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equmeniakyrkanhovslatt.se
Equmeniakyrkan Hovslätt
Plusgiro: 17 16 17-4
Bankgiro: 466 78 38
Swish-nummer: 123 282 67 25
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Vinnare och förlorare
I skrivande stund pågår tävlandet i de
Olympiska spelen i Rio de Janeiro för fullt.
Tusentals idrottsmän och kvinnor från i
princip vartenda land i hela världen möts
i mängder av olika sporter såsom: fotboll,
tennis, friidrott, hästhoppning, brottning,
pistolskytte, handboll, bordtennis, golf,
cykling, rugby, konstim, segling och
mycket mer. Fler än 10 000 deltagare från
206 nationer medverkar i 28 olika idrotter.
Sammanlagt delas det ut 306 guldmedaljer.
De flesta av dessa atleter har tränat 1000tals timmar i många år – med sikte på att
prestera så bra som möjligt under några få
ögonblick i OS. Under OS så föds ett antal
stjärnor – som får sina namn ingraverade
i historieböckerna. Men även om många
guldmedaljer delas ut under mästerskapet – så åker de allra flesta ifrån Brasilien
som förlorare. Förhoppningsvis kan man
ändå ta med sig tävlingarna och allt runt
omkring som ett minne och en upplevelse
för hela livet – men det gömmer sig också
väldigt mycket besvikelser i skymundan
bakom alla medaljörer.

Men även om det går att hitta jämförelser
och paralleller mellan idrott och tro – så
finns det en fullständigt avgörande skillnad: kristen tro har inget intresse av att
skilja på vinnare och förlorare. Kristen tro
vill kora så många vinnare som möjligt. I
idrotten däremot – så gör man allt för att
skilja vinnaren från de övriga – och ibland
krävs det omspel, förlängning eller straffar
för att skilja de tävlande åt.
Kristen tro vill att alla ska löpa mot målet
– ”för att vinna segerkransen som aldrig
vissnar” – för att återigen citera aposteln
Paulus.
Tänk att få vara med i det uppdraget – att
dela ut segerkransar som aldrig vissnar!
Det är större och häftigare än de 306 guldmedaljer som delas ut i Rio de Janeiro. Och
det överensstämmer mycket väl med vår
församlings vision: ”En kyrka för hela livet
– där mötet med Jesus Kristus förvandlar
mig, dig och världen”!
//David Hjelmqvist,
pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt

Detta är ju spelets regler i alla idrotter – att
kora vinnare – men också att få fram ett
antal förlorare.
Paulus – som har skrivit flertalet av breven
i Nya Testamentet, använder sig av idrottsliknelser ett antal gånger när han talar
om tron. I Filipperbrevet skriver han: ”Jag
löper mot målet för att vinna det pris där
uppe som Gud har kallat oss till genom
Kristus Jesus.”

Hemsida, Region Öst:
www.equmeniakyrkan.se/regionost
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www.equmeniakyrkan.se
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Välkommen!
I år firar Hovslätts Missionsförsamling,
numera Equmeniakyrkan Hovslätt 150 år!
Detta firar vi med en jubileumshelg den 1-2
oktober, och du är välkommen att dela firandet
med oss!
Firandet inleds 1 oktober kl 17.30 med en jubileumskväll.
Vi tittar bakåt på församlingens historia och det bjuds på
mat, gemenskap, underhållning och andakt.
På söndagen 2 oktober kl 10.00 träffas vi för att fira
gudstjänst tillsammans.
Frågor och anmälan:
David Hjelmqvist, pastor och församlingsföreståndare 0703-58 48 88
david.hjelmqvist@equmeniakyrkanhovslatt.se

Senast 12 september vill vi ha din anmälan!
Vi ser fram emot att få fira tillsammans med dig!
Omslagsfoto: Ellen Alavik
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Studieverksamheten
Studieverksamheten hösten 2016 i
Equmeniakyrkan Hovslätt
Förfrågningar och anmälningar till
angiven kontaktperson.

