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

www.hovslattsmissionskyrka.se

Många säger att denna period, framtill det att

den första snön kommer och lättar upp lite,

är den värsta på året. Redan vid 5 snåret

börjar det mörkna ute, och värre blir det. Det kalla

duggregnet byts ibland ut mot ösregn, och vem av oss

har inte en droppe höstsnuva hängande från näsan.

Och våra gator ekar tomma då det verkar som att folk

redan har gått i ide för vintern.

I mitten på oktober passerade vi en söndag som

heter Tacksägelsedagen. Den försöker lyfta fram att

det alltid finns något att vara glad för. Kan man alltid

gå omkring med ett leende på läpparna? - Nej natur-

ligtvis är det inte det som menas. Vi är alla människor

och drabbas av de fyra första raderna i min ledare och

kanske betydligt värre saker än så. Kan det då finnas

något att ”hålla i handen” när det blåser ute?

I vår pågående Alphakurs (grundkurs i kristen tro),

uttryckte sig en deltagare så här: - Det finns ett tom-

rum i mig som jag inte vet hur jag skall fylla, men kan-

ske är det tron på Jesus som kan fylla det.

I bibeln säger Jesus så här till ALLA människor:

”– Kom till mig ni som är tyngda av bördor, jag skall

skänka er vila.” Det handlar inte om att alltid le, eller

att alltid vara befriad från bekymmer, utan att mitt i

allt som händer finns det någon att vila hos.

Det står om Paulus i Filipperbrevet att han var fängs-

lad, slagen och förhindrad att göra det bästa han vis-

ste, predika för Människor om Jesus, men mitt i detta

elände sjunger han lovsång. Det enda han kunde

glädja sig åt var att han hade lämnat sitt liv till Jesus.

Det gav honom trygghet och något som bar när livet

rasade runt honom.

Jag tror på att Jesus kan vara den stora glädjen i

livet, men jag är också övertygad om att han sänder

oss människor att glädja varandra.

Titta till varandra i höstmörkret, ring en extra signal

till den som är ensam. Varför inte leta efter tillfällen

att finnas till för andra. Bemöt andra som du själv vill

bli bemött. Och du som har mött denne Jesus – dela

med dig av detta till andra så att fler kan få dela gläd-

jen av att tillhöra honom.

Det som började i moll i min text avslutas i dur för

att jag har någon att vända mig till. Jag önskar dig väl-

kommen in i denna gemenskap med Jesus som inte är

längre bort än en bön. Jag vet att han väntar på dig

för att ge dig en ny glädje i Hovslätts höstmörker

Guds frid

Kennet Heinevik

Vad kan en hovslättsbo glädja
sig åt i höstrusket?
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När man kommer in på Equmenias
hemsida möts man av den lila strim-
man med ord som tillsammans bildar
vad Equmenia står för, omkänsla, med-
tanke och möjlighet. Bland orden står
också ”unga kristna tillsammans”. Men
vad är Equmenia och vad gör de för
att göra kyrkornas ungdomsverksam-
het bättre?

– Jag är smålänning
från början, nygift,
Stockholmare, gillar
förändringar och har
rätt mycket åsikter.
Det är så Johan

Nilsson, ordförande
för Equmenia beskri-
ver sig själv. Som ord-

förande har Johan samma personligheter
och han hoppas att han är driven i sitt
arbete. Johan har nu varit ordförande för
Equmenia i tre år och är inne på sitt fjärde
år. Han berättar att han blivit bättre och
bättre på att lyssna. Men ordning och reda
är något han säger att han behöver jobba
mer på.
– Verksamheten betyder mycket för mig,

jag har lagt ner tre år av mitt liv på den
och det har lärt mig mycket. Det har lärt
mig att om man vill, så går det att förän-
dra. Är man beredd att jobba mycket så
går det att förändra mycket.
Equmenia arbetar just nu mycket med

