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PåGång–redaktionen: 
Mia Thörn, Svante Kiland, 

Elisabeth Karlsson, Susanne Lennartsson

Ansvarig utgivare: David Hjelmqvist

Pastor och församlings föreståndare:
David Hjelmqvist
Exp: 036-751 42
Mobil: 0703-58 48 88
E-post: david.hjelmqvist@
hovslattsmissionskyrka.se
Exp.-tid: Tisdag och torsdag
10.00-12.00

Ungdomsledare:
Exp: 036-769 58
Isak Bojestig
Mobil: 0730-27 38 54
E-post: isakebojestig@gmail.com

Jour under semester- och lägerveckor
Välkommen att ringa följande personer om du
behöver komma i kontakt med någon från
församlingen under sommaren:

V. 27 – Bo Bergström – 0708-31 23 20

V. 28 – Anita Gustafsson – 0735-46 90 22

V. 29 – Helena Kallin – 0733-37 05 64 

V. 30 – Henrik Saldner – 0706-27 58 58

V. 31 – Madeleine Rootzén – 0735-19 91 77

V. 32 – Jörgen Ruther – 0706-19 61 68

Övriga veckor – 
David Hjelmqvist – 0703-58 48 88

Kök/ledarrum: 036-766 02
Förskolan Smultronet
Björkbackavägen 2 
556 28 Jönköping.
Förskolechef: Carina Kiland
Tel: 036-31 06 92, 31 06 93
Fax: 036-700 02
smultronet@forskoleinfo.com
www.forskoleinfo.com

www.hovslattsmissionskyrka.se
Upptäck vår hemsida!

Hovslätts Missionsförsamling
Plusgiro: 17 16 17-4
Bankgiro: 466 78 38
Swish-nummer:1232826725

Equmenia, Hovslätt (tidigare SMU)
Bankgiro: 610-6389
Swish-nummer: 1236177851

Internet:
www.hovslattsmissionskyrka.se

Distriktets hemsida:
www.og.missionskyrkan.se
www.equmeniakyrkan.se

”Farväl men ändå inte”

Vi ses på 
Strandgården 
4-6 september!
En helg fylld av gemenskap,

undervisning med Leif
Carlsson, god mat, guds -
tjänster och mycket annat.

Varmt välkommen till missionskyrkan den
14 juni – Då predikar jag för sista gången
innan jag slutar min tjänst i församlingen. 
Tänk vad tiden gått fort sedan jag, 1985 började
som ungdomsledare. Tog en paus från kyrkjob-
bet -97 och jobbade på Hovslättsskolan men -08
var jag tillbaka igen. Tiden i Hovslätt har gett
mig så mycket! Så mycket att jag och Siv kom-
mer att bo kvar här men jag kommer att jobba
som pastor i Lekeryd.
Jag önskar att jag genom min tid i Hovslätt

har visat på en Gud som finns för oss alla. Jag
önskar att den har skapat tro hos dig. 
TRO? Vad tänker du på när du hör det ordet?
När jag går till en svensk ordbok och synonym

lista så blir det ett ”antagande”, ”en förhopp-
ning” eller en ”önskan om”.
T.ex. -Jag tror att HV 71 vinner imorgon. Man

hoppas så innerligt att det skall bli så. Du kanske
tittar ut på himlen och säger: - jag tror det kom-
mer regna snart. Du läser av tillvaron och gör ett
antagande om hur du tänker dig en snar fram-
tid.
Du ber en vän om hjälp och säger: -Jag tror på

dig. Du ger din tillit, sätter din längtan i någon
annans händer, och hoppas att din vän kommer
att klara av uppdraget.
När vi använder detta ord så lyser det av osä-

kerhet men också av en djup önskan att det
skall bli som vi vill. 
Jag önskar att det fanns ett annat ord att an-

vända, när vi skall uttrycka vår relation med
Gud. När jag säger att jag tror på Gud menar jag
att det är nått jag vet. Det finns en som är större
än jag, en som bär mig genom hela livet. Jag ut-
trycker inte en osäkerhet utan en stark förviss-
ning om något som berör mig, i mitt allra
innersta. 

