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K

änner du till berättelsen om drottning Ester i
Gamla testamentet? Om hur hela det judiska folket var bestämda att utrotas under det
persiska styret på 400-talet f.Kr, men hur judinnan Ester vid samma tid på märkliga vägar blev
drottning och riskerade sitt liv då hon med såväl
list som charm tog upp frågan med den persiske
kungen Xerxes, trots att detta var förbjudet.
Detta blev sedan en lösning på den aktuella krisen.
Berättelsen är både spännande, rolig och intressant. Dessutom är den lättläst vilket gör att man
kan förvånas över att den inte är mer känd än
vad den är som bibelberättelse i vår tid. Ett annat
faktum att förvånas över är att Guds namn inte
nämns i boken. En hel bibelbok som handlar om
hur det judiska folket räddas undan förintelse
utan att Gud över huvud taget nämns, alltså.
Märkligt ja, men samtidigt fascinerande. Kan
denna lilla egenhet rent av vara en poäng?
Många människor i vår del av världen har svårt
att relatera till Gud i vardagen eller att finna ett
språk för det andliga. Kanske nämns inte Gud
över huvud taget i egenskap av en grundläggande aktör i livet och tillvaron? Ändå kan förnimmelsen på något sätt finnas där, outtalat, ordlöst men ändå påtagligt, ungefär som i Esters

bok. För det är nämligen inte så att Gud inte
finns i Esters bok bara för att namnet inte
uttryckligen nämns. När man läser boken i sin
helhet är Gud och Guds agerande synnerligen
tydligt. Men man kan inte bara läsa några verser,
man måste se över större sammanhang. Kanske
är det också detta Paulus talar om inför Atenarna
i Apostlagärningarna 17:28?
”Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, som
också några av era egna skalder har sagt: Vi har
vårt ursprung i honom.”
Anders Linsmo

Kl 19.00 Valborgsmässofirande.
Vårkonsert med körerna m.fl.
Servering, varmkorv.
Därefter fackeltåg till Hembygdsparken.

SMU Hovslätt
Plusgiro: 44 78 39-2
Internet:
www.hovslattsmissionskyrka.se
Distriktets hemsida:
www.og.missionskyrkan.se

Hovslätts Missionskyrka en del av:

Fira Valborg i Hovslätt!

www.gemensamframtid.se

Färsk information
PåGång–redaktionen:

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

Mia Thörn, Svante Kiland,
Elisabeth Karlsson, Clara Wisth.
Ansvarig utgivare: Bo Zandén

www.hovslattsmissionskyrka.se
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Kommunens samhällsinformation om Hovslätt: www.jonkoping.se/hovslatt
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Evangelii dårar
Eva Kunda Neidek visar upp sin föreställning Evangelii dårar i Hovslätts
Missionskyrka den 6 april.
Kvällen kommer handla om svenska missionärer i Kongo kring sekelskiftet 1800/
1900. Eva kommer under cirka en timma
berätta olika historier om svenska missionärer och deras resor samt underhålla
med musik.
Eva började med föreställningen
Evangelii dårar 2008 och åkte själv till
Demokratiska Republiken Kongo och
Republiken Kongo i början av 2009. Några
av dom platser som har funnits med i min
efterforskning om dom första svenska
Kongo-missionärerna har nu stänkt röd
jord på mina egna skor, skriver Eva på sin
hemsida.
Om du vill veta mer om Eva Kunda
Neidek och hennes program Evangelii
dårar kan du gå in på hennes hemsida;
www.evakunda.com.

Lördag 6 april kl 19.00

Maria Gustin-Bergström
Den 5 maj är det dags för oss i
Hovslätts Missionskyrka att ta del av
en release- konsert, musikgudstjänst
av Maria Gustin Bergström. Maria
kommer att sjunga flera av sångerna
från sin nya skiva ”Förundran” som
kommer ut under våren.
Maria har tidigare utgivit två egna
skivor, ”Solregn” och ”Mellan trasiga
kanter och trådar av guld”.
Precis som i de föregående skivorna
hittar du låtar med texter och melodier som Maria har skrivit själv och de
handlar om upplevelser från Marias liv.
Jag vill vá är en låt från skivan Solregn
som handlar om att alla har ett uppdrag att göra det bästa av livet, utifrån
de gåvor som vi fått, det är precis det
Maria tror om livet.
– Jag tror människor om gott, jag är
nog positiv i grundsynen, men också
en konstnär, humörs- och känslomänniska.
Under intervjun fick jag höra om
hur Maria själv gör när hon skriver

sina låtar. Hon berättar att hon ofta
får inspiration till nya sånger när hon
åker ensam i bilen. Maria skriver ständigt låtar och hittar inspiration från
händelser ur livet. Hennes låtskriveri
brukar vara i tre delar; först tänker
hon ut en idé, sedan skriver hon klart
melodin (ofta just i bilen) och till sist
skriver hon klart texten.
För femton år sedan gick Maria
genom en livskris som gjorde att hon
började skriva egna låtar. Låtskriveriet
blev en lösning till att förstå var hon
var någonstans i livet.
– Jag gick från prestation till relation
med Gud, då förstod jag att jag är
den jag är och inte det jag presterar.
Maria hälsar att alla är välkomna på
musikgudstjänsten. Hon vill att även
du som inte är van vid att gå till kyrkan ska komma dit och lyssna.
Välkommen!
Clara Wisth