”Gemensam framtid”. Johan tror mycket
på den nya kyrkan och tycker att det är
nödvändigt för alla tre samfunden att

omorganisera sig själva, både ekonomiskt
och för att hitta tillbaka till sitt uppdrag.
– Att så många församlingar är involve-

rade i ”Gemensam framtid” är en jätte-
vinst, det har man vunnit mycket på.
Missionskyrkan i Hovslätt är en av 450

lokala föreningar som Equmenia arbetar
med. Equmenia är en av de största verk-
samheter i Sverige bland kyrkliga organisa-
tioner. Huvudmålet för Equmenia är att
hjälpa lokala föreningar, så som Hovslätts
Missionskyrka, att fungera. När jag
bestämde tid med Johan för en telefonin-
tervju blev det en lördag förmiddag, när
han satt på tåget.
– Vi sitter mycket på tåget och träffar

folk. Det är ingen tillfällighet att jag sitter
på tåget nu när vi pratar, sa Johan.
En stor uppgift för Equmenia är att träf-

fa de lokala föreningarna för att hjälpas åt
att bli bättre. De arbetar med att både
vara ledda av de lokala föreningarna sam-
tidigt som de tvärtom, försöker hjälpa och
leda de lokala föreningarna. Johan berät-
tar att det är växelspel då alla hjälps åt att
ha ett bättre ungdomsarbete. Den 21
januari 2012 kommer Equmenia att ansva-
ra för en ledardag för SMU i Hovslätts
Missionskyrka.
– Vi försöker inspirera och ge de lokala

föreningarna mer tankar och vinklar och
försöker ge enkla bilder på hur man kan
tänka. Vi snappar upp vad ledarna tycker
att Equmenia ska göra mer.
På ledardagarna brukar det diskuteras

olika frågor, så som, ”Vad vill vi att tolvå-
ringen ska få med sig hem?” och ”Vad vill

vi ge barnkören?”. Johan beskriver de som
enkla frågor samtidigt som det är viktiga
frågor. Johan tror att man behöver hitta
tillbaka och diskutera frågorna. Det lång-
siktiga målet med ledardagarna är att för-
ändra världen, men det kortsiktiga målet
är att bygga relationer och knyta ihop för-
eningarna istället för att vara enskilda för-
eningar.
– Jag hoppas att ledarna provocerar mig

tillbaka och att de är raka. Jag är sugen på
att komma till Hovslätt, det ska bli roligt!
Ledardagen är den 21 januari 2012,

klockan 12.00.
Det ser ut att bli en bra dag fylld med

spännande diskussioner!

Clara Wisth

– Equmenia är en gemensam orga-
nisation för riksförbunden MKU,
SBUF och SMU. De är till för riks-
förbundens lokala föreningar.
Målet är att sprida evangeliet om
Jesus Kristus bland barn och unga
genom ord och handling.

Besök hemsidan:
http://www.equmenia.se/

Equmenia – Unga kristna tillsammans

Scoutinvigning i Hovslätts Missionskyrka.
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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

Nu har vi lämnat namnet
”Jörgens Matthus” bakom oss!
ÖÖ  SSttoorrggaattaann  6622  JJöönnkkööppiinngg..  TTeelleeffoonn::  003366--1122  2299  0000                  www.kilandsmattor.se

Hovslätts Missionskyrka
Lörd 10 dec kl 19.00

Medverkan av körerna
People och SingNum

med flera

Jul-
konsert

Radio SMK
98,5

fortsätter sina sändningar i
höst och presenterar ett
digert program från den 23
augusti till 23 december.

Det blir sändningar varje tisdag mellan
kl. 09.00 – 10.00 och med repris av veck-
ans program på fredagar kl. 18.30 –
19.30.  Närradiokanalen är som vanligt
98,5 mhz.
Det är Ansgariikyrkan, Slättenkyrkan,
Lekeryds Missionskyrka samt Hovslätts
Missionskyrka som står för programverk-
samheten och med Sven-Ove Ryhlner,
Ansgarii, som sammanhållande produ-
cent. Från Hovslätt blir det program med
start den 6 sept. 11 okt.  25 okt. 15 nov.
13 dec. 

Berthil J. och Hasse P.



November
5 L 10.00 Nattvardsgudstjänst. Bo

Zandén. Sång av Helena Kallin.
Tacksägelse för de under året hem-
gångna.

