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”Det folk som
vandrar i mörkret ser
ett stort ljus, över
dem som bor i
mörkrets land strålar
ljuset fram....
Ty ett barn har fötts,
en son är oss given.”

Välkommen
till SMU
i Hovslätt!

Sveriges ägarledda 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

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



December
10 L 19.00 Julkonsertmed kören Sing-

Num och ungdomskören People.    

11 S 10.00 Gudstjänst Bo Zandén. Ken-
net Heinevik. Sång av Matilda
Lundqvist. Kyrkkaffe.

10.00 Skattkammarens termins-
avslutning

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

17 L 14.00 Julmarknad i Hembygdspar-
ken.

18 S 10.00 Gudstjänst inför julen
Bo Zandén. Sång av Beata Lindau. 
Kyrkkaffe.  
Gudstjänsten sänds i närradion.

24 L Julafton 

10.00 Samling vid krubban Juland-
akt för stora och små. Bo Zandén.
Jessica och Alice Hurtig. Mattias
Arvidsson Elm.                                                         

23.00 Julnattsgudstjänst Bo Zan-
dén. Sångare och musiker. 
Kollekt för RIA. 

26 M Annandag jul 
10.00 Missionshögtid Gemensam
gudstjänst med församlingarna i
Jönköping, Huskvarna och Hovslätt.
Missionsoffer. Dia Nsumbo m.fl. Jan
Eirestål. Bo Zandén. Kyrkkaffe.   

31 L Nyårsafton 
17.00 Nyårsbön
Kennet Heinevik. Peter Klint. Sång-
are från Pingstkyrkan.                                        

Januari
1 S Nyårsdagen 

18.00 Ekumenisk nattvardsguds-
tjänst i Kyrkvillan Kerstin Bothén.
Anders Linsmo. Musik.                                                   

6 F Trettondag jul  
16.00 Missions- och julfest för alla
åldrar. Bo Zandén. Signe Ekström.
Sång av fam. Ekström.
Offergång för Missionskyrkans inter-
nationella mission.

7 L 14.30-16.30 Andakter Gjutaren,
Hammargården, Smedjegården.
Kennet Heinevik.                               

8 S 17.00 Gudstjänst Bo Zandén. Ken-
net Heinevik. Sång av fam. Ekström.
Kyrkkaffe. 
Församlingsmöte med samtal.        

12 T 15.00 Torsdagsträffen ”Bortom
dimmorna finns musiken”. Birgitta
Andersson.

15 S 10.00 Gudstjänst Bo Zandén. Mat-
ilda Lundqvist. Kyrkkaffe.  

18-22 januari
Ekumenisk Bönevecka. 

”Måltiden – en plats för gemenskap”.

18 O 12.00 Bön och sopplunch i Slätten-
kyrkan, Norrahammar. 50 kr.
19.00 Samtal om våra olika nattvard-
straditioner. Slättenkyrkan.

19 T 12.00 Bön och sopplunch i Kyrkvil-
lan, Hovslätt. 50 kr.
19.00  Måltiden i ett internatio-
nellt perspektiv Kyrkvillan.

20 F 12.00 Bön och sopplunch i Pingst-
kyrkan, Hovslätt. 50 kr.

19.00 Ungdomssamlingmed
Torgny Wirén. Norrahammars Kyrka.  

21 L 09.00 Frukost för alla ”Maten och
livet”. Tomas Tengby. 100 kr. Biljett.

12.00 Ledardag för ledare i SMU.
Johan Arenius (Nilsson). Ordförande
i equmenia. 

22 S 10.00 Skattkammaren startar vår-
terminen.   

10.00 Ekumenisk Nattvardsguds-
tjänst Anders Hullfors. Bo Zandén
m.fl. Sång av ekumenisk sånggrupp.
Kyrkkaffe. 

29 S 10.00 Gudstjänst. Arvid Elenäs. Bo
Zandén. Sång av Sofia Wissö och
Lovisa Oscarsson. Kyrkkaffe.           

11.30 SMU:s Årsmöte.

Februari
4 L Församlingens Årsmöte

09.00 Frukost. 09.30 Förhandling-
arna startar.

5 S 10.00 Gudstjänst med årshögtid
Bo Zandén. Adan Brown. People.
Kyrkkaffe.

6 M 15.00 Arbetsmöte för Kongo.

8 O 18.30 Alphakursen startar i Mis-
sionskyrkan, gemensamt med Pingst-
kyrkan.   

9 T 15.00 Torsdagsträffen ”Från Svan-
hals i Östergötland till Unalakleet”.
Harald Fält.

Hovslätts Missionskyrka 
önskar alla läsare en riktigt God Jul 

och ett Gott Nytt År!
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

Björkbackavägen 2 
556 28 Jönköping

V�lkommen till samlingar i
Hovslätts Missionskyrka

www.hovslatts
missionskyrka.se

Hovslätts Missionskyrka
Lörd 10 dec kl 19.00

Medverkan av körerna
People och SingNum

med flera

Jul-
konsert

Nu har vi lämnat
namnet ”Jörgens
Matthus” bakom oss!

PåGång–redaktionen: 
Mia Thörn, Svante Kiland, 

Elisabeth Karlsson, Clara Wisth.

