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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@mosaiken.nu

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

Thomas Ranström 
Mobil: 0704-44 18 83
thomas.ranstrom@gmail.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.hovslattsmissionskyrka.se

Distriktets hemsida:
www.og.missionskyrkan.se

Hovslätts Missionskyrka en del av:

www.gemensamframtid.se

Nytt år med nya möjligheter! Nytt år, nya krafter,
ny energi. Allt det där som inte blev gjort förra
året får man ny inspiration till att verkligen ta tag
i detta nya år…eller?

De där klyschiga meningarna lägger jag åt
sidan för ett tag för att istället vara ärlig. Kanske
känner du att det är härligt med ett nytt år och
kanske är du fylld med ny kraft och ny energi. Till
dig är det bara att gratulera, njut! Själv känner
jag inte alls så. För mig är det här en tid då två
ord hänger över mig ”jag borde”. Det finns så
mycket som jag borde göra och jag borde ha
kraften och inspirationen till att göra det för det
är ju ändå ett nytt år. I dessa tankar har också
min tro hamnat. Jag borde be, jag borde läsa min
bibel men ska jag vara ärlig så känner jag inte alls
för det. Får man ens känna så? Och får man
känna så när man jobbar i en kyrka? kanske du
undrar då. Det är frågor som jag också har ställt
mig. Så kom jag på att jag är ju bara en vanlig
människa. Eller förresten så smart är jag inte så
jag kunde komma på det själv, ska jag vara ärlig
så fick jag faktiskt lite hjälp av Frank Ådahl med
att komma på det. Jag satt och lyssnade på hans
låt ”En vanlig människa” och då slog det mig.

Vänd dig inte bort visa vem du är göm inte dina
nederlag. Glöm inte att du är en vanlig människa
och jag behöver dig. Ge mig dina fel ge mig dina
svek och sorgen i dina anletsdrag glöm inte att
du är en vanlig människa och att jag älskar dig.
Res dig torka tårarna ta nya tag. Du har så myck-
et kvar att ge. Du har så många underbara vägar
att vandra, och jag vill visa dig hur högt jag älskar
dig. Så vänd dig inte bort visa vem du är göm
inte dina nederlag glöm inte att du är en vanlig
människa och jag behöver dig.

Visst, jag borde be och jag borde läsa bibeln men
just nu känns det svårt. Det betyder inte att jag
behöver vända mig bort från Gud och försöka
gömma att jag känner som jag gör. Nej, jag får
istället komma till Gud med de fel och brister
som jag har och säga ”här är jag, en helt vanlig
människa, med allt vad det innebär”. Är det

någon vi inte kan gömma oss för så är det Gud.
Men han tränger sig inte på utan han vill att vi
kommer till honom och är ärliga med hur vi kän-
ner. För han vet ju att jag bara är en vanlig män-
niska, han har skapat mig till det och han vet hur
jag känner och vad jag går igenom. Han har
aldrig begärt av oss att vi ska vara stålmän och
stålkvinnor, det är vi som ibland begär det av oss
själva. Gud säger aldrig till dig ”du borde”. 
Jag tror att när vi är ärliga mot oss själva och mot
Gud det är då som förändringen kan börja. Är
det någon som faktiskt kan göra allting nytt så är
det Gud och Han behöver inte ett nytt år för att
kunna göra det. Han gör det när du än behöver
det. 

Upp 21:5 Och han som satt på tronen sade: ”Se
jag gör allting nytt.” Och han sade: ”Skriv, ty
dessa ord är trovärdiga och sanna.” 

Amen. 
Guds rika välsignelse! 
Matilda Lundquist 

Visst är det härligt med ett nytt år?
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Studie
verksamheten 

våren 2013 
i Missionskyrkan Hovslätt

I mån av plats hälsas nya deltagare välkomna till de olika
kurserna

Keramik
Lokal: Hovslättsskolan.
Startdag: 24 januari.
Förfrågningar och nyanmälningar: 
Marianne Wissö tfn 762 47

Fågelkurs
Fågelkursen fortsätter. 
Anmälda deltagare meddelas startdatum.
Förfrågningar och nyanmälningar: 
Roland Börjesson, tfn 701 06.

Olje-, porslins- och 
akvarellmålarna
Lokal: Missionskyrkan
Tid: Onsdag kl 18.30-21.00. Start 6 februari.
Kontakt: Mats Göransson, 
tfn 701 52 eller 076-885 80 58
Birgitta Eskilsson, tfn 763 43

Digital bildbehandling
Praktiska övningar med hjälp av egen bärbar dator och
Photoshop.
Förfrågningar och anmälan 
till Hasse Paulsson, tfn 753 84.

