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Jour
under semester- och lägerveckor.
Välkommen att ringa dessa personer under de
veckorna om det skulle hända något och du
behöver få kontakt med någon i församlingen.
V 26 Anita Gustafsson, 073-546 90 22
V 27 Jörgen Ruther, 070-619 61 68
V 28 Henrik Saldner, 070-627 58 58
V 29 Madeleine Rootzén, 073-517 91 55
V 30 Emelie Albervik, tel. se ovan
V 31 Kennet Heinevik, tel. se ovan
V 32-34 Jan Eirestål, tel. se ovan
Hovslätts Missionsförsamling
Plusgiro: 17 16 17-4
Bankgiro: 466 78 38

Levande
Jag kan sitta länge på en soffa i solen. Det räcker med en bänk och lite solsken för att jag ska
övermannas av lusten att sätta mig en stund.
Det finns utmärkta bänkar, i krokarna där jag
bor, inne i stan. När solen faller in, mellan husväggarna på gågatan, blir det behagligt skönt
att sitta och filosofera. Jag slår mig ner. Sitt med
mig en stund!
Ungarna hojtar och äter glass. En liten grabb
tappar glassen på gatan och sätter till att skrika.
Mamma undsätter. En gammal dam med rollator går försiktigt gatan fram. Hon har blus med
kort ärm. En man med en knubbig, engelsk
bulldogg går förbi. Hunden sniffar, grymtar och
lyfter benet mot en lyktstolpe. En ung kvinna
leder sin cykel över kullerstenen och kedjan
slamrar mot kedjeskyddet. Några tonårsflickor
drar förbi. Dom gapar och hojtar, troskyldiga,
med hela livet framför sig. Det är studenttider:
”Sjung om studentens lyckliga dar, låtom oss
fröjdas i ungdomens vår”. En lokal amatörkonstnär säljer färgsprakande, naivistisk konst
med Jönköpingsmotiv. Och en ung man, förmodligen från Baltikum spelar, vemodig musik
på sitt dragspel medan butikerna ligger i
startgroparna för sommarrean.
Den långa vintertjälen, i bröstet släpper äntligen sitt grepp och man känner sig levande.
Levande, är inte det ett underbart ord? Vem
skulle inte vilja vara mera intensivt närvarande i
det, som är livets gåva. Hur blir man då det? Jag
vet inte så noga. Men det handlar väl, som så
mycket annat om prioriteringar. Kanske kan ett
sätt vara, att man hittar en plats där man sätter
sig, i lugn och ro, medan livet drar förbi och
man förundras över dess sprudlande mångfald.
Man behöver komma till ro ibland, ta sig tid
och mota undan alla begär och anspråk, som
får oss att tro att vi ständigt måste göra något.
Sommaren ska föra med sig fritid. Fritid måste
få vara just fritid: Att man inte gör något särskilt, att man ”står och hänger”, att man sitter
kvar till dess man själv vill resa sig eller att man
går ut genom sin dörr och tar till vänster eller
höger alldeles som jag själv bestämmer.

