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Nr 2 – Årg. 25

Vänner i Högbergskyrkan!

MÖTESPLATS, vad betyder det? 

Sedan många år tillbaka är det fyra gånger per år ett blad med programinfor-
mation, andakt och berättelser om församlingens liv och mission. 
Men inte i maj 2020. Då har MÖTESPLATS fått en annan betydelse. Mötesplatsen 
är i våra telefoner, vid våra datorer och om vi ses, med ett långt fysiskt avstånd 
mellan oss. Och vi får lära oss att skapa nya mötesplatser där vi trots allt kan 
visa varandra omsorg och uppskattning. 

I detta ovanliga nummer av MÖTESPLATS finner du en hälsning från Emma, en 
betraktelse av Mats, en glimt av situationen i Kongo och information om de 
andakter och HKU:s samlingar som vi ändå kan inbjuda till. 

Vi hoppas och ber att alla i höst kan få mötas av en MÖTESPLATS vi känner igen. 
Varma hälsningar från informationsgruppen.



www.högbergskyrkan.se

Högbergskyrkans församling
Södra Järnvägsg. 29, 771 35 Ludvika

Tel. 0240-158 87 
Ungdomsexp. 0240-801 40

E-post: info@hogbergskyrkan.se
Ordf. Emma Rindeskog, 073-672 16 70

Församlingens bankgiro 118-4464
Swish-nummer: 123 419 62 26

Harnäsgården
Besöksadress: Badstigen 10Kontaktpersoner i Högbergskyrkan:

Agneta Lillqvist Bennstam: 070-633 88 44, 0240-841 06
Församlingsledning: 070-488 77 00 (Anders Källgren)
Pastor (deltid): Mats Backholm; mats.backholm@hogbergskyrkan.se
Expeditionen är inte bemannad under sommaren.

HELANDE SAMTAL

Högbergskyrkan erbjuder samtal
med pastor Mats Backholm.

Samtalen kan röra existentiella frågor
eller utgöras av själavård.

Högbergskyrkan följer gällande
restriktioner och rekommendationer

från folkhälsomyndigheten.

Tills vidare sker samtalen med Mats
via telefon. 073-504 34 30.

Kontakta Mats för information eller samtal.

Mats
tror på en varm och helande

närvaro av Gud, som vill
människan väl. Inget mänskligt

är främmande för Gud.

Mats
vill se och lyssna till varje

person med respekt
och empati.

Insamlingar under sommaren

Församlingen behöver dina gåvor, kostnaderna finns där även om verksamheten 
går på sparlåga.
Sommarandakt varannan söndag och inga lördagskvällar på Harnäsgården med 
servering ger lägre inkomster. Din regelbundna gåva till församlingen, oavsett 
storlek, är viktig.
Vår insamling till Hälso- och sjukvårdsarbetet i Kongo är viktigare än någonsin. 
Eftersom vi inte hade något Valborgsfirande med insamling till Kongo behövs en 
extra kraftsamling för Kongo.

Använd Swish, bankgiro eller be någon du litar på att hjälpa dig.

Omslagsbild: Harvey Hammarsten
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Våren är här och sommaren står för dörren. Men det är och kommer bli en an-
norlunda tid för oss då vi på olika sätt påverkas av coronaviruset som drar fram 
över världen. Arbetslivet, skolan, privatlivet, hemmen, det offentliga rummet, 
vården, näringslivet, tekniken, resor, event, privat- och världsekonomin, rädsla 
och trygghet, isolering och gemenskap i nya former. Ja, listan skulle kunna göras 
hur lång som helst om alla aspekter som berörs just nu skulle listas.

Högbergskyrkans församling står inte utanför detta på något sätt. Vi har sedan 
i mitten av mars fått göra anpassningar till den rådande verkligheten. Många 
samlingar i kyrkan har ställts in och några har ställts om och tagit tekniken till 
hjälp.

Styrelsen har nyligen beslutat hur verksamheten ska se ut under sommaren. Ef-
tersom vi vill att många människor ska besöka samlingarna på Harnäsgården fanns 
inget annat alternativ än att ställa in programkvällarna på lördagarna.

Styrelsen har även beslutat att andakterna på söndagarna förläggs till Högbergs-
kyrkan, dels för att kunna hålla avstånd till varandra, dels för att det är därifrån 
som det är möjligt att sända samlingarna live via internet. Vi har också bestämt 
att andakterna på söndagar sker varannan söndag, eftersom det just nu är färre 
som kan dela på de olika uppgifterna som behövs vid en samling.

