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Förskolan Smultronet
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Tel: 036-31 06 92, 31 06 93
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Mats Kiland, Svante Kiland, Elisabeth
Karlsson, Berthil Johansson.
Ansvarig utgivare: David Hjelmqvist
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Vandra tillsammans
Det finns ett uttryck som lyder ungefär:
”Vill du komma snabbt framåt – gå själv.
Vill du komma långt – vandra tillsammans”. Jag tycker att citatet både är vackert och väldigt tänkvärt. Ibland fokuserar
vi så mycket på att allting ska gå så snabbt
som möjligt – att vi alla kör vårt eget race.
Det är lätt att vi lever i våra egna små
bubblor och har fullt upp med att fokusera
på vårt eget.
Och visst kan det vara både smidigt och
skönt att ibland bara köra på i sitt eget
race. Men i det långa loppet så tror jag att
det finns så många poänger och fördelar
med att vandra tillsammans. Och dessutom
gör det livet lite roligare.
Jag tror att det ligger något djupt Gudomligt i att vandra tillsammans. Gud har
skapat oss alla som unika individer – men
inte för att vi ska leva som individualister.
Hela poängen med skapelsen är relationer.
Gud är i hela sin identitet gemenskap. Och
jag tänker att gemenskapen är ett av de allra tydligaste och vackraste kännetecknen
på Guds väsen och identitet.
Som kyrka är detta vårt stora uppdrag –
att vandra tillsammans – med varandra och
tillsammans med Gud. I en gemenskap.
Det kanske inte alltid är det snabbaste sättet att ta sig framåt. Det hade gått snabbare
att göra saker om alla hade haft sin egna
lilla kyrka. Men genom att vi får vandra
tillsammans – så kan vi komma långt.
Ensam är inte stark. Tillsammans kan vi
bära, stötta, uppmuntra, dela, trösta och
inspirera varandra.
I skrivande stund har jag precis kommit
hem från en medarbetardag tillsammans
med övriga anställda i kyrkorna i Tabergsdalen. På vår gemenskapsdag vandrade vi
tillsammans 11 kilometer längs en pil-

grimsled. Vissa delar av leden skrattade vi
högt tillsammans, och andra delar av leden
gick vi i tystnad och lyssnade in naturens
olika ljud. Och under vandringen fick vi
ibland stanna upp – reflektera – läsa –
sjunga och be tillsammans. Och ungefär
mitt på vandringen firade vi en nattvardsmåltid tillsammans – som en påminnelse
om att Jesus är mitt ibland oss – och delar
livet tillsammans med oss. En bön som
följde med oss under hela vandringen var
Birgittas bön: ”Herre, visa mig Din väg –
och gör mig villig att vandra den”.
Den kristna kyrkan har i alla tider kallats
för ”Vägens folk” – och denna rörelse blir
bara vackrare och vackrare – ju fler som
ansluter! Välkommen med på vandringen
genom livet!
Med vänlig hälsning, David Hjelmqvist,
pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt

Kyrkskjuts
Vill Du ha bilskjuts till gudstjänster?
Ring: Bo Bergström: 0708-31 23 20, 036-753 65
Bengt Petterson: 036-704 21, 073-816 63 53
Välkommen att kontakta någon av oss!

SMÅGRUPPER

Vi som församling tror att det är
viktigt att finnas med i en mindre
gemenskap där man får komma
närmare varandra och lära känna
Jesus Kristus ännu bättre tillsammans.
Därför erbjuder vi dig möjligheten
att finnas med i en smågruppsgemenskap. Smågruppen är till för dig som
är gammal eller yngre, för dig som är
ny i tron eller varit kristen en längre
tid – alla är helt enkelt välkomna!

Vill du veta mer om NÄR, VAR, HUR?
Vill du få hjälp att hitta en smågrupp för dig?
KONTAKTA:
SMÅGRUPPER VUXEN:
David Hjelmqvist, pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt
Tel 0703-58 48 88
Mogens Nielsen, pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt
Tel 0706-83 76 98
Mats Ringkvist, smågruppssamordnare
i Equmeniakyrkan Hovslätt – Tel 0730-52 26 28
SMÅGRUPPER UNGDOM:
Alice Persson, ungdomsledare
i Equmeniakyrkan Hovslätt 0702- 30 94 41

Välkommen till sommarens
samlingar i Equmeniakyrkan!
28 Maj SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
Mogens Nielsen predikar. Maria
Hamretz sjunger. Insamling till
Equmeniakyrkan Riks. Sommarkul för barnen. Kyrkfika.
29-1 Jun MÅN - TOR
RPG:s vårresa till Bornholm.
2-6 Jun FRE - TIS
Scoutläger på Munkaskog.
3 Jun LÖRDAG
KL 11.00 Kycklingrace i