I Hebreerbrevet 11, i bibeln, står följande:
”Tron är grunden för det vi hoppas på, den ger
oss visshet om det vi inte kan se.” Tron är det vi
får stå på, det som håller och hjälper oss att lita
på det vi ännu inte klart kan uppfatta.
När en lärare skrev tro på tavlan, sa ett barn: -

Det står ju ro bakom ett kors. Exakt det handlar
tro om. Att ana det fantastiska Jesus gjorde för
dig och mig på korset. Låta det påverka och
bära oss. Då kan hela tillvaron få lugn och ro. 
Sommaren står för dörren och jag önskar att

du under sommaren får känna tro. Att Gud i det
vackra i naturen, i vilan du förhoppningsvis får
njuta av och i relationer du har, skapar just tro.
En tro på en Gud som älskar dig över allt annat.

Tack för tiden i Hovslätt, som inte är slut. 

Kennet Heinevik

4–6 september 2015
på Strandgården 

Tillsammansläger

Äntligen 
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Välkommen
till samlingar i Hovslätts Missionskyrka!

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 Gudstjänst med nattvard
Kennet Heinevik. David Hjelmqvist. Maria
Ljungquist m fl. Sommarkul för barnen. 
Efter gudstjänsten avtackning av Kennet
Heinevik vid kyrkkaffet.

21 Jun SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst i Hembygdsparken
med Pingstkyrkan.

Peter Klint. David Hjelmqvist. Annica Gus-
tafsson. Kyrkkaffe.

23-28 Jun TISDAG - SÖNDAG
Scoutläger "Klockrent", Vetlanda

24 Jun ONSDAG
KL 19.00 Sommarkväll i Hembygdsparken
Missionskyrkan ansvarar. David Hjelmqvist.
Annika och Mattias Arvidsson-Elm. Servering

27 Jun LÖRDAG
KL 14.30 Andakter i sjukhemmen
Sånggrupp

28 Jun SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
David Hjelmqvist. Erika Kiland. Sommarkul
för barnen. Kyrkkaffe.

JULI
1 Jul ONSDAG
KL 19.00 Sommarkväll i Hembygdspar-
ken Sören Sigvardsson och Christer Torn-
berg. Pingstkyrkan ansvarar. Servering.

5 Jul SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan
Tillsammans med Pingstkyrkan. Martin Hal-
lebo. Kyrkkaffe.

8 Jul ONSDAG
KL 19.00 Sommarkväll i Hembygdspar-
ken Svenska Kyrkan ansvarar. Servering

12 Jul SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan
Stig-Arne Tengmer predikar. Slättenkyrkan
sång. Kyrkkaffe.

15 Jul ONSDAG
KL 19.00 Sommarkväll i Hembygdspar-
kenMissionskyrkan ansvarar. Eivor
Blomqvist och Thomas Sjöberg, ”Nu är det
gott att leva”. Servering

19 Jul SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst i Slättenkyrkan
Rune Andersson predikar. Helena Kallin
sjunger.

22 Jul ONSDAG
KL 19.00 Sommarkväll i Hembygdspar-
kenMikaela Simonsson och Fredrik Storsjö.
Pingstkyrkan ansvarar. Servering

26 Jul SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan
Eskil Albertsson predikar. Pingstkyrkan sång.
Kyrkkaffe.

27-1 Aug MÅNDAG - LÖRDAG
Tonårsläger, Strandgården

29 Jul ONSDAG 
KL 19.00 Sommarkväll i Hembygdspar-
ken Svenska Kyrkan ansvarar. Servering

AUGUSTI
2 Aug SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan Eivor
Blomqvist predikar. Patrik Lägermo sjunger.
Kyrkkaffe.

9 Aug SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Jan Eirestål predikar. Jörgen Ruther. Mikael
Larsson. Sommarkul för barnen. Kyrkkaffe.

16 Aug SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
David Hjelmqvist. Sommarkul för barnen.
Kyrkkaffe.

23 Aug SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
David Hjelmqvist. Carina Wingård. Skatt-
kammaren startar. Kyrkkaffe.

23 Aug SÖNDAG
KL 12.00 Ledardag
Ledarkick-off Equmenia. Mat, höghöjds-
bana, gemenskap. Anmälan.

30 Aug SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Anders Linsmo. Ellen Alavik. Skattkamma-
ren. Kyrkkaffe.

SEPTEMBER
4-6 Sep FREDAG - SÖNDAG
Tillsammansläger på Strandgården
En gemenskapshelg på härliga Strandgården
med gemenskap, undervisning, lek och
gudstjänster. Leif Carlsson håller i undervis-
ningen. Anmälan.

