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

www.hovslattsmissionskyrka.se

När jag skriver det här så har jag precis
kommit hem till Hovslätt efter att ha
varit på några dagars ledighet och häl-

sat på mina föräldrar i Örbyhus. 
Jag börjar resan till Hovslätt med tåg från Örbyhus,
byter i Uppsala för att därefter hamna på central-
stationen i Stockholm. Väl där så blickar jag upp
mot tågtavlan och inser att mitt tåg är försenat
med drygt en timme. Här någonstans så kommer
ett antal känslor, bland annat besvikelse över för-
seningen.  Väl på tåget så intar jag min plats, tittar
ut genom fönstret och inser att det är ett fantas-
tiskt vårväder ute - synd att jag bara ska sitta inne
i ett tåg, tänker jag.
Jag sitter i den tysta avdelningen av tåget och
bestämmer mig för att göra något positivt av tåg-
resan istället.

Det finns flera goda exempel från Jesus när
han drar sig undan för att ta tid med Fadern, som
till exempel när Jesus drar sig undan uppe på ett
berg i Matteusevangeliet.

”Så snart han hade gjort det gick han upp på
berget för att vara för sig själv och be. Där var
han ensam när det blev kväll.” /Matt 14:23

Så jag bestämmer mig för att i tystnaden ta tid
för Gud under tågresan. Jag börjar med att be en
bön, läser lite i min bibel och lyssnar till en predi-
kan på min telefon. 
Att ta tid med Gud och att få bli påfylld av honom
på nytt tror jag är en viktig del av livet. 
Särskilt nu när vi är mitt i terminen och tiden bara
rinner iväg. Då tror jag att det är extra viktigt att
hitta de där tillfällena då bara jag och Gud kan få
tid med varandra. Tänk att få sitta på ett tåg och 

bara hänga med världens skapare. Det är vad jag
kallar kvalitetstid!

Gud ser på hela vår situation och det vi står i,
med omsorg och kärlek. 
Att få finnas med i en församling och en gemen-
skap där kärleken och tron får stå i centrum tror
jag alla behöver. Jag tror inte att vi människor kla-
rar oss på egen hand. Är verkligen ensam stark?
Vad finns kvar den gången man blir ensam eller
när vänner sviker? Jesus har gett oss löftet om att
vara med oss alla dagar oavsett vilken vardag vi
har - oavsett om vi är på jobbet eller hemma, oav-
sett om vi är ensamma eller med familj och vän-
ner. 
Jesus sa: ”Och jag är med er alla dagar till tidens
slut.” /Matt 28:20
Sök Gud i din vardag - han kommer höra dig!

Bless 
Arvid Elenäs
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Simon Oscarsson är en kille som valt att konfirmeras i Hovslätts
Missionsförsamling. Konfirmanderna träffas på torsdagar varannan
vecka. I år är det sex tjejer och sju killar som ska konfirmeras i
Hovslätt. Ledare är pastor Bo Zandén , ungdomsledarna Arvid Elenäs
och Matilda Lundquist.
Simon säger att det kändes som en rolig grej att konfirmeras och han
ville komma närmare Gud och lära sig mer. Att konfirmeras i Hovslätts
Missionsförsamling var naturligt för Simon. Här går han på tonår,
scout och sjunger i kör. Simon tycker att han lärt sig mycket, senast
lärde de sig oss om budorden. Gemenskapen i konfagruppen tycker
Simon är viktig. Även om de pratar lite för mycket ibland!
Konfirmationsgruppen har varit på en hajk i Granarp i höstas och den
9-13 maj är det dags för läger på Strandgården. Det är ett gemen-
samt läger för missionsförsamlingarna i Jönköpingsregionen, och det
är avslutningen på konfirmationsundervisningen innan det är dags för
konfirmation under pingsthelgen. 

Hovslätts Missionskyrka inbjuder dig som
är född 1998 eller tidigare till konfirma-
tionsläsning under läsåret 2012-2013.

Informationsträff onsdag 13 juni kl. 20.00 i Hovslätts
Missionskyrka.
Folder finns i Missionskyrkan. Anmälan senast den 13 juni.

Har du/ni frågor om konfirmationen i Hovslätts Missionskyrka
är ni välkomna att höra av er till Missionskyrkan.

