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”Se på ängens liljor, hur de växer.
De arbetar inte och spinner inte.

Men jag säger er:
inte ens Salomo i all sin prakt

var klädd som en av dem.”

”Sök först hans rike och hans rättfärdighet,
så skall ni få allt det andra också.”

Matt 6: 28-29 och 33



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 10

Församlingens vision
Högbergskyrkans församling växer

i gemenskap med Jesus

Följ oss på sociala medier
Hemsida: www.högbergskyrkan.se

Facebook: @hogbergskyrkan

Till er tjänst

”Vi finns till för er. Tag gärna kontakt 
med Sara Klintemyr för personligt samtal. 
Tveka heller inte att be om att få hem-
besök, vi gör det gärna. Om du känner till 
någon vi borde besöka så är vi tacksamma 
om ni meddelar även detta”.

Kontaktpersoner för Högbergskyrkan
Agneta Lillqvist Bennstam: 
070-633 88 44, 0240-841 06
Anders Källgren: 070-488 77 00

Pastor Sara Klintemyr
träffas säkrast torsdag förmiddag
i Högbergskyrkan kl. 9-10.30.
Exp. tel 0240-158 87
sara@hogbergskyrkan.se

Överlåtelsebön
Denna överlåtelsebön kan du använda varje dag.
Tillsammans med många andra i Högbergskyrkan
kan du leva i denna bön.

 ”Du omger mig på alla sidor,
 jag är helt i din hand.”
            Psaltaren 139:5



ANDAKT
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Gudsnärvaro

På församlingens hemsida kan man läsa ”Här finns det rum för dig, att tillsam-
mans med många andra, söka Gud som kanske inte alltid är så lätt att upptäcka 
i vardagen. Visst finns Gud också där, och kanske kan kyrkan och gemenskapen 
hjälpa dig att ana mysteriet av Gudsnärvaro i det som sker i ditt liv.” Fraser jag 
fastnar vid och som jag tycker beskriver församling väldigt fint.

Just nu möts vi inte i det fysiska rummet utan försöker hålla kontakten med var-
andra på andra sätt. Samtidigt som vi nu får träna oss extra i att söka Gud i varda-
gen. Gudstjänsterna firas hemifrån via digitala format. Något vi börjat vänja oss 
vid samtidigt som vi längtar efter mötet i det fysiska rummet igen. Men oavsett 
pandemin eller inte får vi komma ihåg att Gud finns där vi är, hans närvaro finns 
mitt i det som sker i ditt liv i din vardag.

Vi har många sånger som beskriver och berättar om Guds storhet. Även i bibeln 
läser vi om Guds storhet gång på gång. Samtidigt som vi i Bibeln också får del av 
berättelserna om utmaningen att se Gudsnärvaron i livets alla skeenden. Psal-
taren innehåller många gånger rop efter Gud. Även i de stunderna när Gud kan 
upplevas avlägsen och vi undrar ”var är du Gud?” finns han med oss.

Jag återkommer ofta till löftet Jesus ger lärjungarna efter uppståndelsen ”Jag är 
med er alla dagar till tidens slut” (Matt 28:20), ett löfte som vi får bära med oss. 
Tron handlar inte om en känsla utan om en tillit. Tilliten att Gud är nära oavsett 
vart vi är. Att han håller våra liv och vår omvärld i sin hand. Det är något vi får vila 
i även under den här tiden när vi lever i ett nytt ”vanligt”. En tid som inte enbart 
är en väntan på det som kommer sen. Gud är verksam under den här tiden.

Under den här tiden får vi också på olika sätt hjälpa varandra att upptäcka och 
söka Gud i vardagen. Men också visa på Gud för andra människor som idag söker 
efter honom. Som söker efter Guds storhet och idag ropar efter honom på olika 
sätt. Där får vi också dela med oss av den tro och den tillit vi har till Gud.

Bön:
Tack för att du är med varje dag,
för möjligheten att söka och finna dig i vardagen!
Hjälp mig att se mer av dig Gud i mitt vardagsliv,
få möta dig där jag är.
Låt mig få växa i vår relation till dig under den här tiden,
uppleva mer av dig och dela med mig av det till andra.
Amen!     
     Sara Klintemyr
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Sara Klintemyr välkomnad till Högbergskyrkans församling

Påskdagens gudstjänst blev en glädjegudstjänst 
i dubbel bemärkelse för Högbergskyrkans för-
samling. Glädjen över Jesu uppståndelse firades 
tillsammans med glädjen över att hälsa försam-
lingens nya pastor och församlingsföreståndare, 
Sara Klintemyr välkommen. En påskdagspredikan 
i den digitala gudstjänsten fick inleda hennes 
tjänst i Ludvika.
 
