
MÖTESPLATS
KONTAKTBLAD

September - November 2022
Nr 3 – Årg. 27

Ryatriptyken i Andaktsrummet med den cirkelformade jorden i universum,
varöver treenighetens trianglar svävar.

Jag tror på en Gud, en enda,
en konstnär som målar liv.
Så tar han ett ord och formar
en evighet inuti

Jag tror på en Gud. en enda,
ett gudabarn, mänskoson.
Med kärleken vill han öppna 
en evighet inifrån.

Jag tror på en Gud, en enda,
en Ande, mysterium
som andas i evigheten
och öppnar mitt inre rum.

 Tomas Boström, PoS 794



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
Instagram: hogbergskyrkan

Till er tjänst

”Vi finns till för er. Tag gärna kontakt 
med Sara Klintemyr för personligt sam-
tal. 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”.

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

Omringa oss med kärlek när vi färdas in i denna dag.
Fyll oss över bristningsgränsen 
så att vi var vi än går får utstråla din kärlek
och värma hjärtat hos dem vars liv vi får beröra.
Välsigna dem och välsigna oss.
    (Keltisk bön)

Överlåtelsebön
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Samtalets olika former

Relationen som vi kan läsa om i bibeln mellan Jesus och Fadern (Gud) är något 
speciellt och som jag tänkt en del på. Det är en relation som är ständigt pågå-
ende, i dialog för att söka vägar i olika situationer för bästa möjliga väg framåt. 
En innerlighet att dela omsorg, kärlek och vånda.

Så tänker jag att detta är något som också vi har i relation till Jesus. Samtalet, 
dialogen, där vi får dela och lyssna. Att dela våra tankar, känslor och upplevelser 
av den väg vi befinner oss på. Det är detta som jag tänker är bön.

Jag har mött många, under flera år, som uttryckt att det är svårt att be, att det 
inte blir av eller känslan av att vara en dålig bedjare. Att bönen kan upplevas som 
ett krav snarare än en tillgång. Till dig som känner så vill jag uppmuntra dig att 
fundera över vad du tänker att bön är. Hur ser bön ut för dig? Många gånger har 
jag efter att ha pratat med personerna märkt att de ber mer än de tänkt sig. Men 
att bönen tagit andra uttryck. Kanske småpratar du med Gud på en promenad, i 
trädgården, vid spisen eller sänder bönesuckar under dagen när det finns behov. 
Tänker du på det som bön? Att leva med en förväntan och medvetenhet om Guds 
närvaro hos oss och bjuda in honom att dela våra tankar, känslor, funderingar och 
det som sker med, i och runt omkring oss.

Kanske passar det för dig att skriva din bön, måla eller på andra kreativa sätt ut-
trycka dig. Gud har lagt ned olika uttryckssätt i oss och möter oss som vi är, som 
de vi är skapade till. I varje Mötesplats finns en överlåtelsebön, kanske passar det 
för dig att be den regelbundet (vad det nu är för dig) eller så har du redan någon 
skriven bön att använda eller så vill du formulera dig fritt med dina egna ord. 
Dessutom finns Psaltaren i Bibeln som en hel bönbok där alla känslor får utrymme, 
böner vi kan använda som de är eller låta oss inspireras av. Det ena sättet behöver 
inte heller utesluta något annat. I olika perioder ser det olika ut och för olika da-
gar. Tillsammans kan vi hjälpas åt att upptäcka mer av vad bön är och kan vara.

       /Pastor Sara

Andakt
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Språkcafé – nu möts vi igen
Första torsdagen i september öppnades kyrkdörrarna åter för 
alla som behöver eller bara vill träna och prata svenska med 
andra svensktalande. Vi hoppas att våra nysvenskar och nyvun-
na vänner med ursprung i bl.a.  Eritrea, Afghanistan, Indien, 
Kina, Colombia, Peru och Pakistan kommer tillbaka och vill 
träna att prata och förstå svenska. Kanske vi också får pricka in 
nya länder på vår världskarta t.ex. Ukraina.