6 S 10.00 Gudstjänst Eivor Blomqvist.
Eva Ekström. Kyrkaffe. Offer till
Svenska Missionskyrkan i Östra Göta-
lands distrikt.

10 T  13.00 Torsdagsträffen Höstlunch
med Ulla och Torsten Johansson.

12 L 09.00 Frukost för alla ”Varför sitta
inne när allt hopp är ute?” Britta
Hermansson. Anmälan. 50 kr.

19.00  Kvällsgudstjänst Britta Her-
mansson. Bo Zandén. Ungdomskö-
ren People. Servering. 

13 S 10.00 Gudstjänst Britta Hermans-
son. Kennet Heinevik. Sång av  Jes-
sica Hurtig. Kyrkkaffe.

14 M 15.00 Arbetsmöte för Kongo.

18.30 Välkomna till scout. Infor-
mation om vad scout är och gör.

15 T 19.30 Körövning inför advent.  

19 L 10.30-12.30 Inspiration inför Mira-
kel 2012 – insamling till SMK:s inter-
nationella arbete. Träff för mission-
skommittéer och enskilda. Bertil
Svensson m.fl. Anmälan.

14-16 Andakter Gjutaren, Hammargår-
den, Smedjegården. Bo Zandén.

20 S 10.00 Tillsammansgudstjänst
Skattkammaren. Bo Zandén. Matilda
Lundqvist. Kyrkkaffe.
18.00 Församlingsmöte

26 L 14.00 SMU:s Julmarknad.                                                                                
27 S 10.00 Adventsgudstjänst Anders

Linsmo. Arvid Elenäs. Adventskören.
Adventskaffe.

28 M 15.00 Arbetsmöte för Kongo.

December
4 S 10.00 Gudstjänstmed nattvard.

Anders Linsmo. Sång av Mattias Elm
och Viktoria Bülow. Kyrkkaffe.

8 T 10.00 Torsdagsträffen Advents- och
luciafest. SMUltronbarnen, PRO-
kören. 

10 L 19.00 Julkonsertmed
kören SingNum och ungdomskören
People.    

11 S 10.00 Gudstjänst Bo Zandén. Ken-
net Heinevik. Kyrkkaffe. 

10.00 Skattkammarens termin-
savslutning.

18.00 I din närhet Bön och lovsång.
Bo Zandén. Mikael Larsson m.fl. 

12 M 15.00 Arbetsmöte för Kongo.

17 L 14.00 Julmarknad i Hembygdspar-
ken.                                                      

18 S 10.00 Gudstjänst inför julen. Bo
Zandén. Kyrkkaffe.  
Gudstjänsten sänds i närradion.
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Välkommen till samlingar i
Hovslätts Missionskyrka

Bön
Kyrkan öppen för bön i
andaktsrummet 
torsdagar kl. 10-11.

Britta Hermansson
Lördag 12 nov kl. 09.00

Frukost för alla
”Varför sitta inne när allt hopp är ute?”
Anmälan. 50 kr.

Lördag 12 nov kl. 19.00

Kvällsgudstjänst
Söndag 13 nov kl. 10.00

Medverkan vid Gudstjänst

Boka in i kalendern
redan nu

TILLSAM-
MANS
DAG

Söndag 26 augusti 2012 
på Mullsjö folkhögskola

Inspiration inför Mirakel 2012 
– insamlingen till Missionskyrkans internationella arbete.
Lördag den 19 november kl. 10.30 – ca 12.30
Träff för missionskommittér och enskilda. Anmälan till Bo Zandén.
Vart tar pengarna vägen? Hur används de? Gör de någon nytta?
Medverkar från SMK gör bl.a. Bertil Svensson, 
Tomas Hammar och George Olvik.
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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
Arvid Elenäs, 0760-29 07 89
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: Peter Söderström, 
tel: 31 02 13

www.hovslattsmissionskyrka.se

Mer information om SMU i Sverige
www.smu.se

Måndag den 14 November kl. 18:30.
Välkommen till scout. Information om vad scout är och gör.

SMU:s stora

Lördag 
26 nov. 
kl 14.00

Julmarknad

Välkommen till en trevlig 
eftermiddag i Missionskyrkan!
All behållning går till SMU:s ungdomsarbete i Hovslätt.

