
Nr 165 apr-maj 2022

Jenny tar över efter Carina
SID 8



PåGång2

Pastor och församlingsföreståndare:
David Hjelmqvist
mobil: 0703-58 48 88
e-post: david.hjelmqvist@
equmeniakyrkanhovslatt.se

Pastor: 
David Lund (föräldraledig)
mobil : 0763-19 10 17
e-post: david.lund@ 
equmeniakyrkanhovslatt.se

Pastor:  
Kristina Gustafsson 
mobil: 0706-99 23 56 
e-post: kristina.gustafsson@ 
equmeniakyrkanhovslatt.se

Ungdomsledare:
Rebecka Eliasson 
mobil: 0725-34 34 44 
e-post: rebecka.eliasson@ 
equmeniakyrkanhovslatt.se

Ungdomsledare:
Ludvig Hjalmarsson 
mobil: 0768-94 95 11 
e-post: ludvig.hjalmarsson@ 
equmeniakyrkanhovslatt.se

Musikledare:
Erika Bjurbäck 
mobil: 0737-78 44 91 
e-post: erika.bjurback@ 
equmeniakyrkanhovslatt.se

Equmeniakyrkan Hovslätt:
plusgiro: 17 16 17-4
bankgiro: 466 78 38
swish: 123 282 67 25

Förskolan Smultronet
Björkbackavägen 2 
556 28 Jönköping

Rektor:  
Carina Eldebo / Jenny Krantz
Tel: 036-31 06 92, 31 06 93
rektor@smultro.net

Internet:
Equmeniakyrkan Hovslätt
www.equmeniakyrkanhovslatt.se

Förskolan Smultronet
www.forskoleinfo.com

Equmeniakyrkan i Sverige:
www.equmeniakyrkan.se

PåGång-redaktion: 
Berthil Johansson, Helga Rosén, 
Mats Kiland
Grafisk form: Anna Lägermo 
Ansvarig utgivare: David Hjelmqvist

Det finns många saker som kan beröra 
oss – allt från en känsloladdad film till det 
första skriket från den nyfödda bebisen. 
Allt där emellan kan ge oss både glädje  
och oro. 

I skrivande stund har det fruktansvärda 
kriget i Ukraina rasat i några veckor och 
vi är berörda. Och kanske berörda med 
maktlöshet. För mig har det inneburit 
bland annat att jag vill följa med i de flesta 
uppdateringar av nyheter, för att lägga det 
i mina tankar och böner för nya situationer 
som uppstått.

Maktlöshet kanske närmast är en fysisk 
känsla. Livet pågår här i vår mer trygga till-
varo men kanske med en klump i magen, 
eller som Tomas Sjödin, pastor, författare 
och krönikör, skrivit ”en värk på ett icke loka-
liserat ställe i kroppen som vi kallar för själen, en 
värk som inga värktabletter rår på”.

Vi kan också hantera det ohyggliga med 
våra utsträckta händer. Många skänker 
mat, hygienpaket, kläder och pengar till 
seriösa organisationer och en enighet av 
sällan skådat slag sprider sig på många 
nivåer i länder. Men även om vi gör det lilla 
vi kan, tror jag att känslan av maktlöshet 
ändå kan finnas kvar. 

Innan jag somnar tänker jag på hur bra jag 
har det; en skön säng, mätt mage, lugnt 
och varmt. Så går mina tankar vidare till de 
som behöver gömma sig i ett kallt skydds-
rum kanske hungriga och definitivt rädda. 
Och all den hjälp som nu skickas kanske 
inte når riktigt alla…

Men mitt i maktlösheten kan vi tänka på 
och be för folket som flyr eller som inte 
kan fly. Jag tror det är viktigt att förstå att 
också det är att göra någonting.  

Känslan av maktlöshet ser jag som ett 
tecken på att vi är människor, som inser 
att vi alla hör ihop, även om vi inte känner 
varandra. Den talar också till oss att vi som 
människor har behov av att någon utanför 
vår egen kraft gärna får ha kontrollen och 
hjälpa i det svåra. 