Tabergsån

Ett samarrangemang mellan
Equmeniakyrkan Hovslätt
och HIK. Biljettintäkterna går
oavkortat till Idrottsskolan i
Kimpese, Kongo-Kinshasa. Det

5 Jul ONSDAG
KL 19.00 Sommarkväll i Hem-

bygsparken

10 Aug TORSDAG
KL 15.00 Torsdagsträffen
Besök på Industrimuseet i Norrahammar.

Equmeniakyrkan Hovslätt ansvarar för programmet. Mogens 12 Aug LÖRDAG
Nielsen och Jessica Göthberg
KL 14.00 Andakter på våra
medverkar. Medtag gärna en
äldreboenden. David Hjelmqvist.
kaffekorg.
Sånggrupp.
9 Jul SÖNDAG
13 Aug SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
KL 10.00 Gudstjänst
Mogens Nielsen predikar. Carina David Hjelmqvist predikar.
Wingård sjunger. Kyrkfika.
Susanne och Jacob Lennartsson
12 Jul ONSDAG
KL 19.00 Sommarkväll

i Hembygsparken

sjunger. ”Sommarkul” för barnen. Kyrkfika.

20 Aug SÖNDAG
Pingstkyrkan ansvarar för
KL 10.00 Gudstjänst
programmet. Ragnvald Alvesund David Hjelmqvist predikar. Marmedverkar.
tin Åsander sjunger. Barndop.
Skattkammaren. Kyrkfika.
finns bl.a. möjlighet att köpa lotter Medtag gärna en kaffekorg.
i samband med våra gudstjänster 16 Jul SÖNDAG
27 Aug SÖNDAG
KL 10.00 Ekumenisk Gudstjänst KL 10.00 Gudstjänst med nattför 50 kr/st.
i Equmeniakyrkan Hovslätt.
vard. Mogens Nielsen predikar.
4 Jun SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med natt- Christer Tornberg (från Pingst- Andreas Lägermo sjunger. Skattkammaren. Kyrkfika.
vard. David Hjelmqvist predikar. kyrkan) predikar. Madeleine
Simon Oscarsson sjunger. Som- Rootzén. Slättenkyrkan ordnar 2 Sep LÖRDAG
sång och musik. Kyrkfika.
markul för barnen. Kyrkfika.
KL 17.00 Konfirmationsavslut19
Jul ONSDAG
11 Jun SÖNDAG
ning med nattvard.
KL 19.00 Sommarkväll i
KL 10.00 Gudstjänst
15.30 - fest för konfirmander,
Mogens Nielsen predikar. Anni- Hembygsparken
ledare, syskon och föräldrar
ka Gustafsson sjunger. Sommar- Svenska Kyrkan ansvarar för
17.00
- drama, bildspel och
kul för barnen. Närradioinspel- programmet. Ann-Christine
nattvardsandakt - öppet för
Borg
och
Mic
Alexandersson
ning. Kyrkfika.
alla
medverkar. Medtag gärna en
18 Jun SÖNDAG
fikakorg.
3 Sep SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst med nattKL 10.00 Gudstjänst med kon23
Jul
SÖNDAG
vard. David Hjelmqvist predikar.
KL 10.00 Ekumenisk Gudstjänst firmationshögtid
Viktoria Bülow sjunger. SomDavid Hjelmqvist predikar.
i Slättenkyrkan.
markul för barnen. Kyrkfika.
Jan Eirestål predikar. Mikaela Si- Konfaledarna och konfirman21-28 Jun ONS - ONS
monsson (Pingskyrkan) sjunger. derna medverkar. Gospelkören
Missionsresa till Rumänien
People sjunger. Skattkammaren.
Kyrkfika.
Kyrkfika.
25 Jun SÖNDAG
26 Jul ONSDAG
KL 10.00 Ekumenisk Gudstjänst
KL 19.00 Sommarkväll
i Hembygdsparken tillsami Hembygsparken
mans med Pingstkyrkan i HovEqumeniakyrkan Hovslätt
slätt. Fredrik Storsjö predikar.
ansvarar för programmet. Wille
Equmeniakyrkan ansvarar för
Oscarsson och Nils-Eric Reutersång och musik. Insamling till
dahl medverkar.

Torsdagsträffen
29 maj - 1 juni
Resa till Bornholm
Torsd 10 aug
kl. 15,00 Besök på
Industrimuseet i
Norrahammar

Anmäl dig
snarast!

