Eirestål, Ingegerd Ohlander. Sång av
Annica och Mattias Elm. Tacksägelse för de
under året hemgångna. Kollekt till Equmeniakyrkan, region öst.
2 Nov SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
David Hjelmqvist, Helena Kallin. Emil och
Viktoria Bülow. Närradiosändning. Kyrkkaffe.
5 Nov ONSDAG
KL 19.00 Bibelstudium med Jan Eirestål
6 Nov TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.
9 Nov SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Samuel Drewitz, Jonas Bülow. Barnvälsignelse. Sång Ingela Nylén och Anneli
Björkbrant. Kyrkkaffe.
10 Nov MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo.’
11 Nov TISDAG
KL 19.00-21.00 Sångövning inför kördagen
med Adan Brown 15 nov.

KYRKSKJUTS

16 Nov SÖNDAG
KL 10.00 10.00 Gudstjänst
Anders Linsmo. Sång av Andreas Lägermo.
Kyrkkaffe.
18 Nov TISDAG
KL 19.00 Tid för tankar - Vad är en människa i Slättenkyrkan, medverkan av Leif
Carlsson.
20 Nov TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
22 Nov LÖRDAG
KL 14.00 Andakter på Gjutaren, Hammargården och Smedjegården.
Daniel Lundstedt och sånggrupp.
23 Nov SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med nattvard
Kennet Heinevik. Sång av Carina Wingård.
Kyrkkaffe.

DECEMBER
4 Dec TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.
6 Dec LÖRDAG
KL 18.00 Julkonsert
Medverkan av församlingens körer. David
Hjelmqvist.
7 Dec SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med nattvard
Emelie Albervik, David Hjelmqvist. Sång
Daniel Lundstedt. Kyrkkaffe.
11 Dec TORSDAG
KL 10.00 Torsdagsträffens luciafest
Smultronbarnen och Hovkören medverkar.
14 Dec SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med Skattkammarens julfest. David Hjelmqvist, barn och
ledare. Kyrkkaffe.
18 Dec TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.
21 Dec SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Anders Linsmo. Kyrkkaffe.

24 Nov MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo
25 Nov TISDAG
KL 18.30 Sångövning inför advent.
”Adventskören”
27 Nov TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet.
KL 18.30 Stickcafé.

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!

Julkonsert
Medverkan av
Missionskyrkans körer
m.fl.
Hovslätts Missionskyrka
Lördag 6 december kl 19.00

Torsdagar kl 18.30 jämna veckor.

Fri entré. Insamling till Equmenias och Missionsförsamlingens
arbete i Hovslätt.

PåGång
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Helgen 3-5 oktober var det dags igen för spelgruppen Avners årliga spelläger KonventE.

Välkommen
till Equmenia
i Hovslätt!
Skattkammaren Från 4 år
Ett fartfyllt och spännande
program med drama, sång,
musik och andra kul aktiviteter.
Söndagar kl. 10.00-11.20
Ann Forsling, 71 25 31
Barnkören ”Smile” 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

Vi började med spelkväll under fredagskvällen gemensamt med Superfreda med spel
och lekar. Det är en härlig grupp med ungdomar och vissa som hade missat att det var
dags för spelhelg fick upp suget och det blev
lite påfyllning runt spelborden. Vi hade en
andakt tillsammans om vikten av Jesus död
och uppståndelse och att det gör att vi har
tillgång till förlåtelsen.
Lördagen bjöd på lekar och en hel del spel för de
som så önskade. Det blir lite mer spring till och
från när man är kvar i kyrkan, inte minst provianteringsrundor till Konsum/Ica, men ger även ett
överflöd av tillgängliga lokaler. Det blev nästan
lite ödsligt stundtals trots att vi var ett tjugotal
personer. Mest energi gick åt till att leka maffia
och försöka lista ut vem som hängde ihop i vilket
lag och vilka man kunde lita på. Skapelsens
under blev andaktens tema och att detta tillsammans med Jesu död och uppståndelse egentligen
skapar den grund som gör att vi kan tillhöra
Jesus.

Båda kvällarna blev ovanligt tidiga, lite för att
gruppens medelålder har sjunkit det senaste men
även för att det har varit ganska intensivt med
mat, spel och andakter som fyllt dygnen till bredden. Efter söndagens gudstjänst där konfirmanderna hälsades välkomna fortsatte vi ett tag till
och avslutade vid fyratiden lagom möra och
glada. Det är härligt att kunna samlas så många i
spridda åldrar. En del vill bara komma och vara
med och andra kan knappt spela färdigt ett spel
innan de påbörjar nästa. Att samköra med Superfreda och vara i kyrkan gjorde det möjligt för
dem som inte har koll på vad vi gör att se och
hänga med. Dock saknade vi Granarpsstugans
mysighet, sprakande eld och lite mer kompakta
boyta. Klart är i varje fall att vi hade en kul helg
tillsammans och att det definitivt blir fler spelläger framöver.
Andréas Rootzén

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
Per Josefsson, 070-536 76 40
Superfredá åk 7Superfreda' 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
Emelie Albervik: 0730-21 58 05
Isak Bojestig: 0730-27 38 54
Avner frånåk 6
Avner är spelgruppen för ungdomar åk 7
och uppåt. Tisdagar kl 18:00-21:00.
Andreas Rootzen, 18 67 84
För mer information kontakta:
Ordförande: Marika Thörewik,
tel: 0733-24 49 62
www.hovslattsmissionskyrka.se
Mer information:
www.equmenia.se