Paulus, en av brevskrivarna i Nya Testa-
mentet, använder kroppen som bild för att 
jämföra gemenskap mellan människor och 
gemenskap mellan människor och Gud. 
Om en kroppsdel lider så lider hela krop-
pen med den. Har du slagit i tån i en möbel 
någon gång, så vet du att hela kroppen 
reagerar med den lilla tån. Just det är vårt 
budskap i alla kyrkor på vår jord; vi angår 
varandra och Gud är med oss alla. Gud som 
faktiskt valde att dö för hela världen vet 
vad lidande och maktlöshet är.

Men Guds församling, kyrkan, tror också 
på att det är just levande Gud som har sista 
ordet och som vill förvandla det omöjliga 
till det möjliga. Låt oss fortsätta beröras av 
varandra genom Jesus hopp och ljus och 
vår medmänsklighet.

Guds beskydd och välsignelse till dig!

Kristina Gustafsson  
pastor i 

Equmeniakyrkan Hovslätt

NÄR DET BERÖR!

VAD KAN VI GÖRA FÖR UKRAINA?
I Equmeniakyrkan Hovslätt har vi under mars haft en stor insamling av hygienpaket till 
de utsatta människorna som flyr från Ukraina. Många hovslättsbor har visat en stor gene-
rositet och omsorg. 

Biståndsorganisationen Sam-Hjälp har distribuerat 
paketen till gränserna vid Polen och Rumänien. När 
långtradarna kommit har de varit mycket välkom-
na och hoppingivande för flyktingarna – det finns 
människor som bryr sig!

Hjälpbehoven kommer att vara stora en lång tid fram-
över. Du som har möjlighet att bidra med en ekomisk 
gåva kan bl a välja de här kanalerna: 
 
SAM-HJÄLP: 
Swish 123 900 34 19 märk UKRAINA 
EQUMENIAKYRKAN SVERIGE:
Equmeniakyrkans katastroffond bankgiro 900–3286 
Swish 123 900 32 86 märk UKRAINA
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VAD ÄR DET BÄSTA MED VÅREN?

Arvid Backstig:

Man slipper ha mycket 
kläder på sig ute. Jag 
gillar att vara utan 
jacka!

Nikki och Ellie  
Olofsgård:

Det bästa med våren är 
att man kan cykla och 
man kan leka och ta en 
glass utomhus.  
Det är också roligt att 
det kommer blommor 
man kan plocka som 
man kan sätta i en vas

Viktoria Tituson:

Det bästa med våren 
är ljuset, värmen och 
att man känner sig 
piggare. 

Linnéa Kiland:

Det bästa med våren 
är, klyschan till trots, 
ljuset! Att kunna vara 
ute i dagsljus till  
närmre kvällen och 
inte ens då vilja gå 
in. Fantastiskt för en 
utemänniska som jag! 
Just denna vår ser vi 
också fram emot att få 
välkomna en liten ny 
bebis till familjen och 
få mysa i solen.

Frida Ruther:

Det bästa med våren är 
ljuset, definitivt ljuset.
Och att träd och blom-
mor börjar komma till 
liv igen.

FIRA VALBORG I HOVSLÄTT!
Vi gläds mycket över att en mångårig tradition nu äntligen  
kan fortsätta efter två års uppehåll.

19:00 VÅRKONSERT I EQUMENIAKYRKAN
Vårkören och barnkören Smile tillsammans med ett flertal  
instrumentalister • vårtal av David Hjelmqvist

Fikaservering och korvförsäljning

20:45 FACKELTÅG 
Scouterna tar täten från Equmeniakyrkan till Hembygdsparken.

21:00 VÅRBRASAN TÄNDS
Scouterna tänder vårbrasan • Vårkören sjunger de traditionella 
vårsångerna • vårtal av Jessica Göthberg

P.S. Du som vill vara med och sjunga i Vårkören är välkommen till övningar i  
Equmeniakyrkan tisdagarna 29/3, 5/4 och 19/4 kl 19.00 samt onsdag 27/4 18.30

SAVE THE DATE!

