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Liksom ett träd i sol och regn
så låt min själ i Andens hägn
få växa alla dagar

den sommar som av nåd jag får.
Gud, låt mig bära frukt i år,
den frukt som dig behagar.
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Högbergskyrkans församling

Församlingens vision

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

Högbergskyrkans församling
växer i gemenskap med Jesus Kristus,
varandra och världen.

Församlingens bankgiro 118-4464
Swish-nummer: 123 419 62 26

Följ oss på sociala medier

Harnäsgården

Hemsida: www.högbergskyrkan.se
Facebook: @hogbergskyrkan

Besöksadress: Badstigen 10

Till er tjänst

Pastor Sara Klintemyr

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

träffas säkrast torsdag förmiddag
i Högbergskyrkan kl. 9-10.30.
Exp. tel 0240-158 87
Mobil: 076-02 02 290
sara@hogbergskyrkan.se
Semester: 4 juli – 7 augusti

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

Överlåtelsebön
Gud, min Fader, du är nära.
Var jag går, så är du med.
Utav dig vill jag få lära
sanning, rättvisa och fred.

Tack för livet som du ger mig,
rymd och skogar, jord och hav.
Gör mig sådan du vill ha mig,
använd mig varenda dag.
(Psalmer och Sånger 956)

ANDAKT
Möte vid strandkanten
Det är högsommar och solen har skinit hela dagen. Värmen har varit tryckande
och svetten har pärlats på huden. Dagen har varit stressig. Det har varit full fart
på caféet. Bre smörgåsar, värma pajer, servera fikabröd, koka kaffe och bakning.
Så kommer kvällen och värmen lättar något. Städningen är kvar, men snart är
det avklarat. Dags att sätta sig i bilen och köra hemåt. Men med ett stopp på
vägen. Ett stopp vid en tjärn. Ett kvällsdopp. Bilen parkeras. Det är alldeles
tomt på badplatsen. Inte en människa så långt ögat kan nå. Sanden avslöjar att
det varit full fart av barnfötter under dagen. Det hörs nästan ett eko av barnskratt, skvätt och plask. Men nu, nu är vattnet spegelblankt. Inte en vågrörelse.
Lugnet är påtagligt, tystnad. Här vill jag stanna ett tag.
Den där stunden vid badplatsen, där dagen varit fylld av stress får avslutas vid
ett stilla vatten. Ett vatten som påtagligt varit fullt av liv och rörelse bara några
timmar tidigare. Att stanna upp en stund, låta verkligheten komma ifatt. Möta
nuet. Så ofta är livet i framtid eller dåtid, samtidigt som livet bara är här och
nu. Egentligen finns bara nuet. Vår relation med Jesus är beroende av ett nu.
Eftersom att han möter oss där vi är, och vi är i nuet. Vad hjälper dig att vara i
nuet? Att stanna upp och komma ifatt dig själv? Att möta Jesus i ditt liv? Släppa
blicken på allt som ska göras och ta ett andetag.
Känslan av ”Här vill jag stanna ett tag” kan vara ett uttryck för ett möte av
Guds närvaro i stunden där och då. Att stanna en stund med honom där på
strandkanten. Eller vart det nu är. Vi kan läsa i Johannesevangeliet 21 om hur
Jesus möter lärjungarna en morgon på strandkanten efter uppståndelsen. Han
bjuder på grillad fisk. Inbjuder till en stund med honom efter deras arbetspass
ute på sjön med fiske. Jesus väntar på dig i sommar, mitt i nuet, oavsett om det
är en lugn eller en intensiv dag.
Bön:
Jesus jag tackar dig för möten vid strandkanter, både bildligt och bokstavligt.
Jag ber att du ska möta mig den här
sommaren på olika sätt i mitt liv,
det kan vara vid en strandkant, i skogen,
i hemmet, i en väns närhet, eller någon
annanstans.
För stunder i nuet där vi får stanna upp
med varandra, du och jag.
Amen!
/Pastor Sara
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Sommarandakter på Harnäsgården
När sommaren står som vackrast flyttar åter igen Högbergskyrkans
verksamhet ut i sommarhagen till Harnäsgården. Församlingen firar
andakt på Harnäsgården varje söndag kl. 11.00 från och med den
12 juni till och med den 7 augusti.
Du som behöver hjälp att komma dit är välkommen att ringa kyrkskjuts tel 0240-80140, kl. 10 – 10.15. Varje söndag väntar någon vid
telefonen.
Kyrkkaffet är under sommaren i form av egen ”fikakorg”
och gemenskapen delar vi i sommarhagen. Ta gärna med
något extra för att kunna bjuda den som inte har ”fikakorg” med sig.