Porslinsmålning
Lokal: Equmeniakyrkan
Tid: Onsdagar kl 14.30 med start 21
september.
Kontakt: Birgitta Eskilsson, tel 763 43
eller 070-2353147

Olje- och akvarellmålarna
Lokal: Equmeniakyrkan
Tid: Onsdagar kl 17.00
med start 21 september.
Kontakt:
Mats Göransson, tel 701 52
eller 076-885 80 58

Torsdags
träffen

BOKSTAVLIGTTALAT
Tycker du om att läsa? Vi fortsätter vår
bokcirkel. Vi träffas en gång i månaden
i Equmeniakyrkan med start 31 augusti
kl 18.30.
Kontakt:
Marie Josefsson tel 070-172 14 85.

Missionskyrkans körverksamhet
för barn och vuxna
Barnkören Smile
7-13 år övar på onsdagar kl 18.00-18.45.
Startar 7 september.
Kontaktperson:
Pernilla Martinsson, tel 070-631 02 01
Gospelkören People
Från åk 7 övar på onsdagar
kl 19.00-21.00.
Kontaktperson:
Mia Hjelmqvist tel 0737-70 90 14

8 september Kl. 15.00
”Livet som pastorsfru”
Majken Eirestål

10 november Kl. 15.00
”Närpolisens vardag”
Kristoffer Heinevik

13 oktober Kl. 13.00
(OBS tiden)
”Höstlunch”

8 december
Kl. 10,00
Luciafirande
Smultronbarnen och
Hovsångarna

Om bilskjuts önskas
var god och ring
Equmeniakyrkan, telefon
036-766 02 en timma före
respektive samling.
Kontaktperson för
RPG-Torsdagsträffen:
Wera Hjalmarsson,
telefon 036-704 39
eller 0734-03 95 40

Relationer som betyder
I evangelierna kan vi läsa om Jesu
möte med syskonen Marta, Maria och
Lasaros. Ur berättelserna går det att dra
slutsatsen att Jesus var nära vän med
hela syskonskaran. Han gästar deras
hem ett flertal gånger och prioriterar att
träffa dem när han har vägarna förbi. Att
Jesus betydde mycket för Marta, Maria
och Lasaros går inte heller att ta miste
på. När Lasaros ligger för döden är det
Jesus de kallar efter. Men Jesus kommer
försent och Lasaros dör. Jesus faller i
gråt över förlorande av sin nära vän. Det
smärtar honom så mycket att Jesus sedan
uppväcker Lasaros från den döda.
I sommar har jag jobbat 4 veckor som
sommarpastor i församlingen. Veckorna
har fyllts med hembesök, gudstjänster,
sommarcafé och tonårsläger. Att
komma till en församling på sommaren
är speciellt. Under sommaren har de
flesta verksamheter i kyrkan uppehåll
och många är bortresta. Möten med
människor under dessa veckor har därför
först och främst uppstått när jag blivit
hembjuden på fika eller mat. För mig har
detta varit en stor förmån då jag fått lära
känna många av er på er hemmaplan,
i era hem. Genom detta har jag kunnat
börja bygga relationer med er. Att bygga
en relation med någon tar både tid och

kraft. En relation blir aldrig färdig utan
kan ständigt fördjupas. Relationer med
varandra är livsviktig eftersom det är i
mötet med varandra vi kan se oss själva.
Relationer kan hjälpa oss att hitta nya
sidor hos varandra och bära varandra
när livet är tufft, samt glädjas när det är
fantastiskt.
På tonårslägret i somras hade vi en
överraskningsfest för Isak Bojestig. Isak
har under de senaste 2 åren jobbat som
ungdomsledare i församlingen men
slutar nu för studier i Lund. Under festen
gick vi en runda då alla ungdomar fick
berätta om vad Isak har fått betyda för
dem. Det blev berättelser med både
skratt och gråt. Vad som blev tydligt var
att hans relationer med ungdomarna
hade fått dem att växa i sig själva. Jag
tänker att det är precis så goda relationer
fungerar. Genom att bekräfta varandra,
uppmuntra varandra och prioritera
varandra så hjälper relationer människor
att växa.