Hela Människan. Medtag gärna en
Medtag gärna en fikakorg.
kaffekorg.
28 Jun ONSDAG
KL 19.00 Sommarkväll

i Hembygsparken

Glöm inte anmäla dig!
30 Jul SÖNDAG
KL 10.00 Ekumenisk Gudstjänst

i Pingstkyrkan

Eskil Albertsson predikar. David
Svenska Kyrkan ansvarar för
Ruther sjunger. Kyrkfika.
programmet. Andreas Gunnmo
och Mic Alexandersson medver- 31-5 Aug MÅN - LÖR
kar. Medtag gärna en kaffekorg. Tonårsläger på Strandgården
6 Aug SÖNDAG
2 Jul SÖNDAG
KL 10.00 Gudstjänst
KL 10.00 Gudstjänst
Mogens Nielsen predikar. Hele- Anders Linsmo predikar. Peter
och Ann-Charlotte Jernberg
na Kallin sjunger. Kyrkfika.
sjunger. Kyrkfika.

gen
Äntli en!
ig
dags

Tillsammansläger
på Strandgården
8–10 september 2017
PåGång 3

Min sommar
Sommarens planer är inte så
många faktiskt. Vi kommer
mest att vara hemma ”och
göra ingenting”. Sommarens
happening är att hunden
Boris flyttar hem till oss. Det
ska bli mysigt. Dessutom
åker Andréas och två av barnen på ”lajv”. Utöver detta
önskar vi oss en sommar
med lagom mycket sol och
värme och lediga dagar!
Familjen Rootzén

Som vanligt tillbringar jag stora
delar av min semester som en
riktig ”lantis” i vårt hus utanför
Eksjö. Nära skogen och sjön och
med tystnaden som närmsta
granne. Någon liten utflykt med
vår lilla husvagn hinner vi nog
med också.
Ha en skön sommar
Annica Wessman
Har inte planerat något speciellt för sommaren utan tar
dagarna som de kommer. Till
hösten tänker vi istället åka
till Rumänien med Samhjälp.
Vi hoppas det ska bli en trevlig
och minnesvärd resa.
Lena Glänneskog

I sommar åker jag och min fru
Marie på MC-semester till Frankrike och Österrike. Efter det blir
det några veckors härligt lantliv
i Fläsås.
Per Josefsson

I sommar ska jag resa till
Rumänien tillsammans med
lärljungaskolan här från
församlingen. Sedan blir det
några veckors sommarjobb
på Mormor Magdas i Taberg.
Välkomna ut på en glass
eller två!
Hanna Johansson

Vi ser fram mot en härlig
sommar med bröllop för vår
äldste son Marcus som gifter
sig med Linnea i Lindesbergstrakten. Sedan blir det
nog några dagar på Hönökonferensen. Traditionsenligt blir det även en hel del
tid vid stugan i Strömstad
med sol o salta bad samt
några härliga fisketurer efter
makrill mm.
Vi ser även fram emot Tillsammanslägret på Strandgården i slutet av sommaren
Lars Åke Josefsson
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Det bästa med sommarledigheten
är att slippa ställa väckarklockan
och att ta dagen som den kommer
utan att ha en massa planerat. Att
ha mer tid att umgås med familj och
vänner och att göra det man har lust
med. Vi har hyrt min kusins stuga i
Steninge utanför Halmstad, och då
hoppas vi att även våra döttrar kan
komma dit några dagar. Förhoppningsvis blir det sköna dagar med
mycket bad i havet, långpromenader
och fina solnedgångar, annars har
jag en hög med böcker som väntar
på att bli lästa.
Karin Ljungkvist

SOMMARKVÄLLAR I
HEMBYGDSPARKEN HOVSLÄTT
Onsdagen den 28 juni kl. 19.00
Svenska Kyrkan ansvarar för programmet.
Andreas Gunnmo & Mic Alexandersson medverkar.
Onsdagen den 5 juli kl. 19.00
Equmeniakyrkan Hovslätt ansvarar för programmet.
Mogens Nielsen & Jessica Göthberg medverkar.
Onsdagen den 12 juli kl. 19.00
Pingstkyrkan Hovslätt ansvarar för programmet.
Ragnvald Alvesund medverkar.
Onsdagen den 19 juli kl. 19.00
Svenska Kyrkan ansvarar för programmet.
Ann-Christine Borg & Mic Alexandersson medverkar.
Onsdagen den 26 juli kl. 19.00
Equmeniakyrkan Hovslätt ansvarar för programmet.
Wille Oscarsson & Nils-Eric Reuterdahl medverkar.

