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Jag sitter vid mitt köksbord i min
lägenhet på Norrahammarsvägen
och tittar ut på min ganska tråkiga
bakgård. Än har våren inte kommit

till Hovslätt men man känner att den är på
väg, den är iallafall närmare idag än vad
den var igår.
I dessa tider kan jag inte annat än att

förundras över hur allt runt omkring oss
byter skepnad. Att det som har varit dött,
grått och trist helt plötsligt får liv och färg
igen. Nu tänker jag inte bara på vår vackra
natur utan likt krokusen, björklöven och
den gröna gräsmattan har också den van-
liga, enkla Hovslättsbon varit ganska säll-
synt i några månader. Nu börjar den vakna
upp ur sitt ide och man kan snart få se
den promenera på gatorna i samhället, i
lekparken, på Hovet eller kanske till och
med ses sittandes på en bänk i Lyckans
park.
Vårkänslorna sprudlar och kanske är du

en av de jag pratar om, att du precis som
jag har börjat byta skepnad och livet bör-
jar fyllas med ljus och färger igen. Kanske
känner du inte alls igen dig i min beskriv-
ning, även fast man utanför fönstret kan
se att våren närmar sig så känns den i ditt
eget liv längre bort än någonsin. Det där
ljuset och färgerna alla pratar om syns inte
till någonstans och du känner dig lika grå
och trist som en dag i november. Till dig
skulle jag bara vilja upprepa vad jag tidi-
gare påpekat, våren är närmare idag än
vad den var igår och till dess så finns det
någon som mer än gärna vill hålla dig säll-
skap i mörkret, jag tror du förstår vem jag
tänker på. Vad kan vara bättre än att ha

ljuset själv som sällskap när man ensam är
kvar i höstmörkret.
I vilket fall som helst så vill

Missionskyrkan i Hovslätt vara en plats för
alla, oavsett om det är höst eller vår i ditt
liv är du alltid välkommen in.
Hur vi nu än har det i våra liv så kan vi

ändå inte undgå att vi nu går in i en lju-
sare tid och det händer mycket omkring
oss. Glöm då inte att mitt i vardagsstres-
sen ibland bara stanna upp för en liten
stund och se dig omkring på vår vackra
natur och njut för ett ögonblick, det kan
vi alla behöva.

Guds rika välsignelse
Matilda Lundquist
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”Gammal och vis” eller ”Gammal och envis”?

– om mänsklig utveckling och andlig mognad 

Välkommen till Torsdagsträffen/RPG i Hovslätts Missionskyrka 
torsdagen den 23 februari 2012 kl 15.00 - ca 16.30 

Vi får då besök av Larsåke W Persson, Stockholm, som kommer 
att tala utifrån ovanstående rubrik.  

Larsåke är pastor och S:t Lukasterapeut, lärare vid Teologiska 
Högskolan och författare till bl a boken ”Hur hel kan man bli –

en bok om livets möjligheter och begränsningar”

Kaffeservering.        VARMT VÄLKOMMEN! 

Torsdagsträffen
våren 2012
9 februari ”Från Svanhals i Östergöt-
land till Unalakleet” på Grönland, Harald
Fält.

23 februari “Gammal och vis eller
gammal och envis?” – om mänsklig
utveckling och andlig mognad. Lars-Åke
W Persson, Vera Hjalmarsson.

8 mars Vårlunch.

12 april Kyrkoherde Anders Hullfors.

10 maj Vårutflykt.

I mån av plats hälsas nya deltagare välkomna till de olika kur-
serna.

Skrivarkurs
Ledare: Siv och Sven Lägermo. Lokal: Missionskyrkan
Anmälda deltagare meddelas startdatum
Förfrågningar och nyanmälningar: Siv Lägermo, tel 702 64

Keramik
Ledare: Marianne Wissö tel 762 47
Anmälda deltagare meddelas startdatum.
Förfrågningar och anmälan genom Bilda, tel 34 21 03

Fågelkurs
Fågelkursen fortsätter. Anmälda deltagare meddelas startdatum.
Förfrågningar och nyanmälningar: Roland Börjesson, tfn 70106.