fick uttrycka sin tacksamhet till Isak så
skulle jag önska att du och jag kunde
förmedla tacksamhet till de relationer
som är av stor vikt för oss. Att våga sätta
ord på våra känslor ger relationen en
fördjupad dimension. Ta en stund och
fundera på vad dina nära relationer
får dig att känna. Utmana dig själv att
berätta för dem vad de fått betyda och
betyder. Prioritera sedan dessa relationer
ytterligare den här hösten.
Tack för att jag har fått börja bygga
relationer med i er sommar. Jag ser fram
emot att lära känna flera av er ytterligare
och fortsätta vårt relationsbyggande!
Ha en välsignad höst!
David Lundh

För Jesus var relationen med syskonen
Marta, Maria och Lasaros livsviktig. På
samma sätt tror jag det finns relationer i
ditt liv som är viktiga för dig. Relationer
som varit avgörande för hur du blivit
som människa. Precis som ungdomarna
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Välkommen till samli
1 Sep TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
KL 20.30 ”Andrum”
Vardagsmässa mitt i veckan.

Tillfälle!

På söndagskvällen den 11 september
blir det en alldeles speciell kväll i vår
kyrka. Då kommer Peter Johansson,
välkänd sångare från Bankeryd att ge
en välgörenhetskonsert till förmån för
SAM-hjälps biståndsprojekt i Östeuropa.
Peter har gåvan att skriva vardagsnära
låttexter som berör.
SAM-hjälp kommer att visa bilder och
med stor inspiration berätta om det mest
aktuella från olika hjälpprojekt.
Ett storslaget tillfälle till en rik upplevelse! Inget inträde men tillfälle att ge en
generös gåva till SAM-hjälp. Välkomna

4 Sep SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
David Hjelmqvist predikar. Olivia
Storsjö m.fl. sjunger. Skattkammaren.
Kyrkfika.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.
Varmt välkommen att stanna kvar på
församlingsmöte efter kyrkfikat. Bl.a.
kommer vi att presentera förslag om
ombyggnationer och renoveringar av
kyrkans lokaler.

22 Sep TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

6 Sep TISDAG
KL 19.00 Uppstartskväll för
smågrupper
Välkommen om du är intresserad av
att gå med i en smågrupp!

KL 20.30 ”Andrum”
Vardagsmässa mitt i veckan

7 Sep ONSDAG
KL 19.00 Stickcafé
Välkommen att vara med och sticka,
sy, virka - eller bara umgås!
8 Sep TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
KL 15.00 Torsdagsträffen
”Livet som pastorsfru”– Majken
Eirestål. Servering
11 Sep SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Mogens Nielsen predikar. Carina
Wingård sjunger. Hälsning från
Gideoniterna. Skattkammaren.
Kyrkfika.

Enskilda samtal i

KL 18.00 Konsert med Peter Johansson
– till förmån för SAM-hjälp.
Under kvällen kommer det bli
information om SAM-hjälps arbete.
Fri entré – men möjlighet att ge en gåva till
SAM-hjälp.

Andlig Vägledning

12 Sep MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo

Andlig vägledare:
Pastor Mogens Nielsen
Kontakta: mobil 0706-83 76 98,
mogens.nielsen
@equmeniakyrkanhovslatt.se

15 Sep TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

I samtalet delar vi tron, livet med
Gud, Jesus och Anden, Vi samtalar
om ditt förhållande till bön, Bibeln,
att vara människa, det andliga livets
livskraft, din relation till… och
mycket mera.
Samtalet är bara vårt, och förs under
tystnadsplikt.
Equmeniakyrkan Hovslätt
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21 Sep ONSDAG
KL 19.00 Stickcafé
Välkommen att vara med och sticka,
sy, virka – eller bara umgås!

KL 20.30 ”Andrum”
Vardagsmässa mitt i veckan.
18 Sep SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
David Lund predikar. David Hjelmqvist.
Gospelkören People sjunger.
Bibelutdelning till konfirmanderna.
Skattkammaren. Kyrkfika.
KL 18.00 Konsert med Balans
Kyrkans musik genom historien - från
300-talet till nutid! Vokalgruppen
Balans under ledning av Anders
Ekström. Fri entré. Jubileumsinsamling.