Naturligtvis fikar vi tillsammans men spelar också spel eller samtalar om våra 
olika länder och livssituationer. Under en del av våra två timmar har vi ”under-
visning” då vi går igenom sådant man kan behöva känna till om Sveriges geografi, 
kultur, samhälle och språk.

I höst blir det säkert också prat om 
valet och om resultatet av odlingar-
na i pallkragarna på Harnäsgården. 
Framför allt har vi roligt tillsammans 
och ett ömsesidigt utbyte av gemen-
skapen mellan nysvenskar och gam-
melsvenskar!

Blir du nyfiken eller får lust att vara med så titta in i kyrkan någon torsdag mellan 
kl. 16.30 – 18.30.

Besök från vänförsamlingen i Otepää
Helgen 17-18 september får Högbergskyrkan besök 
från vår vänförsamling i Otepää. Pastorsparet Tõnu 
och Riita Paju kommer och delar gemenskapen med 
oss.

Tõnu började som pastor i församlingen förra året 
och har tagit tag i mycket arbete i Otepää.  Det ska 
bli intressant och spännande att få mer information om hur arbetet fortskrider. 
Språket är ju ett litet hinder i det goda samtalet men vi får även denna gång tolk-
ningshjälp av Aarne Loogna från Leksand.

Vi samlas på lördagen kl. 16-18 för gemenskap och 
information. Gudstjänsten på söndag firar vi tillsam-
mans då vi med Aarnes hjälp får lyssna till Tõnus pre-
dikan. 

Kom och var med oss denna helg! Vi är många som har 
besökt Otepää. Tõnu visar säkert en hel del bilder från hur de har det just nu.



5

Öppen kyrka – en stund av stillhet
Från onsdag 7 september kl. 16 – 18  välkomnas alla till ”Öppen 
kyrka”. Du kommer och går när du vill under de två timmarna. Du 
bjuds på en stund för och med stillhet. Tid för stillhet, ljuständ-
ning och tid med dig själv och Gud. Stilla musik välkomnar dig in 
i kyrkorummet. Du är välkommen om du är trogen kyrkobesökare 
eller aldrig varit i Högbergskyrkan tidigare.

Två kyrkvärdar finns till hands vid frågor. Det 
är möjligt att få kontakt med pastor Sara 
Klintemyr. Tanken är att erbjuda en stund av 
stillhet mitt i vardagen utan krav och förvänt-
ningar på vare sig ord eller aktivitet.  En stund 
som kan bli till en stilla kraftkälla.

Välkommen på arbetsgemenskap!
Så är sommaren på Harnäsgården över för denna gång och det är många som 
glatt sig över att få besöka gården och våra samlingar precis som innan pande-
min.

Vi har en jättefin gård och det krävs en hel del arbete för att fortsätta hålla den 
i gott skick. Fastighetskommittén bjuder därför in till arbetsgemenskap under 
några onsdagar. Vi startar kl 18.30 och jobbar på tills mörkret sätter stopp.

Det finns många olika arbetsuppgifter, både inomhus och utomhus. Exempel 
på arbetsuppgifter är målning, slyröjning, justering av bryggan, reparation av 
tipstavlor, kontroll av radiatorer, rengöring/utbyte av armaturer och reparation 
av vedbodens tak. Listan kan fyllas på efterhand.

Lördagen 8 oktober från kl.9.00
inbjuder vi till en större Arbetsdag
på Harnäsgården.

Glöm inte att ta med lite fika!
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Mötestillfällen   September - Oktober

SEPTEMBER
Lördag 3 september kl. 14.00
GEMENSKAPSDAG på Harnäsgården.
Samtal, gemenskap och fika.
 
Söndag 4 september kl. 11.00
GUDSTJÄNST med nattvard.
Sara Klintemyr. Sång av Kören.

