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PåGång–redaktionen: 
Mia Thörn, Svante Kiland, 

Elisabeth Karlsson, Clara Wisth.

Ansvarig utgivare: Bo Zandén

Björkbackavägen 2 
556 28 Jönköping

Pastor och församlings föreståndare:
Bo Zandén
Exp: 036-751 42
Mobil: 0706-00 94 86 
Bostad: 036-751 44
Fax: 036-700 02
E-post: bo.zanden@mosaiken.nu

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

Matilda Lundquist
Mobil: 0730-44 21 76
lundquist_tilda@hotmail.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 

Jour under semester- och lägerveckor. Välkom-
men att ringa till dessa personer under dessa
veckor om det skulle hända något och du be-
höver få kontakt med någon i församlingen.

v. 25  Matilda Lundquist tel. se ovan

v. 26  Anita Gustafsson tel. 073-546 90 22

v. 27  Jörgen Ruther tel. 070-619 61 68

v. 28  Bo Zandén tel. se ovan

v. 29  Bo Bergström tel. 0708-31 23 20

v. 30  Jörgen Ruther tel. 070-619 61 68

v. 31  Kennet Heinevik tel. se ovan

v. 32  Anna Lägermo tel. 070-508 03 88

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

SMU Hovslätt
Plusgiro: 44 78 39-2

Internet:
www.hovslattsmissionskyrka.se

Distriktets hemsida:
www.og.missionskyrkan.se

Hovslätts Missionskyrka en del av:

www.gemensamframtid.se

Färsk information
Besök vår hemsida ofta, så får du aktuell information om vad som händer, hemma.

www.hovslattsmissionskyrka.se
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Sommaren innebär ofta mötet med nya upple-
velser och erfarenheter. Platser vi inte varit på
tidigare, människor vi inte mött på länge eller

nya möten. Händelser som lär oss något nytt och
hjälper oss att se livet på ett nytt sätt.

Annars ser vi gärna livet från vårt eget perspek-
tiv, där vi själva är i centrum. Där livet handlar om
att få ut så mycket för sin egen del. Ofta mäts det
livet i det man kan prestera och värdet finns i det
som man kan se och ta på. 

Jag vill gärna utmana dig med denna fråga
denna sommar: Har livet blivit det som du hoppa-
des på?

Ställ dig lite vid sidan och utmana dig att se livet
ur ett annat perspektiv och upptäck denna som-
mar att livet är något så mycket större.

Se att livet är en gåva! Ingen av oss äger våra liv
och det går heller inte att köpa eller låna livet av
någon annan. Vi har att förvalta det liv som är
vårt här och nu. Att se att det finns en Gud som
är större än vi själva och som ger livet till oss varje
dag och att den Guden till sin natur är kärlek. Ut-
ifrån den kärleken har Gud skapat hela univer-
sum, en Gud som är verklig och god. Våra liv är
en gåva från en god Gud, vilket ger oss värdet
som människor.

Se att livet har en mening! Livet är inte mitt
eget, utan någon har skapat och vill mitt liv.
Någon som är större vill forma mitt liv till något
som är äkta och sant. Till något som är större än
det vi själva kan forma. Ett liv som får vara befriat
från all tävlan och jämförelse och där livets lycka
inte sitter i vad man kan prestera, utan det som är
mitt liv kan få betyda något stort.

Se att livet har ett uppdrag! En god Gud har en
vilja med mitt liv, ett uppdrag som gäller oss alla.
Uppdraget handlar inte först om vad vi själva vill
ha ut av våra liv, utan kunna få vara till tjänst för
andra. Gud kommer också ha omsorg om våra liv,
men vill visa oss att världen är större än vårt eget

liv och vårt uppdrag är större än vad man kan få
ut av sitt eget liv. En Gud som förväntar sig att vi
tar ansvar för våra liv och väljer det goda livet.

Se att livet handlar om ett liv i kärlek! Gud, som
är kärlek och sann, vill verka genom våra liv med
kärlek och sanning. Handlar om att göra oss bero-
ende av honom och öppna våra liv för detta som
är större, och låta det forma oss till den människa
vi är skapade för. Ett liv som är något stort, något
utöver, som gör skillnad i det som är våra liv här
och nu och inför framtiden.
”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Her-

ren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en fram-
tid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till
mig skall jag lyssna på er. När ni söker mig skall ni
finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig,”
Jer 29:11-13

Låt denna sommar få innebära ett möte med
den Gud som är större. Sök honom och sätt tro till
honom och du kommer att få ett nytt och större
perspektiv på ditt liv.

