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O, vad jorden nu är skön, klädd i sommardräkten.
Känn i skog, på äng, på sjön milda, friska fläkten, 

ljuva dofter, fågelsång. Mänska, höj ock du din sång! 

Jorden smyckad som en brud, högt lovsjunger Herren.
Jubla, lund i vårlig skrud, ängder när och fjärran. 

Allt hans Ande skapar nytt, vinterns tunga välde flytt.
 

(Psalm 558 i Psalmer och Sånger)



Högbergskyrkans församling
Södra Järnvägsgatan 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 Kristus, 
varandra och världen.

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 hembe-
sök, hon 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
Mobil: 076-02 02 290
sara@hogbergskyrkan.se
Semester: vecka 28 - 31

Överlåtelsebön
Vi kan som människor i enskildhet eller tillsammans sam-
tala med Gud. Det kan ske i tystnad eller med ord, skrivna 
böner, genom att tända ljus eller blott och bart genom att 
rikta medvetenheten till Gud och bara vara i närvaron.

Herre Jesus Kristus, förbarma Dig över mig.       

(Hämtat ur församlingsordningen)
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Välsignelser i hängmattan

Förra våren spreds videoklipp på YouTube med ”The Blessing” (övers. Välsignel-
sen). Det kom från det ena landet efter det andra. Även från Sverige, med en 
svensk översättning. Ett klipp som inleds med kyrkoledare från olika kyrkofamil-
jer i Sverige som ber välsignelsen innan en version sjungs. Inspelad av människor 
runt om i hela Sverige, från olika församlingar, kyrkofamiljer. Inspelade var och 
en för sig för att sen klippas ihop till en video med en mosaik av olika personer 
som sjunger. Har du inte sett den sök gärna upp den och kolla.

Varje gudstjänst vi firar i församlingen ber vi välsignelsen på något sätt. En öns-
kan om välgång från Gud. Den vi ofta ber i gudstjänsten är hämtad från 4:e Mo-
seboken när Mose ber detta över Aron och hans söner. I Bibeln kan vi hitta flera 
verser som uttrycks som en välsignelse. Psalm 91 är en som jag ibland återvänder 
till som kan ha överskriften ”Tryggheten under den Högstes beskydd”. Läs gärna 
hela psalmen i sin helhet.

Kanske har det under året som gått varit extra betydelsefullt med riter som vi 
kunnat hålla fast vid. Så även att få ta emot välsignelsen, ta emot det goda som 
Gud ger oss.

Nu går vi in mot sommaren. En tid då vi kan få vara under den Högstes beskydd. 
Sommaren kommer med många olika förväntningar och förhoppningar. Troligen 
kommer inte allt bli som vi önskat. Men kanske har vi lärt oss att ta vara på nuet 
och de små guldkornen. En dag i hängmattan, känna gräset mellan tårna, sanden 
under fötterna, ta ett svalkande dopp i en sjö, plocka blommor, dricka en kopp 
kaffe eller te på altanen eller balkongen, känna solens värme mot kinden…

Ta vara på de små välsignelserna i vardagen som finns runt omkring oss. För alla 
dessa små välsignelser blir tillsammans något stort. Kanske kan det även få allt 
det som inte blir som vi önskat att framstå mer uthärdligt. Vad ser du av Guds 
goda runt omkring dig? Varför inte ta fram ett papper och börja skriva ned, kanske 
kommer du bli förvånad över hur mycket det finns att vara tacksam för runt om-
kring oss. Det blir ofta jag när jag tänker efter. Tacksamheten är som en muskel vi 
kan träna upp. Det betyder inte att vi kan vara tacksamma för allt. Men jag tror 
det finns mycket mer vi kan vara tacksamma 
för än som vi ser vid en första anblick. Kanske 
är detta en sommar i tacksamhetens tecken 
där vi får njuta av välsignelser i hängmattan.

Gud tack för sommaren och de välsignelser
du har förberett för oss! Amen.

/Pastor Sara

Andakt
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Årsmöte, Församlingsordning och Vision
Den 8 maj höll Högbergskyrkans församling sitt årsmöte. I förhoppningen att det 
skulle gå att arrangera ett årsmöte där vi möttes fysiskt, kanske utomhus, hade 
årsmötet flyttats till maj månad. Men pandemin gjorde att det blev ett årsmöte 
via digitala medier och med några deltagare fysiskt närvarande i kyrkan. Ett an-
norlunda och nytt sätt att mötas till årsmöte men som genomfördes på ett före-
dömligt vis.