25 Sep SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med nattvard
David Hjelmqvist predikar. Annelie
Björkbrant & Ingela Nylén sjunger.
Skattkammaren. Kyrkfika.
26 Sep MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo
29 Sep TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet

1 Okt LÖRDAG
KL 14.30 Andakter på sjukhemmen
Mogens Nielsen och sånggrupp.

Jubileumshelg
1 Okt LÖRDAG
KL 17.30 Jubileumskväll
Församlingen firar 150 år.
Jubileumsmiddag. Anmälan.
2 Okt SÖNDAG
KL 10.00 Jubileumsgudstjänst
Församlingen firar 150 år. David
Hjelmqvist predikar. Mogens Nielsen.
Körerna SingNum, People och Smile
sjunger. Medlemsvälkomnande.
Jubileumsinsamling. Skattkammaren.
Kyrkfika.

6 Okt TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
9 Okt SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med
scoutinvigning
Alice Persson predikar. Scoutledarna.
Barnkören Smile sjunger.
Skattkammaren är med på hela
gudstjänsten. Kyrkfika. Insamling till
Equmenia Hovslätt.
10 Okt MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo
13 Okt TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
KL 13.00 Torsdagsträffens höstlunch
OBS tiden kl. 13.00.
KL 20.30 ”Andrum”
Vardagsmässa mitt i veckan.

ingar i Equmeniakyrkan Hovslätt!
Bibelskolan
tillsammans med
Slättenkyrkan
14-23 Okt

14 Okt FREDAG
KL 19.00 Kvällsgudstjänst i
Slättenkyrkan
Peter Bernhardsson predikar.
Lovsångsteam. Servering efter
gudstjänsten.
KL 22.00 Ungdomsgudstjänst i
Slättenkyrkan
Ida-Maria Brengesjö predikar.
Lovsångsteam.
15 Okt LÖRDAG
KL 09.00 Frukostsamling i
Slättenkyrkan
Elsie Lindqvist – ”Ängeln på
Malmskillnadsgatan”.
Biljetter krävs. 80 kr inkl. frukost.
KL 15.00 Seminarium i Slättenkyrkan
”Smittande tro” - Carin Dernulf.
KL 19.00 Kvällsgudstjänst i
Slättenkyrkan
Carin Dernulf predikar. Lovsångsteam.
Servering efter gudstjänsten.
KL 22.00 Ungdomsgudstjänst i
Slättenkyrkan
Jonas Lund predikar. ”Till vem skulle
vi gå?”. Gospelkören People sjunger.
Lovsångsteam.
16 Okt SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst i Slättenkyrkan
Michael Johnsson talar, sjunger &
spelar. ”Den som älskar sjunger”.
Kyrkfika.
KL 18.00 Kvällsmacka/Temasamling i
Slättenkyrkan
Michael Johnsson – musik och tal.
”Den som älskar sjunger”.
Biljetter krävs. 80 kr inkl. Kvällsmacka.
17 Okt MÅNDAG
KL 14.00 Seminarium i Slättenkyrkan
”Profeter - ett utdött släkte?” - Leif
Carlsson. Kl. 15.30 serveras fika därefter fortsätter Leif med ytterligare
ett pass.
KL 19.00 Kvällsmacka/Temasamling i
Slättenkyrkan
Magnus Carlsson, pastor & fystränare i
HV71 föreläser.
”Relationen Inåt - Utåt - Uppåt”.
Biljetter krävs. 80 kr inkl. kvällsmacka.