Bo Zandén

Livet från ett nytt perspektiv!

P å G å n g

Tillsammansläger
30 augusti – 1 september 2013 på Strandgården

Pris: Vuxen 1.000 kr, 
13-16 år 700 kr, 7-12 år 550 kr, 
0-6 år 0 kr, familj max 2.950 kr

Resa med buss: 170 kr vuxen, barn/ungdom gratis.
Lägerfolder finns i kyrkan. 

Anmälan kan lämnas i kyrkan eller till bo.zanden@mosaiken.nu, under sommaren.

Missa inte detta!

Omslagsfoto: Olivia Storsjö



3P å G å n g



4 P å G å n g

Bönevandring 
i sommar
Bönevandringen på måndagar fortsätter
under sommaren, det går till så att vi
träffas varannan vecka/ojämn vecka
klockan 18.30 vid flaggstången utanför
kyrkan. Vi som kommer, delar upp oss
och går i olika riktningar och ber för
Hovslätt. Vi går och ber, träffas igen
efter 30 minuter vid flaggstången. Nu
över sommaren kan det bli så att jag
inte kan komma någon gång, utan då
får ni som tar ett böneansvar för Hovs-
lätt fortsätta bönevandringen. Vi kan be
på många olika sätt, hemma, ensam,
gemensamt, i kyrkan, i våra smågrup-
per, på knä, gör det som passar in i ditt
liv. Det är viktigt att bönen inte tystnar
utan att vi ALLA tar ett gemensamt bö-
neansvar för vår församling och vårt
samhälle. 
Välkommen att bönevandra du också! 

Mats Ringkvist
Konfirmationsgruppen på Standgårdslägret, 15-19 maj. 
Välkommen till konfirmationsläsning i Missionskyrkan läsåret 2013-2014. Informations-
möte onsdag 12 juni kl. 20.00.

Innanför dörren på det stora, gula
huset i Barnarp mötte jag en glad
Mimmi som med värme berättade om
sitt liv som både dotter, syster, mamma
och fru. Hon var öppen både innan och
under intervjun med allt vad livet gett
henne, både nedgångar och upp-
gångar. 

– Jag är en person som tycker det är ro-
ligt med nya människor, en glad person,
jag är positiv till livet fast att jag varit med
om en del utmaningar. Jag tycker det är
spännande att leva. Kan man göra någon
glad, så är det ju alltid roligt.

Mimmi tycker om att glädja omgiv-
ningen med ett litet hej på promenaden i
samhället och att träffa nya människor. Det
var bland annat den egenskapen som
gjorde att Mimmi valde att gå Alphakursen
i Hovslätts Missionskyrka hösten 2012. Att
hennes lillasyster som bor i Hovslätt ville ha

med henne var också en anledning. Under
intervjun kom det även fram att Mimmi var
intresserad av att få en djupare tro till Gud
än den hon hade sedan innan. 

Förväntningarna på Alphakursen var att
hon skulle få diskutera med nya människor
om den kristna tron men också få lyssna till
bra undervisning. Alphakursen blev bättre
än förväntat och med ringar på vattnet...
Med ringar på vattnet menar Mimmi att
det gav henne diskussionsmöjligheter både
i gruppen i kyrkan och sedan dagen efter
vid personalfikat på förskolan i Barnarp.
Kollegorna ställde egna frågor till Mimmi
om det de pratat om kvällen innan och hon
fick chans att ge vidare en liten bit av sin
tro på Gud.

I diskussionsgruppen under Alphakursen
hann de bli nära varandra redan första till-
fället, berättar Mimmi med ett leende. Alla
i gruppen kom från olika situationer i livet
och hade olika tro, vilket hon själv tyckte
var intressant då hon fick höra andras åsik-
ter och fick dela med sig av sina egna tan-
kar. 

– Jag som var uppvuxen i kyrkan fick
tänka till, varför tror jag? Det blev som en
ny gnista i tron. 