”Samtal kring kaffet”
De trevliga samtalen kring kaffeborden i
Hembygdsgården fortsätter under vintern till det våras.
Tider: Torsdagarna 7 februari, 7 mars, 4 april och 2 maj kl
10.00.
Kontakt: Hasse Paulsson, tfn 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, tfn 31 02 01.

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

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

Förfrågningar och anmälningar till respektive kontaktper-
soner.

    

    

4 -13 oktober 
2013

i Norrahammar och Hovslätt

SEMINARIUM • FRUKOST • KVÄLLSMACKA
TEMAKVÄLLAR • GUDSTJÄNSTER

Medverkande bl.a. 
Liselotte J Andersson, 

Annika Östberg, Anders Sjöberg, 
Torgny Wirén, Jenny Berggren, 

Mikael Tellbe, Britta Hermansson, 
Stefan Gustafsson, Peter Halldorf m.fl. 

Torsdagsträffen
Våren 2013
14 mars 15.00 Södra Munsksjön

Jenny Larsson 
Stadsbyggnadskontoret

11 april 13.00 Vårlunch
med Ulla och Torsten

16 maj 15.00 ”Visor och berättelser”
Peder Losten

30 maj 07.30 Vårutflykt



Torsdag 7 och 21 mars kl. 19.00
Israelvän eller palestinavän?
– Varför inte båda två!
Israel-Palestinakonflikens 
historia och orsaker. 
Anders Linsmo 

håller ihop temakvällarna. 

Temakväll
Torsdagen den 7 mars kl 19.00 får vi besök

av Per-Åke Skagersten från Varberg,
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Follow�13 är en ungdomshelg som
arrangeras i Hovslätts Missionskyrka
den 22-24 februari. Här kan du läsa
om Ida- Maria Brengesjö, ungdoms-
konsulent i Östra Götalands distrikt.
Ida-Maria kommer att vara huvudtalare
på ungdomshelgen. 

Positiv, sprallig, envis och har fobi för
grodor, så beskriver Ida-Maria sig själv.
Hon kommer från Göteborg ursprung-
ligen, men bor nu i Mullsjö tillsammans
med sin man. 

Som ungdomskonsulent i distriktet
jobbar hon med att coacha ungdoms-
ledare, se till att de trivs och finnas där
för dem. Hon arrangerar också konfe-
renser, läger och ledarinspiration. 

– Jag förväntar mig en rolig helg, att
vi går lite på djupet, säger Ida- Maria
om ungdomshelgen Follow�13. 

För Ida-Maria är det viktigt att ung-
domshelgen inte bara blir en kul helg
utan att ungdomarna även kan ta nya
steg i sin tro. Hon vill att ungdomarna
ska lära sig hur man kan följa Jesus,
konkret. Den kristna tron ska vara
något som håller, inte bara något man
känner tillfälligt utan att det får konse-
kvenser i vardagslivet för ungdomarna,
tycker hon. Ida- Maria själv berättar att
hon kom till tro när hon var 15 år. 

– Tron har betytt jättemycket för
mig, speciellt i kämpiga stunder med
familjen, då jag fått gråta ut hos och
skrika på Gud, men också i vardagen,
beslut jag tagit, som till exempel i val
av yrke. 

För Ida- Maria är det bästa med tron
tryggheten att hon vet att någon bryr
sig om henne. Hon berättar också att
hon tycker det är roligt med tron, att
livet blir mer ett äventyr. 

– När jag går med Gud är det som
att det finns en dimension till i livet,
det är spännande. 

Det jobbigaste med tron enligt Ida-
Maria är de perioder när man tvivlar
och ifrågasätter mycket. Men hon
berättar också att hon kan tycka att
våra kyrkor snöar in sig på småsaker
och att vi lägger tid på onödiga saker. 

Till Hovslätt hälsar Ida-Maria att det
finns en Gud som faktiskt älskar dig
och vill något med Hovslätt och ditt liv.
Till församlingen hälsar hon att hon
tror att ni är viktiga, att det ni gör spe-
lar roll och gör skillnad. 

Clara Wisth

Ekumeniska följeslagarprogrammet i
Palestina och Israel är ett internatio-
nellt projekt som drivs på begäran av
kristna kyrkoledare i Jerusalem. Från
augusti 2002 medverkar svenskar på
uppdrag av Sveriges Kristna Råd. 4
gånger om året sänds ideellt engage-
rade följeslagare ut i syfte att under
minst 3 månader finnas på plats i
gränsområdet mellan Palestina och
Israel för att underlätta vardagslivet
för civilbefolkningen som drabbas av
pågående konflikt och för att stödja
krafter som strävar efter lösningar på
vardagsproblem utan att läget tillspet-
sas och utmynnar i våldsanvändning.