Olje-, porslins- och akvarellmålarna
Lokal: Missionskyrkan
Tid: Onsdag kl 18.30-21.00. Start 1 februari.
Kontakt: Mats Göransson, tel 701 52 eller 076-8858058

Birgitta Eskilsson, tel 763 43

Alphakursen
- utforska meningen med livet
Ett samarbete mellan Missionskyrkan och Pingstkyrkan i Hovslätt
Start: 8 februari kl 18.30 i Missionskyrkan.
Kontakt: Kennet Heinevik, tel 0708-25 45 65,
heinevik@hotmail.com

”Samtal kring kaffet”
De trevliga samtalen kring kaffeborden i Hembygdsgården
fortsätter under våren följande dagar: 2 februari, 1 mars, 29 mars
och 3 maj kl 10. Kontakt: Hasse Paulsson, tel 753 84

Missionskyrkans körverksamhet för barn och vuxna.
Nya medlemmar är välkomna att anmäla sig till resp kon-
taktperson.

Barnkören Tellus
7-13 år övar på onsdagar kl 18.00-18.45
Kontaktperson: Pernilla Martinsson, tel 31 02 01.

Ungdomskören People
Från åk 7 övar på fredagar kl 18.30-19.45
Kontaktpersoner: Matilda Lundquist, tel 0730-44 21 76

SingNum
Övar tisdagar. Kontaktperson: Viktoria Bülow, tfn 31 04 20

Gemensam våravslutning
Onsdagen den 25 april kl 18-20 i Missionskyrkan.

Förfrågningar och anmälningar till respektive kontaktpersoner.
Förslag på ev nya kurser/aktiviteter tas gärna emot av studiekom-
mittén genom
Jan-Olof Petersson, tel 618 96
Håkan Freidlitz, tel 765 13.

Studieverksamheten våren 2012
i Missionskyrkan Hovslätt

Svenska 
Missionskyrkan
Hovslätt

Om bilskjuts önskas var god ring Missionskyrkan, tel. 766 02 en timma före 
samlingen respektive dag.
Kontaktperson för RPG-Torsdagsträffen: Wera Hjalmarsson tel. 704 39
Du är välkommen med i promenadgruppen som leds av Ulla Johansson, tel. 
759 66. Gruppen träffas vid Hovet (HIK) tisdagar kl. 09.30 för ca 1 timmas 
promenad. 
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Ett kyrkohistoriskt krönikerspel av Tomas Boström
framförs av kören SingNum

Hovslätts Missionskyrka
10 mars kl 19.00



Februari
4 L Församlingens Årsmöte

09.00 Frukost.
09.30 Förhandlingarna startar.

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

18.00 ”I din närhet” i Pingstkyrkan.
Bön och lovsång. Peter Klint. Bo Zan-
dén.

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.

12 S 10.00 Gudstjänst Anders Linsmo.
Kyrkkaffe.

19 S 10.00 Gudstjänst Kennet Heinevik.
Kyrkkaffe.
Utgångskollekt till Gideoniterna.

20 M 15.00 Arbetsmöte för Kongo.

23 T 15.00 Torsdagsträffen Larsåke W
Persson. ”Gammal och vis eller gam-
mal och envis”.

24-26 FOLLOWUngdomshelg
John Ahlström m.fl. Entré för kväl-
larna är 100 kr.

24 F 19.30 Gudstjänst Café.

22.00 Konsert Pellé & Prinsen.

25 L 20.00 Gudstjänst Café.

22.00 Konsert Gustavs Pöjkar.

26 S 10.00 Gudstjänst John Ahlström.
Arvid Elenäs. Matilda Lundq-
vist.Sånggrupp. Kyrkkaffe.

Mars
2 F 15.00 Världsböndagen Ekumenisk

gudstjänst i Kyrkvillan. Servering.

4 S 10.00 Gudstjänstmed nattvard.
”Vad har fastan för grund i kristen
tro?” Matt 6:16-18. Anders Linsmo.
Bo Zandén. Sång av lovsångsgrupp.
Kyrkkaffe.

5 M 15.00 Arbetsmöte för Kongo.

8 T 13.00 Torsdagsträffen Vårlunch.

19.00 Bibelstudium och andakt i
Taizéanda.”Vad säger bibeln om
fastan?”Anders Linsmo.

10 L 19.00 Konsert Vildhonung.
Kören SingNum. Text och musik av
Tomas Boström. Se ruta.

11 S 10.00 Gudstjänst ”Fasta är att
avstå”. Matt 25:40. Bo Zandén.Sång
av Simon Oskarsson. Offer till Teolo-
giska högskolan. Kyrkkaffe.