Mimmi berättar varmt om den djupa re-
lationen till systrarna och mamman. Sedan
deras pappa dog blev de närmre och har
betytt mycket för varandra. Med en glimt i
ögat berättar hon att familjen ställt upp till
110 procent under Mimmis sjukdomstid,

både under sjukdomen och i ”dammet”,
som Mimmi själv kallar perioden efter sjuk-
domen. Jag märker att Mimmi är tacksam
över stödet från sina närstående. Trots att
livet inte alltid visat sig från sin bästa sida,
ser hon ljust på livet. Något särskilt Mimmi
tog med sig från Alphakursen var några
ord från Kennet Heinevik. ”Allt som händer
kommer inte ur Guds hand, men det som
händer vill han ta i sin hand”.

– Det är något som jag tänkt på. Jag tror
inte att Gud har mening med allt. Jag tror
inte att Gud ville att jag skulle bli sjuk, när
man blir sjuk så bär han en. Då blir det
något bra av det istället, säger Mimmi. 

Efter Alphakursen berättar Mimmi  att
hon tänker på ett annat sätt, ibland när
hon är ute och går eller springer, så blir det
ofta att hon sjunger lite.

– Det blir som en extra bönestund, jag
tar till vara på det lite mer idag. Det är lätt
att det glöms bort och att det bara blir när
man behöver det. Det viktiga är att ha
kommunikationen mellan Gud och mig.
Sen säger man alltid det där,jag ska läsa bi-
beln mer och sen blir det ändå som vanligt.
Men bönens makt ger mycket.

Clara Wisth

Ett ögonblick med Mimmi Bäck
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Juni
1 L 16.00 Konfirmationsavslutning

med nattvard. Lärare och deltagare
medverkar.

2 S 10.00 Gudstjänst med konfirma-
tionshögtid Bo Zandén. Matilda
Lundquist. Thomas Ranström. Ung-
domskören People. Kyrkkaffe.  

6 T 10.00-11.00 Bönesamling på Var-
kullen Peter Klint. Kennet Heinevik
m.fl. Medtag kaffekorg.

9 S 10.00 Gudstjänstmed nattvard.
Anders Linsmo. Sång av Pernilla Mar-
tinsson, Annika o Mattias Elm. 
Kyrkkaffe. 
Gudstjänsten sänds i närradion.

12 O 20.00 Informationsträff för nya
konfirmandermed föräldrar.  

15 L 14.30-16.30 Andakter Gjutaren,
Hammargården, Smedjegården.
Hasse Paulsson.

16 S 10.00 Gudstjänst Bo Zandén. Sång
av Andreas Lägermo. Kyrkkaffe.

23 S 10.00 Gudstjänst tillsammans med
Pingstkyrkan i Hembygdsgården.
Peter Klint. Matilda Lundquist m.fl.
Kyrkkaffe.

26 O 19.00 Sommarkväll i Hembygdsgår-
den. Kyrkvillan ansvarar.   

30 S 10.00 Gudstjänst Daniel Lundstedt.
Ewa Saldner. Sång av Carina Wing-
ård m.fl. Kyrkkaffe. 

Juli
3 O 19.00 Sommarkväll i Hembygds-

gården Pingstkyrkan ansvarar.

7 S 10.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan.
Bo Zandén. Peter Klint. Sång av
David Ruther.

10 O 19.00 Sommarkväll i Hembygds-
gårdenMissionskyrkan ansvarar. Bo
Zandén. Sång av Emelie Magnusson
m.fl.

14 S 10.00 Gudstjänst tillsammans med
Pingstkyrkan. Rune Andersson. Sång-
grupp från Pingstkyrkan.

17 O 19.00 Sommarkväll i Hembygds-
gården Kyrkvillan ansvarar. 

21 S 10.00 Gudstjänst tillsammans med
Slättenkyrkan. Roland Olaisson. Bert-
hil Johansson. Sång av Annika Gus-
tafsson. 

24 O 19.00 Sommarkväll i Hembygds-
gården Pingstkyrkan ansvarar.

28 S 10.00 Gudstjänst i Slättenkyrkan
Lennart Larsson. Mia Röstedal.

31 O 19.00 Sommarkväll i Hembygds-
gårdenMissionskyrkan ansvarar.
Kennet Heinevik. Sång av Fam. Anna
och Patrik Lägermo.

Augusti
4 S 10.00 Gudstjänst Kennet Heinevik.