Ta gärna med en kaffekorg –
och fortsätt gemenskapen
efter samlingen!

Vid regn hålls samlingarna inne i Ladan i Hembygdsparken!

Arrangörer:
Hofslätts Hembygdsförening, Svenska Kyrkan,
Pingstkyrkan Hovslätt & Equmeniakyrkan Hovslätt

En sommarvandring på magiska
Dumme Mosse är inte alls dumt
Dumme mosse är ett av länets största och mest varierade myrområde med många olika våtmarkstyper. Vildmarkskänsla och högmosse.
Mossen är även handikappanpassad med spång.
Dumme mosse är en av södra Sveriges största myrar och här hittar
ljungpipare och orre hem. Vill du spana fågel finns ett fågeltorn i norr.
Under april och maj kan du höra tranan trumpeta liksom på hösten
före flytten. Bland växterna finns väldoftande skvattram och pors.
Dvärgbjörk, som är vanlig i Norrlands inland, finns också här. Den är
rotad sedan länge i Dumme mosses torvlager.
Naturreservatet Dumme Mosse ägs och förvaltats av Jönköpings
kommun.
Vägbeskrivning:
Följ riksväg 40 från Jönköping mot Göteborg. Följ vägvisningen till
Axamo flygplats. Från flygplatsen finns skyltning till parkeringar i den
södra delen av Dumme mosse.
Från november 2016 har delar av vandringsleden på Dumme mosse
börjat att byggas om, för att bli mer tillgänglig. Spänger breddas och
en del stigar kommer att grusas.
Arbetet görs för att vandringsleden ska bli mer tillgänglig. Förändringarna pågår i etapper, när vädret tillåter, och kommer att slutföras
under 2017.Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet på en del
platser.
På Dumme Mosseleden finns gott om grillplatser för den som vill
grilla. Utmed leden finns också sittplatser. Packa ner fika i ryggsäcken
och sitt och njut en stund av tystnaden på mossen!

Nylagda spångar ger framkomlighet både för rullstolar och barnvagnar. Sedan är det ju alltid trevligt
att gå brevid varandra och dela naturupplevelserna.

Komfortabel vilostund.

Varför inte sitta bekvämt vid fikapausen.

PåGång 5

Spårarscoutläger
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

Ordförande Equmenia Hovslätt:
Ida Ekebäck

Mer information:
www.equmenia.se
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på Martinsgården 12-14 maj 2017
Samling vid Equmeniakyrkan i Hovslätt på
fredagskvällen. I mössor med patrullfärg på
tofsen kunde vi räkna in de tre patrullerna;
Kaninerna, Pandan och Ekopaddan. Dvs ca
tjugo scouter och 9 ledare.
Vi fick vi kvällskorv, hade lägerbål med
lekar och sånger och träffade vikingarna Tor
och Ragnar och på andakten träffade vi Maja
och Matilda.
Lördagsmorgonen var solig men kylig så
det var skönt att värma sig vid elden och få
varm choklad till frukost. Maja och Matilda
träffade vi på vid flera tillfällen under helgen. De påminde oss att man ska hjälpa varandra, vara goda kamrater, säga förlåt och
att Gud alltid finns jämte oss så att vi aldrig
är ensamma.
Vi samlade in ca 350 kr till fadderbarnet
Praween i Indien – bra jobbat scouter!
På förmiddagen spelade en del fotboll,
myste i tältet eller surrade på vårt matbord/
spis. Efter falukorv och makaroner så öpp-

nade äntligen markan. Där kunde man köpa
lite godis.
Sen blev det dags för spårning. Vi fick
bedöma avstånd, transportera vatten i rör,
gissa gåtor, och mycket annat.
Lördagskväll med tacos åt vi innan vi hade
lägerbål. Vi fick höra fortsättningen på berättelsen om jätteälgen Persson, sparvarna
och rävarna. Mildare natt + tröttare scouter=
bättre och längre sömn.
Efter frukost hjälptes vi åt att ha en Gudstjänst och kyrkfika innan föräldrarna droppade in.
Vi avslutade i ladan för att regnet kom.
Tack till föräldrarna som samlade in drygt
300 kr till idrottsskolan i Kongo.
Stort tack även till alla er som hjälpt till
med mat, spårningskontroller, tältresning/
rivning mm.
//spårarscoutledarna gm Mia Ruther

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

Vill du också
synas här?
9: ' / $; <%/ : =: ' )73()>>3)23)*+' , +- .' / 0)
Kontakta Magnus Gustafson