15 T 19.00 Bibelstudium och andakt
med musik. ”Fasta för att hålla rätt
fokus”. Bo Zandén.

18 S 10.00 Tillsammansgudstjänst.
Kennet Heinevik. Skattkammaren.
Tellus. Kyrkkaffe.

18.00 ”I din närhet” Bön och lov-
sång. Kennet Heinevik m.fl.

19 M 15.00 Arbetsmöte för Kongo.

22 T 19.00 Bibelstudium och nattvard-
sandakt ”Fasta för att söka Gud och
hans vilja”. Bo Zandén. Matilda
Lundqvist.

25 S 10.00 Gudstjänst ”Fasta – att följa
Jesus!” Joh 12:20-26. Bo Zandén.
Ungdomskören People. Våroffer.
Kyrkkaffe.

29 T 19.00 Bibelstudium och andakt i
Taizéanda. ”Fasta för att kunna ge”.
Bo Zandén. Arvid Elenäs.

31 L 14.30-16.30Andakter Gjutaren,
Hammargården, Smedjegården. Bo
Zandén.

April
1 S 10.00 Gudstjänst ”Vägen till kor-

set”. Mark 11:1-11. Kennet Heinevik.
Arvid Elenäs. Sång av lovsångsgrupp.
Kyrkkaffe.

2 M 15.00 Arbetsmöte för Kongo.
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Välkommen till samlingar i
Hovslätts Missionskyrka

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

Fastan är djupast att avstå något för att söka Gud!
Under mars månad kommer söndagens gudstjänster och torsdagskvällarnas bibelstu-
dium med andakt att innehåll temat kring fastan. Se under programmet. Jesus talar i
bergspredikan om en rätt fasta – en fasta inför Gud, där vi söker Gud och hans vilja med
vårt liv. Vi ser också att fastan hjälper oss att prioritera rätt och se vad som styr vårt liv.
Vi utmanas att frivilligt avstå från det normala ca 15 minuter varje dag eller två timmar
under en dag i veckan under denna tid före påsk. Torsdagskvällarna blir först 45-60
minuters studium och sedan går vi in i kyrksalen till en stilla andakt med musik, sång,
tystnad och bön med olika karaktär. Vid ett tillfälle blir det också nattvard. Välkommen
med på dessa samlingar under fastetiden inför påsken. Vi startar söndag den 4 mars.

Nu öppnar vi igen! Första torsdagen i varje månad
mellan kl 18.30-21.30 i Missionskyrkan.
Välkommen!

Boka in i kalendern
redan nu

TILLSAM-
MANS
DAG

Söndag 26 augusti 2012
på Mullsjö folkhögskola
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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 7-9måndagar
Henrik Saldner, 758 58

Ungdomskören People åk 7-
Gospel lovsång och annat.
Välkommen att sjunga i vår ungdomskör!
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

Ungdomskonferensen Follow
äger rum den 24- 26 februari i
år, detta blir ett storslaget Eve-
nemang med konserter, guds-
tjänster med mera. Jag har
intervjuat ungdomsledarna
Matilda Lundquist och Arvid
Elenäs om just Ungdomskonfe-
rensen, vad Follow är och vad
det innehåller.

– Det var jag som kom på idén, sen har vi
varit en grupp som har diskuterat och utveck-
lat idén, säger Arvid. Själva tanken med hel-
gen är att komma närmare Gud, eller också
att hitta Gud. Follow är öppet för alla och
vem vet det kanske händer att någon som
har undrat och funderat över Gud äntligen
hittar honom under denna konferens.
– Vem som helst får komma, man måste

inte vara medlem eller något liknande, säger
Arvid Flera olika missionskyrkor runt
Jönköping har blivit inbjudna, sedan har även
folk utanför kyrkan fått information om kon-
ferensen, allt för att få så många ungdomar
att komma, säger Matilda.
Arvid och Matilda har planerat tillsammans

med annat folk sedan i början av november
förra året, för att göra denna helg minnesvärd
och så bra som möjligt, för att locka fler ung-
domar till kyrkan.
– Ungdomarna ska känna efter Follow att

detta verkligen var vårens eller kanske till och
med årets höjdpunkt, säger Arvid.