Fritid kan vara den tid då själen hinner ikapp
så att man blir hemma i sitt eget liv.
På en solvarm bänk kan man slås av insikten
om hur sprudlande, fyllt av humor, glädje och
uppfinningsrikedom, som livet är. Det är i det
enkla, som livskänslan bor. Vilken tur! Då behöver man inte anstränga sig så mycket, äga så
mycket. Man har det redan!
Titta på ” ängens liljor”, titta på ”himlens
fåglar”, säger Jesus. Livet är rikt i sig självt.
Vi har alla tillräckligt av det gudagivna livet i
oss för att kunna känna glädje över vårt eget.
Så sätt dig på en parkbänk och köp dig en
glass. Packa picknickkorgen och bred ut en filt
på en plats där gräset är frodigt. Ta en promenad, men gå långsamt och lämna mobilen och
hörlurarna hemma. Gör dig onåbar för allt
annat än det liv, som brusar igenom din kropp
och som är Guds ofattbart stora gåva till dig.
Nej nu får vi resa oss från bänken. Det är dags
att gå hemåt. Och du får väl gå till dina bestyr.
Ännu är sommaren lång och det blir tillfälle att
sitta fler gånger.
Jan Eirestål
pastor
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Kyrkklockorna på 1 maj
– början på en förändring?
Gudstjänsten för medmänsklighet, kärlek
och alla människors lika värde som hölls
utanför Sofiakyrkan 1 maj i Jönköping kort
stund innan Svenskarnas parti tågade
genom stan fick över hela vårt land och
kyrkklockorna dånade ut över världen. Missionskyrkan i Hovslätt var med och arrangerade. Men vad händer nu? Med kyrkan?
Med dig och mig?
I början av april ställde sig styrelsen i Missionskyrkan i Hovslätt bakom en tanke att
agera mot dom negativa krafter som planerade demonstrera i Jönköping. För andra
året i rad hade Svenskarnas parti, med rötter i den nynazistiska/nazistiska rörelsen,
fått tillstånd att samlas på Västra torget i
Jönköping och sedan tåga genom Väster.
Ungefär samtidigt på det sociala forumet
Twitter ställer journalisten, Grännabon och
Karlavagnens programledare (i Sveriges
Radio), Johanna Linder frågan
till några företrädare för
Svenska kyrkan: vad gör kyrkan när nazisterna kommer
till stan? Självklart kunde inte
kyrkan svara: ingenting. Har
inte historien lärt oss vad som
händer om vi är tysta? Det
blev en utmaning. Därför formas en plan att arrangera en
gudstjänst mitt under Svenskarnas partis demonstration.
Två tankespår blir ett, Missionskyrkan i Hovslätt ansluter
sig och arbetet tar form i det
kristna samarbetsråd som
finns i staden.
Tillbaka till kyrktorget utanför Sofiakyrkan. Jag hade drömt om några
hundra besökare. Jag tror det var 600 programblad som vi delades ut. Sedan tog
dom slut. Socialdemokraternas tidigare partiledare Mona Sahlin hann precis få ett
eget. Det kom omkring 1 000 personer.
Så stod vi där. En härlig blandning frikyrkliga, högkyrkliga, vänster och höger,
ung och gammal. Troende. Och icke lika
mycket troende. Förmodligen ett antal ateister. Ett hyfsat tvärsnitt av hela vår stad.
Väldigt få med invandrarbakgrund, men
enade mot samma mål. När prästen Fredrik
Hollertz från Gräshagskyrkan välkomnade
alla och kyrkklockorna började ringa mitt i
larmet runt omkring oss, steg tårarna i
mina ögon. Jag vet att jag inte var ensam
om det. Sedan proklamerades kärlekens
budskap. Bibelord lästes på arabiska, persiska, spanska, engelska… 3 Mos 19:3334: ”Om en invandrare slår sig ner i ert
land, skall ni inte förtrycka honom…” Matt

25: 35-40: ”Jag var hungrig och ni gav mig
att äta…” Tomas Ranstrand, ungdomsledare i Missionskyrkan i Hovslätt läste Matt
7:12 på svenska och engelska: ”Allt vad ni
vill att människor skall göra för er, det skall
ni också göra för dem.” Vi sjöng för full
hals: ”De komma från öst och väst” , ”Härlig är jorden…”, Sjung lovsång alla länder…” för att sedan tillsammans, taktfast
och med spontant handklapp sjunga
”Jesus älskar alla barnen…Röd och gul och
vit och svar – gör det samma har han
sagt”. Sedan ringde kyrkklockorna i Sofiakyrkan och Kristine kyrka för fara i över en
timma när Svenskarnas parti gick genom
stan. Det har inte gjorts i Sverige sedan
1939, sägs det. Uppkäftigt.
Genomslaget i media blev totalt. Alla lokala medier, kvällstidningarna, DN, morgonsoffan i TV,
Rapport kommenterade och rapporte-

