MISSIONSKYRKAN
OCH SMU I HOVSLÄTT
Nr 107 september - oktober 2012

Välkommen
Thomas Ranström!
– ny ungdomsledare i SMU

Det var 20 år sedan
– 1992 var året

Björkbackavägen 2
556 28 Jönköping

Pastor och församlingsföreståndare:
Bo Zandén
Exp: 036-751 42
Mobil: 0706-00 94 86
Bostad: 036-751 44
Fax: 036-700 02
E-post: bo.zanden@mosaiken.nu
Exp.-tid: tisdag och torsdag
10.00-12.00
Församlingsinspiratör:
Kennet Heinevik
E-post: kennet.heinevik
@hovslattsmissionskyrka.se
Mobil: 0708-25 45 65
Ungdomsledare:
Exp: 036-769 58
Thomas Ranström
Mobil: 0704-44 18 83
thomas.ranstrom@gmail.com
Matilda Lundquist
Mobil: 0730-44 21 76
lundquist_tilda@hotmail.com
Kök/ledarrum: 036-766 02
Förskolan Smultronet
Björkbackavägen 2
556 28 Jönköping.
Förskolechef: Carina Kiland
Tel: 036-31 06 92, 93
Fax: 036-700 02
smultronet@forskoleinfo.com
www.forskoleinfo.com

”Att leva
med mål
och mening”
Frågorna som berör vårt liv sysselsätter oss
människor regelbundet. Finns det en mening,
ett värde och ett syfte för vårt liv?
Med detta tema vill vi utmana oss att ställa frågan: Vad är drivkraften i det som är vårt liv
idag?
Skulle du vilja ge mer tid för dessa frågor under
hösten, inbjuder vi dig till en Alphakurs – en
kurs i kristen tro, som startar torsdagen den 20
september kl. 18.30 i samarbete med Hovslätts
Pingstkyrka.
Människor har i alla tider sökt svaren på dessa
frågor och brottats med frågor om det finns
någon Gud. I Apg kapitel 17 har Paulus en
hälsning till människor i Athen, ”Ty i Gud är det
vi lever, rör oss och är till, som också några av
era egna skalder har sagt: vi har vårt ursprung i
Gud.” (Läs gärna hela sammanhanget i Apg
17:16-31)

Att leva med mål och mening blir temat på
några av gudstjänsterna under september
och oktober månad:
Söndag 2 september
”Allt börjar med Gud!”
Söndag 16 september
”Lever för att glädja Gud!”
Söndag 30 september
”Skapad för att leva i gemenskap!”
Söndag 14 oktober
”Herre förvandla mig!”
Söndag 21 oktober
”Ditt liv betyder något!”
Söndag 28 oktober
”Uppdraget gäller världen!”

Hälsningen till dig denna höst är att: Gud vill
ditt liv! Att det finns en god Gud, som skapat
förutsättningen för livet och lagt ner ett evigt liv
hos oss med:
mening – livet betyder något och du är någonting, inte först i det du gör.
värde – livet är gott och det finns något som är
sant. Det spelar roll hur vi lever.
syfte – livet har en orsak, med ett tydligt mål
med våra liv här och nu och för evigt.
Gud är på riktigt och därför inbjuder vi dig att
”smaka och se att Gud är god”, Ps 34:9.
Bo Zandén

Hovslätts Missionsförsamling
Plusgiro: 17 16 17-4
Bankgiro: 466 78 38
SMU Hovslätt
Plusgiro: 44 78 39-2
Internet:
www.hovslattsmissionskyrka.se
Distriktets hemsida:
www.og.missionskyrkan.se

PåGång–redaktionen:
Mia Thörn, Svante Kiland,
Elisabeth Karlsson, Clara Wisth.
Ansvarig utgivare: Bo Zandén
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Färsk information
Besök vår hemsida ofta, så får du aktuell
information om vad som händer, hemma.

www.hovslattsmissionskyrka.se
Kommunens samhällsinformation om Hovslätt: www.jonkoping.se/hovslatt