Närmare information om programmet
kan inhämtas på hemsidan
www.skr.org.
Torsdagen den 7 mars kl 19.00 får vi
besök av Per-Åke Skagersten från
Varberg, som in i februari månad
finns på plats i Jayyous på
Västbanken. Han kan därför ge oss
högaktuell information om dagsläget
för lokalbefolkningen. 
Per-Åke är i vardagslag verksam som
gymnasielärare i bl.a. religion och
samhällskunskap och har tidigare
erfarenhet av internationellt solidari-
tetsarbete.

Ida-Maria Brengesjö

Temakvällar kring Israel/Palestina

Ida-Maria Brengesjö medverkar på
Ungdomshelgen ”Follow13” 22-24 februari.

Välkommen till StickCafé i Missionskyrkan.
Vi träffas torsdagar jämn vecka kl 18:30-21:30 i kyrkan. 
Fikar gör vi också. Därav namnet.
Vi ses!
Har du frågor så tag kontakt med Kerstin Paulsson tel 753 84.



Tillsammansläger
30 augusti – 1 september 2013

på Strandgården
Boka redan nu!

Februari
2 L Församlingens Årsmöte.

09.00 Frukost. 
09.30 Förhandlingarna startar.

3 S 10.00 Gudstjänst med årshögtid
Lennart Johansson. Bo Zandén. 
SingNum. Kyrkkaffe.

4 M 15.00 Arbetsmöte för Kongo

7 To 18.30 Stickcafé
19.00 Nattvardsandakt

10 S 10.00 Gudstjänst Bo Zandén, 
Adan Brown. Ungdomskören People.
Kyrkkaffe.

14 To 15.00 Torsdagsträffen
”O, Alla dessa tanter”. Jan Eirestål.

17 S 10.00 Gudstjänst Göran Undevall,
Berthil Johansson. Sång av Annika
Gustafsson. Kyrkkaffe. 

18 M 15.00 Arbetsmöte för Kongo

21 To 18.30 Stickcafé

22-24 FOLLOW. Ungdomshelg
Ida-Maria Brengesjö.

22 F 20.00 Gudstjänst Café.

22.00 Konsert Puro. [50 kr.]

23 L 20.00 Gudstjänst.Café.

22.00 Konsert Pelé och Prinsen.
[50 kr.]

24 S 10.00 Gudstjänst
Ida-Maria Brengesjö. Thomas Ran-
ström. Matilda Lundqvist. Sång-
grupp. Kyrkkaffe.

Mars
1 F 15.00  Världsböndagen

Ekumenisk gudstjänst. Servering.

2-3 RIA-helg

2 L 09.00 Samtalsdag på SVF för sty-
relse m.fl. Peter Bernhardsson. 

3 S 10.00  Gudstjänstmed nattvard.
Peter Bernhardsson. Bo Zandén.
Våroffer. Sång av Andreas Lägermo
Kyrkkaffe.

4 M 15.00 Arbetsmöte för Kongo

7 To 18.30 Stickcafé
19.00 Temakväll
Per-Åke Skagersten, följeslagare på
Västbanken. Anders Linsmo.

9 L 18.00 Bönedygnet startar med
Gemensam bönesamling. Från 19.00
Bönetimmar.

10 S 10.00 Gudstjänst Signe Ekström.
Kennet Heinevik. Sång av Lovisa
Oscarsson. Offerdag för diakon- och
pastorsutbildningen. Kyrkkaffe.

18.00 ”I din närhet” i Pingskyrkan
Bön och lovsång. Kennet Heinevik.
Peter Klint.

14 To 15.00  Torsdagsträffen ”Södra
Munksjön”. Jenny Larsson.

19.00 Bön inför ”Bibelskolan 2013” i
Slättenkyrkan, Norrahammar.

17 S 10.00 Gudstjänst Anders Linsmo.
Sång av SingNum. Kyrkkaffe.

18.00 Konsertmed Frank Ådahl och
Nya Stadens Storband. Inträde.

18 M 15.00 Arbetsmöte för Kongo.

21 To 18.30 Stickcafé
19.00 Temakväll ”Israelvän eller
palestinavän? Varför inte båda två!
– Israel-Palestinakonflikens historia
och orsaker. Anders Linsmo. 

24 S 10.00  Tillsammansgudstjänst
Bo Zandén.  Skattkammaren. Smul-
tronet. Tellus. Kyrkkaffe.

Påskhelgen
28 To 19.00 Getsemaneandaktmed natt-

vard. Bo Zandén. Musik.

29 F 10.00 Långfredagsgudstjänst Bo
Zandén. Sång. Offer till Svenska Mis-
sionskyrkan i Östra Götaland.

31 S 10.00 Påskdagsgudstjänst Anders
Linsmo. Skattkammaren. Sång. 
Kyrkkaffe. 

April
1 M 10.00 Gemensam gudstjänst i

Ansgariikyrkan. Olle Alkholm m.fl.