! : ? ? : )@
: %=./ A&=)%" ? )B; ., %ACD#- &' 0
!""#$%&'()*&+,-+./&01)*&+
, -+2/&314*&. &5#" &+6-+7
0721-85 03 04

Nära nog bäst
i Hovslätt!
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Oskar Henningsson
Den 1 februari i
år började Oskar
Henningsson arbeta
som ICA-handlare i
Hovslätt.
Oskar växte upp
i Vederslöv, söder
om Växjö. Som
barn lekte han affär
genom att sälja godis till sina släktingar
på kalas. När han var i 10-årsåldern åkte
han in till torget i Växjö med sin kusin
och köpte ”krims-krams” och la allt detta
i en barnvagn, och gick sedan runt i Vederslöv och sålde.
När de efter några år slutade så hade
de tjänat ihop 1200 kr. Affärssinnet
fortsatte med att Oskar under många år
sålde Kvällsposten varje söndagsmorgon.
När han gick i årskurs 8 började han
jobba på en ICA-butik i Växjö, en kväll i
veckan. Och han blev kvar där ända fram
till studenten. Sedan dess har han varit
heltidsanställd inom ICA. ”Mitt intresse
är inte handel, utan ICA”, säger Oskar.
Det låter som om du är en ICA-patriot?
ICA:s affärsidé lyder: Fria handlare i
samverkan. Den idén har funnits med
sedan starten för 100 år sedan, 1917. Det
betyder att ICA-handlare på ett sätt är
konkurrenter – men i en större mening
är vi beroende av varandra, säger Oskar.
Vi tillhör samma stam, och alla grenarna
behöver näring. Solidaritetstanken och
samhörigheten är viktig, fortsätter han.
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När föddes drömmen att driva en egen
ICA-butik?
Under gymnasietiden förstod jag att
ICA-butiker är egna och självständiga.
Jag kände att friheten att få bestämma
och förverkliga mina idéer är en stor
drivkraft för mig. Och jag kände att jag
kunde förverkliga den drömmen inom
ICA.
Är det som du hade tänkt dig att vara
ICA-handlare?
Nej – det är 1000 gånger roligare. Det är
fantastiskt. Med glädje jobbar jag mellan
kl. 06-21 vissa dagar. Personalen som
jobbar här på ICA i Hovslätt är grym.
Hur ser ICA-butiken här i Hovslätt ut om
1 år?
Inom ett år finns det nybakt bröd här
varje dag – 7 dagar i veckan, och vi har
öppet från kl. 07 varje morgon. Jag hoppas också att vi har ökat antalet anställda
från 12 till 15 personer. Jag har även
byggt en miljö utanför butiken där man
kan umgås och ha trevligt – och äta glass
på sommaren, visionerar Oskar.
Vad är din känsla av Hovslätt som samhälle efter några månader här?
När du (David) hälsade mig välkommen
till samhället – så var du nog den 50:e
personen som hälsade mig välkommen.
Jag blev väldigt positivt överraskad av
det mottagandet. Det är en väldigt fin
atmosfär och miljö här i Hovslätt. Innan
jag sökte butiken så gjorde jag mycket
research – bl.a. gick jag och min flickvän
Hassafalls-leden två gånger. Och vi cyklade runt mycket. ”Det är grannt här!”,
säger Oskar.

Kyrkan har en central plats i Hovslätt –
vad är din relation till kyrkan och tron?
För mig är kyrkan en stor del av det
svenska samhällets DNA. Jag har svårt
att se några värderingar som kommer ur
kyrkan som inte är positiva för samhället. I min värld står kyrkan för långsiktigt
och hållbart arbete – för att människor
ska trivas. Kyrkan är bra, framför allt
nu när det är lite oroligt i världen, säger
Oskar.
I höst kommer vi att köra en temaserie i
Equmeniakyrkan Hovslätt som vi kallar
för ”Hovslätt undrar”. Om du skulle få
ställa en fråga till Gud – vad skulle det
vara för fråga?
Att ni ens har den approachen till ämnesval är kanon. Det betyder att ni gör något
för andra, och inte bara för er själva. Men
för att svara på din fråga: Jag blir intresserad av det som utmanar mig. Därför
lyder min fråga: ”Hur lär vi oss bäst att
se skillnaden på närande och tärande
utmaningar?”
Vi i Equmeniakyrkan Hovslätt tackar
för pratstunden och hälsar Oskar varmt
välkommen till vårt samhälle!
//David Hjelmqvist
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