rade om när kyrkan stod upp mot rasismen
i Jönköping. Arabiska TV-kanalen Al Jazeera hade inslag och text på nätet. En
präst i Istanbul hade hört talas om kyrkklockorna och jublade på nätet.
Jag tror vi alla som varit inblandade i
detta känner stor tacksamhet över det som
hänt och undrar lite omtumlade: vad
hände? Sådana här ögonblick är nog svårt
att skapa. De uppstår efter en rad sammanträffande och tillfälligheter. Men de
uppstår aldrig om man inte gör något. Nu
gjorde kyrkorna i Jönköping något.
Sträckte ut en hand till folket. Och folket
tog den. Tog ledarpinnen och visade staden vägen i en angelägen fråga. Samlade
de goda krafterna. En tyst men samtidigt
provocerande gest.
Polisen noterade själva att våldet var
mindre i år. Men protesterna var kraftigare.
Det var ”bökigare”. Ja, det ska vara bökigt
att vara nazist i vår stad.

Vad lär vi av detta? Mycket. Men jag tror
att kyrkorna kanske lärt sig att vi måste
öppna dörren och gå ut till folket lite oftare. Att lyfta blicken utanför vår egen
verksamhet och hela tiden känna av vad
som händer där utanför, vad som engagerar, vart samhället är på väg och vad folk
behöver. Kyrkan och dess medlemmar kan
inte tappa kontakten med samhället, då
blir vi inte angelägna längre. Vi ska lägga
oss i och vara bökiga i debatten. Göra uppkäftigt motstånd. Visa kärlek. Som Jesus. 1
maj gjorde vi allt det. Och vi vet resultatet.
Men samtidigt återstår en hel del. När
Halleluja-stämningen och ryggdunkningarna lagt sig lite återstår frågan: vad krävs
nu? Det är kanske nu arbetet börjar på allvar? För mig. Kanske för dig? Kampen mot
vardagsrasismen, att bekämpa rädslan för
det okända och annorlunda, ”jag är inte
rasist men…”-åsikterna vid fikabordet, i
köket, omklädningsrummet och
på krogen. Fördomarna och
stigmatiseringen av människor låt det aldrig vara oemotsagt.
Aldrig. Den vardagskampen är
viktigare än att stå i trängseln
framför Sofiakyrkan. Att förändra sig själv ger långsiktigare
effekter än en manifestation.
Men låt 1 maj 2014 bli en början!
I den kristna tidningen Dagen
läste jag en kort intervju med
en av gudstjänstbesökarna vid
Sofiakyrkan 1 maj. Han var från
Göteborg och hade inte gått i
kyrkan på 30 år, men kommit
till Jönköping 1 maj för att visa
sitt stöd. Han säger att han älskar att kyrkan tar den aktiva rollen i samhället och så
lägger han till: ”Det är bra. Då kan jag
köpa Gud också.”

Peter Jernberg, medlem i Missionskyrkan
i Hovslätt och församlingens representant i
planeringsgruppen för gudsjänsten 1 maj
vid Sofiakyrkan.

PåGång

3

Sommar - hav
Strandgården

Gör gärna ett besök på
våra sommargårdar
under sommaren!
s
Sommaren
14
program 20

Klintagården på Öland
www.klintagården.se

Strandgården
på västkusten
www.strandgarden.org

Lästips för hängmattan
Mitt sommarboktips måste
bli Tomas Sjödins senaste
bok.
Jag kan längta efter att läsa
hans böcker, eftersom hans
språk alltid är fyllt av en
sådan värme. Man kan nästan höra hans röst genom
orden, lugnande, klok, stillsam och vilande. Titeln på
hans senaste bok är just:
Det händer när du vilar.
Tomas Sjödin tar med oss
in i vilans värld. Boken är en hyllning till sofflocket, till
den vila som vi så väl behöver ibland. Visst är det väl
så att vi gör våra klokaste beslut när vi vilar...
Det händer något när vi vilar. Så här skriver Tomas Sjödin själv i sin bok om vila: ”Vilan är inte den sista sucken av utmattning, men en öppning för nya
begynnelser”.
I sommar tänker jag bildligt talat lägga mig på sofflocket och se vad som händer när jag vilar. Naturligtvis
med en god bok bredvid. Jag rekommenderar dig att
göra likadant, gärna med boken: Det händer när du
vilar.

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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Ögonblicket
av Douglas Kennedy
”Det är en kärlekshistoria, men också en
mycket spännande skildring av livet i Berlin
före murens fall, en stad full av dubbelspel
och mörka hemligheter. Bra verklighetsskildringar av både människor och miljöer, en
bok som jag varmt rekommenderar.”

