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"I dag har en frälsare
fötts åt er i Davids
stad, han är Messias,
Herren. Och detta är
tecknet för er: ni skall
finna ett nyfött barn
som är lindat och ligger
i en krubba."

Välkommen 
till SMU 
i Hovslätt!

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
Drottninggatan 12
561 31  Huskvarna

JOUR DYGNET RUNT 

Av Sveriges Begravnings byråers Förbund aukt. 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

Välkommen till vår 
nya utställning av 
kök och tvättstugor!

Sjöhultsvägen 9, Taberg.  Tel: 036-657 00        www.elon.se/taberg

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: Madelene Rootzen, 
tel: 18 67 84

www.hovslattsmissionskyrka.se

Mer information:
www.smu.se
www.equmenia.se

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

Barnomsorg
Start till våren 2014
Skattkammaren börjar söndag 19 januari,
scouterna i v. 4 dvs måndag 20 januari och
torsdag 23 januari.



December
7 L 19.00 Julkonsert med kören

SingNum, ungdomskören People
och barnkören Tellus. 

8 S 10.00 Gudstjänst med nattvard. Bo
Zandén. Sång av Emelie Magnusson
m.fl. Tack till Bo Zandén. Kyrkkaffe.

12 T  10.00 Torsdagsträffen
Luciafirande. SMUltronbarnen.
Hovsångarna.

14 L 14.00 Julmarknad i
Hembygdsparken. 

15 S 10.00 Gudstjänst med
Skattkammarens julfest. Anders
Linsmo. Fam. Söderkvist. Kyrkkaffe.
Utgångskollekt till Centralasien.

21 L 14.30-16.30Andakter Gjutaren,
Hammargården, Smedjegården.
Allan Heinevik.                                                   

22 S 10.00 Gudstjänst inför julen.
Kennet Heinevik. Sång av Amalia
Lägermo  Kyrkkaffe.  

24 M Julafton
10.00 Samling vid krubban
Julandakt för stora och små. 
Signe Ekström. Sång av familjerna
Martinsson och Wistrand.                                                       

23.00 Julnattsgudstjänst
Signe Ekström. Sångare och musiker.
Kollekt för RIA. 

26 O Annandag jul
10.00 Missionshögtid i
Huskvarna Missionskyrka
Peter Bernhardsson m.fl. Gemensam
gudstjänst med församlingarna i
Jönköping, Huskvarna och Hovslätt.
Missionsoffer. Kyrkkaffe.   

29 S 10.00  Gudstjänst Daniel
Lundstedt. Hasse Paulsson.
Kyrkkaffe.  

31 T Nyårsafton
17.00 Nyårsbön tillsammans med
Pingskyrkan. Kennet Heinevik. Rune
Andersson. Sånggrupp. 

Januari
1 O Nyårsdagen

18.00 Ekumenisk nattvards -
gudstjänst i Kyrkvillan. Kerstin
Bothèn. Anders Linsmo. Musik.   

6 M Trettondag jul  
11.00 Missions- och julfest
för alla åldrar. Jan Eirestål. Inger
Greiner. Offergång för GF-kyrkans
internationella mission.

9 To 15.00 Torsdagsträffen. 

12 S 10.00 Gudstjänst Kennet Heinevik.
Sång av  Ann-Charlotte och Peter
Jernberg mfl. Kyrkkaffe.

15-19 Ekumenisk Bönevecka.
”BÖNEN/Frälsarkransen”

15 O 12.00 Bön och lunch i
Pingstkyrkan. [50 kr.]

19.00 Bönen/Frälsarkransen
i Pingstkyrkan.

16 To 12.00 Bön och lunch i Kyrkvillan.
[50 kr.] 

19.00 Bönen/Frälsarkransen
i Kyrkvillan.

17 F 12.00 Bön och lunch
i Slättenkyrkan. [50 kr.]

18 L 12.00 Bön i Norrahammars Kyrka
och lunch i Norrahammars
församlingshem. [50 kr.]

13.30 Körövning i Norrahammars
församlingshem med Anders
Nyberg.

18.00 Musikgudstjänst i
Norrahammars Kyrka. Anders
Nyberg. Kör.

19 S 10.00 Ekumenisk nattvards -
gudstjänst. Anders Linsmo. Emma
Janerheim. Anders Nyberg med kör.
Kollekt till Wettershus. Kyrkkaffe.
Skattkammaren startar
vårterminen. 

