
Sommarprogram
2022

En gård öppen för alla!



Mötestillfällen   Juni - Juli

JUNI

Lördag 11 juni kl. 19.00
SOMMARKVÄLL vid Hillen.
 ”Om sommaren sköna” 
En jazzkväll i försommargrönskan 
med Barbro Rydhamn och Kjell Ja-
cobsson.

Söndag 12 juni kl. 11.00
SOMMARANDAKT
Anna Lena Evehäll.
Sång av Barbro Rydhamn.

Lördag 18 juni kl. 19.00
SOMMARKVÄLL vid Hillen.
”In to the west 2005” 
Bilder och berättelser från en buss-
resa genom USA med Ulla och Stewe 
Larsson.

Söndag 19 juni kl. 11.00
SOMMARANDAKT
Sara Klintemyr. Sång av Varianterna. 

Lördag 25 juni kl. 19.00 
SOMMARKVÄLL vid Hillen.
”En musikalisk midsommarbukett” 
Allsångskväll med Karin Hedenbo och 
Kjell Jacobsson.

Söndag 26 juni kl. 11.00
SOMMARANDAKT
Sara Klintemyr.
Sång av Ingela Vestbro. 

JULI

Lördag 2 juli kl. 19.00 
SOMMARKVÄLL vid Hillen.
”Toner från hjärtat”
Ett sångprogram hämtat från visa, 
jazz och gospel med Barbro Rydhamn 
ensemblé.

Söndag 3 juli kl. 11.00
SOMMARANDAKT
Helena Facchini.
Sång av Maria Reinered.

Lördag 9 juli kl. 19.00
SOMMARKVÄLL vid Hillen.
”Min mormors faster”
Ett missionärsöde vid 
förra sekelskiftet då 
Anna Nyström begav 
sig till ”jordens ytter-
sta gräns”.
Anders Fritzson,
Örebro, berättar.

Söndag 10 juli kl. 11.00
SOMMARANDAKT
Anders Fritzson. 

Lördag 16 juli kl. 19.00
SOMMARKVÄLL vid Hillen.
”När tro vill bli sång”
Jimmy Ginsby sjunger sina nya psal-
mer och berättar hur de blivit till.



Mötestillfällen   Juli - Aug

Söndag 17 juli kl. 11.00
SOMMARANDAKT
Jan Åberg.
Sång av Barbro Rydhamn. 

Lördag 23 juli kl. 19.00 
SOMMARKVÄLL vid Hillen.
”Med hjärtat för världen” 
Lasse Levén från Alunda berättar om 
Furuhöjdskyrkans hjälparbete i olika 
länder, bl.a. Ukraina och Estland.

Söndag 24 juli kl. 11.00
SOMMARANDAKT
Lasse Levén.

Lördag 30 juli kl. 19.00 
SOMMARKVÄLL vid Hillen.
”Ska vi dela?”
En kväll omkring Ylva Eggehorn och 
hennes texter. Gudrun Jacobsson, 
Erik Hedenbo och musiker.  

Söndag 31 juli kl. 11.00
SOMMARANDAKT
Hope Espe Bizimungu.
Sång av Kjell Jacobsson.

AUGUSTI

Lördag 6 augusti kl. 19.00
SOMMARKVÄLL vid Hillen.
”Adolf Anderssons liv” 
Föredrag av Lars Rundqvist, Smed-
jebacken, om Dan 
Anderssons far Adolf, 
folkskollärare, Finn-
marksapostel och 
”vägrödjare”.  

Söndag 7 augusti kl. 11.00
SOMMARANDAKT med nattvard.
Rune Andreasson.
Sång av Ingela Vestbro.

Lördag 13 augusti kl. 19.00
SOMMARKVÄLL vid Hillen.
”Från folkvisa till jazz”
En kväll med Ludvika Saxqvartett, 
saxofonister från Ludvika Musikkår.

Tag gärna med fikakorgen och njut
av naturen och gemenskapen
efter våra Sommarandakter.

Efter lördagkvällarnas program
ordnas servering.



SOMMARGÅVA
~ ge gärna en extra

gåva till församlingen och dess
verksamhet både lokalt och i olika

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

KYRKSKJUTS
Behöver Du hjälp med att komma

till Harnäsgården på söndag är det bara 
att ringa söndag kl. 10-10.15

och Du blir hämtad vid Ditt hem.
Tel. 0240-801 40.

VÄLKOMNA!
Arr. Högbergskyrkans församling och

Högbergskyrkans Unga
Besöksadresser:
HÖGBERGSKYRKAN
Södra Järnvägsgatan 29, LUDVIKA
Tel. 0240-158 87, ungdomsexp. 801 40

HARNÄSGÅRDEN
Badstigen 10, LUDVIKA

www.högbergskyrkan.se

ÖPPEN GÅRD MED HKU
Med början onsdag 29 juni och sedan varje onsdagskväll t.o.m. 3 augusti
inbjuds alla som vill, oavsett ålder, att komma till ”Öppen Gård”. 
Programmet börjar kl. 18.30 med tipsrunda och sedan följer fika, någon
aktivitet och andakt. Sluttid senast kl. 21.00.
Ett fint tillfälle att bjuda med grannen, mormor eller barnbarnen på en
sommarutflykt. Alla är välkomna!

Kultur- och studieverksamhet
sker i samarbete med
Studieförbundet Bilda.

Harnäsgården – en sommargård full av liv 
Harnäsgården erbjuder husbilsbesökare Ställplatser med både vackert läge och 
rofylld miljö. För andra sommaren finns möjligheten att övernatta vid Harnäsgår-
den i sin husbil. Det är enkelt att boka via en extern hemsida, Psidan.se. Info finns 
också på kyrkans hemsida samt i olika husbilsappar. Tre platser finns tillgängliga.

Vid vår fina gård kommer också några av 
våra nysvenska vänner att odla grönsaker 
i pallkragar. Även församlingsmedlemmar 
har fått möjligheten att boka en pallkrage 
för odling. Ett försöksprojekt denna som-
mar. Passa på att prata, utbyta odlingserfa-
renheter och träna svenska med odlarna.

Gör en utflykt till Harnäsgården en sommardag, bjud med några vänner, spela 
boule på vår nya fina boulebana (klot finns på gården), ta ett bad i Hillen, grilla 
några korvar på den nybyggda grillen eller ta med en kaffekorg och sitt ner och 
njut av den vackra miljön.

Välkommen till Harnäsgården både när det är gudstjänst, sommarkväll vid Hil-
len, Öppen Gård eller när som helst när du har tid och lust! 