Sara är uppvuxen i Möklinta som ligger utanför Sala. Tidigare har hon slutfört en 
forskningsförberedande utbildning i biomedicin och varit med om bibel- och mis-
sionsskola i både Indien och Ryssland innan hon påbörjade sin pastorsutbildning. 
Sara har utbildats vid Teologiska Högskolan i Stockholm och är nu inne i det som 
kallas ”Vägledningsåret”, sitt första arbetsår som pastor. Under vägledningsåret 
ger Equmeniakyrkan extra stöd och handledning till den nyutbildade pastorn.  Vid 
Equmeniakyrkans kyrkokonferensen i höst ordineras Sara till pastor i samfundet.
 
Sara vill använda den första tiden i Ludvika till att lära känna församlingen men 
också Ludvika och dess invånare. Frågorna ”vilka är ni” och ”vad kan vi göra 
tillsammans” får söka sina svar. Sara brinner för att hjälpa människor att växa i 
tro på Jesus Kristus. Oavsett om det är människor i kyrka, församling eller ute på 
stan. Viktigast är att mötas där personen är. 

Sara Klintemyr hälsades varmt välkommen 
av församlingens ordförande Emma Rinde-
skog och vice ordförande Bengt-Erik Larsson 
som framhöll att både Sara och församlingen 
nu kan ta avstamp i påskdagens budskap för 
ett arbete i Ludvika som sprider hopp och 
glädje.

Vi ser fram emot att lära känna Sara som församlingens pastor och hoppas på 
många goda möten när pandemin ger utrymme för detta.

Varmt välkommen till Högbergskyrkans församling och Ludvika!

MISSIONSGÅVA
~ ge gärna en extra

gåva till församlingen och dess
verksamhet både lokalt och i olika

missionsåtaganden.
Nu i dessa coronatider är din gåva extra viktig!

Bg 118-4464 ~ Swish 123 419 62 26
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Öppen kyrka – en stund i stillhet
Vi lever i en märklig tid med en pandemi som styr våra liv. Vi saknar gemenskap 
och den verksamhet i vår kyrka där vi kan mötas. Gudstjänsterna sänds digitalt. 
Teknikgruppen gör ett fantastiskt arbete som gör det möjligt för andra att delta i 
gudstjänsten. Varannan söndag är rimligt för denna tidskrävande insats.

Den andra söndagen är kyrkan öppen två timmar för en stund 
i stillhet. Du är välkommen att sitta ner i kyrksalen i still-
het, tända ljus, vara i bön och samtidigt kanske kort möta 
någon av dina vänner. Stilla musik, ibland inspelat, ibland 
på piano och orgel, fyller kyrksalen. Pastor Sara Klintemyr 
finns på plats flera av söndagarna för möjlighet till samtal 
och förbön.

I dagsläget är antalet besökare i kyrksalen begränsat vilket gör att du kan få vänta 
en stund med att stiga in. En vaktmästare guidar dig.

Varmt välkommen till en stund i stillhet i Högbergskyrkan.

Tack till Mats som avslutar anställningen i Högbergskyrkan

Med dessa rader vill vi säga ett varmt tack till pastor Mats Backholm som i slutet 
av april avslutar sin tjänst i församlingen. 

Mats har varit anställd sedan augusti 2019, med en tjänstgö-
ringsgrad på 30 %.  

Det har varit en fin men speciell tid, eftersom coronapande-
min har gjort att du arbetat en stor del av tiden på distans. 
Det har medfört begränsningar i personliga möten, men också fört det goda med 
sig att du upptäckt och utvecklat din gåva att predika och undervisa digitalt. 

Mats, du har på ett levande sätt lyft fram kärnan i evangeliet – Guds närvaro i 
människans sårbarhet. 

”Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna 
för oss?” (Lukas evangelium 24:32). Tack Mats att du har gått med oss en bit på 
vägen! Genom dig har vi fått bli berörda av Guds ord och det andliga livet har 
fördjupats. 

Vi kommer att sakna dig som person och som förkunnare. Vi hoppas att vårt sam-
arbete kan fortsätta framöver även om den formella anställningen nu upphör. Du 
är varmt välkommen tillbaka till Högbergskyrkan och till Ludvika.  

Vi önskar dig Guds rika välsignelse på din fortsatta livsvandring.  

/ Emma Rindeskog på styrelsens uppdrag



Mötestillfällen   April - Maj

APRIL
Söndag 18 april kl. 11.00
GUDSTJÄNST webbsänd
Mats Backholm predikar via länk.
Sång av Barbro Rydhamn.

Tisdag 20 april kl. 10.00 
LÄSARGRUPP digitalt
Romarbrevet – något för mig? 
Kontaktperson Thomas Fogelberg.

Söndag 25 april kl. 15.00-17.00
ÖPPEN KYRKA – en stund i stillhet
Bön, ljuständning, förbön.
Stilla musik.