Sommarkväll på Harnäsgården är tillbaka
Efter två somrar med pandemiuppehåll av programkvällarna på Harnäsgården är
det en stor glädje att åter inbjuda till ”Sommarkväll vid Hillen”. Programkommittén kan presentera ett blandat program med många lockande programrubriker
och gäster. Förutom ett intressant innehåll bjuds vi en vacker plats och kanske en
kopp kaffe i sällskap med andra.
Några axplock ur sommarens program kan nämnas:
En rivstart den 11 juni med en jazzkväll i försommargrönska. Det är
Högbergskyrkans egna förmågor Barbro Rydhamn och Kjell Jacobsson som släpper loss sin jazzkänsla.
Den 9 juli får vi följa Anna Nyström till jordens yttersta gräns.
Anders Fritzson har följt sin mormors faster i spåren och funnit ett
missionärsöde vid förra sekelskiftet.
Jimmy Ginsby, Dan Anderssonsällskapets ordförande, sjunger egna psalmer och
berättar om hur de kommit till i programmet ”När tro vill bli sång” den 16 juli.
Den 23 juli får vi följa med pastor Lasse Levén till bl.a. Otepää i Estland.
Vid slutet av Dan Andersson-veckan, den 6 augusti, får vi tillfälle att lära känna Dans far Adolf
lite närmare genom Lars Rundqvist.
Välkommen till dessa och flera andra spännande
sommarkvällar på Harnäsgården. Hela programmet finns under Mötestillfällen. Bjud gärna med
den som inte upptäckt Harnäsgården tidigare.
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Sommarprogram
2022

En gård öppen för alla!

Mötestillfällen

Juni - Juli

JUNI

JULI

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

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

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

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

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

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.

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 psalmer och berättar hur de blivit till.

Mötestillfällen

Juli - Aug
AUGUSTI

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.

Tag gärna med fikakorgen och njut
av naturen och gemenskapen
efter våra Sommarandakter.
Efter lördagkvällarnas program
ordnas servering.

Lördag 6 augusti kl. 19.00
SOMMARKVÄLL vid Hillen.
”Adolf Anderssons liv”
Föredrag av Lars Rundqvist, Smedjebacken, om Dan
Anderssons far Adolf,
folkskollärare, Finnmarksapostel 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.

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 Harnäsgården 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 sommar. Passa på att prata, utbyta odlingserfarenheter 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 Hillen, Öppen Gård eller när som helst när du har tid och lust!

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.

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!

VÄLKOMNA!

Arr. Högbergskyrkans församling och
Högbergskyrkans Unga
Besöksadresser:

HÖGBERGSKYRKAN

Södra Järnvägsgatan 29, LUDVIKA
Tel. 0240-158 87, ungdomsexp. 801 40

Kultur- och studieverksamhet
sker i samarbete med
Studieförbundet Bilda.

HARNÄSGÅRDEN
Badstigen 10, LUDVIKA
www.högbergskyrkan.se

Mötestillfällen
Augusti ~ September i Högbergskyrkan
Söndag 14 augusti kl. 18.00
KONFERENSGUDSTJÄNST digitalt
från Equmeniakyrkans kyrkokonferens
i Vårgårda

Tisdag 30 augusti kl. 10.00
LÄSARGRUPP
Lördag 3 september
GEMENSKAPSDAG
Mer information kommer senare.
Samtal och lunch under dagen.

Söndag 21 augusti kl.11.00
GUDSTJÄNST
Sara Klintemyr. Sång av Resonans.

Söndag 4 september kl. 11.00
SAMLINGSGUDSTJÄNST
Sara Klintemyr. Nattvard.
Sång av Kören.

Söndag 28 augusti kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Sara Klintemyr. Sång av Varianterna.

