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Hela livet är en balans mellan att drömma &
vänta och samtidigt att leva här & nu. Ibland tar
längtan överhanden och ibland nuet.

För mig som nybliven pappa till en liten dot-
ter blir jag ofta påmind om denna balans-
gång… Å ena sidan att längta efter en hel natts
sömn, å andra sidan att vara tacksam för den
fas som hon är inne i just nu, som inte kommer
tillbaka igen. 

Jag tror att många av oss kan känna igen sig i
den beskrivningen på ett eller annat sätt. Kan-
ske längtar du till sommaren och värmen? Men
glöm inte att stanna upp och lyssna in fåglarnas
kvitter som vittnar om att just värmen är på
väg. Eller krokusarnas och snödropparnas prakt
som också påminner oss om att våren är här!

Kanske räknar du ner veckorna till semestern,
och drömmer dig bort? Risken är då att du
glömmer att ta till vara på vardagens små ljus-
glimtar.

Jag tror att det är viktigt att drömma och
längta efter saker som ska komma. Men om det
får ta för mycket fokus, så glömmer vi lätt bort
att leva i nuet, och då missar vi en stor del av
livet. 

Och om vi bara lever i nuet, så kanske vi slu-
tar att vara kreativa och visionära. Jag hörde ett
tänkvärt citat i en predikan: ”Den som aldrig
har byggt ett luftslott kommer aldrig heller att
bygga ett riktigt slott”. Utan drömmar blir inga
drömmar heller förverkligade. 

Kristen tro är också en balans mellan att
drömma & vänta och samtidigt att leva här &
nu. Under vissa perioder av historien så har det
varit mycket fokus bland kristna människor att
längta till himlen. Nästan så att man har glömt

bort livet här på jorden. Och i vissa perioder så
har kyrkan haft så mycket fokus på livet här på
jorden, att man nästan har glömt bort löftet om
att livet inte tar slut när vi dör. 

Jag tror inte att det är bra att hamna i något
av dessa diken. Livet är en gåva. En gåva från
Gud till oss. Jag tror att Gud vill att vi ska leva
livet fullt ut. Vi är satta att vara ljus i den här
världen, och vårt uppdrag är att göra världen till
en lite vackrare plats, genom att låta Guds ljus
reflekteras genom våra liv. Samtidigt är det ett
fantastiskt löfte som Gud har gett oss. Att
döden inte är slutet. Utan att döden bara är
början på ett liv i evighet tillsammans med Gud.  

Min dotter har för mig blivit en påminnelse
om denna balansgång. Samtidigt som jag vän-
tar på att hon ska kunna sova en hel natt så vill
jag ta till vara på varje dag av hennes utveck-
ling, och se hur hon växer steg för steg. 

Vad längtar du efter? Vad drömmer du om?
Och vad är din uppgift idag? 

Med önskan om Guds välsignelser både i vän-
tan och i nuet.

David Hjelmqvist

Väntan och nuet

Tillsammanshelg på Strandgården 
4-6 september.

En helg fylld av gemenskap, undervisning med Leif Carlsson, god mat,
guds tjänster och mycket annat.

Var med och gör denna helgen till en god uppstart för höstterminen.
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Skolprojekt i Valea Seaca
I oktober 2014 gjorde Jönköpings Posten
tillsam mans med SAM-hjälp en resa till området
runt Bacau. För att kunna göra bra intervjuer
krävs en duktig och effektiv tolk och genom
rekommen dationer kom vi i kontakt med en
man med namn Marian Paduret. Han visade sig
fungera alldeles utmärkt som tolk och dessu-
tom visade det sig att han var en målinriktad
pastor med många visioner. Dessutom är han
ledare i en hjälporganisation som arbetar med
olika sociala projekt som är riktade till barn och
ungdomar. När han berättade om ett skolpro-
jekt som pågått sen 1,5 år tillbaka i en av sta-
dens skolor bad vi genast att få göra ett
studiebesök där och få mer information om det.

Tillsammans med denna kontakt och hjälporganisa-
tion började SAM-hjälp att dra upp planer och
riktlinjer för ett skolprojekt i Valea Seaca. Det är en
by fyra mil utanför staden Bacau i nordöstra delen av
Rumänien. Från den byn är det många vuxna som
tagit sig till Sverige för att tigga och många är just i
Jönköpingstrakten. 

Efter överenskommelser med borgmästare och
skolledning kallades föräldrar till informationsmöte
och redan i början av februari var alla förberedelser
klara och ett nytt skolprojekt kunde startas. 

Syftet med skolprojektet:

• Stimulera för att fullfölja sin skolgång och för-
hoppningsvis vilja utbilda sig vidare.