Undret
R.J Palacio
”Undret är en hjärtskärande men också
rolig och spännande historia om modet att
vara sig själv och om vänskapens betydelse
i våra liv. En väldigt stark berättelse med
känslor av både utsatthet och värme.”

Välkommen

till samlingar i Hovslätts Missionskyrka!
Juli

Juni
1S

10.00 Gudstjänst med nattvard,
Anders Linsmo, sång av Eva och Martin Lägervik. Kyrkkaffe.

3 Ti

20.00 Informationsträff för nya
konfirmander med föräldrar.

6F

10.00 Nationaldagsbön på Varkullen. 9.30 samling vid Pingstkyrkan.
Ta med kaffekorg.

2O

10.00 Gudstjänst med medlemsintagning, Kennet Heinevik. Sång av
Victoria Bülow.
Tack till Thomas Ranström. Kyrkkaffe.

15 S

10.00 Gudstjänst Jan Eirestål,
Anders Claesson. Kyrkkaffe.

22 S

25 O

28 L

29 S

19.00 Sommarkväll i Hembygdsgården Missionskyrkan ansvarar,
talare Eivor Blomqvist , Eva Saldner,
sång av Annica och Mattias Elm.
Kaffeservering.

6S

10.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan. Jan
Eirestål predikar, Peter Klint.

13 S

10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan
tillsammans med Pingst- och Slättenkyrkan. Martin Hallebo predikar,
Madeleine Rootzén.

Pingsthelgen
8S

Augusti

16 O

19.00 Sommarkväll i Hembygdsgården Harald Ehrnström. Kaffeservering.

20 S

10.00 Gudstjänst i Slättenkyrkan

23 O

19.00 Sommarkväll i Hembygdsgården Nenne och Siwert Lindberg.
Kaffeservering.

10.00 Gudstjänst tillsammans
med Pingstkyrkan i Hembygdsgården. Jan Eirestål predikar, Peter
Klint. Sång av Mikaela Simonsson.
Insamling till RIA. Kaffeservering.

27 S

19.00 Sommarkväll i Hembygdsgården Christer Tornberg, Peter
Klint. Kaffeservering.

10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan
tillsammans med Slättenkyrkan.
Daniel Lundstedt. Sång av Emelie
Albervik.

30 O

19.00 Sommarkväll i Hembygdsgården Jan Eirestål tal och sång av
Anders Andersson. Kaffeservering.

14.30-16.30 Andakter på Gjutaren,
Hammargården och Smedjegården.
Jan Eirestål.
10.00 Gudstjänst med nattvard.
Roland Olaison, Berthil Johansson.
Sång av Helena Kallin. Kyrkkaffe.

Onsdagskvällar kl 19.00

3S

10.00 Gudstjänst Åke Nordqvist och
Kennet Heinevik. Sång av Jessica
Götberg. Kyrkkaffe.

6O

19.00 Sommarkväll i Hembygdsgården Anders Hullfors.Kaffeservering.

10 S

10.00 Gudstjänst med nattvard, Jan
Eirestål, Helena Lundstedt, sång av
Sven-Erik Johansson. Kyrkkaffe.

17 S

10.00 Gudstjänst Jan Eirestål, Ida
Ekebäck, sång av Ann-Charlotte och
Peter Jernberg. Kyrkkaffe.

24 S

10.00 Gudstjänst Jan Eirestål, Bo
Bergström, sång av Andreas
Lägermo. Kyrkkaffe.

26 Ti

16.30 Konfirmationsläsningen startar

30 L

Förskolan Smultronet fyller 25 år
och firar med öppet hus.

31 S

10.00 Gudstjänst Anders Linsmo,
sång av Ellen Alavik, Kyrkkaffe.
Besök från gideoniterna. Utgångskollekt till dem.
Skattkammaren startar.

September
Equmeniagrupperna (f.d. SMU)
startar för terminen.
1M

15.00 Arbetsmöte för Kongo.

4 To

10.00 Bön i andaktsrummet startar
för terminen

7S

Tillsammansdag på SVF.

