
Välkommen till Högbergskyrkans Unga 

 
Vi bedriver barn- och ungdomsarbetet i Högbergskyrkan i Ludvika och har även delar av vår 
verksamhet ute på Harnäsgården. På riksplanet är föreningen ansluten till riksorganisationen 
equmenia. 
 
Föreningen bedriver barn- och ungdomsarbete i flera olika grupper: Söndagstimme, Söndagsklubb, 
Scout och Fredax (Tonårsgrupp). 
 
Vi vill genom vår verksamhet ge möjlighet att delta i en kristen föreningsgemenskap där alla duger 
och det finns utrymme för både lek och allvar. Möjlighet erbjuds att delta i verksamheten oavsett 
förmåga. Glädje och gemenskap är det viktiga. 
 
Föreningen är certifierad som ”Säker och Trygg Förening” av Ludvika kommun. 
 
Verksamheten i grupperna har en del kostnader för material, läger mm. Genom riksorganisationerna 
är alla som deltar i vår verksamhet också försäkrade. Formellt blir deltagarna medlemmar redan när 
de skriver in sej i grupperna (för att det inte ska bli några oklarheter med tex gruppförsäkringen) 
men för att bidra till omkostnaderna för vår verksamhet tar vi ut en aktivitetsavgift enligt nedan.  
 
Barn / Ungdom 250 kr / kalenderår 
Familj  500 kr / kalenderår 
Stödjare  valfritt (för de som inte deltar men ändå vill stödja verksamheten) 
 

På nedanstående inbetalningskort fyller ni i aktuellt belopp, termin eller år samt skriver ditt / 

barnets / barnens namn och födelseår i meddelandefältet (vid internetbetalning lägg även till 

”Aktivitetsavgift HKU” i meddelandefältet). Ett barn / ungdom som deltar i flera olika 

grupper betalar bara en avgift ! 

 

På bifogat medlemsblad är vi också tacksamma för adressuppgifter och telefonnummer. Även 

mobilnummer för god möjlighet till kontakt vid behov (lämnas till din ledare). 

 

OBS ! 

Har du / ditt barn någon speciell allergi eller sjukdom som kan vara bra för ledarna att känna till är 
det bra om ni meddelar och informerar om detta. Framför allt inför hajker, läger och utfärder. 
 
Högbergskyrkan   E-post :  hku@hogbergskyrkan.se 
S:a Järnvägsg. 29, 771 35 Ludvika,  www.hogbergskyrkan.se 
Tel. 0240-158 87 eller 0240-801 40 
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