Café med mängder av hembakat. 
Julunderhållning, lotterier, handelsbod,
försäljning av dörrkransar. ”Middag i
samhället” mm.
Dragning på stora julmarknadslotteriet
Miniauktion med auktionslotteri.
Korvgrillning.

Färsk information: www.hovslattsmissionskyrka.se
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Sveriges ägar ledda företag väljer oss.

Skolgatan 25B, Jönköping, Tel 036-30 54 50 www.grantthornton.se

••  PPrroodduukkttiioonnssuuttvveecckklliinngg
••  AAffffäärrss--  oocchh  kkoommppeetteennssuuttvveecckklliinngg
••  KKvvaalliitteettss--  oocchh  mmiilljjöössttyyrrnniinngg
••  KKaallkkyylleerriinngg  oocchh  kkoossttnnaaddssaannaallyyss
••  MMaannaaggeemmeenntt

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

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

Vill du också
synas här?
Kontakta Magnus Gustafson

0705-86 28 88
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Mirakel 2012
4 dec 2011– 6 jan 2012
Insamling till Missionskyrkans
internationella arbete.
Förra årets insamlade pengar gör
just nu gott på många håll i
världen – och nu är det dags
att ladda om och samla ihop till
nästa års underverk, för 126:e
året i rad. Den röda tråden i år
är hur utbildning gör underverk,
för sömmerskor, odlande evange-
lister och många andra.

I Hovslätts Missionskyrka samlar vi in till Mirakel 2012:
• Överskott vid kyrkkaffe 1:advent
• Missionskollekt i samband med gudstjänster 26 dec och 6 jan
• Gåvor kan också sättas in på kyrkans konton och märk ”mira-
kel 2012”

Bli månadsgivare
Blir du månadsgivare nu får du ett
förkläde sytt av utbildade sömmer-
skor i Kongo-Brazzaville och i
Kongo-Kinshasa. Folder finns i kyr-
kan.
Som månadsgivare stödjer du
Missionskyrkans arbete i Sverige och
andra länder med den summa du vill ge
varje månad. På så sätt kan vi arbeta långsiktigt. Går du med nu,
får du ett förkläde.
Blir du månadsgivare nu får du ett förkläde sytt av Honorine,
Mirna, Misa eller kanske Sylvie. Sömmerskor vi utbildat i Kongo-
Brazzaville och i Kongo-Kinshasa. Nu har de egna lärlingar och
kan leva på sitt arbete. Deras tro på framtiden för sig och sina
familjer har återvänt.
Var med och ge fler möjligheten att klara livet och få framtids-

tro i ett krigshärjat Kongo – och på andra platser i världen där vi
och våra systerkyrkor arbetar för de mest utsatta.
Så här kan din gåva användas:
100 kr räcker till sju vaccinationer - 200 kr ger mödravård till en
nybliven mamma - 500 kr blir ett helt plåttak till ett mindre hus -
600 kr räcker till en månadslön för en sjuksköterska - 850 kr kos-
tar en månads utbildning av en pastorskandidat
Tillsammans kan vi mer. Bli månadsgivare – och få ett förkläde

sytt med kärlek!

Ett av Hovslätts Missionskyrkas 
missionsprojekt
”Shifa-skolan” i Dehradun, Indien är ett projekt genom Svenska
Missionskyrkan. Shifa startades först som ett projekt för att nå
kvinnor och barn 2003 och utvecklades sedan till en skola i juli
2008. Skolan arbetar med gatubarn i ett område där merparten av
dessa barn plockar sopor för att hjälpa till med försörjningen av
familjen. Ordet ”Shifa” betyder att hela på hindi och skolans vision
är att skapa förändringar i samhället genom utbildning, mentorskap,
träning och relationer. Barnen får också en näringsrik måltid varje
dag och även nödvändiga vitaminer ges regelbundet. Skolan strävar
efter att bryta den onda cirkel av fattigdom, analfabetism, arbetslös-
het, orättvisor m.m. Det handlar om att ge dessa barn och ungdo-
mar hopp inför framtiden.


