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”Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig”
Ps. 119:105

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
www.högbergskyrkan.se

Harnäsgården

Kontaktpersoner i Högbergskyrkan:
Besöksadress: Badstigen 10
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 bemannad måndagar 14-17.
Omslagsbild: Bibeln på nattvardsbordet i Högbergskyrkan.

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.

Hållbara vägar framåt
I Annonsbladet för Ludvika/Smedjebacken finns det en intressant artikel att
läsa den 7 augusti i år. Det handlar om den första klimatneutrala asfaltmassan i världen som skall läggas på en sträcka mellan Björsjö i Smedjebacken
och Ludvika. Bindemedlet i den här asfalten är ett biobindemedel från skogen, och asfalten värms upp med bioolja. Det här gör att klimatpåverkan
vid asfaltläggningen minskar rejält. Enbart i Sverige läggs åtta miljoner ton
asfalt varje år, det betyder att en klimatneutral utveckling på det området
gör skillnad. En extra bonus är att det också doftar skog vid asfalteringen
istället för olja.
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Jag blir glad för varje steg åt rätt riktning för en klimatmässigt hållbar utveckling.
Vi behöver klimatsmart energi, miljövänliga transporter och en minskning av giftiga utsläpp. Det handlar om vårt gemensamma hem, mänskligheten, vår jord,
hela skapelsen och livet vi delar.

En inre omställning
Vi behöver också en klimatomställning när det gäller den inre miljön. Det handlar
om attityder, värderingar och hur vi förhåller oss till varandra och skapelsen. En
inre sanering så att försurade relationer kan bli försonade och mer hela. Människans inre är ett relationscentrum, hon kan bara vara sig själv och hel som en
del av ett större sammanhang. Vi behöver relationen till Gud, oss själva, medmänniskor och skapelsen. Därför är det en seger för oss alla varje gång det sker
ett framsteg i människors fri- och rättigheter, demokratisk utveckling, jämlikhet
mellan kön och raser, fattigdomsbekämpning och ett värnande av alla människors
okränkbara värde.

Den andliga energin
Empati och tillit är en förutsättning för att ett samhälle skall hållas samman.
Enbart så kan ett samhälle och en nation vara bärare av en vital andlighet och
kultur. Den goda berättelsen om Jesus handlar om en Gud som vill människan
väl. En Gud som står på människans och livets sida i kampen mot destruktiva och
förtryckande krafter. Vi behöver en kraft större än oss själva för att komma ut ur
egots inkrökta tendens. Rädslan och skammen kan ersättas av spontana livskrafter inifrån. I den goda riktningen är Gud i rörelse.
En energiomställning i samhället, från en fossilintensiv inriktning till förnybar
energi, bör få en parallell motsvarighet i det inre. En andligt hållbar energi som
förvandlar och förnyar människans hjärta och inriktning. Det bästa med den andliga kraften är att den är evig och alltid miljövänlig. Vi behöver den livs- och
människovänliga Gudsnärvaron nu.

Ludvika på världskartan och i Guds blick
Ludvika finns på världskartan genom ABB/Hitachi, och nu också med världens
första klimatneutrala asfaltläggning mellan Björsjö och Ludvika. Staden med omgivning finns också på kartan i Guds blick och plan. Gud har goda tankar för staden, invånarna, alla kyrkor och gemenskaper. Gud vill ett sunt andligt skeende i
vår tid. I det vill Högbergskyrkan vara en del, tillsammans med andra kyrkor och
goda krafter i samhället. Jesus förvandlar mig, dig och världen. Det är kärlekens
budskap, det är en hållbar väg framåt.
”Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?
Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken”, Jesaja 43:19
Varma hälsningar/ Pastor Mats
3