Sång av Betty Kiland. Kyrkkaffe.

11 S 10.00 Gudstjänstmed nattvard.
Anders Linsmo. Sång av Jessica Hur-
tig. Kyrkkaffe.

18 S 10.00 Gudstjänst Jan Eirestål. Wera
Hjalmarsson. Sång av Victoria Bülow.
Kyrkkaffe.

25 S 10.00 Gudstjänstmed dop. Bo Zan-
dén. Thomas Ranström. Sång av ung-
domar. Tack till Matilda Lundquist.
Kyrkkaffe.

29 T 16.30 Konfirmationsläsningen
börjar

30/8-1/9 Tillsammansläger på 
Strandgården.

September
2 M 15.00 Arbetsmöte för Kongo.

3 T 07.00 Bön i andaktsrummet. 1:a tis-
dagen i varje månad.

5 T 10.00 Bön i andaktsrummet startar
för terminen. 

8 S 11.00 Ekumenisk gudstjänstmed
nattvard i Norrahammars kyrka. Bis-
kop Jan-Olof Johansson m.fl. Insam-
ling till Världens barn. Kyrkkaffe.

Välkommen till samlingar i
Hovslätts Missionskyrka

P å G å n g

Sommarkvällar vid 
Hembygdsgården

Onsdagar kl. 19.00, 26 juni – 31 juli
Kaffeservering

Medverkan från Kyrkvillan, Pingstkykan 
och Missionskyrkan i Hovslätt.

Equmeniakyrkan
Equmeniakyrkan är det nya namnet på den kyrka
som bildades 4 juni 2011 av de tre svenska frikyrko-
samfunden (Svenska Missionskyrkan, Svenska Bap-
tistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige). 
Under några år har kyrkans arbetsnamn varit Gemensam
Framtid, men på kyrkokonferensen i Karlstad den 11 maj
i år beslutades det att samfundet ska gå under namnet
Egumeniakyrkan. Sedan 2007 har de samarbetetande
samfunden också en gemensam ungdomsorganisation
kallad equmenia. Kyrkans vision är: ”En kyrka för hela
livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig
och världen.”  
Equmeniakyrkan utgörs av 844 lokala församlingar, som
finns representerade över hela landet.. Den nationella
och regionala organisationen har som främsta uppgift att
stödja dessa församlingars liv och utveckling. Internatio-
nellt samarbetar  Equmeniakyrkan med kyrkor och samar-
betspartner i 27 länder. Equmeniakyrkans kyrkoledare
Lasse Svensson kommer att besöka Hovslätt under hös-
ten. Hovslätts Missionsförsamling är alltså idag en del av
Equmeniakyrkan.

Alpha – grundkurs i kristen tro.
Du som funderar på vem Gud är, undrar vad Jesus
gjorde eller har funderingar på vad bön och guds-
tjänst är för nått – dags att gå med i vår Alpha-
kurs. 10st torsdagar i höst med start den 19
september. God mat med trevlig gemenskap, en
föreläsning och sedan samtal i en grupp där allas

frågor och funderingar får plats. Ta med din vän, granne eller ar-
betskamrat och försäkra dig om en spännande höst.
Historik: Detta blir den 7 kursen vi genomför i Hovslätt sedan -09.
Vi är över 100 som har varit med.
Kursen är ett samarr. mellan Pingstkyrkan och missionskyrkan
Anmälan till Kennet (se sid 2) eller Peter i pingstkyrkan
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Våren var ju lite sen i år, så tidig helg i maj som
vi brukar ha var lite kyligt. Trivsam plats vid Ra -
sjön gör att det blir stämningsfullt med en gång.
Tälten var resta när vi kom ut på fredagskvällen
och så fort föräldrarna lämnat området så blev
det korv och bröd. Vi avslutade kvällen med lä-
gerbål vid vindskydden med utsikt över sjön. Det
var många som frös på natten. Inte undra på
det när det var ett par minusgrader. Dubbla sov-
säckar är att rekommendera. 

Revelj med kvinnlig trumpetare i år – kul! Fru-
kost, hissa flaggan, morgonsamling med Putte
och Sigge följdes av surrning och bygge av mat-
platsen. Det var många som ville vara med och
hjälpa till. Fotbollsmål hade dragits fram och de
användes flitigt. Ett sätt att hålla värmen om
inte annat. 

