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Inskription på kyrkklockan

”Kommen till mig I alla som arbeten och ären 
betungade, så skall jag giva eder ro”

Matt 11:28 ur 1917 års bibelöversättning

Högbergskyrkan 50 år 1970 – 2020



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: Tidigt foto av kyrkan och kyrkklocka.

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

Följ oss på socialamedier
Hemsida: www.högbergskyrkan.se

Facebook: @hogbergskyrkan



Många kyrkor har högt i tak och höga torn. De syns på långt håll i stan, vid 
vattnet eller på landsbygden. Det är ett sätt att säga att alla är välkomna 
dit.

En annan tanke med höjden och rymden är att det skall vara rymligt för 
tanken och för tron. En kyrka och ett kyrkorum är en berättelse om Guds 
storhet. Gud är större än något på jorden. Gud kan inte rymmas i tankar, i 
ord eller i bilder. Psalmtexter och melodier och Bibelns ord är rika på bilder. 
Ibland används ett högtravande språk. Det är ett försök att så gott man kan, 
med de väldigaste ord man har, berätta erfarenheter och tankar om hurdan 
Gud är och vad Gud gör. Därför är detta kyrkorum stort.

Det är också högt i tak i kyrkan för att människan ska få plats. Människan som 
Guds avbild. Människan med sin skönhet och sin kreativitet. Alla människors 
tacksamhet över livet och alla människors frågor till livet ska få plats. Alla 
människors glädje och sorg ska få plats. Det finns plats för de fattiga och de 
rika, de självsäkra och de blyga. Det finns plats för tron och för tvivlet.

I många sammanhang möts människor på grund av att man är lika varandra i 
bakgrund, språk, utbildning, ålder och traditioner. Kristen tro har från Jesu 
liv och Paulus skrifter uppmuntrats att riva murar mellan människor. Paulus 
skrev: Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. 
Alla är ni ett i Kristus Jesus. (Galaterbrevet 3:28)

Låt känslan av det stora rummet uppfylla dig. Här finns rymd för den du är, 
rymd för tankar, rymd för misslyckanden och rymd för drömmar. Här finns 
rymd för mötet med Gud.

/Ulf Schöier 
ungdomspastor i Högbergskyrkan 1973-1976
Ur boken ”Rum för möte”.
Ulf o frun Gunnel skickar en personlig
hälsning till hela församlingen.

Ett rymligt hem
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Herre, till himlen sträcker sig din nåd,
din trofasthet ända till skyarna.
Din rättfärdighet är som väldiga berg,
din rättvisa som det djupaste hav.
Herre, du hjälper både människor
och djur.
Din nåd är dyrbar, o Gud,
i dina vingars skugga finner
människor tillflykt.

De får njuta överflödet av ditt hus,
i din glädjes strömmar stillas
deras törst.
Ty hos dig är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus.
Låt din nåd aldrig vika från oss.

Psaltaren 36:6-11



Högbergskyrkan fyller 50 år
Första advent, den 29 november 1970, hölls 
en invigningsgudstjänst i den nya Högbergs-
kyrkan i Ludvika. Ludvika Missionsförsamling 
hade under många år planerat, arbetat och 
gett löftesoffer för det nya kyrkobygget. Den 
20 december 1969 togs första spadtaget av 
ordförande Sven Amnå och församlingens pas-
tor Stig Åkerdahl nedkallade Guds välsignelse 
över arbetet. Ett 50-tal medlemmar var närva-
rande trots en osedvanligt bister vinterkyla.
 

Vid invigningshögtiden, knappt ett år senare, medverkade dåvaran-
de missionsföreståndare Gösta Nicklasson och distriktsföreståndare 
Ernst Alkne. Barbro Dejler ledde kören i praktfull sång och Ludvika 
kammarorkester medverkade med musik. Gudstjänsten inleddes 
med psalmen ”Store Gud, ditt namn ske pris! Evig är din makt och 
ära” till orgel och blåsare.