BOKA EN STUND MED SAMTAL – BÖN – NATTVARD
Ibland kan det vara gott att inför någon lyfta det som oroar eller 
tynger. Kanske du bär på frågor omkring tro. Eller bara har behov av 
att någon annanstans än hemma och få lov att pysa ut lite av det som 
ligger på ditt hjärta. Vi vill gärna möta ditt behov!

Vi erbjuder samtal, bikt och nattvard. Vi har tystnadsplikt  
Du behöver inte vara medlem i kyrkan för att komma.

RING ELLER MAILA OCH BOKA EN TID/DAG!

Kristina Gustafsson 
0706-992 356
kristina.gustafsson@equmeniakyrkanhovslatt.se

David Hjelmqvist 
0703-584 888
david.hjelmqvist@equmeniakyrkanhovslatt.se

TILLSAMMANSDAG 
MULLSJÖ FOLKHÖGSKOLA 
LÖRDAG 10 SEPTEMBER 
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1-3 apr FREDAG-SÖNDAG
HAPPY – ungdomskonferens  
Gudstjänster, seminarier, talkshow, kon-
sert etc. se sid 6

1 apr FREDAG 
Kl 19:30 Kvällsgudstjänst – Happy
Alice Persson predikar, lovsångsteam, 
café och talkshow efter gudstjänsten.

2 apr LÖRDAG 
Kl 19:30 Kvällsgudstjänst – Happy
Isak Bojestig predikar, lovsångsteam, 
café och konsert med Sanna Band efter 
gudstjänsten.

3 apr SÖNDAG 
Kl 10:00 Gudstjänst – Happy
David Hjelmqvist predikar,  
Rebecka Eliasson och ungdomar, 
Ann-Charlotte och Peter Jernberg med 
team sjunger, söndagsskola, kyrkfika 
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal.

Kl 17:00 Bön på Tabergstoppen
Ekumenisk samling där vi ber för vår 
bygd och vårt land. Samling vid parke-
ringen. 

Kl 18:00 Församlingsmöte

5 apr TISDAG
Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla 
förbandsrullar till sjukhus i Kongo-
Kingshasa. 

7 apr TORSDAG
Kl 15:00 Torsdagsträffen
”Örongodis” – ett musikprogram med 
pianisten Timea Vauger, servering

10 apr SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
Eivor Blomqvist predikar, David Hjelm-
qvist leder, Anneli Björkbrandt och 
Ingela Nylén sjunger, Vårgåvan – extra 
insamling till församlingens arbete, sön-
dagsskola, kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal.

Kl 18:00 Konsert
Påskkonsert med Therese & Mattias  
Martinsson tillsammans med en jazztrio.
Konserten är en del av fadderbarnsorganisa- 
tionen Compassions påskturné. Fri entré.

14 apr SKÄRTORSDAG
Kl 19:00 Getsemanestund
Kristina Gustafsson, Eva & Anders Ek-
ström medverkar med bibelläsning, sång 
och musik, nattvardsfirande

15 apr LÅNGFREDAG
Kl 10:00 Långfredagsgudstjänst
David Hjelmqvist predikar, Kristina Gus-
tafsson sjunger, insamling till Equmenia-
kyrkan Region Öst

17 apr SÖNDAG
Kl 10:00 Påskdagsgudstjänst för alla 
åldrar
Kristina Gustafsson predikar, Simon 
Rundqvist leder, Erika Bjurbäck med 
team sjunger, kyrkfika
Barnen är med i hela gudstjänsten. 
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal.

19 apr TISDAG
Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla 
förbandsrullar till sjukhus i Kongo-
Kingshasa. 

20 apr ONSDAG
Kl 19:00 Inspirationskväll för sångare 
och musiker
En öppen kväll för alla intresserade 
under ledning av Erika Bjurbäck och 
Kristina Gustafsson.

24 apr SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst med nattvard
Björn Bergman predikar, Ewa Saldner 
leder, Frida & David Ruther sjunger, 
insamling till Mission i Sverige, söndags-
skola, kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal.

28 apr TORSDAG
Kl 20:00 Andrum
En enkel nattvardsandakt mitt i veckan.