Söndag 5 maj kl 10.00

Maria Gustin-Bergström medverkar i
gudstjänsten söndagen den 5 maj

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.
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Välkommen till samlingar i

Hovslätts Missionskyrka
Påskhelgen
28 To

29 F

31 S

19.00 Getsemaneandakt med nattvard. Bo Zandén. Sång av Sofia
Wissö.
10.00 Långfredagsgudstjänst Bo
Zandén. Sång av Victoria Bülow och
Mattias Arvidsson-Elm. Offer till
Svenska Missionskyrkan i Östra Götaland.

14 S

18.00 ”I din närhet” Bön inför
”Bibelskolan 2013”. Bo Zandén m.fl.
16 Ti

19.30 Körövning inför brasan.

18 O

18.30 Stickcafé

21 S

10.00 Gudstjänst Bo Zandén.
Kyrkkaffe

22 M

15.00 Arbetsmöte för Kongo.

24 O

18.00 Kursavslutning Cissi Glittvik.
”Ja tack! – tankar kring generositet
och annat viktigt i livet.” Tellus. Servering.

25 T

19.00 Konfafest med föräldrarna.
Servering.

10.00 Påskdagsgudstjänst Anders
Linsmo. Skattkammaren. Sång av
Emelie Magnusson. Kyrkkaffe.

April
1M

10.00 Gemensam gudstjänst i
Ansgariikyrkan. Olle Alkholm m.fl.

4 To

18.30 Stickcafé

6L

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

28 S

30 Ti

19.00 ”Evangelii dårar” Missionsprogram med Eva Neidek. Servering.
7S

10.00 Gudstjänst med nattvard
Johan Einarsson. Bo Zandén. Ungdomskören People. Kyrkkaffe.

10.00 Gudstjänst Bo Zandén. Arons
Söner. Offer till mission i Sverige.
Kyrkkaffe.
Gudstjänsten sänds i närradion.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.
19.00 Valborgsmässofirande.
Vårkonsert med körerna m.fl. Servering, varmkorv. Därefter fackeltåg
till Hembygdsparken.

10.00 Gudstjänst Kennet Heinevik.
Barnvälsignelse. Sång av David Ruther. Kyrkkaffe

Maj
2 To

18.30 Stickcafé

8M

15.00 Arbetsmöte för Kongo.

5S

11 To

12.00 Torsdagsträffen Vårlunch.
Ulla och Torsten Johansson.

10.00 Gudstjänst med nattvard
Anders Linsmo. Maria Gustin Bergström. Kyrkkaffe. Konferensgåva till
GF.

13 L

18.00 Bönedygnet startar med
Gemensam bönesamling. Från 19.00
Bönetimmar.

”Herre lär oss be…”
Välkommen med i den gemensamma bönen.
Bönevandring Måndag kl. 18.30 varannan vecka/ojämn vecka.
Samling vid kyrkan.
Bön/söndagar Söndagar kl. 09.15 varannan vecka/ojämna veckor.
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.
Bönedygn 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”.

12 S

10.00 Gudstjänst Kennet Henevik.
Sång av ungdomar. Kyrkkaffe.

16 To

15.00 Torsdagsträffen. ”Visor och
berättelser”. Peder Losten.

19 S

10.00 Pingstdagen Gudstjänst
Skattkammarens vårfest. Skattkammarens elever och ledare. Medtag kaffekorg.

26 S

10.00 Gudstjänst Stefan Åsander.
Barndop. Sång av Helena kallin.
Kyrkkaffe.

30 To

08.00 Torsdagsträffens utflykt
mot okända mål!

Juni
1L

16.00 Konfirmationsavslutning
med nattvard. Lärare och deltagare
medverkar.

2S

10.00 Konfirmationshögtid. Bo
Zandén. Matilda Lundquist. Thomas
Ranström. Ungdomskören People.
Kyrkkaffe.

9S

10.00 Gudstjänst med nattvard
Anders Linsmo. Sång av Mattias Elm
m.fl. Kyrkkaffe. Gudstjänsten sänds i
närradion.

12 O

20.00 Informationsträff för nya
konfirmander med föräldrar.

15 L

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

Bön

Kyrkan öppen för bön
i andaktsrummet
Torsdagar kl. 10-11

Tillsammansläger
30 augusti – 1 september 2013
på Strandgården
Priser kommer i lägerfoldern.
Resa med buss: 170 kr vuxen,
barn/ungdom gratis.
Lägerfolder kommer under april.