På Follow kommer det att hända massa
grejor, under denna helg kommer ingen min-
dre än John Ahlström från Fjällstugan och
predikar. Det kommer också två band, förra
ungdomsledaren Pelle Lindvalls band, Pelé
och Prinsen och coverbandet Gustavs Pöjkar,
som Gustav Thörn är med i, mm.
– Denna helg är ett måste för alla ungdo-

mar där ute, detta kommer bli storslaget och
det bästa någonsin, säger Arvid. Så ta chan-
sen att komma närmre Gud, att träffa nya
vänner och att ha otroligt roligt.
Om du är mellan 13-20 år är du alltså väl-

kommen till ungdomskonferensen Follow. För
att vara med hela helgen måste du anmäla
dig, all information hittar du på missionskyr-
kans hemsida.

Matt 4:19
”Follow me, and I will turn you
into fishers of people”

Lisa Axelsson
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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
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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

John Ahlström 
– idrottsintresserad 
pastor
Vad är det som krävs för att vara kristen?
Vad måste man prestera? Under ungdoms-
helgen Follow kommer John Ahlström att
medverka på tre ungdomsgudstjänster och
prata utifrån de här två frågorna.  
Sommaren 2010 började John Ahlström

arbeta som ungdomspastor i Fjällstugan,
Andreasförsamlingen i Jönköping. Under
studietiden arbetade han som pastor i Täby
och har tidigare även varit ungdomsledare
på Smögen. John beskriver sig själv som en
idrottsintresserad pastor med fru och dot-
ter som bor i Jönköping. 
– Jag har två stora intressen i livet, möten

med människor och idrott. 
Som ungdomspastor arbetar John

mycket med ett fotbollsprojekt och med
unga vuxna i åldrarna 20 till 30. Att vara sig
själv tycker John är en viktig egenskap som
pastor. Grundmålet för John med sin pas-
tortjänst i Fjällstugan, så som i någon
annan församling, är att få människor att
lära känna Jesus men även hjälpa männis-
kor att växa i sin tro.
– Man får som pastor vara med i glädje

och sorg och finnas med och leda det var-
dagliga livet. 
Genom att träna och spela i Hallby fot-

bollslag i Jönköping förenar han sin pastor-
tjänst med idrottsintresset. Hallby och Fjäll-
stugan har ett gemensamt projekt i Molda-
vien, Fotboll för fattiga
barn. Projektet tycker John
är givande för de själva men
även givande för de fattiga
barnen i Moldavien. Han
beskriver det som att de får
tillbaks från barnen genom
att projektet ger något till
deras perspektiv. Som pas-
tor tycker John att det är
viktigt att vara ärlig mot sin församling, på
samma sätt som han tycker kyrkan måste
vara ärlig mot omgivningen. Han säger att
församlingen måste bli mindre interna och
mer öppna upp för människor runt
omkring. John menar också att kyrkorna

behöver bli bättre på att göra samma som
de lär ut och inte visa dubbelt budskap mot
medmänniskorna. 
– Min kristna tro har betytt en stor trygg-

het, när livet krisar som mest är det någon
som finns där.
Det jobbigaste med att vara kristen enligt

John är när världen är brusten eller när livet
inte blir riktigt som man tänkt sig och man
undrar varför Gud inte bryter in och gör
något åt problemen. Samtidigt tycker John
att det bästa med kristen tro är tryggheten.
Under intervjun berättar John för mig om
sin uppväxt i ungdomsverksamheten i kyr

kan där deras ungdomsledare betydde
mycket för honom och hans kompisar.
Johns ungdomsledare berättade för honom
och hans kompisar att det viktigaste var att
hitta sin tro.
– Hade vi inte haft honom hade ingen av

mig och mina kompisar varit kvar i kyrkan,
berättar John om hans ungdomsledare. 
John ser fram emot ungdomshelgen i

februari och tror att det blir superkul med
sköna dagar och möten. Kvällsmötena är
öppna även för dig som inte är med på
hela ungdomshelgen, välkommen att
lyssna på John.

Clara Wisth


