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Härliga 
sommar!



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@hovslatt.
missionskyrkan.se

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

www.hovslattsmissionskyrka.se

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

SMU Hovslätt
Plusgiro: 44 78 39-2

Internet:
www.hovslattsmissionskyr-
ka.se

Distriktets hemsida:
www.og.missionskyrkan.se

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

v. 25 Kennet Heinevik tel. se ovan

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

v. 27 Bo Zandén tel. se ovan
v. 28 Mikael Larsson tel. 070-236 48 90

v. 29 Bo Bergström tel. 0708-31 23 20

v. 30 Matilda Lundquist tel. 0730-44 21 76

v. 31 Wera Hjalmarsson tel. 073-403 95 40

v. 32 Madelene Rootzén tel. 070-320 81 79

Kanske har några av er som läser detta
stött på liknelsen om Genesarets sjö och
Döda havet förr? Men den är bra, så den

tål i så fall att upprepas. De två sjöarna ligger
båda i en djup sänka på biblisk mark och de är
båda mycket vackra på olika sätt. Men där slu-
tar likheterna. Genesarets sjö är ren och klar,
den fylls på av friskt vatten från de höga bergen
i nordost och ger sedan vattnet vidare genom
Jordanfloden ner till Döda havet. Samma vatten
rinner alltså genom den första sjön ner i den
andra. Men Döda havet, som är världens lägst
belägna punkt, har inget utflöde, vattnet fylls
på, blandar sig med de salthaltiga mineralerna i
dess gyttja och avdunstar.  Resultatet blir en sjö
där inget kan leva och som därför benämns just
Döda havet. 

Inför sommaren talas det ibland om att man
behöver bli påfylld med kraft och energi för att
klara ännu en vinter. I kyrkan hör man emellan-
åt samma tankar beträffande andlighet – att
man behöver bli ”påfylld”.  Själv tillhör jag de
som längtar efter båda typerna av påfyllnad,
men jag har ofta upplevt att inte minst somma-
ren för mig är förrädisk. Detta på grund av att
jag är vidöppen för påfyllnad av allt tänkbart
gott, samtidigt som kranen för att ge vidare då
ofta är stängd. Jag brukar dock inte märka
symptomen förrän det redan har hänt.
Upplevelserna som inledningsvis gav kickar för-
byts till tristess, vilan som var så stärkande blir
istället rastlöshet och den gnista av det gudom-
liga man i sina bästa stunder erfar i sitt innersta
är totalt frånvarande.  

Genesarets sjö är frisk eftersom den ger
ifrån sig samma mängd vatten som den tar
emot. I Döda havet kan inget leva, eftersom det
bara tar emot utan att ge ifrån sig en droppe.

Andlighet är till sitt väsen genomströmmande,
liksom glädjen och kärleken.  En som uttryckt
detta på ett synnerligen skarpsynt sätt är den
helige Franciskus, vars ord finns bearbetad i
bönen 964 i Pso S, vilken jag här återger slutet
av: 

Gudomlige mästare, låt mig sträva, inte så
mycket efter att själv bli tröstad som efter att
trösta, inte så mycket efter att bli förstådd som
efter att förstå, inte så mycket efter att bli
älskad som efter att älska. Ty när vi ger, tar vi
emot, när vi förlåter, får vi förlåtelse, och när vi
dör, uppstår vi till det eviga livet.  

Anders Linsmo

Tankar inför sommaren…
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”Tummen upp för
Strandgården”

Välkommen till
Klintagården
på Öland!

Sommarens program: 
www.strandgarden.org

Alphakurs till hösten? 
Vi är över 100st  som gått denna kurs i Hovslätt och vi rekommenderar den varmt.
Alpha är en grundkurs i kristen tro. Vi riktar oss bland annat till dig som är nyfiken på den
kristna tron, skickar dina barn till kyrkan på olika verksamheter, eller till dig som har en tro
men vill fräscha upp den lite.
Under trevliga former får du nya vänner, god mat, spännande föreläsningar och chansen

att ventilera dina frågor i en grupp där just dina funderingar är välkomna och efterfrågade.
Kursen pågår under 10 torsdagar med början den 20 september. Nu har du sommaren

på dig att fundera, du kan komma själv eller ta med en vän. Missionskyrkan och
Pingstkyrkan i Hovslätt anordnar kursen och  den kommer i höst att hållas i Missionskyrkan.
Vi kommer också att hålla en Betakurs (fortsättning) - för dig som gått Alpha.