30 apr LÖRDAG
Kl 19:00 Vårkonsert
Vårkonsert med ”Vårkören”, en projekt-
kör från församlingen samt barnkören 
Smile, solister och musiker, David Hjelm-
qvist, insamling till Equmenia Hovslätt
Fri entré

Kl 20:45 Fackeltåg
Fackeltåg med scouterna till Hembygds-
parken där valborgsfirandet fortsätter.

Kl 21:00 Valborgsfirande i  
Hembygdsparken
Brasa, sång och vårtal av Jessica Göthberg.

1 maj SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
David Hjelmqvist predikar, Hasse  
Paulsson leder, gospelkör från Svf,  
söndagsskola, kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal. 

VÄLKOMMEN TILL VÅRENS SAMLINGAR I EQUMENIAKYRKAN HOVSLÄTT

EQUMENIAKYRKAN HOVSLÄTT
SÖNDAG 10 APRIL 18:00 

TORSDAGS-TRÄFFEN
Torsdagsträffen är en gemenskap för seniorer, pensionärer och andra 
daglediga. Den är inte ansluten till någon pensionärsorganisation.  
Det krävs inget medlemskap, varken i Equmeniakyrkan eller i  
någon annan organisation för att delta i samlingarna.

Tors 7 april kl 15:00
• ”Örongodis” – musikprogram med pianisten Timea Vauger
Tors 19 maj kl 09:00
• Vårresa – mer info kommer

Information:
Gunilla Ljusegren: 070-394 65 30 • gunillaljusegren@gmail.com
Kristina Gustafsson: 0706-99 23 56 • kristina.gustafsson@equmeniakyrkanhovslatt.se
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VÄLKOMMEN TILL VÅRENS SAMLINGAR I EQUMENIAKYRKAN HOVSLÄTT
15 maj SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
David Hjelmqvist predikar, Ludvig  
Hjalmarsson leder, Rebecka Eliasson, 
Erika Bjurbäck och ett ungdomsteam 
sjunger, söndagsskola, kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal. 
 
17 maj TISDAG
Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla 
förbandsrullar till sjukhus i Kongo-
Kingshasa. 

19 maj TORSDAG
Kl 09:00 Torsdagsträffens vårresa
Mer information om resan kommer  
senare.  

22 maj SÖNDAG
Kl 10:00 Tillsammansgudstjänst
Kristina Gustafsson predikar, Rebecka 
Eliasson leder, barnkören Smile,  
insamling till Equmenia, kyrkfika
Barnen är med i hela gudstjänsten. 

Kl 17:00 Bön på Tabergstoppen
Ekumenisk samling där vi ber för vår 
bygd och vårt land. Samling vid parke-
ringen.  
 
3 maj TISDAG
Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla 
förbandsrullar till sjukhus i Kongo-
Kingshasa. 

8 maj SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
Kristina Gustafsson predikar, Erika 
Kiland och Kristoffer Heinevik sjunger, 
söndagsskola, kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal. 
 
12 maj TORSDAG
Kl 20:00 Andrum
En enkel nattvardsandakt mitt i veckan. 
 

29 maj SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst med nattvard
Susanne Odelrot predikar, Sofia Friberg 
Wissö sjunger, en av församlingens 
smågrupper medverkar, söndagsskola, 
kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal.

31 maj TISDAG
Kl 13:30 Arbetsmöte för Kongo
Välkommen att vara med och rulla 
förbandsrullar till sjukhus i Kongo-
Kingshasa.  
 
5 jun SÖNDAG
Kl 10:00 Gudstjänst
Rebecka Eliasson predikar, Ann-Charlot-
te & Peter Jernberg med team sjunger, 
söndagsskola, kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens 
Youtubekanal.

Vill du att vi ska be för dig?  
Eller någon du känner?   •    
Är det något som bekymrar dig som 
du vill ha förbön för?
Kontakta någon av våra pastorer. 

VAD VILL DU 
ATT VI SKA 
BE FÖR?

VARDAGSMÄSSA MITT I VECKAN

 Ett tillfälle för stillhet, 
 lyssnade, bön, 
 förbön och nattvard. 