Förutom årsberättelse, val och informationer fattades beslut om den nya försam-
lingsordningen. Den finns att läsa på papper i kyrkan eller digitalt om du önskar 
det. Församlingens vision, som är en del i församlingsordningen, omformulerades 
något under årsmötet.

Ur församlingsordningen:

Församlingens Vision
”Högbergskyrkans församling växer i gemenskap med Jesus Kristus, varandra och 
världen”. 
I denna vision finns en önskan att vara en inkluderande gemenskap där många 
människor skall känna tillhörighet. Vi vill dela tron med den som söker, är agnos-
tiker, som ännu inte tror eller som tvivlar. Högbergskyrkan har en holistisk vision 
där andligheten har att göra med livet som helhet. Vår tid kännetecknas mycket 
av fragmentering och polarisering, en avsaknad av helhetssyn och djupare sam-
verkan. Mitt i det tror vi på en försonande och helande Gud. Församlingen är inte 
först och främst en byggnad eller plats. Det är istället ett nätverk av relationer 
och vänskap. En sund andlig livshållning uttrycks i tillit och kärlek. Det är i mötet 
och gemenskapen som Jesus Kristus blir tydlig och relevant för oss och för värl-
den. Vi vill ge stort utrymme för ömsesidighet, samtal och öppen reflexion, men 
också för arbetsgemenskap och andra gemensamma uttryck. Tillsammans delar vi 
tro, kärlek och liv.

Antagen vid årsmöte 210508

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 behövs mer 
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.

SOMMARGÅVA
~ till församlingen

och dess verksamhet.
Bg 118-4464 

Swish 123 419 62 26
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Sommarkväll på Harnäsgården
Sommaren 2021 kommer även i år 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 vi brukar ha på Harnäsgården under sommaren.

Lokalen är alltför liten att samlas i och hålla social distans även om vi skulle vara 
få. De tidigare somrar uppskattade programmet ”Sommarkväll på Harnäsgården” 
hoppas vi kunna återuppta sommaren 2022.

Sommarandakter i Högbergskyrkan
Även i år blir det en sommarandakt i Högbergskyrkan varannan söndag under 
sommaren.
Vi följer myndigheternas rekommendationer att från 1 juni samlas max 50 perso-
ner på anvisade platser för dig som är frisk och inte tillhör någon riskgrupp.

Du som inte kan delta i kyrkan kan följa andakten via Högbergskyrkans hemsida 
eller kyrkans Facebooksida. Ändringar meddelas via affischer och på hemsidan.

PULS-dagar på Harnäsgården med HKU.
Kom och var med och sporta efter förmåga
och önskemål.
Varannan söndag kl. 18.00 med start 20/6 till 15/8 
(jämna veckor).
Vi bestämmer tillsammans lämplig aktivitet såsom
volleyboll, fotboll, ultimate frisbee eller nå´t annat.

Alla scouter, tonåringar, ledare, föräldrar, syskon och vänner är välkomna!
Vi tror att vi blir färre än 100 st och håller oss till gällande rekommendationer 
för utomhusaktiviteter.

Vi träffas och rör på oss tillsammans. Ta med eget fika så kan vi umgås, dela 
tankar om livet och bada efter sporten.

Frågor kan ställas till: hku@hogbergskyrkan.se

Arbetsdag på Harnäsgården
En lördag i maj inbjöds till arbetsdag. Trots grå-
väder och kyla kom ett gäng med kratta och spa-
de i hand för att utföra olika arbeten. Krattning 
av gräsplan, målning av kapprum, röjning av sly 
och annat behövde göras. Förutom gemenskapen 
i arbetet fanns tillfälle för en pratstund på altanen runt det medhavda fikat.
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JUNI

Söndag 6 juni kl. 15 – 17 
ÖPPEN KYRKA ~ en stund i stillhet.
Bön, ljuständning, förbön.
Stilla musik. 

Söndag 13 juni kl. 11.00
GUDSTJÄNST även webbsänd.
Sara Klintemyr.
Sång av Maria Reinered.

Söndag 27 juni kl. 11.00
SOMMARANDAKT även webbsänd.
Sara Klintemyr.
Sång av Barbro Rydhamn.

JULI

Söndag 11 juli kl. 11.00
SOMMARANDAKT även webbsänd.
Sara Klintemyr.
Sång av Kjell Jacobsson.

Söndag 25 juli kl. 11.00
SOMMARANDAKT även webbsänd.
Jan Åberg.
Sång av Lovisa och Linnea Källgren.