• Öka självförtroendet och stärka självbilden.

• Ge lika villkor för eleverna genom extra stöd för
dem som inte har stöd hemifrån.

• Göra skolan rolig!

SAM-hjälp har upplevt ett stort stöd från
många svenskar som är villiga att stödja projekt
för romernas barn hemma i deras hemländer.
Ett av de viktigaste områden i arbetet med att för-
ändra romernas situation är utbildning. Många av de
vuxnas grundproblem är just att inte kunna läsa eller
skriva. Vilket gör att det är näst intill omöjligt att ta
sig in på arbetsmarknaden.

SAM-hjälp tror att skolprojekt är ett hållbart, lång-
siktigt sätt att hjälpa romerna.

För att driva ett bra skolprojekt krävs pengar för
att täcka kostnader för:

• Samordnare som är motiverad och målinriktad. 

• Utbildade lärare.

• Skrivmaterial.

• Pedagogiska hjälpmedel för stimulerande under-
visning. 

• Mellanmål till barnen.

Du behövs som understödjare till detta projekt!

Gatubilden i Jönköping är 
förändrad sedan några år. 
Vid nästan varje affär sitter idag en tiggare, en tiggare som i
sitt hemland har mycket svårt att få livet att gå ihop. Många
av oss lägger där en slant.

Hovslätts missionsförsamling har beslutat att stödja det skol-
projekt som sedan februari 2015 pågår i byn Valea Seaca i Ru-
mänien. 

Vårt mål är att under våren samla in 25.000:- till detta ändamål
och vidarebefordra dessa medel till SAM-hjälpen.

Vill du också vara med Hovslätts missionsförsamling och
stödja detta projekt?

Betala då in pengar på något av följande sätt:

Plusgiro: 17 16 17 – 4
Bankgiro: 466 78 38
Swishnummer:1232826725
Märk: Skolprojekt i Valea SeacaMer information om SAM-hjälp: www.samhjalp.se
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Torsdagar kl 18.30 jämna veckor.

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

Tid för
tankar
Tabergs Missionskyrka 
25 april kl. 10,00, direktor Stefan
Gustafsson, Evangeliska Alliansen.
Ämne ”Tro och vetenskap”, föreläs-
ning följd av ett estradsamtal om
kopplingen mellan tro och vetenskap
mellan Stefan Gustafsson, Magnus
Appelqvist, biolog och Håkan Bredin,
samhällsvetare. Servering mellan pro-
grampunkterna.

Ungdomskören 
startar igen!
Ny ledare: Mia Hjelmqvist. Övning onsdagar kl 19.00. 
Tel 0737-70 90 14

Söndagen den 19 april kl. 19.00 
Konsert med vokalensemblen Intakt. Fri entré.
Vokalensemblen bildades hösten 2013 vid Liljeholmens Folkhögskola
och består av sex personer som sjunger acapellasång.
Repertoaren är väldigt bred - allt ifrån jazz och sväng till det lite mer
lugna och finstämda.
Intakt har flera kopplingar hit till Hovslätt, bl.a. genom Sara Saldner
som har en del av sin släkt här.
Gruppen kommer även att medverka i förmiddagens gudstjänst.
Välkommen på en fantastisk konsert!

Upplev gemenskapen i en av va� ra olika

SMÅ� GRUPPER
"Dela det stora livet i den lilla gruppen, 
dä� r tron får tid att växa”
För kontakt och information: 
Mats Ringqvist tel. 036-19 09 10

Konsert med vokal-
ensemblen Intakt

Under 5 söndagar med start den 12
april kommer vi att ha en temaserie
om BÖN i våra gudstjänster. Vi kom-
mer att lyfta olika aspekter av bön
under dessa söndagar. Varmt välkom-
men!

12 april predikar Anders Linsmo om bön
utifrån Psaltaren, att bön ofta är både
lovsång och klagan samtidigt.

19 april predikar Emelie Albervik om
överlåtelsebönen, att lägga sig själv och
allt man bär på i Guds händer.

26 april predikar Kennet Heinevik om
skillnaderna och likheterna mellan per-
sonlig bön och offentlig bön.

3 maj predikar David Hjelmqvist om för-
bön för våra medmänniskor och bön för
vår värld.

10 maj predikar Björn Bergman om för-
hållandet mellan vår bön och våra olika
Gudsbilder.

Varmt välkommen till dessa gudstjänster,
söndagar kl. 10.00 i Missionskyrkan.
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Välkommen
till samlingar i Hovslätts Missionskyrka!
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29 Mar SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst ”Vägen till korset”
David Hjelmqvist. Ewa Saldner. Sång av Sing-
Num. Vårgåva. Kyrkkaffe.