Söndag 11 september kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Sara Klintemyr.
Sång av Maria Reinered.

Tisdag 13 september kl. 10.00
LÄSARGRUPP 
Vi läser, samtalar och avslutar
Johannesevangeliet.

Lördag 17 september kl. 16.00
GEMENSKAPSEFTERMIDDAG
Med gäster från Otepää.

Söndag 18 september 
kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Tõnu Paju. Sång av Resonans.

Söndag 25 september kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Margareta Kristensson.
Sång av Ingela Vestbro.

Tisdag 27 september kl. 10.00
LÄSARGRUPP
”Blicken på Jesus” i ord och bild.

OKTOBER
Söndag 2 oktober kl. 11.00
GUDSTJÄNST med nattvard.
Sara Klintemyr.
Sång av Kören.

Söndag 9 oktober kl. 11.00
GUDSTJÄNST med alla åldrar.
Sara Klintemyr.
Insamling till Equmenia.

Tisdag 11 oktober kl. 10.00
LÄSARGRUPP
Välkommen med att samtala eller 
lyssna!

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

Söndag 23 oktober kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Sara Klintemyr.
Sång av Ingela Vestbro.

Tisdag 25 oktober kl. 10.00
LÄSARGRUPP
Öppen för alla att vara med.

Söndag 30 oktober kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Jan Åberg.
Sång av Varianterna.  
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Mötestillfällen   November - December

NOVEMBER
Söndag 6 november kl. 11.00
ALLHELGONAGUDSTJÄNST
med ljuständning och nattvard.
Sara Klintemyr. Sång av Kören. 

Tisdag 8 november kl. 10.00
LÄSARGRUPP
Kom och läs bibeln tillsammans! 

Lördag 12 november kl. 15-21
HKU:s sportdag med tacofest.
Se separat affisch.

Söndag 13 november kl. 11.00
GUDSTJÄNST 
Rune Andreasson.
Sång av Hanna och Stina.

Söndag 20 november kl. 11.00
GUDSTJÄNST med alla åldrar.
Scouter och ledarna
med Sara Klintemyr.
Sång av Ingela Vestbro.

Tisdag 22 november kl. 10.00
LÄSARGRUPP
Vi möts för samtal runt en bibelbok. 

Söndag 27 november kl. 11.00 
ADVENTSGUDSTJÄNST 
Sara Klintemyr.
Sång av Församlingens sångare.

DECEMBER

Söndag 4 december kl. 11.00
GUDSTJÄNST med nattvard.
Sara Klintemyr.
Sång av Resonans.

Tisdag 6/12 kl. 10.00
LÄSARGRUPP
Välkommen med!

Bönesamlingar
Varje torsdag kl. 10.30 - 11.00 är du
välkommen till en stund i stillhet och 
bön i Högbergskyrkan.

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



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

Kyrkskjuts
Behöver Du hjälp med att komma till 
Högbergskyrkan på söndagens guds-
tjänst är det bara att ringa söndag kl. 
10-10.15 och Du blir hämtad vid ditt 
hem. Telefon 0240-801 40.
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Kulturella program hos hyresgäster i Högbergskyrkan 

Västerbergslagens Humanistiska förening, Ludvika Musiksällskap och föreningen 
”Dans och Folkton” är några av höstens hyresgäster i Högbergskyrkan. Många 
upplevelserika kvällar sker i Högbergskyrkan. Alla är välkomna att lyssna till de 
öppna arrangemangen mot en entréavgift.

Humanistiska föreningen inbjuder till fyra föreläsningar med tema Stad och Land, 
Demokrati, Werner Aspenström i ord och ton samt livet i Sverige under andra 
världskriget.

Ludvika Musiksällskap bjuder in till konsert med musiker ur Dalasinfoniettan.
På kvällen 1:a advent arrangeras en konsert av ”Dans och Folkton” med den 
kända folkmusiksångerskan Malin Foxdal.