Anmälan senast den 31 maj
PåGång
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Kursavslutning 24 april med Cissi Glittvik

Ja tack!
– Tankar kring generositet och annat viktigt i livet.

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 7Gospel lovsång och annat.
Välkommen att sjunga i vår ungdomskör!
Fredagar 18.30-19.45
Matilda Lundquist, 0730-44 21 76
Superfredá åk 7Superfreda' 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 7Avner 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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Cissi Glittvik väcker till eftertanke och ingjuter livsmod genom sitt sätt att föreläsa och sitt
vardagsnära och enkla sätt att möta publiken.
Cissi är författare till böckerna "Friskvård för insidan" (2007) samt ”JAG – en del av evigheten”
(2009), studentpastor i Göteborg och konsult som via sitt eget företag Hopp och tro (www.hoppochtro.se), utbildar i service och bemötande. I sina föreläsningar blandar hon skratt och eftertanke för att ge dig inspiration att gå vidare.

Läger i sommar
Information om lägren finns i kyrkan.

Spårarscoutläger 3-5 maj.
Konfirmationsläger 15-19 maj på Strandgården.
Upptäckarscoutläger 6-9 juni.
Tonårsläger 29 juli-3 augusti på Strandgården.
Scoutläger TRAMPOLIN, Loo 1-9 augusti.
Frizon 7-11 augusti på Torp.
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Tel 036-71 04 15
Barnarpsgatan 31
553 16 Jönköping
JOUR DYGNET RUNT

Tel 036-13 05 60
Paul Axelsson
Roland Malmberg

Pia Johansson

www.begravningstjanst.com

Rosenborgsgatan 29 A
561 31 Huskvarna
Helena Pettersson
JOUR DYGNET RUNT
Rolf Gabrielson

info@begravningstjanst.com

Av Sveriges Begravningsbyråers Förbund auktoriserade begravningsbyråer.

Öppet för dig 8-21
alla dagar

•
•
•
•
•

Produktionsutveckling
Affärs- och kompetensutveckling
Kvalitets- och miljöstyrning
Kalkylering och kostnadsanalys
Management

ENOTECH
Norra Hökhultsvägen 11
556 26 Jönköping
Tel 036-31 05 00

Sveriges ägarledda företag väljer oss.

Vill du också
synas här?
Kontakta Magnus Gustafson
0705-86 28 88

Skolgatan 25B, Jönköping, Tel 036-30 54 50 www.grantthornton.se

PåGång
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Nu är det dags igen för konfirmation i
Hovslätts Missionskyrka. De som konfirmerar sig i år är födda 1998. Men nästa år är
det nästa årskulls tur. Du som är född
1999 eller tidigare får då börja på konfirmationsundervisning. Men vad är konfirmation? Varför ska man konfirmeras? Jag
gick till en konfirmationsundervisning en
torsdag för att ta lite bilder och intervjua
två av eleverna. Först fikade vi, precis som
jag gjorde när jag konfirmerades.
Ingenting har förändrats sen dess.
Lektionen flöt på som jag kommer ihåg
den. Jag störde lite emellanåt och tog lite
bilder. Jag fick också en liten pratstund
med Felix Martinsson och Ida Wingård. De
har haft väldigt roligt under hela året
säger de båda två.
– Året har varit väldigt roligt.
Människorna och gemenskapen är så bra,
säger Ida.
– Jag håller med, gemenskapen har varit
hur bra som helst! Nu längtar vi väldigt
mycket efter konfirmationslägret, säger
Felix.
Varför ska man konfirmeras då?
– Man får många minnen. Man har väldigt roligt och man får lära sig mycket,
säger Felix.
– Det är ett grymt år, och man får åka
på läger, säger Ida.
Vad är konfirmation då? Är det bara att
träffa vänner, fika och ha roligt?
Konfirmationen är till för dig som vill lära
dig mer om Bibeln, Gud, Jesus och mycket
annat. För dig som vill gräva djupare i din
tro. Eller för dig som kanske inte har hittat
en tro än men gärna vill lära dig och kanske till slut hitta en tro tack vare konfirmationen. Jag blev kristen på konfirmationslägret, och jag vet att många andra blir
det där också. Jag visste ingenting om kyrkan, Gud eller Jesus när jag började konfirmationen. Men efter det året hade jag
lärt mig så mycket, och fått så mycket.
Nya vänner, en plats i kyrkan och det störta av allt, en tro. Min sista fråga som jag
ställde till Felix och Ida var om de rekommenderar konfirmationen. De båda svarade med ett starkt ja.
Lisa Axelsson

KONFA

Konfirmation i Hovslätts Missionskyrka

2013
För dig som vill konfirmeras ht 2013 - vt 2014 är det informationsmöte onsdag 12 juni klockan 20.00 i Hovslätts
Missionskyrka.
Frågor?
Välkommen att höra av dig:
Pastor Bo Zandén 036-751 42, 0706- 00 94 86 eller bo.zanden@mosaiken.nu

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
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