30 Mar MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo.

2 Apr TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

2 Apr TORSDAG
KL 19.00 Getsemanestundmed nattvard.
David Hjelmqvist. Annika och Mattias Elm.

3 Apr FREDAG
KL 10.00 Långfredagsgudstjänst
Daniel Lundstedt. David Hjelmqvist. Sång av
Sofia Wissö.

5 Apr SÖNDAG
KL 10.00 Påskdagsgudstjänst
David Hjelmqvist. Magnus Thörevik. Kör-
grupp. Kyrkkaffe. 
Barnen är med hela gudstjänsten.

9 Apr TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

9 Apr TORSDAG
KL 13.00 Torsdagsträffens vårlunch

12 Apr SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst ”Temaserie om bön”
Anders Linsmo. Andreas Rootzén. Ida Wing-
ård. Närradioinspelning. Kyrkkaffe

16 Apr TORSDAG  
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

16 Apr TORSDAG
KL 18.30 Stickcafé

19 Apr SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänstmed nattvard ”Tema-
serie om bön” Emelie Albervik. David
Hjelmqvist. Vokalensemblen Intakt. 
Kyrkkaffe.

19 Apr SÖNDAG
KL 18.00 Konsert med vokalensemblen
Intakt. David Hjelmqvist. Fri entré.

22 Apr ONSDAG
KL 18.00 Studiecirkelavslutning
Föreläsning med Per Ewert, ”Guldet blev till
sand”. Utställning och servering.

23 Apr TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

25 Apr LÖRDAG
KL 10.00 ”Tid för tankar”
i Tabergs Missionskyrka.
Direktor Stefan Gustafsson, Evangeliska Alli-
ansen. Ämne ”Tro och vetenskap” föreläs-
ning följd av ett estradsamtal. Deltagare Ste-
fan Gustafsson, Magnus Appelqvist, biolog
och Håkan Bredin, samhällsvetare. David
Hjelmqvist, moderator. 
Servering mellan programpunkterna.

25 Apr LÖRDAG
KL 14.30 Andakter i sjukhemmen.
David Hjelmqvist och en sånggrupp.

26 Apr SÖNDAG 
KL 10.00 Gudstjänst ”Temaserie om bön”
Kennet Heinevik. Siv Heinevik. Stina Josefs-
son m.fl. Insamling till mission i Sverige. 
Församlingsmöte efter kyrkkaffet.

30 Apr TORSDAG 
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

30 Apr TORSDAG
KL 19.00 Vårkonsert och Valborgsmässo-
firande
Vårkonsert med församlingens körer. Fri
entré. Servering, varmkorv. Därefter fackel-
tåg till Hembygdsparken.

3 Maj SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst ”Temaserie om bön”
David Hjelmqvist. Isak Bojestig. Sång av
Maria Hjelmqvist, Maria Nyberg och Emelie
Albervik. Barnvälsignelse. Kyrkkaffe.

7 Maj TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

7 Maj TORSDAG
KL 10.00 Samtal vid kaffet i Hembygdsgår-
den.

10 Maj SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst ”Temaserie om bön”
Björn Bergman. Helena Kallin. Kyrkkaffe

14-17 Maj TOR - SÖN
Kyrkokonferens i Göteborg.

14 Maj TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

17 Maj SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänstmed nattvard.
Anders Linsmo. Ann-Charlotte och Peter
Jernberg. Kyrkkaffe. Ej Skattkammaren

20-24 Maj ONS - SÖN
Konfirmationsläger på Strandgården

21 Maj TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

22 Maj FREDAG 
KL 07.30  Vårutflyktmed torsdagsträffen.
Obs dagen! Anmälan.

24 Maj SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med Skattkamma-
rens sommarfest
David Hjelmqvist. Skattkammarens ledare.
Sång av barnkören Smile.

28 Maj TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

30 Maj LÖRDAG
17.00 Konfirmationsavslutningmed natt-
vard.
15.30 - Samkväm för konfirmander, ledare,
syskon och föräldrar.
17.00 - Drama, bildspel och nattvardsan-
dakt - öppet för alla!

31 Maj SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med konfirmations-
högtid. David Hjelmqvist, Kennet Heinevik,
Isak Bojestig, Emelie Albervik. Sång av
People. Kyrkkaffe. Ej Skattkammaren

3 Jun ONSDAG
KL 19.00 Informationskväll om konfirma-
tionsundervisning
Välkommen du som funderar på att konfir-
meras till hösten! 
Både ungdomar och föräldrar är välkomna
till denna infoträff i Missionskyrkan!