Ansvarig utgivare: Bo Zandén

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@hovslatt.
missionskyrkan.se
Exp.-tid: tisdag och torsdag
10.00-12.00

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

Ungdomsledare:
Exp: 036-769 58

Arvid Elenäs
Mobil: 0760-29 07 89
arvid.elenas@telia.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 

__________________

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

”I samma trakt låg några
herdar ute och vaktade sin
hjord om natten. Då stod
Herrens ängel framför dem
och Herrens härlighet lyste
omkring dem, och de greps
av stor förfäran. Men ängeln
sade till dem: "Var inte
rädda. Jag bär bud till er om
en stor glädje, en glädje för
hela folket. I dag har en fräl-
sare 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." Och plötsligt var
där tillsammans med ängeln
en stor himmelsk här som
prisade Gud:
"Ära i höjden åt Gud och

på jorden fred åt dem han
har utvalt."                 

Luk 2:8-14

Vi tittar på TV-såpor och spelar
dataspel och får säkert ut myck-
et av gemenskap och glädje av
det, och samtidigt vet vi ju att
det är ju inte på riktigt. Det gäl-
ler ju även tomten och mycket
av det som är jul för många av
oss. Visst handlar julen om en
massa god gemenskap, glädje,
mat, gåvor, vila. Det är ju på rik-
tigt och det skall vi vara rädda
om och ta vara på. Men sedan
då, är julen inget mer?

Du kanske tänker så om det
som julen handlar om – berät-
telsen om Jesu födelse i
Betlehem – det är inte på rik-
tigt. Jo, det är på riktigt. Bibelns
författare och många historiska
forskare, troende eller icke tro-
ende bekräftar sanningshalten i
denna berättelse. Även författa-
re i gamla testamentet skriver
om en Messias som skulle födas
i Betlehem, långt innan det
sker.
Herdarna, som hörde till den

mest utsatta yrkesgruppen i
Palestina på denna tid, nöp sig
säkert i armen flera gånger
under de timmarna den kvällen
och natten, där de satt ute på
herdemarken och vaktade sina
får – det är på riktigt! Klart de
blev rädda när det osynliga för
människan blev synligt.
Herdarna fick se in i ett större
sammanhang och förstå att
livet är något mer än bara det vi
kan se och ta på här och nu.
Den natten fick de en hälsning
som gäller oss alla, om en stor
glädje: att en frälsare fötts åt er
i Davids stad, han är Messias,
Herren. Herdarna skulle gå in till
Betlehem och få se tecknet –
ett nyfött barn. Ooooo – det är
på riktigt!
Du behöver inte vara rädd

och fly från din längtan efter en
gudsnärvaro i ditt liv - det är en

personlig Gud som möter dig
med kärlek och goda tankar,
och som vill ditt liv nu och för
evigt. Herdarna gick för att se
om detta var sant och i det får
de vara våra föredömen. Gå
Jesus till mötes och se att det är
på riktigt, och det gäller också
ditt liv.
”Är du en av tusen små? Är

du han dom väntar på? Du mitt
lilla barn en ängel givit namn.
Är det jordens dolda skatt jag
fått skydda denna natt? Är det
själva himlen som jag gungar i
min famn?”  ( Erik Hillestads
text i Carolas julsång ”Himlen i
min famn”)

Jag önskar er en riktig God Jul!
Bo Zandén

”Det är på riktigt”

Alphakurs till våren
Alpha är en praktisk introduktionskurs i den kristna
tron. Kursen kommer att hållas en kväll i veckan under
10 veckor i vår. Kursen ger möjlighet att utforska den
kristna tron och vad som är meningen med livet. Är
Jesus relevant för våra liv idag? Kursen sker i samarbe-
te med Pingstkyrkan i Hovslätt och startar den 8
februari kl. 18.30 i Hovslätts Missionskyrka.
Kontakt: Kennet Heinevik tel. 0708-25 45 65

24-26 februari 
Ungdomshelg Follow
Medv. John Ahström m.fl.

Mer info i nästa nr av PåGång

BORTOM DIMMORNA FINNS MUSIKEN….
RPG-avdelningen i Hovslätt i Inbjuder till en
temasamling där sången och musikens makt
att bryta igenom demensens dimma berörs.
Birgitta Andersson, musikpedagog med en
unik erfarenhet inom detta område, kommer
att berätta om sina erfarenheter och den kun-
skap hon samlat på sig under många års fram-
gångsrik verksamhet som förmedlare av en
ljusglimt i människors liv. Birgitta har varit
anställd inom Östergötlands landsting med
uppgift att stödja långtidsvårdens personal i
deras arbete med kulturaktiviteter i vården.
Hon är en över hela landet välkänd föreläsare
som på ett pedagogiskt och inspirerande sätt
trollbinder sin publik genom att dela med sig
av sina upplevelser där hon med hjälp av musi-
ken fått människor att se ut genom dimmor-
na. 
Till samlingarna inbjuder vi personal från orga-
nisationer och institutioner som i sin verksam-
het kommer i kontakt med människor som
drabbats av sådana sjukdomar som leder till
att medvetandet fördunklas och att kontakten
med omvärlden blir begränsad eller obefintlig.
Temasamlingen hålls i Hovslätts Missionskyrka
torsdag 2012-01-12 kl. 15,00 
För ytterligare information se hemsidan: 
www.adelamusik.se

17 december 14.00 

Jul-
mark-
nad

i Hembygdsparken. 

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

Julnattsgudstjänst
Julafton kl 23.00. Bo Zandén, sångare och musiker