Har du frågor?
Kennet Heinevik 0708-25 45 65
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Kl 19.00  Valborgsmässofirande. 
Vårkonsert med körerna m.fl.
Servering, varmkorv.
Därefter fackeltåg till Hembygdsparken. 

Iapril hade jag återigen förmånen att fåbesöka Shifaskolan och mina vänner
som driver skolan. Jag var där förra

året vid ungefär samma tidpunkt och jag
fick då som nu uppleva det engagemang
och det hjärta de har för de här barnen.
Det är en utmaning att vara kristna och
driva en skola i ett område där hinduis-
men är väldigt stark. Men de är mycket
tydliga med sin tro och det de står för.
De här barnen får inte enbart en utbild-
ning som är avgörande för deras framti-
da liv utan de får också med sig vad den
kristna tron handlar om och vem Jesus
är. Shifaskolan fortsätter att växa och de
har idag ca 75 elever inskrivna upp till
årskurs 4 och 10 lärare anställda. Barnen
får mjölk och ett enkelt mål mat varje
dag. 
När jag var där förra året höll de precis

på att utöka sina lokaler. Istället för 2
klassrum har de nu 7 klassrum, plus ett
personalrum och kök. När jag nu besök-
te skolan, ett år senare, märkte jag väl-
digt tydligt vilken skillnad detta har gjort.
Tidigare fick de ha lektioner utomhus på
gården och även flera klasser i samma
rum samtidigt. Vilket blev mycket rörigt

och högljutt. Nu är situationen helt
annorlunda, de behöver inte ha några
lektioner utomhus och de kan ha en
klass i varje rum. Nu, ett år senare, var
det mycket tydligt att både elever och
lärare var mer harmoniska och ljudvoly-
men var en helt annan. 
Asher och Varsha Wasker som driver

skolan är två mycket engagerade män-
niskor och de drömmer hela tiden om
hur de vill utveckla skolan och de bär på
en stor förtröstan på Gud. På grund av
att fler människor och församlingar,
exempelvis Hovslätts Missionskyrka,
bidrar med ekonomiska medel till
Shifaskolan, har de det senaste året kun-
nat se att de har omkostnaderna täckta
för i alla fall ett halvår framöver. Vad de
drömmer om nu är att få köpa en egen
plats där de kan ha skolan. Idag hyr de
lokaler mitt i ett slumområde och mitt
där människor bor. Hyran är relativt hög
och det är alltid komplicerat att ha en
hyresvärd som kan sätta käppar i hjulet.
Asher och Varsha har hittat en plats i
närheten där de befinner sig nu och
ägaren är villig att sälja marken. Priset
för denna är 1 200 000 kr. Då förstår ni

att de inte har dessa pengar och det
kommer vara en mycket stor utmaning
att få in de pengarna. Men de låter sig
inte misströsta utan de litar på Gud och
om det är hans vilja att de ska få köpa
den marken så kommer han också se till
att pengarna finns. Att äga en egen
plats skulle betyda att de kan göra så
mycket mer än vad de kan göra idag. De
brinner inte enbart för barnen i det här
området utan för hela detta slumområ-
de, de vill se ett förvandlat samhälle och
förvandlade liv. Sedan förra året har de
nu startat ett projekt för kvinnor, där de
lär ett antal kvinnor att sy och det kan
förhoppningsvis leda till att de här
kvinnorna kan få jobb. 
Jag har hälsningar till församlingen

från Asher och Varsha. De är mycket
tacksamma för de pengar som ni har
bidragit med och de tackar Gud för er.
De önskar inte enbart era pengar utan
de önskar framför allt att ni ska be för
dem. 