Torsdagarna 28 april och 12 maj 20.00

PÅSK
Equmeniakyrkan 

Hovslätt

PALMSÖNDAGEN
Kl 18:00 Påskkonsert  

SKÄRTORSDAGEN
Kl 19:00 Getsemanestund 

med nattvard

LÅNGFREDAGEN
Kl 10:00 Långfredagsgudstjänst

PÅSKDAGEN
Kl 10:00 Påskdagsgudstjänst

Låt oss ta vara på möjligheten 
att tillsammans mötas inför

det centrala i evangeliet: 
Jesu lidande, död och 

uppståndelse!

KYRKSKJUTS
Vill Du ha bilskjuts till gudstjänster? 
Välkommen att kontakta någon av oss:

Janne Wikberger: 076-104 08 19
Sivert Svensson: 070-660 78 29 
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Söndagsskolan från 4 år
Ett fartfyllt och spännande
program med drama, sång,
musik och aktiviteter för tre 
åldersgrupper: Skattkammaren, 
Next och LevelUp
söndagar 10.00-11.20
Linnea Rydetorp, 0702-35 27 55

Spårarscout åk 2-3
En form av ”för-scout” med en
hel del skoj både ute och inne.
torsdagar 18.30-19.30
Andreas Lägermo, 0703-644 632

Upptäckarscout åk 4-6
Häftig scouting såväl ute som 
inne, lek och allvar, hajker och 
läger.
måndagar 18.30-19.45 
Anders Elm, 0702-98 94 19

Äventyrarscout från åk 7
”Vi är vad vi heter”
varannan måndag 18.30-20.30
Josef Athley, 0706-60 58 96

Superfreda’ 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 20.00-24.00 
Kristoffer Heinevik: 0732-45 19 19

Avner från åk 6
Avner är spelgruppen för 
ungdomar. 
varannan måndag 18:00-21:00
Andreas Rootzen, 0702-22 40 82

Barnkören Smile åk 1-6
Sång på gång
onsdagar 18.00-18.45
Maria Hamretz, 0736-99 09 36

Ordförande Equmenia Hovslätt 
Maria Rundquist
ur.ordforande@equmeniakyrkan.se
 
Mer information
www.equmenia.se
 
Equmenia Hovslätt
bankgiro: 610-6389
swish: 123 617 78 51

VÅR EGEN  
SPELLISTA
Nu finns det en spellista på Spotify 
som heter ”Equmeniakyrkan  
Hovslätt”.

I denna lista finns samlat ett ganska 
stort antal sånger som vi sjunger på 
våra gudstjänster och bön & lovsångs-
kvällar. Det är en blandning av olika 
typer av sånger, nyare och äldre. Listan 
kommer att uppdateras över tid.

Följ denna listan och lyssna på, eller 
sjung med i sångerna hemma, i bilen, 
på jobbet... Ett bra sätt att lära sig nya 
sånger och att få höra gamla favoriter.

KONFA?!
Hösten 2022 – Våren 2023

Konfirmation är för dig som  
är nyfiken på kristen tro. 
Det handlar om Gud, livet och dig. 
Inga enkla ämnen – men viktiga! Just därför 
behöver även du vara med. 

Du som börjar i åttan i höst – välkommen att 
haka på. Mer information kommer i utskick, 
sociala medier och på hemsidan inom kort.

FRÅGOR OCH ANMÄLAN
David Hjelmqvist: 0703-58 48 88, 
david.hjelmqvist@equmeniakyrkanhovslatt.se
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 Produktionsutveckling
 Affärs- och kompetensutveckling
 Kvalitets- och miljöstyrning
 Kalkylering och kostnadsanalys
 Management

Öppet för dig 8-21
alla dagar

Spar tid och pengar!
Handla nära
hemma i Hovslätt!

Alltid öppet 7-22

Av Sveriges Begravnings byråers Förbund auktoriserad begravningsbyrå

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

Välkommen till vår utställning av kök och tvättstugor!