Alphakurs till hösten?
Vi är över 100st som gått denna kurs i Hovslätt och vi rekommenderar den varmt.
Alpha är en grundkurs i kristen tro. Vi riktar oss bland annat till dig som är nyfiken på den
kristna tron, skickar dina barn till kyrkan på olika verksamheter, eller till dig som har en tro
men vill fräscha upp den lite.
Under trevliga former får du nya vänner, god mat, spännande föreläsningar och chansen
att ventilera dina frågor i en grupp där just dina funderingar är välkomna och efterfrågade.
Kursen pågår under 10 torsdagar med början den 20 september. Nu har du sommaren
på dig att fundera, du kan komma själv eller ta med en vän. Missionskyrkan och
Pingstkyrkan i Hovslätt anordnar kursen och den kommer i höst att hållas i Missionskyrkan.
Vi kommer också att hålla en Betakurs (fortsättning) - för dig som gått Alpha.
Vi startar den 20/9 kl 18.30 i missionskyrkan
Har du frågor?
Kennet Heinevik 0708-25 45 65

Vem är Thomas Ranström?
I höst har vi i Hovslätts Missionskyrka äran att ta emot en ny ungdomsledare,
Thomas Ranström. Han är 22 år och kommer ursprungligen från Sunne,
Värmland men har senast bott i Linköping där han har studerat Teknisk fysik
och elektroteknik under ett och ett halvt år. Efter gymnasiet gick Thomas
bibelskolan Apg 29, och var då under utbildningen i Chile i tre månader.
I Thomas arbetsuppgifter ingår det bland annat att ha hand om Superfredá
och att ”hänga” med ungdomarna på skolbesök. I skolan kommer han också
få träffa ungdomar som inte går till kyrkan, vilket Thomas tycker kommer bli
väldigt bra.
Vad tycker då Thomas om ungdomarna i Hovslätt hittills?
– De var väldigt utåtriktade, väldigt lätta att prata med. De kom fram och hälsade, öppna och goa människor!
Bland det bästa med kristen tro för Thomas är att man lär sig att hantera situationer och ser på andra människor på ett helt annat sätt. Tron ger människan
ett mål i livet, förutom pengar och yrke och man får en annan uppgift och
annat syfte med livet, vilket Thomas tycker är härligt. Han hälsar också till ungdomarna att han ser fram emot att få arbeta med dem!
Clara Wisth

TORSDAGSTRÄFFEN, program hösten 2012
13 september, kl. 15,00 En världsomseglares upplevelser
Ingmar Svensson, Långseglare från Huskvarna visar bilder och berättar.
11 oktober, kl. 13,00 Höstlunch
Information från hörcentralen, musikunderhållning, Birgitta Edelönn.
8 november, kl. 15,00 ”Med
Stig och Rose-Marie Svensson.
13 december, kl. 10,00
Smultronet.

gitarr och pensel”

Luciafirande
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Studieverksamheten
hösten 2012 i Missionskyrkan Hovslätt
I mån av plats hälsas nya deltagare välkomna till de olika kurserna

Keramik
Ledare: Marianne Wissö tel 762 47
Anmälda deltagare meddelas startdatum.
Förfrågningar och anmälan genom Bilda, tel 34 21 03

Fågelkurs
Fågelkursen fortsätter. Anmälda deltagare meddelas startdatum.
Förfrågningar och nyanmälningar: Roland Börjesson, tfn 701 06.

Onsdag 10 okt kl. 19.00

”Våga vara förälder
& Håll kärleken levande”
Alf B Svensson,
psykolog, Nässjö.
Välkommen till en
föreläsning du
sent kommer att
glömma.
Du får praktiska och
konkreta råd, ny
inspiration och många
glada skratt.