Karin Zandén 

”Shifa skolan”,
Dehradun i Indien, 
– En skola för barn
som bor i slummen.



Juni
3 S 10.00 Gudstjänst med nattvard. Bo

Zandén. Sång av Ellen Alavik och
Edvin Kiland. Kyrkkaffe för SMU:s
projekt i Lettland.

5 Ti 15.00 Musikprogram 
med Junekvintetten. Servering.

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. 

17 S 10.00 Gudstjänst Bo Zandén. Sång
av Victoria Bülow. Kyrkkaffe.

19 Ti Församlingsmöte Ärende: Renove-
ring av kyrkfönster, personalfrågor
etc.

24 S 10.00 Gudstjänst tillsammans
med Pingstkyrkan i Hembygds-
gården. Peter Klint.  Kennet Heine-
vik. Sånggrupp från Pingstkyrkan.
Kyrkkaffe.

27 O 19.00 Sommarkväll i Hembygds-
gården. Pingstkyrkan ansvarar.  

Juli
1 S 10.00 Gudstjänst tillsammans

med Pingstkyrkan. Bo Zandén.
Peter Klint. Ev. Prerana Mahankale,
Indien. Sånggrupp från Pingstkyr-
kan.

4 O 19.00 Sommarkväll i Hembygds-
gården Missionskyrkan ansvarar. Bo
Zandén. 

8 S 10.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan. Bo
Zandén. Sång av Helana Kallin.

11 O 19.00 Sommarkväll i Hembygds-
gården. Kyrkvillan ansvarar.

15 S 10.00 Gudstjänst Roland Olaisson. 

18 O 19.00 Sommarkväll i Hembygdsgår-
den. Pingstkyrkan ansvarar. 

22 S 10.00 Gudstjänst tillsammans
med Slättenkyrkan Eskil Alberts-
son. Berthil Johansson. Sång av
Annika och Mattias Elm. 

25 O 19.00 Sommarkväll i Hembygds-
gården Missionskyrkan ansvarar.
Matilda Lundquist. Sång av Amalia
Lägermo.

29 S 10.00 Gudstjänst i Slättenkyrkan.
Alfred Staiger,Eskil Albertsson, Arvid
Elenäs.  

Augusti
1 O 19.00 Sommarkväll i Hembygds-

gården Kyrkvillan ansvarar. 

5 S 10.00 Gudstjänst Sjukhuspastor
Ronnie Strömgren. Eva Ekström.
Sång av Elina Wingård. Kyrkkaffe.

12 S 10.00 Gudstjänst med nattvard.
Anders Linsmo. Sång av Jessica Hur-
tig. Kyrkkaffe.

19 S 10.00 Gudstjänst. Sång av  Carina
Wingård. Utgångskollekt till THS.          
Tack till Arvid Elenäs. Kyrkkaffe.

26 S 10-17 Tillsammansdag på Mullsjö
Folkhögskola.                   

30 T 16.30 Konfaläsningen börjar.  

September
1 L 14.30-16.30 Andakter Gjutaren,

Hammargården, Smedjegården. Bo
Zandén. 

2 S 10.00 Gudstjänst med dop. Bo Zan-
dén. Matilda Lundqust. Sång av
ungdomar. Kyrkkaffe.  
Kyrkan 20 år, vi firar med kyrkkaffe
och tårta. Extra offer.

Skattkammaren startar.  
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Välkommen till samlingar i
Hovslätts Missionskyrka

Sommar-
kvällar

vid Hembygdsgården
Onsdagar kl. 19.00    27 juni – 1 augusti

Kaffeservering

Boka  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.

Medverkan: Carl-Henric Jaktlund. Reporter på tidningen
Dagen, trebarnspappa och före detta pastor. Författare
till böckerna: ”Vägen är smal men livet är brett” och

”Jesus gick vidare och kyrkan står kvar”. 