6 Jun LÖRDAG
KL 10.00 Nationaldagsbön på Varkullen
Kennet Heinevik. Peter Klint. Samling vid
Pingstkyrkan kl. 09.30 för promenad till Var-
kullen. Ta med fikakorg. Vid dåligt väder
hålls samlingen i Pingstkyrkan.

7 Jun SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
David Hjelmqvist. Matilda Ahlnér. Som-
markul för barnen. Kyrkkaffe.

14 Jun SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänstmed nattvard.
Kennet Heinevik. David Hjelmqvist. Maria
Ljungquist m.fl. Sommarkul för barnen.
Efter gudstjänsten avtackning av Kennet
Heinevik vid kyrkkaffet.

Bön
Kyrkan öppen för bön i andaktsrummet

Torsdagar kl. 10-11.

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!
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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

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 Från åk 6
”Vi är vad vi heter”
Varannan måndag kl. 18.30-20.30
Per Josefsson, 070-536 76 40

Superfredá 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 kl. 20.00-24.00 
Isak Bojestig: 0730-27 38 54

Avner Från åk 6
Avner är spelgruppen för ungdomar. 
Tisdagar kl 18:00-21:00.
Andreas Rootzen, 18 67 84

Barnkören ”Smile” Åk 1-6
Sång på gång.
Onsdagar kl. 18.00-18.45
Pernilla Martinsson, 31 02 01

Ungdomskören People Från åk 7 
Övar på onsdagar kl 19.00-20.30.
Mia Hjelmqvist: 0737-70 90 14.

För mer information:
Ordförande: Marika Thörewik, 
tel: 0733-24 49 62

www.hovslattsmissionskyrka.se
Mer information:
www.equmenia.se

HAPPY
– Jesus, gemenskap, glädje
Under dagarna 20-22 februari så
förbereddes och utspelade sig helgen som vi
kallade "Happy".

På fredagskvällen hade vi en liten bön- och
lovsångsstund inför helgen, men sen så höll
förberedelserna på långt in på natten. Ett 40-tal
ungdomar var engagerade i olika sorters
förberedelser. Det var uppriggning av diverse ljud
och ljus, uppblåsning av ballonger, dukning,
lappuppsättning, ommöbleringar, manusskrivning
till talkshow m.m. Det var en fantastisk syn att få
bevittna det engagemanget som alla dessa
ungdomars ögon lyste av under denna kväll och
det gav en go magkänsla inför helgen. 

Under lördagen så var det ungefär 75 personer
som var med och förgyllde gemenskapen. Vi fick
lyssna på ett seminarium av pastorn John
Eidering som handlade om vad ens olika val i livet
kan få för konsekvenser. Ett uppskattat
seminarium som fick många att fundera över vad
som är ett bra val och vilka som tar mer energi än
de ger. 

Under eftermiddagen fick vi lära känna
varandra genom ett antal olika
spontanaktiviteter. Det erbjöds pingis, pärlpyssel,
brädspel, lekar, diverse idrott i Hovslättshallen, tv-
spel eller så kunde man bara sitta och snacka. En
lugn och trevlig eftermiddag och efter att vi fyllt
på med god mat, så var det en gudstjänst där
David Hjelmqvist predikade om att "vi löper mot
ett mål". På gudstjänsten och efter så var det ca
150 personer som närvarade.

Under fikat efter gudtjänsten, så höll fyra
ungdomar i en väldigt spexig och uppskattad
talkshow där de varavade intervjuer med

dansnummer, filmklipp och tävlingar. Efter detta
bjöds det på en konsert av ett jönköpingsband
vid namn "Delight".

Helgen avslutades i och med
söndagsgudstjänsten där Isak Bojestig predikade
om "glädjen i herren". Efteråt så hjälpte alla
ungdomar till som varit engagerade med att
städa i ordning innan vi hade lite pizzalunch och
bildspel ifrån helgen.

Detta blev verkligen en helg som levde upp till
Equmenia Hovslätts vision: Jesus, gemenskap,
glädje. Från fredagskvällen ända fram tills efter
städningen på söndagen så var det dessa ord
som var kontentan av helgen. Vi blev alla mycket
nöjda och längtar redan tills nästa gång. Tack till
alla som ställde upp och hjälpte till, men den
största elogen förtjänar ungdomarna för utan de
hade det inte gått.
Isak Bojestig, ungdomsledare i Missionskyrkan

Konfirmation i
Missionskyrkan
Varannan vecka träffas årets konfirmander i
Missionskyrkan. I år är de 26 stycken som
ska konfirmeras. Ledare är de anställda i
Missionskyrkan, Martin Hallebo från Pingst-
kyrkan och fyra stycken ideella hjälpledare. 