Olje-, porslins- och akvarellmålarna
Lokal: Missionskyrkan
Tid: Onsdag kl 18.30-21.00. Start 26 september.
Kontakt: Mats Göransson, tel 701 52 eller 076-885 80 58
Birgitta Eskilsson, tel 763 43

”Samtal kring kaffet”
De trevliga samtalen kring kaffeborden i Hembygdsgården
fortsätter under hösten. Tider annonseras senare.
Kontakt: Hasse Paulsson, tel 753 84

Missionskyrkans körverksamhet för barn och vuxna
Nya medlemmar är välkomna att anmäla sig till resp kontaktperson

Torsdag 18 okt kl. 19 .00

”En kyrka på väg…”
Joakim Hagerius,
pastor i
Saronkyrkan,
Göteborg.
Välkommen till en
temakväll med föreläsning och samtal kring
kyrkan i vår tid.

Barnkören Tellus
7-13 år övar på onsdagar kl 18.00-18.45
Kontaktperson:Pernilla Martinsson, tel 310201.

Ungdomskören People
Från åk 7 övar på fredagar kl 18.30-19.45
Elina Wingård, Tel 755 21

SingNum
Övar tisdagar. Kontaktperson: Viktoria Bülow, tel 31 04 20
Förfrågningar och anmälningar till respektive kontaktpersoner.

Tema Skapelsen,
med fysiker Anders Gärdeborn, Västerås.

Frukost för alla
Lördag 10 November kl. 09.00
Anmälan. 50 kr.
”Kan vi tro på en Skapare bakom universum”
Föreläsning kl. 11.30 – ca 13.00
Mer information i nästa PåGång.

Missade du att lyssna
till Musikalen Vildhonung
med kören Singnum...
Under hösten framförs den på följande platser:
22 september
Tabergs Missionskyrka
6 oktober
Lekeryds Missionskyrka
20 oktober
Nässjö Missionskyrka.
Mer information kommer på www.hovslättsmissionskyrka.se

4

PåGång

Välkommen till samlingar i

Hovslätts Missionskyrka
September
1L

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

2S

10.00 Gudstjänst ”Allt börjar med
Gud”, Kol 1:9-23, Matt 6:24. Bo Zandén. Matilda Lundquist. Sång av
ungdomar. Skattkammaren startar.
Välkommen till Thomas Ranström.
Firar kyrkan 20 år med kyrkkaffe och
tårta. Extra offer.

3M

15.00 Arbetsmöte för Kongo.

6T

10.00 Bön i andaktsrummet, startar
för terminen.

9S

10.00 Gudstjänst Anders Hullfors.
Berthil Johansson. Sång av Matilda
Ekström. Kyrkkaffe. Gudstjänsten
sänds i närradion.
18.00 Nattvardsandakt Bo Zandén.

13 T

16 S

15.00 Torsdagsträffen
En världsomseglares upplevelser..
Ingmar Svensson, Långseglare från
Huskvarna visar bilder och berättar.
10.00 Gudstjänst ”Lever för att
glädja Gud!”, Rom12:1-2, Matt
22:37-39. Anders Linsmo. Kennet
Heinevik. Sång av Patrik Lägermo.
Kyrkkaffe.

17 M

15.00 Arbetsmöte för Kongo.

20 T

18.30 Alphakurs startar.

23 S

10.00 Gudstjänst Bo Zandén.
Matilda Lundquist. Kören SingNum.
Kyrkkaffe. Hälsa nya konfirmander.

18.00

I din närhet Bön och lovsång i
Pingstkyrkan.

30 S

10.00 Gudstjänst med nattvard.
”Skapad för att leva i gemenskap”,
Rom 12:3-5. Joh 13:35. Bo Zandén.
Thomas Ranström. Sång av Annelie
Björkbrant. Kyrkkaffe.

21 S

10.00 Gudstjänst ”Ditt liv betyder
något!”, Ef 2:10, Matt 20:26-28. Bo
Zandén. Thomas Ranström. Ungdomskören People. Kyrkkaffe.

28 S

10.00 Gudstjänst ”Uppdraget gäller
världen!”, Apg 20:24, Matt 28:19-20.
Kennet Heinevik. Kyrkkaffe.

18.00 ”Skaparglädje” Konsert med
Elin och Emilijazz.