Församlingsinformation

Du som vill att jag ska finnas,
Du som vet at jag är jag –
Du förstår mitt hjärtas längtan
och är hos mig natt och dag.
Din är jag och all din kärlek
får jag varje andetag.

Styrelsen sammanträder
Onsdag		15 juni kl. 19.00
Onsdag		17 aug kl. 19.00
Semester
Sara Klintemyr: 4 juli – 7 augusti

		

Margareta Melin

Under Saras semester gäller följande jourlista vid akuta församlingsärenden:
v.27 4/7-10/7
Anders Källgren
070-488 7700
v.28 11/7-17/7
Laila Hanberg
070-367 7697
v.29 18/7-24/7
Bengt Erik Larsson 070-558 1911
v.30 25/7–31/7
Emma Rindeskog
073-672 1670
v.31 1/8–7/8
Helena Facchini
070-649 0702

Gudstjänst från Equmeniakyrkans kyrkokonferens
Equmeniakyrkans årskonferens sker den 10 - 14 augusti. Detta år kan man åter
mötas på plats och mötesplatsen är Vårgårda. En del av de förhandlingar som sker
kommer att hållas digitalt men gudstjänster och samlingar sker på plats och kan
följas digitalt.
Söndagen den 14 augusti delar vi gudstjänstgemenskapen digitalt i Högbergskyrkan med hela Equmeniakyrkan. Klockan 18 möts vi i Högbergskyrkans församlingssal och får där delta i Ordinationsgudstjänsten då nya pastorer och diakoner avskiljs för sina uppdrag. Predikar i gudstjänsten gör biträdande kyrkoledare Karin
Wiborn. Denna samling är vår enda gudstjänst den här söndagen.
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Världen och Afrika i Ukraina krigets skugga
Hela världen påverkas av kriget i Ukraina.
Matpriser, bränslepriser och andra priser på nödvändiga produkter ökar i hela
världen. Nyss kom nyheten att matpriserna i Sverige ökar med rekordfart och nu
noteras en ökning med 25 %. I vår del av världen har vi större utrymme för att
klara av de höjda priserna än vad människor i många andra delar av världen har.
Vi fortsätter att äta oss mätta, vi fortsätter att köra bil och åka buss.
I Afrika blev det stora problem för folket främst i storstäderna, som redan innan
kriget hade svårt få tillräckligt med mat. I Kinshasa har matpriserna ökat med 50
– 100 % efter att kriget i Ukraina bröt ut. Bränslet har ökat i pris och folk har svårt
att äta sig mätta och många får gå långa sträckor morgon och kväll, då de inte
har råd att betala bussen. Prisökningar i Sverige är avsevärt lägre än ökningarna i
Kongo och andra afrikanska länder.
Antalet undernärda barn har ökat markant i Kinshasa.
Vi har ju sen många år en kontaktperson i Kinshasa, läkaren
Adolphe, som är ansvarig för sjukhuset Luyindu i ett fattigt område. Sjukhuset har tidigare haft vissa möjligheter att hjälpa undernärda barn i området och i början av detta år fick Adolphe en
ansökan beviljad, för ett nutritionsprojekt, riktat till undernärda
barn. Finansieringen kommer via Equmeniakyrkans ”Hälsa för alla
i Kongo”, som vi i Högbergskyrkan bidrar till och som vi beslutat
om fortsatt stöd till under 2022. Antalet barn har nu, efter att kriget i Ukraina
bröt ut, blivit många gånger fler än innan kriget. Projektet pågår nu.
Vårt bidrag gör skillnad för barn i Kinshasa. Vårt bidrag är till stor hjälp för föräldrar till undernärda barn och deras tacksamhet, förmedlad via läkaren Adolphe,
är stor!