De söndagar som vi inte har en egen samling hänvisar vi till gudstjänster och 
andakter som sänds via sociala medier, radio och TV. Det är också många för-
samlingar som likt oss har börjat sända live, så det finns mycket att ta del av. På 
Equmeniakyrkans hemsida hittar du fler församlingar i landet som sänder live.

Onsdagskvällarna på Harnäsgården fortsätter likt tidigare år, med den skillnaden 
att man får ta med sig eget fika.

Det som är positivt är att Harnäsgården finns och den kan vi på olika sätt använda 
som församlingsmedlemmar. Åk dit en fin vår- eller sommardag, packa fikakor-
gen, ta ett bad eller promenera runt stigen.

Så hoppas vi på en fin vår och sommar, inneslutna av Guds 
kärlek.
  

Styrelsen / Emma Rindeskog

Hälsning från styrelsen
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Andakt
 Vi behöver varandra
Hur mår du? Hur orkar du i dessa coronatider? Det undrar jag som er pastor i 
Högbergskyrkan. Jag saknar det fysiska mötet, samtalen, gudstjänster och andra 
kontaktytor. Jag saknar dig, er, den gemenskap vi oftast tar för given.

 Saknad gemenskap 
Coronaviruset och följderna av det har så tydligt visat att det fattas något när 
vi alla behöver välja fysisk distans. Även om vi kan ha kontakt via telefon och 
sociala medier har mycket av den fysiska närheten beskurits. Vårt sätt att vara 
människor har förändrats.

Det känns fint för mig att kunna kommunicera med er i Högbergskyrkan via inspe-
lade andakter och att skriva några rader så här. En del av er har jag också haft 
telefonkontakt med senaste tiden. Men det kan aldrig helt ersätta det fysiska 
mötet mellan två personer eller större samlingar.

Jesus säger: ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem”, 
Matt 18:20.

 Grundbehov
”Ubuntu” är ett afrikanskt uttryck som återspeglar en livsfilosofi grundad i soli-
daritet och ömsesidigt beroende av varandra. Det kan översättas ”jag är för att 
vi är”.

Från födseln och genom hela livet har alla människor grundläggande behov av 
självständighet och närhet. De två drivkrafterna finns som en existentiell axel 
inom människan. För att hitta en sund balans behöver vi utrymme för autonomi, 
självständighet, identitetsutveckling och självförverkligande. Men vi behöver 
också sårbarhet, närhet, tillhörighet och delaktighet.

Obalans på den existentiella axeln är ohälsa.

 Under ytan 
Det finns i vår kultur ett förakt för svaghet, ett behov att polera ytan och hålla 
ifrån sig existensens grundvillkor. Men vi är alla disponibla för död, ensamhet, 
orättvisa, lidande, sjukdom och svaghet. De grundvillkoren gör oss sårbara och 
beroende av varandra. Ärligt talat gör det oss beroende av en högre makt – Gud.

Coronaviruset visar så tydligt att livet är skört, att nära möten, hälsa och ekono-
miskt välstånd inte är någon självklarhet. Under ytan är vi alla sårbara.

Den som älskar är sårbar. Gud är kärlek, Gud är i sitt djupaste väsen sårbar. Gud 
är inte självcentrerad utan decentrerad. Det betyder att Gud är självutgivande 
och inkluderande. Gud är relation, kommunikation och gemenskap.

Människan är sårbar, det gör att församlingens djupaste väsen är sårbarhet – inte 
präktighet. Sann andlighet utmanar självcentreringen och gör att vi lever för nå-
gon/något större än oss själva. Kyrkans väsen är inte främst en åsiktsgemenskap 
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men en kärleksgemenskap. Gud utmanar till solidaritet, det gör också coronavi-
ruset och existensen i övrigt. 

 Guds kraft i svagheten
Bejakad sårbarhet öppnar existensens kärna, eftersom sårbarhet är den djupaste 
kontaktytan i relationer. Sårbarheten kan paradoxalt nog bli ett kraftcenter, vi 
kan erfara den andliga hemligheten i att vara starka i svagheten, helade i Guds 
sårbara närvaro – helade när vi delar våra liv, 2 Kor 12:9-10, 1 Petr 2:24. Nära 
äktheten finns Gud. Vi lever då inte bara sunt utan också sant.

Det kristna budskapet handlar om att Gud inbjuder oss till gemenskap med sig 
själv och varandra genom Jesus Kristus, 1Joh 1:1-4. I den helande gemenskapen 
ges generöst utrymme för självständighet och närhet, integritet och öppenhet. I 
relationer kan vi såras och skadas, men också träda fram, utvecklas och helas.