Vid dessa tillfällen kommer många som inte annars besöker vår kyrka. Det är en 
glädje att Högbergskyrkan får ta emot många olika besökare. Vi som hör hemma 
i kyrkan, och går på dessa arrangemang, får också en särskild uppgift att möta 
människor så att de känner sig välkomna tillbaka till Högbergskyrkan i andra sam-
manhang. Detta kan vara en del i att uppfylla vår församlings vision.

Gudomliga ljus

Gudomliga ljus i mitt hjärta,
genomlys min tanke,

min känsla min handling.
   

Kärnord av
Margareta Melin

Bön för Apg 29
Du kan här i Mötesplats läsa om Ellens spännande resa till Ecuador och arbete 
med Apg 29 under hösten. Ett viktigt uppdrag för ungdomar från olika platser i 
världen. 
Du kan ge ditt stöd till Ellen, övriga ungdomar och arbetet i Apg 29 genom dina 
böner. Tänk på, prata om och be för Ellen under hennes månader i Ecuador.

Natursten från kärnordsvandring
på Stora Sköndal.

              Foto: Lars Rindeskog
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Apg 29 – Att formas till en Jesu lärjunge och 
att forma andra 
 
Vad är Apg 29? 
Sedan 18 år tillbaka har Equmeniakyrkan ordnat en lärjungaskola, missionsskola 
och ledarskola för ungdomar från olika kulturer. Till hösten kommer ett 30-tal 
ungdomar, varav 12 svenskar att resa till Ecuador för att få vara med och delta i 
“nästa kapitel av Apostlagärningarna.”  

Vad kommer vi göra? 
Resan i höst kommer att gå till Ecuador där vi kommer att 
tillbringa 3 månader (2/9-28/11). Vi kommer att bo och 
spendera den största delen av vistelsen i Ecuadors huvudstad 
Quito. Dagarna på basen kommer att vara fyllda med gemen-
skap, undervisning, workshops, mat, lekar, andakter mm. På 
helgerna kommer vi att ingå i ett team som har en ”hemför-
samling” i någon av de lokala församlingarna. Där kommer 
vi få lära känna församlingen och komma nära en ecuadori-
ansk familjs vardag. Var tredje vecka kommer vi dessutom 
att ha s.k. praktikveckor. Under praktikveckorna kommer vi 
att besöka tre andra delar av Ecuador. En vecka reser vi till 
djungelregionen, en vecka spenderas på kusten och en vecka 
tillbringas i bergsbyarna bland vulkantoppar.  
Utöver de tre månaderna i Ecuador kommer vi även ha en för- och efterkurs. 
Under förkursen (23/8-25/8) får vi bland annat information om resan, lär oss om 
kulturförståelse och lär känna varandra. Efterkursen (6/12-9/12) är till för ut-
värdering och uppföljning av resan. Då får vi tid att reflektera över de upplevelser 
som vi har haft. 
 
Varför sökte jag? 
Jag tyckte att resan verkade så spännande! Möjligheten till 
att utveckla sig själv, både som människa och i sin tro. Jäm-
föra hur kristendomen kan se olika ut beroende på vilken 
del av världen man är ifrån. Testa att leva ett liv i enkelhet 
utan alla privilegier jag har som är uppväxt i Sverige. Detta 
är en resa som bara går att ångra om man avstår från att 
genomföra den. Jag blev antagen och tackade ja! Självklart 
är det lite läskigt, jag känner ingen annan och ska lämna 
både familj och vänner. Men jag väljer att se det som en ut-
maning där jag kommer lära mig massor om tro, kultur och 
ett liv i enkelhet. Dessutom kommer jag träffa nya kompi-
sar från hela världen som jag hoppas att jag kommer hålla 
kontakt med i hela mitt liv! 
        /Ellen Tuomi
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”Låt ditt rike bryta fram i vår tid”

Kyrkokonferensens gudstjänst lördag kväll den 13 au-
gusti avslutas med möjlighet till förbön, tändning av 
böneljus och skrivande av böneämnen. I gudstjänsten 
hade hemkomna missionärer välkomnats och utresan-
de hade presenterats – båda grupperna fick del av våra 
förböner. Under avslutningen sjöng gudstjänstdelta-
garna stilla lovsånger under tiden som en vandring till 
böneplatser och ljusbärare pågick. 