6 Sep SÖNDAG
Ingen Gudstjänst i Hovslätts Missionskyrka.
KL 10.00 Gudstjänst på Strandgården
David Hjelmqvist m.fl. Kyrkkaffe.

13 Sep SÖNDAG
KL 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Mån-
sarps Kyrka
”I diakonins tjänst” Alla kyrkorna i Tabergs-
dalen firar gudstjänst tillsammans. 
OBS tiden 11.00.

13 Sep SÖNDAG
KL 18.00 Gospelkonsertmed Instrument of
Praise, Jönköping. David Hjelmqvist. 
Fri entré.

Bön
Kyrkan öppen för bön i andaktsrummet

Torsdagar kl. 10-11. Tom. 28 maj

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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”Han kom som ett yrväder
en aprildag…” skriver
August Strindberg om
Karlsson i Hemsöborna. 

Det är kanske att ta� i att jämföra Kennet
med Karlsson, men visst var han en frisk
fläkt in i vår gemenskap när han kom hit
1985. En VTP:are, Vapenfri Tjänste-Pliktig,
kunde det bli nå’t av de. Fanns det moti-
vation för detta arbete? Visst fanns de�,
snart var han inne och väl hemmastadd i
vår verksamhet och åren började rulla på.
VTP-tiden var snart slut och sedan blev
det anställning som ungdomsledare till-
sammans med BjörnÅke Hulth och det
kom nya VTP-are som han blev handle-
dare för och när VTP-tjänstgöringen
ebbade ut då kom praktikanter, volontä-
rer både från SVF och andra håll. Det blev
25 ungdomsledare som efterträdde Ken-
net genom åren fram till 2015. Vi finner
honom också tidigt i HIK:s A-lag, där om
någonstans var han säkert ett yrväder!
Efter 12 år i den arbetsformen bröt han

upp för att gå in i andra arbetsuppgifter,
han hade ju egentligen ett annat yrke i
botten som han var utbildad till, nämligen
fritidspedagog. Det blev Hovslättskolan
en period på 11 år, men där mötte han ju
många gånger samma ungdomar som
han träffat i sitt förra arbete. Han och
familjen fanns ju även under den tiden
med och engagerade i vårt församlingsar-
bete. 
Så kom en ny period, en deltidstjänst

som församlingsinspiratör mellan åren
2008 och 2015. Nu var det inte inriktat
på ungdomar bara utan på vuxna männi-
skor i vår gemenskap. Nu blev det Alpha-
kurser och mycket annat.
Kennet upplevs av många som syno-

nymt med SMU och församlingen i Hov -
slätt och har gjort det i 30 år. 
En VTP:tjänst och kontakter med dåva-

rande pastorn BjörnÅke Hult, blev inkörs-
porten till en lång gärning bland män -
niskor i vårt samhälle.
Kennet har läst teologi på distans några

år och utbildar sig till pastor. Han har
också haft en deltidstjänst i Lekeryds Mis-
sionskyrka och efter sommaren går han in
i en heltidstjänst där.

Tack Kennet Heinevik för alla dessa år,
tack för ungdomsarbete i scout och
tonår, konfirmandarbete, gudstjänstled-
ning, predikningar, läger och resor tack
för all god gemenskap du varit med och
skapat. Vi önskar Dig Guds nåd och led-
ning framöver i nya arbetsuppgifter.

HP
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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

Nya betalningssätt, Equmenia Hovslätt
Fr.o.m. januari 2015 införs Bankgiro och Swish för betalningar och gåvor.
Tidigare plusgiro kommer att avslutas