MAJ

Söndag 2 maj kl. 11.00 
GUDSTJÄNST webbsänd
Sara Klintemyr.
Sång av Ingela Vestbro. 

Tisdag 4 maj kl. 10.00 
LÄSARGRUPP digitalt
Romarbrevet – är det intressant idag? 
Kontaktperson Thomas Fogelberg.

Lördag 8 maj kl. 16.00 
ÅRSMÖTE 
(Information på annan plats) 

Söndag 9 maj kl. 15.00-17.00
ÖPPEN KYRKA – en stund i stillhet
Bön, ljuständning, förbön.
Stilla musik.

Söndag 16 maj kl. 11.00
GUDSTJÄNST webbsänd
Sara Klintemyr.
Sång av Barbro Rydhamn.

Tisdag 18 maj kl. 10.00 
LÄSARGRUPP digitalt
Romarbrevet – varför inte? 
Kontaktperson Thomas Fogelberg.

Söndag 23 maj kl. 15.00-17.00 
ÖPPEN KYRKA – en stund i stillhet
Bön, ljuständning, förbön.
Stilla musik.

Söndag 30 maj kl. 11.00
GUDSTJÄNST webbsänd
Sara Klintemyr.
Sång av Varianterna.
 

JUNI
Tisdag 1 juni kl. 10.00
LÄSARGRUPP digitalt
Romarbrevet – något för mig? 
Kontaktperson Thomas Fogelberg. 

Söndag 6 juni kl. 15.00-17.00 
ÖPPEN KYRKA – en stund i stillhet
Bön, ljuständning, förbön.
Stilla musik.
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Bönesamlingar
Varje torsdag kl. 10.30 - 11.00 är du
välkommen till en stund i stillhet och 
bön i Högbergskyrkans andaktsrum.

Kultur- och studieverksamhet
sker i samarbete med
Studieförbundet Bilda.
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GUD SOM SER OCH ÄLSKAR SÅ

Gud som ser och älskar så
se till mig och alla små.
Hjälp mig i all nöd och fara.
Låt din ängel mig bevara.
Du min trygghet alla dar
Du är evigt hos mig kvar. 

 Margareta Melin

MÖTESPLATS ~ 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

Årsmöte 8 maj kl. 16.00

Församlingens årsmöte brukar hållas i 
februari månad.
I denna Corona-pandemins tidevarv 
flyttades årsmötet till 8 maj med för-
hoppningen att församlingen skulle 
mötas till årsmötet.
Tyvärr måste vi konstatera att det 
fortfarande inte är möjligt att träffas 
till större sammanhang.
Av detta skäl kommer församling-
ens årsmöte att hållas via Zoom med 
möjlighet för några personer (max 8 
exklusive presidiet) att närvara i för-
samlingssalen.
Församlingsmedlemmar får informa-
tion via mejl eller brev om anmälan.

Nyfiken på Läsargruppen?
Varannan tisdag kl. 10 ringer hans mobiltelefon. Han drar igen dörren för att höra 
bra och hejar på de övriga deltagarna. Sen pratar de något om hur de mår, hur de 
har det och annat vardagligt. Men huvudsamtalet handlar om Romarbrevet.
Förberedelserna har varit att läsa en text ur en studiebok och texter ur Romar-
brevet. Sedan flyter samtalet, tankarna och lyssnandet via gruppsamtal på tele-
fonen/datorn.

Ett tisdagssamtal som blir angeläget. Ett sammanhang som blir viktigt. Vänner 
som lyssnar på vad jag tänker och dessutom hur jag mår. Det finns plats för fler. 
Blir du nyfiken på Läsargruppen? Kan Romarbrevet vara något för dig?

Kontakta Thomas Fogelberg, 070-645 29 98 om du vill veta mer.



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

Våra ungdomsgrupper har just nu begränsade samlingar varje vecka.
För mer information är du välkommen att kontakta ledarna.
Alla är välkomna till Högbergskyrkans ungdomsarbete!

Scout på Harnäsgården
För alla barn från 8 år och uppåt.
Träffas måndag kl. 17.30 – ca 19
Kontakt:
scout@hogbergskyrkan.se
David Rindeskog, 070-579 82 23.
rindeskogdavid@gmail.com
Maggan Hultgren, 073-978 73 81
margareta.hultgren@yahoo.se

Fredax - digitala samlingar
varvat med utomhusaktiviteter.
Tonårskväll för alla unga i åk 7 och uppåt.
Träffas fredagkvällar kl. 19.00 -  
Kontakt:
Magnuz Hedenbo, 070-569 06 59.
magnuz.hedenbo@telia.com
Mathilda Lund, 070-619 66 45
mathilda.lund@outlook.com