Vid en högtidsgudstjänst under eftermiddagen medverkade bl.a. 
arkitekt SAR Janne Feldt och berättade om sina tankar omkring arkitekturen. 
Tomtens triangelform hade medfört särskilda svårigheter men också inspirerande 
möjligheter. Kyrkobyggnaden fick avspegla triangeln – treenighetens symbol – så-
väl horisontellt som vertikalt. Triangeln – treenigheten är det genomgående te-
mat även i symboler och inredning vilket också har understrukits genom bänkar-
nas placering i kyrksalen. Denna placering förstärker gemenskapstanken.

Första advent, den 29 november 2020, fyller Högbergskyrkan 50 år. Många har 
under 50 år vandrat in och ut genom kyrkportarna och deltagit i gudstjänster, kö-
rer, barn- och ungdomsarbete, sammanträden, vävstugan, föreläsningar, lek och 

Sista gudstjänsten jan 1970
i Missionskyrkan Carlavägen 11

Gösta Nicklasson



innebandy och mycket, mycket mer. I allt har tanken funnits med om en kyrka 
öppen för alla och Guds närvaro i varje möte i Högbergskyrkan.

Mycket har hänt under 50 år. En viktig 
milstolpe var när Missionsförsamlingen 
och Baptistförsamlingen i Ludvika bil-
dade gemensam församling i januari 
1995.

50 år är något stort att fira! Just detta 
år, Corona-pandemins år 2020, är be-
gränsningarna stora för gemensamma 
aktiviteter. Församlingen och alla för-
samlingens vänner får hitta nya sätt 
att fira sin kyrka.

Första advent var planerat en högtidsgudstjänst i kyrkan, med begränsat antal be-
sökare, men på grund av rådande restriktioner blir det bara en webbsänd andakt. 
Mats Backholm predikar och det blir anknytande musik.

En skrift om kyrkans symboler och inredning har uppdate-
rats och finns tillgänglig för alla intresserade.

Ett samtal med några i församlingen som var med redan 
när kyrkan invigdes har spelats in på film och kommer att 
bevaras för framtiden men också kanske visas senare.

När pandemitiden är över och vi åter kan samlas till ge-
menskap runt festligt dukade kaffebord får själva födelse-
dagskalaset ske och minnen delas.

Församlingens förhoppning vid invigningen ”att alla ska uppleva Högbergskyrkan 
som en öppen famn till gemenskap” är lika aktuell 50 år senare.

Överlåtelsebön
I varje Mötesplats finner du en överlåtelsebön.

Tanken är att du som vill kan använda den varje dag. 
Tillsammans med många andra i Högbergskyrkan

kan du leva i denna bön. 
Herre visa mig din väg

och gör mig villig att vandra den.

Blåsorkester sent 70-tal



Mötestillfällen   Dec - Jan

Första Advent
Söndag 29 nov kl. 11.00 
ADVENTSANDAKT
Mats Backholm, musik.

DECEMBER
Söndag 6 dec kl. 11.00
ADVENTSANDAKT
Mats Backholm.
Sång av Barbro Rydhamn.

Tisdag 8 dec kl. 10.00
LÄSARGRUPP  DIGITALTRÄFF
Romarbrevet – något för mig? 

Söndag 13 dec kl. 11.00
ADVENTSANDAKT
Simon Johansson.
Sång av Ellen, Hanna och Stina.

Söndag 20 dec kl. 11.00
ADVENTSANDAKT
Rune Andreasson.
Sång av Kjell Jacobsson.

JANUARI 
Söndag 3 jan kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Mats Backholm (inspelat).
Sång. 

Söndag 10 jan kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Mats Backholm.
Sång av Barbro Rydhamn.

Tisdag 12 jan kl. 10.00
LÄSARGRUPP
Romarbrevet – är det intressant idag? 

INTERNATIONELL MISSIONSHELG
Lördag 16 jan kl. 17.00 
”intill jordens yttersta gräns”
~Samtal om mission med
Christer Daelander och
Missionskommittén 

Söndag 17 jan kl. 11.00
MISSIONSGUDSTJÄNST
Christer Daelander.
Sång av Varianterna. 
Insamling till internationella
missionen.

Onsdag 20 jan kl. 14.00
NATTVARDSANDAKT 
Helena Facchini och Kjell Jacobsson.

Söndag 24 jan kl. 11.00 
GUDSTJÄNST
Mats Backholm.
Sång av Ellen, Hanna och Stina.