29 M 15.00 Arbetsmöte för Kongo.

Oktober

November

1M

15.00 Arbetsmöte för Kongo.

7S

10.00 Tillsammansgudstjänst Bo
Zandén. Matilda Lundquist. Scoutoch miniscoutinvigning. Barnkören
Tellus. Kyrkkaffe.

3L

10.00 Nattvardsgudstjänst Bo Zandén. Musik av Katarina BergendahlHögsta, violin. Tacksägelse för de
under året hemgångna.

10 O

19.00 Temakväll ”Våga vara förälder & Håll kärleken levande”. Alf B
Svensson.

4S

10.00 Gudstjänst. Bo Zandén. Kyrkkaffe. Offer till Svenska Missionskyrkan i Östra Götalands distrikt.

11 T

13.00 Höstlunch. Information från
hörcentralen, musikunderhållning,
Birgitta Edelönn.

13-14 Lördag-söndag RIA-helg.
14 S

10.00 Gudstjänst ”Herre förvandla
mig!”, Ef 4:14-15, Joh 15:7-10.
Anders Linsmo. Tabergs Musikkår.
Offer till equmenia. Kyrkkaffe.

15 M

15.00 Arbetsmöte för Kongo.

18 T

19.00 Temakväll. ”En kyrka på
väg…”. Joakim Hagerius, Göteborg.

20 L

19.00 Sånggudstjänst Ungdomskören Livslust, Värnamo. David Hjelmqvist (Larsson). Matilda Lundquist. Servering.

Bön

Kyrkan öppen för bön
i andaktsrummet
Torsdagar kl. 10-11
Start den 6 september

Konsert med Elin och Emilijazz
söndag 30 september kl 18.00
Elin och Emilijazz är en kvartett som bildades i Örebro
2009. Musikhögskolan var då gruppens gemensamma
fäste. Idag hittar vi medlemmarna i Jönköping med
omnejd där de är verksamma som musiklärare och frilansmusiker. Repertoaren består till stor del av psalmer
och sånger ur vår kyrkliga musikskatt i egna arrangemang, med rötter i jazzen. Nu är gruppen aktuell med
sin första skiva där sångerskan Elin Bergstrand komponerat det mesta av materialet. Det är jazz på svenska
med lekfull improvisation och vardagsnära texter, där
gudstron finns med som klangbotten.
Elin Bergstrand - Sång, Emilia Havsed - Piano,
Edvin Kiland - Kontrabas, John Bergstrand Trummor/slagverk.

PåGång
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Sommarläger

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 om SMU i Sverige
www.smu.se
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Sommaren är över, och den har gått väldigt fort
som den alltid gör. Ungdomar har varit lediga
och kanske har haft sommarjobb. Men något
annat som sker under sommaren är många kristna läger. Det finns många olika kristna läger
inom kyrkan som hålls varje sommar, och väldigt
många ungdomar bestämmer sig för att åka
varje år. Jag har intervjuat Ebba Enskär och
Simon Oscarsson, de båda har varit på läger
under sommaren.
Jag har varit på Strandgården och på Frizon i
sommar, säger Ebba. Jag var också på läger men
var bara på Strandgården, säger Simon. Lägren
skiljer sig från varandra, på Strandgården var det
mer yngre ungdomar än vad det var på Frizon
och kanske till och med sådana som inte är
kristna, säger Ebba. Lägren har olika betydelser

för ungdomarna, för en del kan det bara vara
att man hänger med kompisen, för andra är det
att komma iväg och ha väldigt roligt. Men för
de flesta är det en blandning av dem två och att
komma närmre Gud.
Min tro har förändrats väldigt mycket under
denna sommar, känslan och gemenskapen på
hela lägret gjorde förändring, särskilt på Frizon,
alla gudstjänster och konserter och känslan av
att alla ungdomar på lägret tror som jag, säger
Ebba.
Jag uppmanar alla ungdomar att åka på allt
som finns att åka till under året, det gör verkligen skillnad och man har väldigt roligt, säger
Simon.
Av: Lisa Axelsson
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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
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20 år sedan…
Den 2 september firar vi ombyggnaden efter gudstjänsten.

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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