14 S

10.00 Gudstjänst med pastorsinstallation, David Hjelmqvist, Peter Bernhardsson, Anders Linsmo. SingNum.
Kyrkkaffe.

Sommarkvällar i Hembygdsgården
25
2
16
23
30
6

juni
juli
juli
juli
juli
augusti

Christer Tornberg, Peter Klint
Eivor Blomkvist, Eva Saldner, Annika och Mattias Elm
Harald Erhnström
Nenne och Siwert Lindberg
Jan Eirestål och Anders Andersson (Svf)
Anders Hullfors

Hembygdsföreningen ordnar med kaffeservering

KYRKSKJUTS

Vill Du ha bilskjuts till gudstjänster? Ring:
Gunnar Lantz: 036-753 17, 070-279 60 19
Bengt Petterson: 036-70421, 073-816 63 53
Välkommen att kontakta någon av oss!

Smultronet

25
år

Det firar vi med

Öppet hus
lörd 30 augusti kl 10-12.
Alla är varmt välkomna!
Du som har gått eller jobbat på
Smultronet är speciellt välkommen.

PåGång
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Välkommen
till Equmenia
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
Robert Ruther 16 78 78
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
Amalia Lägermo 31 03 30
Elina Wingård 755 21
Emelie Albervik 0703-21 58 05
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
Emelie Albervik 0730-21 58 05
Avner åk 7Avner är spelgruppen för ungdomar åk 7
och uppåt. Tisdagar kl 18:00-21:15.
Andreas Rootzen, 18 67 84

Spårarscoutläger 9-11 maj, Granarp
Väderprognosen i början på veckan visade på en
regnig helg. Glädjande nog så ändrade det sej
under veckans gång. Vi fick inte regn förrän
sista natten och periodvis på söndagen; så inga
torra tält att packa ihop. De fick hänga på tork
ett tag. Men lägret som sådant var trevligt. Vi
samlades på fredagskvällen för att åka i karavan
ut till Granarp. När alla föräldrar åkt fick vi korv
med bröd innan lägerbålet. Vi sjöng, tävlade och
lekte. Andakten berättades med hjälp av en
tumstock. Försök själv att göra ett får, för att
sedan vinkla på ett annat sätt och få en letande
herde. Det är inte lätt. Vid andra tillfällen fick vi
lyssna till Den barmhärtige samariern, Sakaios
och stadiga husbyggen. Vi kände igen alla berättelser, men det var spännande att se hur man
kunde göra med tumstocken.
Vi hade lite kyligt på nätterna med lite extrafiltar och sovsäckar så klarade vi av det. Värre
var det med nattarbetet vid rälsen och den tidiga fågelsången. Lördagen ägnades åt surrning
av matplatser, chiffer, och lekar. Efter lunch med

falukorv och makaroner så gick vi ut på spårning
med tipsfrågor och kontroller där vi skulle gå två
gånger runt en bana på samma tid, knyta råbandsknopar, leda vatten genom rör, bedöma
avstånd och skjuta jätteslangbella. Trötta scouter
gjorde att vi hade lägerbål tidigare sista kvällen
efter tacos-kvällsmaten. Kul att scouterna själva
medverkade så mycket.
Efter frukost i duggregn, så delade vi upp ansvaret på scoutgudstjänsten. ”Kyrkbygge”, lite
textläsning, sång och bön. Kyrkfika med kladdkaka följde innan föräldrarna kom för att hämta
hem trötta, något smutsiga men nöjda scouter.
Vi gjorde en insamling till lägerverksamhet i
Lettland: ca 600 kr. TACK! Fadderbarnet Praween i Indien hade vi samlat till under lägret. Vi
avslutade lägret med att hala flaggan under
tapto av trumpeten. Stort tack till föräldrar och
syskon som hjälpt till med maten, markan och
nattarbete. Utan er hade vi inte klarat av det.
Mia Ruther

För mer information kontakta:
Ordförande: Marika Thörewik,
tel: 12 09 26
www.hovslattsmissionskyrka.se
Mer information:
www.equmenia.se