Efter lunch så öppnade Markan – efterläng-
tad. Spårningen genomfördes i solsken och
kraftig vind. Framåt kvällen åt vi tacos och
sedan var det lägerbål. Det var fortsatt vind så
”gubben i Kinna” fungerade inte så bra. Dock
kunde teatersällskapet med ”Mor – jag är
sårad” spelas upp med nya skådespelare och på
nya språk. 

Efter andakt och utetandborstning så var det
skönt att krypa ner i sovsäcken. Inte så kallt
denna natt, men blåsigt. Vissa ledare var uppe
på natten och slog i tältpinnarna. Vi vaknade till
sol igen, åt frukost innan vi hade vår egna
scoutgudstjänst. Till kyrk-fikat fick vi kladdkaka
med grädde i väntan på föräldrar och syskon.
När alla hade fikat klart så halade vi flaggan,
tackade för oss och trötta och nöjda scouter
åkte hem. Vi ledare fick arbeta vidare med att
riva tält, diska och packa ihop allt. Nöjda och
trötta var även vi när vi åt pizza på kyrktrappan i
solskenet. Våra patruller Björnen, Pandan, Ping-
vinen och Delfinen blev tillslut en samling på ca
35 scouter, 10 ledare samt Matilda och Jenny. Vi
hade också god hjälp från föräldrar med maten,
både inne och vid elden. 

Stort tack!! Vi samlade drygt 700 kr till Pra-
ween, vårt fadderbarn i Indien och ca 650 kr till
lägerverksamhet i Lettland. Tack för det!
(Grön termos och en orange mössa finns att

hämta i ledarrummet) //Mia

Välkommen 
till SMU 
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 
Håkan Wissö 31 06 22

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
Matilda Lundquist, 0730-44 21 76

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
Matilda Lundquist, 0730-44 21 76

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

En del av

Spårarscoutläger 3-5 maj
i Sjöborgen, Bondstorp
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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

P å G å n g
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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

P å G å n g

Tova Larsson
– Jag ska till Halmstad i slutet av sommaren och
till Österike. I september ska jag vara bloggam-
basadör för bokmässan. De har valt ut tolv styc-
ken och jag ska fixa en träff med andra som
tycker om ungdomsböcker. Jag ska också få
göra intervjuer med författare. 

Tova började blogga 2011 med
bokugglan.blogspot.se där hon bloggar om ung-
domsböcker. Hon skriver recensioner och berät-
tar om olika bokhändelser. 

Allan och Gun-Britt Ruderfors
– Vi åker ut med husvagnen ett
par veckor. Det blir nog till Bo-
huslän. Vi brukar åka dit. Det
blir ingen riktig sommar om vi
inte varit där. Vi gör några små-
utflykter också. Bl.a. en bussresa
till Sofiero. Vi ska också gå på
revyn ”August i Paltebo på friar-
stråt” i Huskvarna Folkets Park. 
Så har vi ju trädgården som vi
måste sköta om emellanåt.

Mats Kiland

– Jag och min fru Carina åker till Gotland
veckan innan midsommar. Vi åker till vår
sommarstuga vid Tofta. Friggeboden ska
flyttas och renoveras och det finns mycket
annat att fixa med. Barn och barnbarn
kommer också och det är jätteroligt. Vi
stannar på Gotland några veckor. En helg i
juni åker vi med goda vänner till Sunne. Vi
ska se Selma Lagerlöfs ”Nils Holgersson”
som teater i Berättarladan.

Alice Ekholm
– Vi ska åka lite båt. Först på Göta Kanal
och sen upp mot Arkösund och Trosa.
Efter det åker vi till Stockholm och Gröna
Lund. Så ska vi åka på lite småsemestrar,
kanske blir det Göteborg.

Vad ska du göra i sommar?

Marika och Magnus med barnen Sigrid, Elis, Siri Törevik
– Vi och fem syskon till mig (Marika) med familjer ska fira mid-
sommar i Dalarna. Sedan ska vi åka till Öland, Böda, dit åker vi
alltid på sommaren. Vi hoppas också på många strand-dagar och
grillkvällar. Vi får väl se om vi kan låta bli att dra igång ett nytt
projekt på huset... 