Nya betalsätt: Bankgiro 610-6389   Swish: 12361778 51

Bilkaravanen från missionskyrkan i Hovslätt på fredagskvällen stannade på planen vid Sjöborgen. Ut ur
bilarna strömmade Örnar, Vargar, Igelkottar och Rävar med ledare. En del föräldrar hade lovat att sova
över första natten. Tur var väl det. Det var en kylig natt och många frös. Innan läggdags hade vi fått
kvällskorv, haft lägerbål med lekar och sånger och träffat Tummen och Pinnen. Lördagsmorgonen var
solig och nästan vindstilla. Det smakade bra med varm choklad till frukosten. Tummen och Pinnen träf-
fade vi på vid flera tillfällen under helgen. De påminde oss att man ska hjälpa varandra, vara goda
kamrater och att Gud alltid finns jämte oss så att vi aldrig är ensamma. Vi samlade in över 1000 kr till
fadderbarnet Praween i Indien – bra jobbat scouter! På förmiddagen spelade en del fotboll, myste i
tältet eller surrade på vårt matbord/spis. Efter välrullade köttbullar så blev det dags för spårning. Vi såg
att olika slags tyg brinner olika snabbt, stövlar kan kastas olika långt, chiffer kan lösas på olika sätt,
knopar kan knytas olika snabbt och att många olika bokstäver kan bli – SJÖBORGEN. Lördagskväll
med tacos hann vi äta innan vi fick gå in på grund av regn för att ha lägerbål. Vi fick se på en ledar-
pjäs med en skadad son, vara med på galoppbanan och tävla mm. Mildare natt + tröttare scouter=
bättre och längre sömn. Efter frukost hjälptes vi åt att ha en Gudstjänst och kyrkfika innan föräldrarna
droppade in. Trumpeten avslutade lägret och flaggan halades i lite duggregn. Tack till föräldrarna som
samlade in en dryg 1000-lapp till lägerverksamhet i Lettland. Stort tack även till alla er som hjälpt till
med mat, spårningskontroller, sovhjälp mm. Ni är alltid välkomna att hjälpa till. //Mia

Spårarscoutläger på Sjöborgen 
i Bondstorp 8 -10 maj – URkul!



7

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

Öppet för dig 8-21
alla dagar

Vill du också
synas här?

Kontakta Magnus Gustafson

0721-85 03 04

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

Barn-
omsorg
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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Ledare: Mia Hjelmqvist. 
Övning onsdagar kl 19.00. 
Tel 0737-70 90 14

Gospelkören People

Gospel-
kören 
People

Ledaren Maria Hjelmqvist har utvecklat kören både sång- och rörel-
semässigt, tillsammans med lite hjälp från olika körmedlemmar. Det
visade kören People på Missionskyrkans årliga vårkonsert som var
på Valborgsmässoafton och det var även något som Fjällstugan fick
ta del av senare samma kväll. 
Efter vårkonserten i Missionskyrkan i Hovslätt packade gospelkö-

ren in sig i flera bilar, tog med sig musikerna och åkte vidare till
Fjällstugan. Väl där började kören med att soundchecka inne i kyr-
kan under tiden som det var braständning och sjöngs vårsånger
utanför för alla som var där och firade in våren. Sedan hade vi för-
månen att få dela med oss av budskapet om vad Jesus har gjort för
oss och vad han får betyda i våra liv idag, både genom sånger, rö-
relser och korta sammanfattningar av de sångerna vi sjöng, samti-
digt som folket satt och fikade och pratade med varandra. 
En härlig avslutning på kvällen som uppskattades både av oss

som körmedlemmar men även av Fjällstugan! 
Emelie Albervik

Min sommar:

Besök gärna våra
fina sommargårdar
under semestern

På västkusten utanför Halmstad:
www.strandgarden.org

På Öland utanför Köpingsvik:
www.klintagarden.se

Jan-Bert Wissö: 
jag ska klippa gräs, jobba
och njuta i trädgården.
Sedan firar vi 50 årig bröl-
lopsdag i Turkiet. 

Lena Josefsson: 
Jag skall åka några dagar på
Hönökonfererensen. Sedan
blir det en avstickare till Väs-
tervik. Resten av sommaren
tillbringar vi i vår stuga i
Strömstad. Jag ser fram emot
härligt soliga dagar med myc-
ket bad och härliga båtfärder.

Anders och Camilla Elm:
Vi har inte planerat något
särskilt. Ska bara njuta av
dagen och solen under
de tre veckor våra barn
har träningsfritt.

Maria Svensson: 
Vi ska till två av våra oaser: till Klin-
tagården, Öland med barn, barn-
barn och husvagn. Sedan åker vi
vidare med husvagnen till Tjärnö.

Som många av
er kanske har
sett och hört,
så har Gospel-
kören People
återigen dragit
igång efter års-
skiftet. 