4 To 18.30 Stickcafé

6 L 14.30-16.30 Andakter Gjutaren,
Hammargården, Smedjegården.  
19.00 ”Evangelii dårar”. Missions-
program med Eva Kunda Neidek.

7 S 10.00  Gudstjänst Kennet Heinevik.
Sång av David Ruther. Kyrkkaffe

8 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

Start den 6 september

”Herre lär oss be…”
Välkommen med i den gemensamma bönen.

Bönevandring Måndag kl. 18.30 varannan vecka/ojämn vecka. 
Start 11 febr. Samling vid kyrkan. 
Bön/söndagar Söndagar kl. 09.15 varannan vecka/ojämna veckor. 
Start 3 febr.

Bön/torsdagar Kyrkan öppen för bön, 
torsdagar kl. 10.00 varje vecka. Från febr. Bön och kaffe.
Morgonbön Första tisdagen i månaden 
kl. 07.00. Start 5 febr.

Bönedygn 9-10 mars och 13-14 april.
Lördag 18-19 Gemensam bön i kyrksalen

19-24 Bönetimmar i andaktsrummet
Söndag 00-09 Bönetimmar i andaktsrummet 

09-10 Gemensam bön
10-12 Gudstjänsttid
12-18 Bönetimmar i andaktsrummet
18-19 ”I din närhet”. 
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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
Thomas Ranström, 0704-44 18 83
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:
www.smu.se
www.equmenia.se

En del av
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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

NYA Hyundai 
Santa Fe
Ännu högre komfort, mer 
välutrustad och med  
klassledande prestanda. 
Pris fr 309.900 kr Klas Grännö

Varumärkeschef  
för Hyundai

Nu finns den här, NYA 
Santa Fe från Hyundai 
med flera trevliga  
nyheter. Ring mig 
på 036-34 80 77 
så berättar jag  
gärna mer.

Välkommen till 
Holmgrens!
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 MARS 17AG 1SÖND
ARN & S40:- / BENTRÉ: 1

middagsgudstjänster i Missionskyrkan, på kyrkans hemsida t o m 8 mars eller expedition 036-751 42.Biljetter säljs efter för
Ej avhämtade biljetter säljes en timma före konser

TTÄSLVKAN HO
8.00 MARS 1

00:-/60:-)AL 100:- (SIDOSTUD 1

middagsgudstjänster i Missionskyrkan, på kyrkans hemsida t o m 8 mars eller expedition 036-751 42.
r: Hovslätts Missionsförsamling i samarbete med BILDAten. ArEj avhämtade biljetter säljes en timma före konser

00:-/60:-)

r: Hovslätts Missionsförsamling i samarbete med BILDA
middagsgudstjänster i Missionskyrkan, på kyrkans hemsida t o m 8 mars eller expedition 036-751 42.
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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

Soul och gospel 
i världsklass
Den 17 mars har vi i Hovslätt äran att välkomna Frank Ådahl och Nya
Stadens Storband som gäster. De kommer tillsammans att genomföra
ett antal konserter i Västsverige i vår, varav en i Hovslätts
Missionskyrka.

Kanske känner du igen Frank Ådahl som en fjärdedel av den schla-
gervinnande kvartetten Edin-Ådahl, som förutom att de vunnit den
svenska Melodifestivalen 1990 med låten Som en vind släppt åtta ski-
vor i Sverige och även en del i USA.  Han är också Simbas röst i den
svensktalande versionen av Lejonkungen, och hörs i många andra
svenskdubbade animerade filmer. ”Jag har varit både pingvin och
rosa elefant” säger Ådahl med ett skratt. Kanske har du hört honom
tillsammans med andra stora, både svenska och amerikanska, artister
såsom Marie Fredriksson, James Ingram, Randy Crawford eller Carola
vilka Ådahl turnérat med. Nu kommer han alltså till Hovslätt.

Det kommer att bli en stor variation både bland låtar och stilar.
”Allt från psalmer till Stevie Wonder” säger Ådahl själv. ”Det kommer
alltså att bjudas på någonting för alla åldrar, ung som gammal, och
tycker man att volymen blir för hög så är det bara att sätta i öron-
proppar eller stänga av hörapparaten”.

Frank Ådahl har samarbetat med olika storband under årens lopp.
Nya Stadens Storband, med bas i Lidköping och medlemmar från hela
Västra Götaland, har jobbat med en rad andra artister såsom Johan
Stengård, Nils Landgren och Samuel Ljungblahd. Deras musikaliska
vägar har dock inte korsats förrän nu. ”Det är alltid roligt med nya
konstellationer” säger Ådahl och 17 mars får vi se resultatet av deras
samarbete.

Amalia Lägermo