26 S 10.00 Gudstjänst Jan Eirestål. 
Sång av  Elina och Ida Wingård.
Kyrkkaffe.

SMU:s Årsmöte efter gudstjänsten.

18.00 Konsert ”Levande vatten”
med kören SingNum. Sofia Wissö.

Februari
1 L Församlingens Årsmöte

09.00 Frukost. 
09.30 Förhandlingarna startar.  

2 S 10.00 Gudstjänst med årshögtid.
Anders Linsmo. Kyrkkaffe.

3 M 15.00 Arbetsmöte för Kongo.

Hovslätts Missionskyrka 
önskar alla läsare en rik tigt God Jul 

och ett Gott Nytt År!

Björkbackavägen 2 
556 28 Jönköping

Välkommen till samlingar i
Hovslätts Missionskyrka

www.hovslatts
missionskyrka.se

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

Julnatts-
gudstjänst
Julafton kl 23.00. Signe Ekström. 

Sångare och musiker.

PåGång–redaktionen: 
Mia Thörn, Svante Kiland, 

Elisabeth Karlsson, Clara Wisth.

Ansvarig utgivare: Bo Zandén

Bön
Kyrkan öppen för bön 

i andaktsrummet
Torsdagar kl. 10-11

Trettondag jul  kl 11.00 

Missions- 
och julfest

för alla åldrar.
Vi börjar med en gemensam samling där vi har en

insamling till missionen i andra länder. Jan
Eireståhl predikar. Sedan följer trevlig samvaro
med köttrfärspaj, sallad och kaffe med kaka.

Dessutom får vi lyssna till levande musik och se på
trolleritrick av en inbjuden gäst. Vi avslutar med

bilder från året som gått. 
Vi räknar med att vara klara vid två-tiden. 
Priset är 50kr/person eller 150kr/familj. 

Offergång för GF-kyrkans internationella mission.

Pastor och församlings -
föreståndare: Bo Zandén
Slutar sin tjänst 31 dec 2013

Vakanspastor från 1 jan 2014
Jan Eirestål
Tel. 0704-24 81 42

pastor@hovslattsmissionskyrka.se

Planeringsgrupp under 
vakansperioden:
Gunnel Eliasson samk. 036-76 206
Anita Gustavsson
Kennet Heinevik
Anders Linsmo
Jan Eirestål

Församlingsinspiratör:
Kennet Heinevik
E-post: kennet.heinevik
@hovslattsmissionskyrka.se 
Mobil: 0708-25 45 65

Ungdomsledare:
Exp: 036-769 58

Thomas Ranström 
Mobil: 0704-44 18 83
thomas.ranstrom@gmail.com

Emelie Magnusson
Mobil: 0730-21 58 05
emeliemagnusson2@gmail.com

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

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

Equmenia, SMU Hovslätt
Plusgiro: 44 78 39-2

Internet:
www.hovslattsmissionskyrka.se

Distriktets hemsida:
www.og.missionskyrkan.se

Hovslätts Missionskyrka en del av:

www.equmeniakyrkan.se

Jag tror inte det undgått någon att julen börjar
närma sig, och fort går det! Det är på många sätt
något underbart med julen då man ofta spende-
rar tid med familj, man äter gott, man har det
mysigt, man ger varandra gåvor och i vissa hus-
håll firar man även den ursprungliga anledningen
till julen, nämligen Jesus födelse.

Det är dock ofta så att om något har en
potential att vara väldigt gott, likt julen, så finns
där tyvärr också en oerhört potential att gå åt
andra hållet. Nämligen att vara en tid då ensam-
het, ångest och besvikelse kan kännas som mest
påtaglig och där depression kan finnas i stor
utsträckning. Det är den "moderna" julens baksi-
da och på inget sätt vill jag hävda att man inte
ska spendera tid med familj, ge gåvor, etc. Jag vill
däremot påstå att det är viktigare än någonsin att
vi får upp ögonen för de som står på utkanten av
gemenskaper.

För näst efter att ha en relation till Gud är
relationen till andra människor det viktigaste
(Mark 12:28-34).  Vi har fått i uppgift att värna
om varandra och ta hand om varandra och så
som liknelsen om den barmhärtige samariern lär
oss, gäller det alla, oavsett bakgrund, socialställ-
ning och så vidare! Vi är kort sagt, ansvariga för
personer som vi ser är i behov.