 Utmanas tillsammans 
Coronaviruset, och följderna av det, visar hur beroende av varandra vi är som 
mänsklighet. Det blottlägger vårt behov av omsorg, tillhörighet och ett vi som 
samverkar för allas bästa. Det är vackert och gudomligt att se all omtanke och 
omvårdnad som uttrycks i den kris vi alla delar nu. Vi är ensammare i den fysiska 
distansen, men vi är ensamma tillsammans.

Vi genomgår alla en prövning i coronatider, och vi vet inte hur samhället och eko-
nomin ser ut framöver. Vår utmaning är att gå i det här som individer men också 
tillsammans.  Det gäller i församlingen, i samhället, nationen och globalt. Vi står 
inför fler utmaningar framöver och vi klarar det enbart tillsammans.

 Guds hållbarhet 
Guds tanke med församlingen är hållbar i alla tider. Vi kommer att behöva stöd-
jande miljöer också framöver, miljöer där vi kan växa som individer och tillsam-
mans. Guds ovillkorliga kärlek och försonande kraft är genom alla livets skift-
ningar en oföränderlig storhet. Därför säger vi att Jesus Kristus är densamme i 
går, i dag och i evighet, Hebr. 13:8.

Vilka värden blir viktiga och hållbara för dig i den här tiden? Vem och vad vill du 
prioritera idag och framöver? Min bön är att vi i Högbergskyrkan skall se värdet 
i gemenskapen med Gud och varandra, och att vi tillsammans skall fortsätta att 
vara en öppen gemenskap för många i Ludvika.

 Återställelsens glädje
Jag ser fram emot att möta er snart. Allt i Guds tid. Allt i Guds goda händer. Han 
som återställer och skapar nytt. Återseendets glädje väntar oss.

”Herre, vänd vårt öde, liksom du ger liv åt bäckarna i Negev. De som sår under 
tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer 
de och bär sina kärvar”. Psaltaren 126:4-6

 Hoppfull hälsning från Mats Backholm / Pastor i Högbergskyrkan 
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MAJ

Söndag 24 maj kl. 11.00
Andakt ~ Daniel Jansson Brask.
Sång av Varianterna.

Söndag 31 maj kl.11.00 Pingstdagen
Andakt ~ Rune Andreasson 

JUNI

Lördag 13 juni kl. 10.00   
”Förmiddag med Mats”
OBS! Kan bara ses via kyrkans hemsida.

Söndag 14 juni kl. 11.00 
Sommarandakt ~ 
Mats Backholm (inspelat) 

Söndag 28 juni kl. 11.00
Sommarandakt ~ Helena Facchini

JULI

Söndag 12 juli kl. 11.00
Sommarandakt ~ Helena Facchini

Söndag 26 juli kl. 11.00
Sommarandakt ~ Inga–Lena Fredrixon

AUGUSTI

Söndag 9 augusti kl.11.00
Sommarandakt ~ Rune Andreasson

Lördag 22 augusti kl. 10.00 
”Förmiddag med Mats”
OBS! Kan ev. bara ses via kyrkans 
hemsida.

Söndag 23 augusti kl. 11.00
Sommarandakt ~
Mats Backholm (ev. inspelat) 

Det blir en sommarandakt i Högbergskyrkan varannan söndag under sommaren.
Vi följer myndigheternas rekommendationer om social närvaro för dig som är 
frisk och inte tillhör någon riskgrupp. Du som inte kan delta i kyrkan kan följa 
andakten från Högbergskyrkans hemsida eller Facebook. Planeringen nedan gäller 
i skrivande stund. Om ändringar sker meddelas detta på hemsidan.

”Kyrkkaffe-korg” på Harnäsgården
För den som har möjlighet att ta sig till Harnäsgården kan det vara en bra idé 
att packa kaffekorgen på söndagsmorgonen och efter sommarandakten åka till 
Harnäsgården och dela kyrkkaffegemenskap med andra men ändå hålla avstånd. 
Utomhus kan vi mötas men med distans!

Sommarkväll på Harnäsgården
Sommaren 2020 kommer att bli annorlunda för oss alla.
På grund av de rekommendationer och förhållningsorder som gäller för samlingar 
och social distans och vårt gemensamma ansvar för varandra kan vi inte bedriva 
den verksamhet som hade planerats för Harnäsgården under sommaren.