Pastor Bo Zandén  exp.036- 75142, 0706-00 94 86
Mailadress: bo.zanden@hovslatt.missionskyrkan.se

”Tummen upp för Strandgården”

Sommarens program: 
www.strandgarden.org
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Evangelist Carl-Olov Hultby tillsammans
med sångaren Cilla Hector besöker
Hovslätts Missionskyrka i samband med
gudstjänsten den 22 april kl. 10.00. 
Den söndagen är det också 
en av våra gemensamma bön och offerdagar i Svenska
Missionskyrkan, offerdag till missions i Sverige.

Fira Valborg i Hovslätt!
Kl 19.00  Valborgsmässofirande. 
Vårkonsert med körerna m.fl.
Servering, varmkorv.
Därefter fackeltåg till Hembygdsparken. 



April
1 S 10.00 Gudstjänst Kennet Heinevik.

Arvid Elenäs. Sång av lovsångsgrupp.
Kyrkkaffe.

2 M 15.00 Arbetsmöte för Kongo.

Påskhelgen
5 T 19.00 Getsemaneandakt med natt-

vard. Bo Zandén. Siv Lägermo. Sång
Helena Kallin.

6 F 10.00 Långfredagsgudstjänst
Bo Zandén. Maj-Britt Bardh.  Sång av
Anders och Ewa Ekström. Offer till
Svenska Missionskyrkan i Östra Göta-
land.

8 S 10.00 Påskdagsgudstjänst Anders
Linsmo. Medverkan av Skattkamma-
ren. Kyrkkaffe. 

9 M 10.00 Gemensam Gudstjänst i
Fjällstugan Lasse Svensson. Johan
Einarsson. Kyrkkaffe med samtal om
Gemensam Framtid. 

12 T 15.00 Torsdagsträffen Kyrkoherde
Anders Hullfors. ” Att vara präst”.

15 S 10.00 Sånggudstjänst Barnkören
Tellus. Maria Sandell. Bo Zandén.
Kyrkkaffe för missionen.

18.00 ”I din närhet” Bön och lov-
sång i Pingstkyrkan. Peter Klint. Bo
Zandén.

16 M 15.00 Arbetsmöte för Kongo.

22 S 10.00 Gudstjänst Carl-Olov Hultby.
Cilla Hector. Bo Zandén. Barnvälsig-
nelse. Offer till missionen i Sverige.
Kyrkkaffe.

24 T 19.00 Körövning inför brasan. 

25 O 18.00 Kursavslutning Barnkören
Tellus. Göran Hollander visar bilder.
Servering. 

26 T 19.00 Konfafest med föräldrarna.

29 S 10.00 Cafégudstjänst ”Gudstjän-
sten”. Bo Zandén.  Sång av Annika
Gustavsson. Kyrkkaffe.

30 M 19.00  Valborgsmässofirande. 
Vårkonsert med körerna m.fl. Ser-
vering, varmkorv. Därefter fackeltåg
till Hembygdsparken.  

Maj
6 S 10.00 Gudstjänst med nattvard.

Anders Linsmo. Medverkan av SVF:s
bibellinje. Kyrkkaffe. Konferensgåva
till Svenska Missionskyrkan. 
Församlingsmöte efter gudstjänsten. 

13 S 10.00 Gudstjänst Skattkammarens
vårfest. Kennet Heinevik. Skattkam-
marens elever och ledare. Medtag
kaffekorg.

20 S 18.00 Gudstjänst Bo Zandén. Sång
av David Ruther. Kyrkaffe. 

24 T  Torsdagsträffens utflykt
Anmälan på anslag i Missionskyrkan.

Pingsthelgen
26 L 16.00 Konfirmationsavslutning

med nattvard. Lärare och deltagare
medverkar.

27 S 10.00 Pingstdagen. Konfirmations-
högtid Bo Zandén. Matilda Lundqu-
ist. Arvid Elenäs. People. Kyrkkaffe.  

Juni
3 S 10.00 Gudstjänst med nattvard. Bo

Zandén. Sång av Ellen Alavik och
Edvin Kiland. Kyrkkaffe för SMU:s
Lettlandsprojekt.

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

10 S 10.00 Gudstjänst Anders Linsmo.
Sång av Susanne Lennartsson och
Sarah Johansson. Kyrkkaffe.

13 O 20.00 Informationsträff för nya
konfirmander med föräldrar.  
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Välkommen till samlingar i
Hovslätts Missionskyrka

Bön
Kyrkan öppen för bön 

i andaktsrummet 
torsdagar kl. 10-11.