I detta år av pandemi och snabba förändringar presenterar 
vi Mötestillfällen som vi inte vet om de kan genomföras.

Men vi måste ha en framtidstro. Vi följer restriktionerna i 
samhället och uppdaterar programmet via hemsidan.



Mötestillfällen   Jan - Feb

Tisdag 26 jan kl. 10.00
LÄSARGRUPP
Romarbrevet – Varför inte? 

Söndag 31 jan kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Helena Facchini.
Sång av Ingela Vestbro.

FEBRUARI
Söndag 7 feb kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Mats Backholm.
Sång av Kören.

Tisdag 9 feb kl. 10.00 
LÄSARGRUPP
Romarbrevet – något för mig? 

Söndag 14 feb kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Rune Andreasson. Sång av
Ingvor Pesonen och Carin Ullström.

Söndag 21 feb kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Mats Backholm (inspelat).
Sång av Barbro Rydhamn. 

Tisdag 23 feb kl. 10.00 
LÄSARGRUPP
Romarbrevet – något för mig? 

Söndag 28 feb kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Anna-Lena Evehäll.
Sång av Resonans.

NYÅRSGÅVA
~ ge gärna en extra gåva till

församlingen och dess verksamhet
både lokalt och i olika

missionsåtaganden.
Bg 118-4464

Swish 123 419 62 26

Bönesamlingar
Varje torsdag kl. 10.30 - 11.00

är du välkommen
till en stund för stillhet och bön
i Högbergskyrkans andaktsrum.



Församlingens årsmöte
Församlingens medlemmar kallas till årsmöte 

lördagen den 6 februari 2021 kl. 15.00 i Högbergskyrkan.
 

Meddela gärna styrelsen 2 veckor före årsmötet om någon
speciell fråga önskas behandlad. 
Varmt välkommen hälsar församlingens styrelse! 

Är du intresserad av någon ny arbetsuppgift eller avsägelse
så meddela valberedningen senast 15 december.
Lars Hultgren tel 070-349 40 85
Ingrid Jonasson tel 076-407 25 06
Det behöver finnas fler som delar på ansvaret. Tänk efter vad du kan
bidra med i mindre eller större omfattning och anmäl ditt intresse.

HKU:s årsmöte
Fredag 29 januari 2021 kl. 19.00 i Högbergskyrkan. Välkomna! 

Har du funderingar om nya ledaruppgifter i HKU är du välkommen
att höra av dig ända fram till årsmötet.

Avsägelser behöver meddelas valberedningen senast 8 januari.
Till: Henrik Hanberg, 073-066 69 68 eller

Ingrid Jonasson, 076-407 25 06, lisa90dag@gmail.com

Övriga ärenden/förslag meddelas ungdomsrådet senast 8 januari.
Mailadressen hku@hogbergskyrkan.se

kan användas för meddelanden till Ungdomsrådet.

Gud, gör dörren till detta hus
vid nog

att ta emot alla som längtar efter kärlek och gemenskap,
trång nog 

att utestänga all avund, högfärd och grälsjuka.
Gör dess tröskel så slät

att den inte blir ett hinder för barn eller vilsna fötter, 
men så hög och stark 

att den tvingar frestarens makt tillbaka. 
Gud, låt dörren till detta hus 
bli en port till ditt eviga rike. 

(Bön hämtad ut Psalmer och Sånger 900)



Hälsning i en annorlunda tid

Här kommer en hälsning från styrelsen för Högbergskyrkans församling till dig som 
läser detta nummer av Mötesplats. 

Mycket som vi tidigare trodde var otänkbart händer nu mitt i vår egen tid.
”Kyrkornas julfirande måste ske digitalt” lyder en rubrik i tidningen Sändaren, 
utifrån förbudet att träffas fler än åtta personer vid allmänna sammankomster. 
Aldrig hade vi väl kunnat föreställa oss att vi inte kan gå till kyrkan 1:a advent el-
ler under julhelgen. Men i år blir det så. Självfallet känns det tråkigt, men kyrkan 
är en del av vårt samhälle och kan inte ställa sig utanför det som gäller för andra 
typer av sammankomster.