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.
tel 31 06 92, 31 06 93 
Förskolan Smultronet,
Björkbackavägen 2, 
556 28 Jönköping 
www.forskoleinfo.com

Förskoleplats

Hägervägen 4
 556 26 Jönköping
Tel: 0707-31 05 10, 036-762 47



  F A K T A
 namn:  Jenny Krantz
 ålder:  34 år
 familj: gift med Edwin
 bor: Gräshagen 
 jobbar: ny rektor på förskolan 
  Smultronet

text: David Hjelmqvist

Efter att ha arbetat på försam- 
lingens förskola Smultronet i snart 
tre år går Jenny Krantz nu in i en ny 
roll som rektor i förskolan.

Under april månad sker överväx- 
lingen när går Carina Eldebo går i 
pension. Och även om Carina  
kommer att vara saknad så är vi  
otroligt glada över att nu få presen- 
tera Jenny i den nya rektorstjänsten. 
Här följer därför en liten presentation 
av vem hon är. 

Jenny är uppvuxen i Angerdshestra, 
ett par mil väster om Hovslätt. När hon 
var ett år gammal flyttade familjen in i 
gården där hennes pappa var uppvuxen. 
Jenny är född 1988 och har två yngre 
systrar. 

Efter att ha gått på 
högstadiet på Ljunga-
rumskolan valde Jen-
ny att läsa Samhälls-
programmet med 
ekonomi-inriktning 
på Erik Dahlbergs-
gymnasiet. Efter  
studenten blev det  
sedan ett år på Mari-
annelunds folkhög-
skola, där hon läste 

Bibel Växa under hösten och Bibel Tjänst 
under våren. Året efter bibelskolan arbe-
tade hon på Arla innan hon började läsa 
på lärarutbildningen i Jönköping.  

”Under utbildningen kände jag att jag 
trivdes bäst att arbeta med de yngre  
åldrarna” berättar Jenny. Efter 3,5 års  
utbildning tog hon sin lärarexamen 
2013.

”Efter att ha haft några vikariat så dök 
det upp en tjänst på Bergsgårdens försko-
la i Taberg, och jag sökte den.” Bergs- 
gårdens förskola är ett kristet föräldra-
kooperativ som håller till i Missions-
kyrkans lokaler i Taberg. Jenny jobbade 
sammanlagt fem år i Taberg innan hon 
hamnade på Smultronet. 

– Vad var det som lockade med tjänsten på 
Smultronet?

”Jag ville testa ett lite mindre samman-
hang, och få en ny utmaning. Därför 
kändes det spännande när tjänsten på 
Smultronet dök upp” berättar Jenny. 

Hon började på Smultronet 
i augusti 2019, och har 
alltså arbetat här i tre år till 
sommaren. 

”Smultronet är en väldigt 
fin förskola, med mycket 
omsorg om varandra, både 
i personalteamet, med 
barnen, och i föräldrakon-
takten. Det är en lösnings-
orienterad arbetsplats som 
hela tiden strävar efter att 
hitta goda vägar framåt”  
fortsätter hon. 

– Vad är dina tankar och  
förväntningar inför  
rektorstjänsten?

”Det ska bli jätteroligt och spännande 
att få fortsätta kontakten med barn och 
föräldrar, även i min nya tjänst. Och  
samtidigt utmanande med nya arbets-
uppgifter som rektor. Det blir mycket 
nytt att sätta sig in i. Jag går in i detta 
med stor ödmjukhet eftersom det inne-
fattar så många olika delar” resonerar 
Jenny. 

– Det är mycket förändringar på gång i  
förskolans lokaler. Hur ser du på det?

”Jag tycker att det är roligt med visioner 
och att utveckla arbetet, så det blir spän-
nande med allt det nya som är på gång. 
Det är samtidigt viktigt att det blir tryggt 
och bra under processen, både för barn 
och personal. Vi behöver vara lösnings-
orienterade och flexibla” fortsätter hon. 

– Vad gör du på fritiden?

”Jag är engagerad i Fjällstugan, och har 
funnits med i en del olika ledaruppdrag 
där. För övrigt går jag just nu en tennis-
kurs. Annars gillar jag att umgås med  
familj och vänner, och vara ute i naturen.”

Vi tackar för pratstunden och önskar 
Jenny all lycka och Guds rika välsignelser 
i den nya tjänsten.

SMULTRONETS NYA REKTOR

Carina Eldebo är glad att få lämna över ”ratten” till Jenny Krantz. 