Lokalen är alltför liten att samlas i och hålla social distans även om vi skulle vara 
få. Det redan planerade programmet för ”Sommarkväll på Harnäsgården” flyttas 
om möjligt till sommaren 2021.

Sommarandakter i Högbergskyrkan
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Kongo i coronatider
I en tid då alla oroas över coronaviruset, berörs även 
de länder, som har helt andra möjligheter att be-
kämpa virusets framfart, än vad vår del av världen 
har! I länder med hög mödra- och barnadödlighet, 
med brister i den basala hälsovården och en mycket 
fattig befolkning, kan denna pandemi drabba befolk-
ningen mycket hårt! 

Ett sådant land är Demokratiska Republiken Kongo. 
Sedan flera år ger Högbergskyrkan ett årligt stöd till 
det hälsovårdsarbete som via Equmeniakyrkan sänds 
till de två kyrkosamfund, som utgör våra samarbets-
partners. Stödet går via det kontor som Equmenia-
kyrkan har i Kinshasa, direkt till hälsovårdsansvariga. 
Stödet går alltså inte via kyrkornas egna kontor och ekonomipersonal, utan direkt 
till hälsovårdsarbetet. Detta är viktigt att komma ihåg, då vi nås av information 
om hur kyrkoledare försökt styra över dessa pengar. Vi fick del av oroande infor-
mation i slutet av februari, då en missionärsfamilj lämnade Kongo, två månader 
innan planerad hemkomst. Anledningen till deras tidigarelagda hemkomst, var 
en kyrkoledares missnöje med synpunkter från Equmeniakyrkan om hantering av 
andra gåvor från Sverige, än de som gått till hälsovården. Att de kom hem i fe-
bruari, är i dagens läge bra! Om de stannat den planerade tiden, hade de fått 
svårigheter att komma hem, p.g.a. coronavirusets effekter på flygtrafik och olika 
länders stängning av gränser!

De första fallen av Covid-19 diagnostise-
rades den 10 mars i Kongo. Nu har antalet 
passerat 500 och berör nu i sju provinser, 
mot enbart huvudstaden Kinshasa den för-
sta tiden. Det finns bara ett laboratorium 
i landet som kan utföra tester. I huvudsta-
den förstår alla hur allvarligt det är! Ute 
på landsbygden, i isolerade byar utan te-
lefon/radio/TV är viruset ännu inte känt.

Hälsovårdspersonal i Kongo står nu inför stora utmaningar! Hur skall de nå ut med 
information om detta virus? Hur skall de kunna ta hand om de personer, som i en 
framtid, förmodligen kommer att söka med symptom som tyder på Covid-19? Hur 
skall de under denna tid ge fortsatt basal hälsovård till en fattig befolkning?

Vårt stöd till hälsovården i Kongo är ännu viktigare idag än ”innan corona”!
Tack för dina gåvor och ditt bidrag! I form av pengar och böner!

/Agneta Lillqvist Bennstam, sista april 2020



Ändringar i programmet kan läsas på: www.högbergskyrkan.se

HKU ~ Högbergskyrkans Unga

För mer info: www.högbergskyrkan.se
Epost (HKU): hku@hogbergskyrkan.se     (Scout): scout@hogbergskyrkan.se

HKU ~ Högbergskyrkans Unga - en del av

Öppen Gård

Onsdagskvällarnas ”Öppen Gård” kommer att fullföljas. Det blir ett fint till-
fälle för alla åldrar att träffas utomhus, hålla avstånd, gå en tipspromenad, 
spela boll, sjunga, ha en andakt och framförallt dela gemenskap med varandra. 
Denna sommar får var och en ta med eget fika. Allt för att undvika inomhusak-
tiviteter. Glass och läsk kommer att kunna köpas.

Vi hoppas på varma, sköna och regn-
fria onsdagskvällar på Harnäsgården. 
Start 24 juni och avslutas 29 juli.
Samling kl. 18.30 – ca 21.00.
Den 5 augusti inbjuder HKU till
medlemsmöte samma tid. 
Alla är välkomna till Öppen Gård!

Insamling till ”Alla på samma kula”

Söndagstimmens barn ger en penninggåva 
varje söndag och tonåringarna betalar för 
fikat på Fredax. Pengarna som kommer in 
går till Equmenias gemensamma insam-
ling ”Alla på samma kula” som just nu går 
till ”Restoring lost childhood”. Ändamå-
let är hjälp till barn i Indien som hamnat 
utanför samhället. Mer information finns 
på Equmenias hemsida.