Vår vänförsamling i Otepää
I församlingens årsmöte den 12 februari i år, beslutades om fortsatt stöd till vänförsamlingen i Otepää. Vi rapporterade ett behov av att titta närmare på vad vårt
stöd skall gå till. Missionskommittén och Styrelsen har därefter haft kontakt med
det nya pastorsparet, Rita och Tõnu Paju, dels via Anders Källgren, men även via
Helena Facchini, som kommunicerar med dem på finska!
Vår gemensamma syn är att vi bör stärka vår relation med
församlingen i Otepää. Ett första steg i detta är att vi inbjudit pastorsparet till Ludvika. De kommer att besöka oss
den 17 – 18 sept. Avsätt den tiden i din almanacka, för en
intressant helg kring Otepää och vår relation med församlingen där!
Varmt tack till er alla, för stöd i form av förböner och ekonomiska gåvor till
hälsovård i Kongo och vänförsamlingen i Otepää, Estland!
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Sommarprogram på Vikarbygården
Ingen sommarpastor finns på plats på Vikarbygården
men styrelsens ordförande, Eva Reithner kommer att
ta ansvar för alla söndagsgudstjänster. Den sista gudstjänsten, Vikarbydagen den 14 augusti, medverkar
sångare från Orsa. Göran Sundqvist predikar. Han är
pastor i den församlingen.
Torsdagskvällarna, från 30 juni t.o.m. 11 augusti, bjuder på mycket musik med
flera medverkande; Anders Soldh, Lydia Lithells döttrar sjunger sin mors sånger,
Hope Espe Bizimungu och en grupp musiker från Afrika, Sture Lundqvist återkommer med Rune Lindströms Himlaspelet, körsångare från Gustafs under ledning av
Minna Heimo och en konsert med unga Suzukimusiker finns med i programmet. Ett
program kommer senare att sättas upp i Högbergskyrkan och på Harnäsgården.
Alla är varmt välkomna, en torsdagskväll eller en söndagsgudstjänst!

Sommar och läger – ett ämne för bön
Under sommaren upphör de ordinarie barn- och ungdomsgruppernas verksamhet. Däremot inbjuds till möjligheten att få en minnesrik lägerupplevelse. Här
några läger som HKU:s barn och ungdomar kan delta på.
Scoutläger med namnet H2O med scouter från olika kårer i Dalarna. Lägret hålls
på Skoglundsgården i Enviken den 11 - 15 juni.
Tonårsläger Snack(s) på Ensro den 3-6 augusti.
Kristendomsskola på Sjövik där Lars Bronsveld deltar, den 27 juni – 9 juli.
Konfirmationsläger steg 2 på Klintagården där Nelly Rindeskog deltar.
PULS på Harnäsgården med start den 19 juni kl. 18 och sedan varannan söndag.
En timmes aktivitet och sedan fika, som var och en tar med, och avslutningsvis
en andakt kl. 20. Sista samlingen blir 14 augusti.
”Öppen Gård” för alla åldrar på Harnäsgården varje onsdag mellan den 28 juni
och den 3 augusti.
Sommarjobb kommer två av HKU:s ungdomar, Lars Bronsveld och Albin Baudou,
att ha via kommunens verksamhet, förlagt till Harnäsgården under tre veckor.
Några av dagarna blir förlagda till scoutlägret.
Kom ihåg våra barn och ungdomar i dina böner under sommarens alla verksamheter.
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Ändringar i programmet kan läsas på: www.högbergskyrkan.se

HKU ~ Högbergskyrkans Unga
Öppen Gård
Onsdagskvällarnas ”Öppen Gård” på Harnäsgården är ett fint tillfälle för alla
åldrar att träffas utomhus, hålla avstånd, gå en tipspromenad, spela boll eller
boule och andra utespel, ha en andakt och framförallt dela gemenskap med
varandra. Under kvällen serverar vi fika och viss försäljning av frysta pajer/
pizzor, glass och läsk. Nya grillen kommer ofta att vara tänd.
Vi hoppas på varma, sköna och regnfria
onsdagskvällar på Harnäsgården.
Start 29 juni och avslutas 3 augusti.
Samling kl. 18.30 – ca 21.00.
Den 10 augusti inbjuder HKU till
medlemsmöte på samma starttid.
Alla är välkomna till Öppen Gård!

Höstens terminsstarter för HKU:s alla grupper är vecka 35.
Scout 29/8, Fredax 2/9 och Söndagstimmen 4/9.
För mer info: www.högbergskyrkan.se
Epost (HKU): hku@hogbergskyrkan.se
(Scout): scout@hogbergskyrkan.se

HKU

~ Högbergskyrkans Unga - en del av