Mina tankar går till människor som vid tidigare stora samhällsförändringar har fått 
vänja sig vid det tidigare otänkbara, många gånger med svåra personliga umbä-
randen. Det kan vara bra att se saker och ting i ett större perspektiv. Samtidigt 
får vi inte glömma dem som känner stor ensamhet och avsaknad av mänskliga 
möten, både i kyrkan och tillsammans med anhöriga och vänner. 

Mycket av det som planerats att genomföras i Högbergskyrkan har fått ställas in 
eller genomföras på ett nytt sätt. Coronapandemin har gjort att vi ställt om till 
digitala sändningar, vilket både har sina fördelar och begränsningar. Vi är trots 
allt glada att möjligheten finns, eftersom det blir ett sätt att hålla kontakten med 
vår församling, med varandra och det kristna budskapet om en Gud som finns nära 
när livet utsätts för det otänkbara. Tillsammans får vi dela hoppet!

Så vill vi önska er alla en fin adventstid 
och julhelg!
 
/ Styrelsen genom Emma Rindeskog

”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt”. (Luk 2:14)

”Ring, alla klockor, ja klinga i midnattens timma.
Glimma, ni stjärnor, som änglarnas ögon kan glimma.

Frid till vår jord kommer med himmelens ord.
Ära ske Herren i höjden!”

                         (Psalmer och Sånger 493)



”till jordens yttersta gräns”

Vårt internationella engagemang lever vidare! Stort tack till er alla som under 
året bidragit med gåvor och arbetsinsatser för hälsovårdsarbetet i Kongo och vän-
församlingen i Otepää! Det är fint att få uppleva hur vår församling tar sitt ansvar 
för våra specifika projekt och för Equmeniakyrkans hela internationella satsning! 
Vi har också bearbetat remissen med frågor kring det internationella arbetet och 
lämnar viktiga synpunkter till Equmeniakyrkan. 

Vi får besök av Christer Daelander, Equmeniakyrkans sam-
ordnare för Afrika, den 16 – 17 januari 2021! Så är planen 
och vår förhoppning är att den inte hindras av den pan-
demi som nu drar över hela jorden! Christer har tidigare 
arbetat som missionär i Kongo och därefter, efter lärar-
tjänst, som samordnare inom Svenska Baptistsamfundets 
internationella avdelning, innan han gick in i dagens upp-
gift. Christer är naturvetare och även pastorsutbildad. 
Tyngdpunkten i hans ansvarsområde ligger nu i de två kongoländerna. Hans språk-
kunskaper, franska och lingala, kommer väl till pass i den uppgiften. 

Temat för helgen är ”till jordens yttersta gräns”, som påminner oss om Apg 
1:8! Christer kommer under lördagens samling att informera om det arbete som 
Equmeniakyrkan bedriver tillsammans med olika partner och kyrkosamfund i hela 
världen. Det kommer också att ges möjlighet till frågor och vi avslutar samlingen 

i ett öppet samtal. Vid söndagens högtidsgudstjänst 
predikar Christer och då gör vi också den offerin-
samling som går till det internationella arbetet i 
stort.

/ Agneta Lillqvist Bennstam



Höstsportdag på Biskopsnäset 

Pga den pågående pandemin så blev årets 
höstsportdag förlagd utomhus på Biskopsnä-
set.

Man kunde promenera/springa med eller utan 
karta och även spela kubb, Mölky eller testa 
frisbeegolf.

Korvgrillning, festis och cocosboll var belö-
ningen efter den fysiska delen.

Det fanns även några ord på vägen uppsatta 
på några träd i vindskyddsgläntan där vi hade 
vår samlingspunkt.

Samlingen lockade 20 personer.

/ Magnuz



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

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
Terminsstart för 2021: 25 januari
Kontakt:
David Rindeskog, 070-579 82 23.

Söndagstimmen
För alla yngre barn.
Söndag kl. 11.00 under gudstjänsttid.
Terminsstart för 2021: 17 januari
Kontakt:
Ingrid Jonasson, 076-407 25 06.

Söndagsklubben
För alla barn 8-12 år
Träffas några gånger per
termin under gudstjänsttid.

HKU ~ Högbergskyrkans Unga

Fredax
Tonårskväll för alla unga i åk 7 och uppåt.
Träffas fredagkvällar kl. 19.00 -
Terminsstart för 2021: 29 januari
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