18 Okt TISDAG
KL 09.00 Seminarium i Slättenkyrkan
”Därför ger jag inte upp – ny kraft och
nytt mod” – Liselotte J Andersson. Kl.
11.00 serveras det fika (30 kr), och kl. 13.00
serveras det lunch (80 kr).
KL 19.00 Kvällsmacka/Temasamling i
Slättenkyrkan
”Med hela ditt liv - om sexualitet i
bibeln och i kyrkan” – Leif Carlsson
och Hanna Möllås. Biljetter krävs. 80 kr
inkl. kvällsmacka.
19 Okt ONSDAG
KL 14.00 Seminarium
”Hur ska jag ta till vara på min
broder? - om hur vi jobbar med
flyktingfrågorna” – Hans Johansson.
Kl. 15.00 serveras det fika (30 kr).
KL 19.00 Kvällsmacka/Temasamling
”Mind the gap – se upp för avståndet!”
- Britta Hermansson. Biljetter krävs.
Kostar 80 kr inkl. kvällsmacka.
20 Okt TORSDAG
KL 12.00 Lunchseminarium
”Att vara kristen i arbetslivet” – Daniel
Grahn och Tomas Bjöersdorff.
Biljetter krävs. Kostar 80 kr inkl. lunch.
KL 15.30 Seminarium
”Vägar till ett hållbart liv” – Tomas
Sjödin.
KL 19.00 Mässa med sånger av Tomas
Andersson Wij
Nattvardsgudstjänst med mycket sång
och musik.
21 Okt FREDAG
KL 14.00 Seminarium
”Kyrkoledarnas framtidsdrömmar och
utmaningar för vår kyrka”
– Lasse Svensson och Kjell Larsson.
Kl. 15.30 serveras det fika (30 kr)
- därefter finns möjlighet att ställa
frågor till kyrkoledarna.
KL 19.00 Kvällsgudstjänst
”Äta sig hungrig eller svälta sig
mätt?” – Gunnel Noreliusson
predikar. Lovsångsteam. Servering efter
gudstjänsten.
KL 22.00 Ungdomsgudstjänst
”Jesus ska bli större och jag mindre” John Ahlström predikar. Lovsångsteam.

22 Okt LÖRDAG
KL 09.00 Bibelstudium
”Den lokala församlingens skönhet” –
Runar Eldebo.
Kl. 10.00 serveras det fika (30 kr).
KL 15.00 Barnmöte med Munken &
Kulan
”Det trodde jag aldrig om pappa” Åke Samuelsson och Samuel Drevitz.
Efteråt blir det stort barnkalas!
KL 19.00 Kvällsgudstjänst
”En tonåring som gjorde skillnad”
– Åke Samuelsson predikar.
Lovsångsteam.
Servering efter gudstjänsten.
KL 22.00 Ungdomsgudstjänst
”En Gud som vill mig väl” – David
Lund predikar. Lovsångsteam.
23 Okt SÖNDAG
KL 10.00 Avslutningsgudstjänst för
Bibelskolan
”Handduksmentalitet” – Gunnel
Noreliusson predikar. David
Hjelmqvist. Lovsångsteam.
Skattkammaren. Kyrkfika.

24 Okt MÅNDAG
KL 15.00 Arbetsmöte för Kongo
27 Okt TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
KL 20.30 ”Andrum” kort
Vardagsmässa mitt i veckan.
30 Okt SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Mogens Nielsen predikar. Bankeryds
Brassband spelar. Skattkammaren.
Kyrkfika. Insamling till Equmenia Riks.
3 Nov TORSDAG
KL 10.00 Bön i andaktsrummet
5 Nov LÖRDAG
KL 10.00 Gudstjänst med nattvard
Alla helgons dag. Mogens Nielsen
predikar. Ellen Alavik & Matts
Blomberg sjunger. Tacksägelse för de
som under året har fått flytta hem till
Herren.
Insamling till Equmeniakyrkan - Region Öst.
6 Nov SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
David Hjelmqvist predikar. Sofia Wissö
sjunger. Skattkammaren. Kyrkfika.
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Skattkammaren Från 4 år
Ett fartfyllt och spännande
program med drama, sång,
musik och andra kul aktiviteter.
Söndagar kl. 10.00-11.20
Ann Forsling, 71 25 31
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 Från åk 6
”Vi är vad vi heter”
Varannan måndag
kl. 18.30-20.30
Per Josefsson, 070-536 76 40
Superfredá Från 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
Markus Friman: 0706-94 17 06
Avner Från åk 6
Avner är spelgruppen för ungdomar.
Varannan måndag
kl 18:00-21:00.
Andreas Rootzen, 18 67 84
Barnkören ”Smile” Åk 1-6
Sång på gång.
Onsdagar kl. 18.00-18.45
Pernilla Martinsson,
31 02 01
Gospelkören People
Från åk 7
Övar på onsdagar
kl 19.00-20.30.
Mia Hjelmqvist:
0737-70 90 14.