Gudstjänster och samlingar under hösten
Från söndag den 6 september är ambitionen att fira gudstjänst i Högbergskyrkan
varje söndag. Många av gudstjänsterna kommer också att sändas digitalt via hemsidan och Facebook. Det krävs flera frivilliga insatser för att genomföra en digital
sändning vilket gör att det inte kan ske varje söndag. På hemsidan anges vilka
gudstjänster som sänds digitalt.
Två söndagar delar vi gemenskapen med hela Equmeniakyrkan genom de digitalt sända gudstjänsterna
från Kyrkokonferensen. Den 20 september sänds ordinationsgudstjänst med predikan av kyrkoledare Lasse
Svensson. Den 27 september sänds gudstjänst med
avskiljnings- och förbönsakt. Predikar då gör avgående bitr. kyrkoledare Sofia Camnerin.
Båda dessa gudstjänster kommer att sändas på storbild i Högbergskyrkan och kan
också nås via våran hemsida.
En onsdag i september och en i oktober inbjuds
till nattvardsandakt på dagtid i Högbergskyrkan.
Tanken är att ge möjlighet för de äldre att komma till en andakt på dagtid men samlingen är givetvis öppen för alla utan sjukdomssymptom.
Nattvardsdelandet kommer att ske på ett säkert
vis.
Den 4 oktober kommer det inställda besöket från i våras av Olle Alkholm, som då var en av Equmeniakyrkans
två biträdande kyrkoledare, att äga rum. Han lämnar vid
den senarelagda kyrkokonferensen sitt uppdrag i Equmeniakyrkan efter två mandatperioder. Hans önskan är att
innan pensionstiden arbeta mer i församlingsarbete.
Alla samlingar i kyrkan sker utifrån gällande restriktioner och med hänsyn till
varandra genom att hålla avstånd och inte närvara vid sjukdomssymptom.
Tyvärr har vi ingen möjlighet att erbjuda kyrkskjuts under hösten.
Läsargruppen har gemensamt bestämt att de framöver kommer att träffas i kyrkan och där respektera varandra med att hålla rekommenderat avstånd.
Nya deltagare hälsas välkomna!
För samtliga gudstjänster gäller att vi tillsvidare INTE serverar kyrkfika efteråt.
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Mötestillfällen September - Oktober
SEPTEMBER

Söndag 11 oktober kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Mats Backholm.
Sång av Stina, Hanna, Ellen och Karin

Söndag 6 september kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Rune Andreasson.
Söndag 13 september kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Mats Backholm.
Sång av Barbro Rydhamn.

Tisdag 13 oktober kl. 10.00
LÄSARGRUPP
Samtal om Apostlagärningarna.
Onsdag 14 oktober kl. 14.00
NATTVARDSANDAKT
Helena Facchini och Kjell Jacobsson.

Tisdag 15 september kl. 10.00
LÄSARGRUPP
Samtal om Apostlagärningarna.
Onsdag 16 september kl. 14.00
NATTVARDSANDAKT
Helena Facchini och Kjell Jacobsson.

Söndag 18 oktober kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Helena Facchini.
Sång av Barbro Rydhamn.

Söndag 20 september kl. 11.00
KONFERENSENSGUDSTJÄNST del 1
Kyrkoledare Lasse Svensson.
Sänds via videolänk.

Söndag 25 oktober kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Mats Backholm (inspelat).
Sång av Varianterna.

Söndag 27 september kl. 11.00
KONFERENSENSGUDSTJÄNST del 2
Avg. bitr. kyrkoledare Sofia Camnerin.
Sänds via videolänk.

Tisdag 27 oktober kl. 10.00
LÄSARGRUPP
Samtal om Apostlagärningarna.

NOVEMBER

Tisdag 29 september kl. 10.00
LÄSARGRUPP
Samtal om Apostlagärningarna.

Söndag 1 november kl.11.00
GUDSTJÄNST med ljuständning.
Helena Facchini.

OKTOBER
Söndag 4 oktober kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Olle Alkholm, tid. bitr. kyrkoledare.
Sång av Kjell Jacobsson.
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Så barnsligt vill jag be ibland
Så barnsligt vill jag be ibland
och känna hur en väldig hand
omsluter den som liten är,
Gud som haver barnen kär.

Och tänk så skönt att vakna sen
och tro att samma hand igen
beskyddar mej var än jag är,
Gud som haver barnen kär.