Vid varje konfatillfälle så är det fika, en lektion
kring något bibel- och/eller livsrelaterat ämne,
samtal i smågrupper, kanske en lek och avslut-
ningsvis en andakt. Även fast konfirman derna i år
är många, så är det en väldig gemenskap från
början till slut. Det är väldigt roligt och lärorikt på
samma gång. Det är en härlig grupp där alla
umgås med alla och under året ser man hur vän-
skapen har utvecklats och fördjupats. 

Det är många ledare, så alla hinner bli sedda
och få respons på sina tankar och funderingar. 

Bara ungefär hälften av gruppen har från bör-
jan någon församlingssamhörighet, resten har
hittat hit genom Superfredá och kompisars re-
kommendationer.

I höstas var konfirmationsgruppen iväg på en
hajk i Lekeryd och senare i vår kommer det även
bli ett lite längre läger på Strandgården. Det är
ett gemensamt läger för alla Equmenia -
församlingar i Jönköpingsområdet. Detta är också
avslutningen på konfirmations undervis ningen
innan det är dags för konfirmationshögtid 30-
31 maj.

Konfirmationen är en möjlighet att fundera på
vem man själv är, vad livet är, vem Gud är och på
samma gång lära känna nya vänner.

Har du/ni frågor om konfirmationen i Hovslätts
Missionskyrka är ni välkomna att höra av er till
Missionskyrkan.
Församlingsföreståndare David Hjelmqvist,
david.hjelmqvist@hovslattsmissionskyrka.se,
0703-58 48 88
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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

Tel 036-71 04 15 dygnet runt
Barnarpsgatan 31, 553 16 Jönköping

Av Sveriges Begravnings byråers Förbund auktoriserad begravningsbyrå

Helena Pettersson, Paul Axelsson, 
Roland Malmberg, Pia Johansson

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

www.kilandsmattor.se

Bangårdsgatan 23, 553 03 Jönköping
www.kilandsmattor.se

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

P å G å n g



8 P å G å n g

Missionskyrkan onsdagen den 22 april 2015 18.00

• Utställning av konstnärliga alster och annan 
presentation av vinterns aktiviteter.

• Servering.

• Vårsånger av barnkören SMILE

1961 kom familjen Åke Torkelsson till
Hovslätt med frun Vera och tre barn. Åke
kom till församlingen som pastor och före-
ståndare bland de tre barnen fanns stora-
syster Ulla. Pastorsbarnen fanns med i
SMU-grupperna och på 1960-talet var Ulla
en frisk fläkt i tonårsarbetet. Efter grund-
skola och studentexamen följde Lund och
Tandläkarhögskolan i Malmö. Så gifte hon
sig med kurskamraten Göran, bildade fa-
milj och öppnade tandklinik med honom
och några till. Så blev det alltså! 

Utöver tandkliniken i Malmö öppnades
en filial i Skanör och där på väggen i vän-
trummet hängde två konstverk i stengods.
Två bilder som skildrade de vackra berät-

telserna från första Moseboken; skapelse-
berättelsen och berättelsen om Noa med
arken. 

Nu har 40 år gått med händerna fulla
av bedövningssprutor och tandläkarborr
och 2014 stängdes filialen i Skanör och
Ulla som nu hette Thenfors blev pensionär.
Men vad gör man av Adam och Eva och
hedersmannen Noa när allt ska bort? Jo,
hon minns sin ungdomstid i Hovslätts Mis-
sionskyrka och varför inte låta dem hamna
där! Så tog hon stengodset under armen
en gång när hon skulle hälsa på mor Vera i
Hovslätt och nu hänger de alltså i vår
kyrka. Tack!

De båda verken i stengods är gjorda av
Brita Mellander/Jungermann * 1934  och
som varit knuten till Boda Glasbruk,
Karlskrona porslinsfabrik m.fl. och har
gjort offentliga utsmyckningar i skolor,
sjukhus, bibliotek mm. Hon har också haft
flera utställningar i Sverige och utomlands.
Lär även finnas representerad på Länsmu-
séet i Jönköping.

HP.

VÅRAVSLUTNING FÖR STUDIE- 
OCH AKTIVITETSGRUPPERNA

– Läraren, författaren och
samhällsdebattören PER EWERT från
Forserum medverkar med tankar
utifrån sin bok "Guldet blev till
sand".  Per tar upp olika företeelser i
vardagslivet som stör det goda livet
och vår förmåga att skilja det sanna
guldet från det som glimmar falskt.

Adam, Eva och Noa…