www.equmeniakyrkanhovslatt.se

Mer information:
www.equmenia.se
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Strandgården
Tjena, jag heter Malte Carlsson, jag är 15 år
och jag har varit med på årets Strandgårdsläger.
Jag var med på förra årets läger och det var
ingenting jag ångrade. Det är en riktig toppen
vecka fylld med sköna ledare, glada ungdomar,
roliga aktiviteter och Jesus. Det är så underbart
att komma till ett läger med några vänner och
komma hem med dubbelt så många. Och det
hjälper ledarna till med genom den ”påtvingade gemenskapen” som vi deltagare så fint
kallar det. Det går ut på att man delas upp i
grupper med personer du förhoppningsvis inte
känner och tävlar mot dom andra grupperna
i olika tävlingar. Det kan i början vara nervöst
och lite stelt men slutar i att du kan namnet på
sju nya deltagare på lägret.
På lägret så åker man med sin hemkyrka som
också har en egen samling varje dag på morgonen under lägret där man pratar om gårdagen
och om dagen som kommer och så avslutar vi
alltid med att be. Det är en härlig stund där
man får chansen att lära känna sin kyrka lite
bättre. Vilket vi från Hovslätt gjorde med hjälp
av ”hiss och diss”. Det fungerar så att man
sitter i en ring och så får man gå runt i ringen
och i tur och ordning får man säga något bra
med veckan eller dagen och man säger sedan
något dåligt med dagen eller veckan. Något
mer ledarna är grymma på är att påminna deltagarna att Gud älskar alla. Och det är så tydligt
att ledarna älskar oss deltagare.

På lägret får man gå på bibelstudier där man
får välja bland ett antal ämnen och det man
tycker låter intressant går man på och så får
man undervisning. Det kan vara ämnen som:
Kärlek, Varför ska man be?, osv. Det får en att
tänka till och få kanske en annan syn på saker
och ting så man kan ta in det och växa i sina
relationer med Jesus, sig själv och andra.
Det här lägret har varit underbart. Att få ha kul
på dagen och möta nya människor. Och sedan
på kvällen rikta allt fokus på Han som varit
med oss hela dagen och alltid kommer att vara
med oss. Det är ett läger med Jesus. Ett läger
där Jesus är centrum och det är så fantastiskt.
En grej som jag fått med mig från lägret är en
hjälp att bjuda in Jesus i vardagen för när jag
skriver det här så känner jag att Gud är med
mig.
Det har varit ett grymt läger och jag rekommenderar det till alla som antingen vill lära sig
mer om Jesus eller hänga med kompisar.

Produktionsutveckling
Affärs- och kompetensutveckling
Kvalitets- och miljöstyrning
Kalkylering och kostnadsanalys
Management
ENOTECH
Norra Hökhultsvägen 11
556 26 Jönköping
Tel 036-31 05 00

www.begravningstjanst.com
Nygatan 11, Jönköping
Tel 036-71 02 50
”Personliga möten med omtanke”

Av Sveriges Begravningsbyråers Förbund auktoriserad begravningsbyrå

Öppet för dig 8-21
alla dagar

Barnomsorg
!"#$%&'()*+',+- .' / 0)1&#0)234567)78)22

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

Sveriges ägarledda företag väljer oss.
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Skolgatan 25B, Jönköping, Tel 036-30 54 50 www.grantthornton.se

Vill du också
synas här?
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Kontakta Magnus Gustafson
0721-85 03 04
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För att täcka kurskostnaderna kommer kollekter att tas upp vid ett antal
tillfällen under Bibelskolan.
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Hovslätt
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Beatochför
beat – en kyrkomusikalisk resa

och Hovslätt

Vad har gospelsångaren Kirk
Franklin gemensamt med de
er 2013
gregorianska munkarna från
och Hovslätt
300-talet?
Jo, deras musik finns
representerad vid en konsert
i Equmeniakyrkan i Hovslätt
söndag 18 september.
Vokalgruppen Balans har genom åren
tagit sig an de flesta musikgenrer
i sina vokalarrangemang. Denna
gången har gruppen breddat
repertoaren även långt bakåt i tiden.
Det blir ett lättsamt berättande,
i ord och ton, om musikens roll i
kyrkohistorien – ända fram till våra
dagar.
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