Det kan ses som en tuff uppgift att nå alla
och ta sig an alla och man ges ofta bilden av att vi
är Guds händer och fötter. Det vill säga, det är
genom oss Gud verkar i världen, når andra män-
niskor och visar dem kärlek. Jag tycker dock att
bilden är lite haltande med tanke på att en alls-
mäktig Gud faktiskt inte behöver oss för att göra
Hans "jobb". Rune W Dahlén presenterade en
mer passande bild av denna aspekt.

Vid pepparkaksbakning är ofta en hel familj
samlad. Det är något de vuxna och barnen gör
tillsammans och båda parterna finner ofta stor
glädje i detta. I teorin är det dock så att det skulle
faktiskt vara bättre om de vuxna gjorde det själva.

Det skulle med största sannolikhet gå både forta-
re och med mindre kladd än om barnen var med.
Det skulle nog även bli finare pepparkakor och
kanske till och med skulle de bli godare!

Vi är som barn, Gud är som den/de vuxna.
Han skulle troligen kunna göra ett bättre jobb
själv här i världen. Det skulle förmodligen gå for-
tare och med mindre "kladd", men Gud vill
använda sig av just dig och mig. Han har inte
någon gång i historien använt sig av perfekta
människor och kommer antagligen inte börja nu!

Av nåd och av kärlek till oss, likt de vuxna i
pepparkaksbaket, vill Han ha med oss i sin "bak-
ning". Han är förmodligen medveten om att vi
inte alltid gör eller kommer att göra som så som
man ska, att vi riskerar att misslyckas och ³bränna
en plåt², men vad vi måste veta är att Han bär det
yttersta ansvaret. Inte för att vi ska handskas hur
som helst, utan för att Han är Gud. Han vill låta
sitt rike visas här på jorden genom att använda
brustna och svaga människor som du och jag,
men så klart måste vi öppna oss och vara lyhörda
då Han vill använda sig av oss. Så när tillfälle ges,
hälsa på de som ingen hälsar på, prata med den
som ingen annan pratar med och var medveten
om att du går tillsammans med Gud och att du
går Hans ärenden! 

Thomas Ranström
Ungdomsledare i Missionskyrkan

Pepparkaksbakning

Bo Zandén lämnar Hovslätt
Den 4 april 2004 installerades och välkomnades
Pastor Bo Zandén till sin tjänst som föreståndare i
Hovslätts Missionskyrka. Bo med frun Britt-Marie
och dottern Karin flyttade då till Hovslätt och intog
pastorsbostaden på Rörets väg 8.
Familjen kom då från Falkenberg där han varit
föreståndare i Missionsförsamlingen under flera år. 
Det har gått nästan tio år som Bosse varit spin-

deln i nätet och varit den sammanhållande länken
i mycket av församlingens arbete. Dessutom
arbetsledare för övriga anställda som ingått i
arbetsteamet. Det har kommit och gått flera
anställda ungdomsledare under den här perioden
samt deltidsanställda och även ungdomspastor. 
Bo Zandén kan se tillbaka på ett mångfasetterat

och brett församlingsarbete med välbesökta guds-
tjänster, konfirmandgrupper, stora tillsammanslä-
ger, bibelskolor och ett rikt musikliv, när han nu
drar vidare i samband med Jul- och nyårhelgen
2013/14. 
Han flyttar till Gnosjö med sin fru där han tillträ-

der tjänsten som  föreståndare och pastor i Gnosjö
Missionsförsamling. Han tillträder där i januari.
Vi som församling och läsare av ”På Gång” vill

tacka Bosse för en lång och intressant period som
pastor och ledare i vår församling. Han har varit
vår längsta pastor, helt klart, dock inte till tjänste-
tid, det rekordet slogs på 1920 -och 30-talet då vi
hade gemensam pastor med Norrahammar. Som
församlingens egen pastor blev han den åttonde i
raden vilken började 1944 med past. Gösta Hulth.

Nu önskar vi Bosse och Britt-Marie allt gott och
Guds rika välsignelse samt en positiv ingång i nya
och spännande uppgifter i Västbo. 

Red.
Levande
vatten

Konsert
med kören SingNum. 
Sönd 26 januari 

kl 18.00