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

Kursavslutningen 
för BILDA 
onsdagen 25 april 18-20
Under sedvanlig medverkan av barnkören Tellus. Göran Hollander
visar bilder på temat: "Vårtecken i vår nära natur". Servering ingår.

Boka in i kalendern
redan nu:

TILLSAM
MANS
DAG

En dag för alla åldrar på Mullsjö
folkhögskola söndagen den 26

augusti 2012 kl 10.00-17.00.
Tillsammansaktiviteter, barnprogram,

seminarium, mat m.m.

Pris: Vuxen 200 kr, 12-18 år och
studerande 80 kr, 0-12 år gratis.

Mer information kommer 
närmare sommaren. 
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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

Barnkör-
dag med
Maria
Sandell
Den 14 april, 12.30 till 18.30 har
Barnkören Tellus fått möjlighet att
sjunga tillsammans med Maria
Sandell. Ledarna bjuder också in dig
som är i skolåldern till att vara med
och sjunga med Tellus den här
dagen. 
Hör av dig till ledarna om du vill
vara med på barnkördagen. Maria
kommer att ta med barnen till ett
äventyr med sång utifrån skivan
Livet är en resa men även en del
dans och annat skoj. 

Söndagen den 15 april kommer
Maria att uppträda tillsammans
med barnen på gudstjänsten,
välkommen! 

Om du vill läsa mer om Maria
Sandell, gå in på sandsoul.se. 

Datum för sommarens tonårsläger och Frizon
Nu är våren här och sommaren närmar sig med stora steg. Med sommaren kommer sol, bad, glass
och sommarlov och det viktigast av allt, för oss lite yngre är det dags för tonårsläger och festivaler. 
Tonårslägret på Strandgården kommer att äga rum 30 juli - 4 augusti.  
Och veckan efter det är det dags för Frizon 8 – 12 augusti.
Övriga läger:
Spårarscoutläger 4-6 maj.
Konfirmationsläger 9-13 maj på Strandgården.
Upptäckar- och Äventyrarscoutläger 16-20 maj
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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

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

Idén att bilda en ny kyrka har bearbetats i flera år. Under Kristi
Himmelsfärdshelgen 2011 höll de tre samfunden sina respektive
årskonferenser under det gemensamma namnet Avstamp. De
tre årskonferenserna sa ja och vid bildarmötet fattades det slut-
gilitiga beslutet av mer än 400 tillresta ombud från församlingar
tillhöriga de tre samfunden.

Den nya kyrkan har börjat sin verksamhet vid nyåret
2011/2012, och kommer att ha sitt kansli i Ekumeniska Centret
som är under uppbyggnad i Alvik, Stockholm.
Vad den nya kyrkan ska heta är däremot ännu oklart.
Arbetsnamnet blir nu Gemensam Framtid i väntan på ett nytt
beslut. Ett beslut som skall fattas senast år 2014.

Kyrkostyrelsen i Gemensam Framtid föreslår följande kandidater
till de tre kyrkoledarposter som ska utgöra ett gemensamt
ledarskap: Lasse Svensson (kyrkoledare), Olle Alkholm (biträ-
dande) och Sofia Camnerin (biträdande). Kyrkoledningen väljs
vid kyrkokonferensen i Linköping 16-20 maj 2012, som blir
Gemensam Framtids första kyrkokonferens.

Följ mig! sa Jesus (Mark 1:17) och allt blev nytt. I den kallelsen
föds och förnyas kyrkan varje ny dag. Jesus är centrum och vi
vill en kyrka som dras in mot och strävar in mot centrum, och
låter sig formas av Kyrkans Herre.
Gud, som Fader, Son och Ande har skapat oss, älskar oss, räd-
dar oss, kallar oss och sänder oss. Så älskade Gud världen att
han gav den sin ende son, för att de som tror på honom, inte
skall gå under utan ha evigt liv. (Joh 3:16)
Kyrkan är Guds mission och kännetecknas främst av diakoni,
vittnesbörd och gemenskap. Gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige
Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er
och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:18-20)
Det här är ett försök att i ord beskriva den nya gemensamma
kyrkan som på fler och fler områden växer fram och som
Hovslätts Missionsförsamling kommer att vara en del av.

Läs vidare:
http://gemensamframtid.se/
http://gemensamframtid.se/konferens2012/

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus
Kristus förvandlar – mig, dig och världen. 
Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrko-
samfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. 