AUGUSTI

Söndag 8 augusti kl. 11.00
SOMMARANDAKT även webbsänd.
Anna-Lena Evehäll.
Sång av Barbro Rydhamn.

Söndag 22 augusti kl. 11.00
GUDSTJÄNST även webbsänd.
Sara Klintemyr.
Sång av Varianterna.

Tisdag 31 augusti kl. 10.00 
LÄSARGRUPP
Vi fortsätter läsa Johannesevangeliet.
Vi planerar att träffas i kyrkan.

SEPTEMBER

Söndag 5 september kl. 11.00
SAMLINGSSÖNDAG
GUDSTJÄNST även webbsänd.
Sara Klintemyr.
Sång av Kören.

Sommarandakter i Högbergskyrkan

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

Bönesamlingar
Varje torsdag kl. 10.30 - 11.00 är du
välkommen till en stund i stillhet och 
bön i Högbergskyrkans andaktsrum.
Sommaruppehåll vecka 25-34.

Styrelsemöten
Onsdag   9 juni kl. 19.00
Tisdag 24 augusti kl. 19.00

Församlingsmöte
Söndag 12 september kl. 12.30
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Vad händer med Equmeniakyrkans internationella arbete?
Detta arbete har det senaste året studerats ingående, en remiss med frågor sän-
des till församlingarna i höstas och de inkomna svaren har sammanställts.  Arbe-
tet har letts av representanter för den Internationella enheten och Kyrkostyrel-
sen. De tre kyrkoledarna har deltagit, med Lasse Svensson som huvudansvarig. En 
nationell referensgrupp för internationella frågor har utsetts av Kyrkoledaren, en 
medlem i Högbergskyrkan ingår i gruppen.

Nu har det svåra arbetet börjat! Från Kyrkostyrelsen kom tydliga signaler om ned-
dragning av det internationella arbetet, främst av ekonomiska skäl. Tjänstemän-
nen har tagit fram förslag på åtgärder och minskningar och nu är frågan; vem skall 
besluta?! Andra frågor som nu skall hanteras är hur intresset och engagemanget 
för missionsuppdraget kan ökas, hur skall kontakter med samarbetskyrkor se ut, 
skall församlingar ha ett större ansvar för missionärer i tjänst, kan volontärsin-
satser stimuleras?

Att göra neddragningar uppskattas aldrig! 
Från referensgruppen har vi framfört att 
arbetet tillsammans med olika kyrkor i värl-
den bör studeras noggrant, konsekvensan-
alys av en eventuell förändring bör göras, 
behoven inom en kyrka och i ett land bör 
tydliggöras, innan beslut kan tas! I vilken 
mån våra synpunkter respekteras, åter-
står att se! Det vi i gruppen ser, är att det 
inom Equmeniakyrkan saknas inspirerande 
undervisning, information och utmaningar 
till oss medlemmar om vårt uppdrag att gå ut i hela världen, att visa omsorg om 
de behövande, att dela evangeliet med de onådda och vara Kristi tjänare i den 
splittrade och sårade värld vi lever i!

Vi i Högbergskyrkan bidrar till pastorslön i Otepää 
och till bättre hälsa för mödrar och barn i Kongo! 
Behovet av evangeliets kärleksbudskap och den för-
soning som följer i Kristi omsorg finns överallt! I 
Otepää gläds man över en pastor i tjänst! 

  Från Kongo hälsar José Bondukamesa
  som besökte oss här i Ludvika 2015!

 Tack för bidrag och böner till vårt internationella arbete!

 /Agneta Lillqvist Bennstam



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” på Harnäsgården blir ett fint tillfälle för alla 
åldrar att träffas utomhus, hålla avstånd, gå en tipspromenad, spela boll, 
sjunga, ha en andakt och framförallt dela gemenskap med varandra. Även den-
na sommar får var och en ta med eget fika. Allt för att undvika inomhusaktivi-
teter. Viss försäljning av frysta pajer/pizzor, glass och läsk kan förekomma.

Vi hoppas på varma, sköna och regnfria 
onsdagskvällar på Harnäsgården. 
Start 30 juni och avslutas 4 augusti.
Samling kl. 18.30 – ca 21.00.
Den 11 augusti inbjuder HKU till
medlemsmöte på samma tid.

Alla är välkomna till Öppen Gård!

Höstens terminsstarter för HKU:s alla grupper är vecka 35.
Scout 30/8, Fredax 3/9 och Söndagstimmen 5/9.