För tänk så skönt att somna så
och vila i den handen då
så trygg som aldrig annars här,
Gud som haver barnen kär.

Så barnsligt vill jag be idag
för aldrig släpper jag mitt tag
i handen som mej leder här,
Gud som haver barnen kär.
(Atle Burman)

Foto: Harvey Hammarsten

En tunnare Mötesplats
I handen håller du nu ännu ett speciellt nummer av Mötesplats. Situationen med
coronapandemin påverkar allt. Planering av verksamheten i vår kyrka har inte
kunnat vara som vanligt. Ändringar i restriktioner och rekommendationer sker
fortlöpande. Vi förhåller oss till dessa ändringar.
Nästa nummer av Mötesplats kommer inför november månad. Vi ber och hoppas
att situationen i vår närhet och i vår värld då är något steg närmre det ”vanliga”.
Vi längtar alla efter denna tid då vi kan mötas, stå nära varandra och inte behöva
känna ängslan.

MÖTESPLATS

MISSIONSGÅVA

~ vårt församlingsblad
kostar några kronor att trycka.
Tänk gärna på Mötesplats när
Du skickar in din gåva till församlingen.
Bg 118-4464 ~ Swish 123 419 62 26

~ ge gärna en extra
gåva till församlingen och dess
verksamhet både lokalt och i olika
missionsåtaganden.
Bg 118-4464 ~ Swish 123 419 62 26
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Stöd hälsoarbetet i Kongo
Vi beslutade på årsmötet att ge stöd till hälsovårdsarbetet i Kongo även i år. Då
var behoven tydliga. Men idag är de ännu tydligare och behoven ännu större!
Den politiska situationen är mycket osäker. Olika epidemier härjar i landet; en
11:e ebolaepidemi som är svår att komma till rätta med och så Covid-19, som
ännu inte orsakat stora mängder av fall, men tillräckligt för att förebyggande
insatser gjorts.

Vårt bidrag ger kvinnor och barn, ja hela familjen, möjlighet att få en god hälsovård vid sjukdom och även förebyggande insatser, för att förhindra sjukdom.
Vi har samlat in ca halva den summa vi lovade. Nu får vi hjälpas åt och samla in
resterande summa den tid som är kvar av året!
Välkommen med din gåva! Den ger en bättre hälsovård för Kongos befolkning!
/Agneta Lillqvist Bennstam

Scoutkollo på Harnäsgården
Veckan före midsommar har scouterna träffats 3 eftermiddagar på Harnäsgården
med olika scoutaktiviteter eftersom sommarlägret uteblev.
På programmet stod: lekar, prova på att sätta upp scoutkårens tält, laga en enkel
middag och kanske ett bad i det då kalla vattnet.
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HKU ~ Högbergskyrkans Unga
Våra barn- och ungdomsgrupper har sina samlingar varje vecka. Kom och va’
med Du också! För mer information är du välkommen att kontakta ledarna.
Alla är välkomna till Högbergskyrkans ungdomsarbete!
Scout

För alla barn från 8 år och uppåt.
Träffas måndag kl. 17.30 – ca 19
Sept-Okt på Harnäsgården.
Kontakt:
David Rindeskog, 070-579 82 23.

Söndagstimmen

För alla yngre barn.
Söndag kl. 11.00 under gudstjänsttid.
Höststart 6 september.
Kontakt:
Ingrid Jonasson, 076-407 25 06.

Sunt Prat ~ Tro o Liv

För alla unga i åk 8 och uppåt.
Träffas och snackar kring allt.
Fredag kl. 18-19 jämna veckor.
Höststart 18 september.
Kontakt:
Laila Hanberg, 070-367 76 97.

Fredax

Tonårskväll för alla unga i åk 7 och uppåt.
Träffas fredagkvällar kl. 19.00 Höststart 4 september.
Kontakt:
Magnuz Hedenbo, 070-569 06 59.

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

HKU

~ Högbergskyrkans Unga - en del av
Ändringar i programmet kan läsas på: www.högbergskyrkan.se