SMU Hovslätt heter nu
Equmenia Hovslätt!
Den 26 januari 2014, i samband med vårt årsmöte, blev SMU Hovslätt Equmenia Hovslätt.
Namnbytet ändrar inget i vårt ungdomsarbetes inriktning mer än att vi tydligare vill knyta an till vår
nationella organisation som sedan flera år heter just Equmenia.
Gå gärna in på: www.equmenia.se
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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

•
•
•
•
•

Solåsen, Jönköping. Tel. 036-12 29 00

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.
Bangårdsgatan 23, 553 03 Jönköping.
Samma fastighet som Erikshjälpen.
Öppet: Vard 10-18, Lörd 10-14, Sönd 8 sep 12-16
Skolgatan 25B, Jönköping, Tel 036-30 54 50 www.grantthornton.se

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

Bangårdsgatan 23, 553 03 Jönköping
Öppet: Vard. 10-18, lörd. 10-15, sönd. 12-16
www.kilandsmattor.se

PåGång
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Norrefors AB
(Bösse-Nisses)
1968

Flugebo 2013

Grästorps
tortpstuga
1960

Ja, varför inte! Hembygdsföreningen i samarbete med
Jönköpings OK har skapat en sommar-höst aktivitet
som kan bli både lite kul men också lärorik för både nyblivna och övriga Hovslättsbor.
Det är inte första gången, vi hade något liknande för
sju år sedan men nu är det dags igen i lite annan form.
JOK har under flera år också inbjudit till Cykel-Trim som
berört oss här i Hovslätt, dock inte i år, men vi har kanske inte alltid känt det angeläget att delta. Parallellt
med detta pågår ju det stora ”Hitta Ut” med en jättekarta som även i år snuddar vid vårt närområde. Det
här känns dock mera nära och angeläget för oss Hovslättsbor.
”Hembygdstrim” berör oss på två olika sätt.
Vi har nära till de 25 kontrollerna som finns angivna på
den välgjorda kartan och i presentationen av kontrollerna får du lära dig en hel del om Hovslätts 120-åriga
historia.
Det kan vara intressant att veta lite mer än just det man
ser omkring sig idag. Och detta får man då man tar kartan och kontrollinformationen i hand och gör små
kvällspromenader till olika platser. Visst i några fall kan
även cykeln vara användbar.
Det här kan du göra på egen hand eller varför inte
tillsammans med promenadgruppen eller rent av i föreningen.
Vi avslutar i oktober och gör en lokalhistorisk Hembygdskväll kring detta i november. Då drar vi fram
några vinster också bland dem som deltagit.
Påsen med karta och övrig information kan du
köpa i kassan på ICA eller Konsum, Hovslätt eller
på Hembygdsgården. I slutet av maj ska allt vara
klart till försäljning.
Hovslätts Hembygdsförening/JOK
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Söndagen den 7 september 2014
dag för alla åldrar med gudstjänst,
En dag
ogram,
pro
er,, barnpr
iviteter
tillsammansaktivite
W
D
P
R
J

K
F
R

D
N
À
R
J

qvist
fa David Hjelm
äffffa
rä
Tr
T
för vår
-offf för
kick-of
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lite a
Den här dagen blir lite
istt
jelmqvis
Hjelmqv
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David
nya församlingsföreståndare Da
träffa
Tag chansen att träff
och hans hustru Mia. Tag
och börja lära känna dem under en heldag på
ola.
gsko
Folkhögsk
rbyygdens Folkhö
Vätterb
Södra Vätte

afffe
afffe, lunch och kaf
Mat: Kaf
Pris: Vuxen
13 – 18 år/studerande
0 – 12 år

200 kr
125 kr
Gratis

Anmälan: Senast 31 augusti, i kyrkan eller
telefon
ennet Heinevik på te
Ke
direkt till K
036 –762 28 eller 0708 –25 45 65.
Det går också bra med mail till:
sionskyrka.se
issio
slattsmis
ovslattsm
vik@hov
vik@ho
inevik@h
kennet.heine
giftten på
Betala gärna in avgif
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Hovslätts Missionsförsamlings k
71617– 4
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Plusgir
o 466 7838
giro
Bankgir

Anmäl dig senast den 31 augusti
PåGång

