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”Lär mig du skog, att vissna glad en gång som höstens gula blad:

en bättre vår snart blommar, då härligt grönt mitt träd skall stå

och sina djupa rötter slå i evighetens sommar.”

Psalmer och Sånger nr 304



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

Kontaktpersoner i Högbergskyrkan:

Pastor (deltid): Mats Backholm: 073-504 34 30
       mats.backholm@hogbergskyrkan.se
Agneta Lillqvist Bennstam: 070-633 88 44, 0240-841 06
Anders Källgren: 070-488 77 00
Expeditionen är bemannad måndagar 14-16.

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.

Omslagsbild: Gudrun Jacobsson

Församlingens vision

Högbergskyrkans församling växer
i gemenskap med Jesus

MISSIONSGÅVA
~ ge gärna en extra

gåva till församlingen och dess
verksamhet både lokalt och i olika

missionsåtaganden.
Bg 118-4464 ~ Swish 123 419 62 26

www.högbergskyrkan.se

Bön i kyrkan
Torsdagar 10.30 - 11.00



Mötestillfällen   November
Söndag 1 november kl. 11.00
ALLHELGONAGUDSTJÄNST
med ljuständning
Helena Facchini.
Sång av Kjell Jacobsson.

Lördag 7 november från 10.00
HKU PULS-dag på Biskopsnäset
Promenad~Orientering~Korvgrillning

Söndag 8 november kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Mats Backholm.
Sång av Barbro Rydhamn.

Tisdag 10 november kl. 10.00 
LÄSARGRUPP
Varför Romarbrevet? Samtal. 

Söndag 15 november kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Helena Facchini.
Sång av Resonans.

Söndag 22 november kl. 11.00
TILLSAMMANSGUDSTJÄNST
David Rindeskog.
Medverkan av ungdomar.
Sång av Tyra Dernfalk.

Tisdag 24 november kl. 10.00
LÄSARGRUPP 
Romarbrevet - något för mig? 

Söndag 29 november kl. 11.00 
ADVENTSGUDSTJÄNST
Mats Backholm.
Sång av gemensam kör.

DECEMBER

Söndag 6 december kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Mats Backholm.

Kom med i Läsargruppen!
Varannan tisdag kl. 10.00 möts några ”läsare” i Högbergskyrkan.
Det betyder att vi använder Bibeln och en annan bok som underlag för samtal. 
Just nu handlar det om Romarbrevet. Den som vill tar del i samtalet och den som 
vill är med och lyssnar. Det finns inga krav på kunskap eller erfarenhet. Alla har 
samma värde och samma plats. Det finns rum för fler deltagare och du är välkom-
men att vara med!  Bara att komma!

Vid alla samlingar i Högbergskyrkan följer vi folkhälsomyndighetens re-
kommendationer om antal besökare, avstånd till varandra och att den 
som har symptom stannar hemma.



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

Vad tycker du om vår internationella mission?

Equmeniakyrkans Internationella Mission
– en angelägenhet för församlingen

Nu är tiden inne att se över Equmeniakyrkans internationella mission! En utred-
ning av arbetet har nyligen gjorts på uppdrag av Kyrkostyrelsen. Alla församlingar 
är ombedda att svara på frågor rörande detta arbete. Det är frågor som: Hur skall 
vi tänka strategiskt kring vårt internationella arbete framöver? Hur tar vi vara på 
och stärker engagemanget? Hur är ni i er församling engagerade i internationellt 
arbete? 

I oktober hade vi en samtalskväll om detta, med församlingarna i Avesta, Hede-
mora och Smedjebacken inbjudna. Den 4 november är alla medlemmar inbjudna 
till en samtalskväll i Högbergskyrkan, då enbart för vår församling, kring den en-
kät vi skall besvara. Alla medlemmar intresserade av det internationella arbetet 
är välkomna! 

Du som vill veta mera, läs på www.equmeniakyrkan.se
eller på: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/digitala-regionsamlingar/

Där hittar du länkar till intressanta dokument om utredningen! Du kan också kon-
takta någon i Missionskommittén!

/2020-10-20, Agneta Lillqvist Bennstam