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

Anmälan senast den 19 augusti.
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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

Superhjältar på
upptäckar-scout-
läger!
Batman, Spiderman, Hulken och Fantomen
var några figurer som var med oss på årets
scoutläger vid Viks Gård utanför Lekeryd
under Kristi Himmelfärdshelgen. C:a 200
scouter och ledare från SMU i Hovslätt,
Ansagarii och Skärstad fick uppleva  skön
lägerkänsla med go gemenskap. Temat var
”Superhjälte” som uppmanade oss scouter
och ledare att släppa fram det goda inom oss och bli hjältar på vårt eget sätt. Vid lördagens spår-
ning tävlade scouterna och på prispallen syntes idel  Hovslättare, gott jobbat. 

Per Josefsson   

Tac-OS, spårarscoutläger 4-6 maj 2012 i
Granarp
Vi brukar vara tidigt ut i maj med spårarscou-
terna på läger, och vi brukar ha fint väder. Så
även detta år. Ungefär 50 scouter och drygt 10
ledare kom ut till en strandnära plats, med täl-
ten uppslagna och korv med bröd som väntade
på att stoppas i munnen. När alla hade packat
in sina grejer så hade vi lägerbål, traditionellt
med ramsor och sketcher. Vi avslutade kvällen
med andakt där vi fick höra om Jesus och bow-
ling. Natten var kall. Frukosten smakade fint
innan morgonsamlingen då Putte kom på besök
med sin kompis Sigge. Sedan dags för surrning
av matbord och matlagning. Tänk vad gott det
är att äta ute! Innan sista tuggan var tagen så
var kön till diskningen lång. Tänk att många
längtar så efter det. På eftermiddagen var det
spårning med frågor och kontroller. Där fick vi
hjälp av föräldrar och syskon. Ett stort tack!

Många klurigheter var det och det gällde att
samarbeta. Övar man blir det bättre. Slutlig
segrare blev patrullen Björnen. Tac-OS smakade
bra till kvällsmat som följdes av ännu ett läger-
bål. ”Mor, jag är sårad” på scouters vis var fan-
tastiskt. Vi avslutade kvällen med ytterliggare en
andakt. Många var trötta, inte så konstigt med
tanke på allt som hänt under dagen. Det var
skönt att krypa ner i sovsäcken, med en extra
tröja på, och många sov ända till 8. På sönda-
gen hade vi en liten gudstjänst vid flaggstången,
i ”kyrkan” som scouterna gjort ordning med
kors och blommor. Vid fikat kom föräldrar och
syskon för att hämta hem sina trötta, lite smutsi-
ga men mycket goa scouter. Tack alla scouter
för de knappt 800kr som lägret samlade in till
Fadderbarnet i Indien – Aravindhan. Tack alla
föräldrar för de drygt 700kr som vi skickar till
lägerverksamheten i Davgupils i Lettland. 

/Mia Ruther
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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
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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

Elsie Lennartsson
Jag ska åka på dagsutflykt redan nu i veckan till Linköping, samtidigt ska
vi hälsa på Lena Rask som varit pastor i församlingen. Jag ska till Öland
en vecka före midsommar och fira midsommar där tillsammans med min
dotter och måg som bjudit dit mig. Sen ska jag åka en vecka till
Bohuslän på RPG- resa. 

Vad ska du göra i sommar?

Olivia Hägg
Jag ska ta studenten först och efter det ska
jag åka till Kreta med min pojkvän och vara
där en vecka. Sen ska jag jobba hela somma-
ren. Om man är ledig så blir det väl att man
åker och solar o badar på en strand. Det blir
nog en tripp till Stockholm också, till min sys-
ter som ska ha bebis nummer två.

Jolanta Kuling, Textillagret
Jag ska jobba och när butiken är stängd ska
jag kanske åka på semester. Om jag åker blir
det nog utomlands annars blir det nog inte
att göra så mycket. Komma ifrån jobbet lite

och ladda batterierna inför hösten. 

Björn Bergman
Vi ska åka till Frankrike, Paris och till kusten. Sen
ska vi vara hemma och putsa på det gamla huset.

Vi ska åka till Stockholm också. 

Olivia och Wilma
Storsjö
Åka till Spanien och
Nyhem. Vi ska bada och
sola också.