SMU Hovslätt heter nu
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
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Helena Pettersson, Paul Axelsson,
Roland Malmberg, Pia Johansson

Tel 036-71 04 15 dygnet runt
Barnarpsgatan 31, 553 16 Jönköping
Av Sveriges Begravningsbyråers Förbund auktoriserad begravningsbyrå

Öppet för dig 8-21
alla dagar

•
•
•
•
•

Solåsen, Jönköping. Tel. 036-12 29 00

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

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

Sveriges ägarledda företag väljer oss.
Bangårdsgatan 23, 553 03 Jönköping.
Samma fastighet som Erikshjälpen.
Öppet: Vard 10-18, Lörd 10-14, Sönd 8 sep 12-16
Skolgatan 25B, Jönköping, Tel 036-30 54 50 www.grantthornton.se

Vill du också
synas här?
Kontakta Magnus Gustafson
0705-86 28 88

Bangårdsgatan 23, 553 03 Jönköping
Öppet: Vard. 10-18, lörd. 10-15, sönd. 12-16
www.kilandsmattor.se
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Det händer i Missionskyrkan
Superfredá 3 oktober
I fredags stod det lek- och spelkväll på schemat på Superfredá just
för att knyta an till Konventet som fortsatte resten av helgen. Halv
åtta träffades vi ledare som var här denna kvällen, gick igenom lite
saker och sedan lade vi kvällen i Guds händer genom bön. Kl 20
började alla ungdomar att trilla in i kyrkan, för då börjar nämligen
fikat att serveras. Fikat görs i ordning av olika församlingsmedlemmar varje fredag och är den naturliga starten för kvällen.
Ungefär 40-50 ungdomar kom till denna kväll lagom till att vi
spred ut oss i hela kyrkan för att spela brädspel av alla möjliga slag.
Jag hamnade vid ”Rappakalja” med sju andra och det blev en kväll
fylld med flummiga idéer och skratt.
När klockan blev tio möttes vi alla till en andakt i kyrksalen. Andakterna i höst anknutits till olika företags slogan, som tex ”Panasonic-ideas for life” eller ”Apple – think different” . Just denna
fredag hängde andakten istället ihop med en serie av andakter som
Andreas Rootzén höll under KonventE. Så andakten handlade om
hur korsfästelsen gick till mer praktiskt sett. Vi fick känna på ett par
spikar och få försöka föreställa oss den enorma smärta de måsta ha
orsakat.
Efter andakten öppnar vi vår kiosk för de som vill stanna kvar
längre in på natten. Där får alla ungdomar möjlighet att köpa sig
lite gott att äta, medan de springer runt och hittar på allt mellan
himmel och jord. Just denna kväll avslutades med en omgång av
det klassiska rollspelet ”maffia”. Ett spel där alla får varsin roll och
varsitt uppdrag att fullfölja. Mycket spännande!
En väldigt lyckad fredagskväll på alla sätt och vis. Välkomna hit i
fortsättningen!
Isak Bojestig, ungdomsledare
Bibelutdelning till alla konfirmander
I drygt en månads tid har vi nu träffat våra nya konfirmander i
Hovslätts Missionsförsamling, men nu under söndagens gudstjänst
var det äntligen dags för dem att presenteras för församlingen.
Först presenterades vi åtta ledare som håller ihop årets stora konfagrupp. Sedan fick alla konfirmander komma fram och visa sig för
alla. Även fast det bara var 24 av våra 26 konfirmander på plats, så
täckte de nästan hela framdelen i kyrkan. Vi ledare delade ut varsin
bibel till alla i gruppen och sedan bad vi för detta konfirmandår
som bara har börjat.
David Hjelmqvist predikade denna söndag kring modeordet
”YOLO” som betyder ”du lever bara en gång”. Ett ord som är väl
etablerat bland alla yngre i dagens samhälle, men som ofta hänger
ihop med att man gör dumdristiga saker. Denna predikan kom istället fram till att man ska utnyttja sitt enda liv till att göra något bra
utav det. Ett budskap som träffade såväl konfirmander som de
andra gudstjänstbesökarna.
För varje konfirmand har en person ställt upp för att be för den
konfirmanden under hela det här året. Under kyrkfikat efter gudstjänsten presenterade sig många av dessa förebedjare sig för sina
konfirmander. En fin gest som knyter an
den unge med en äldre i en gemenskap
under det här läsåret.
Isak Bojestig
Ungdomsledare i Missionskyrkan

Snart är
det dags!

Jul
mark
nad
Lördag 29 november kl 14.00
i Hovslätts Missionskyrka

Teater för barnen.
”Pelle Svanslös”
Förköp av biljetter:
Se hemsidan: www.hovslattsmissionskyrka.se

Café med mängder av
hembakat.
Lotterier, handelsbod,
korvgrillning, bokloppis, TVspelsutmaningar, Pimpelfiske,
Godis, ”Trerätters på samhället”
mm.
Dragning på stora
julmarknadslotteriet

All behållning går till Equmenias
ungdomsarbete i Hovslätt.
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