Årets förhandlingar är avslutade. Beslut har tagits, 
budget har fastställts, en Verksamhetsplan för två år 
är accepterad, ledamöter i Kyrkostyrelsen är invalda 
och många andra frågor har diskuterats under några 
intensiva dagar. Först i form av digitala möten och därefter fysiska möten i Vår-
gårda. Från vår församling fanns fyra medlemmar på plats. Två ombud, vår pastor 
i sitt uppdrag som sekreterare och en annan medlem. Glädjen i att åter få samlas 
och mötas var tydlig. Inte sedan 2019 har vi mötts i verkligheten till kyrkokonfe-
rens. Det är feststämning i Vårgårda! 

Låt ditt rike bryta fram i vår tid – en bön och en önskan uttalad inom Equmenia-
kyrkan och dess medlemmar under konferensdagarna. I konferensens förhand-
lingar, i samtal mellan närvarande i pauser, vid måltider och vid möten på tu man 
hand, fick denna önskan olika uttryck.

Kommer då det kommande året att bidra till att Guds rike bryter fram, i Ludvika, 
i Sverige och i världen? Inte alla deltagare i konferensen är övertygade om detta! 
Många hade önskat tydligare beslut, ”ville mera” än vad som uttalades. Mångas 
önskan var att Equmeniakyrkan skulle bli tydligare i sin roll som kyrka i världen, i 
samarbete och i gemenskap med världens alla kristna. 

Vi kan vara överens om att vi är på väg, att vi är på vandring och att vi har en 
sträcka kvar att vandra. Det är ”vi” som vandrar, inte ”de”. Inte bara tjänste-
män, ordinerade pastorer, diakoner, inte bara ungdomsledare eller missionärer 
har uppdraget! Nej, det är något vi gör tillsammans, vandrar i världen, som ett 
uttryck för Guds rike och kärlek!

Vi i Högbergskyrkan stapplar vidare, här, i Estland och i Kongo. Vi stapplar tillsam-
mans med kristna i de två länder, där kyrkor får del av våra bidrag och förböner 
och vi får del av deras förböner. 

”Låt ditt rike bryta fram i vår tid”!
      /Agneta Lillqvist Bennstam
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Sommaren på Harnäsgården

Öppen Gård
Under sommarens 6 välbesökta samlingar på 
onsdagskvällarna har gemenskapen över gene-
rationsgränser fått blomstra.
Tipspromenader, fikagemenskap, glass, andakt 
och lek har stått på programmet.
Vi minns med glädje de fina kvällarna.

PULS
Ett glatt gäng på 5-8 personer har samlats var-
annan söndag kväll för att höja pulsen en stund 
genom bl.a. fotboll, volleyboll, ultimate-fris-
bee mm. Kvällarna innehöll även bad, eget fika 
och någon som delade ett ord på vägen.

Sommaren på scoutläger
15 scouter från Ludvika tillbringade 5 omväxlande väderdagar utanför Enviken 
tillsammans med många andra Equmeniascouter från spridda platser i Dalarna.



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

För mer info: www.högbergskyrkan.se
Epost (HKU): hku@hogbergskyrkan.se     (Scout): scout@hogbergskyrkan.se

HKU ~ Högbergskyrkans Unga - en del av

HKU ~ Högbergskyrkans Unga
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
Sept-Okt på Harnäsgården.
Höststart 29 augusti.
Kontakt:
Maggan Hultgren, 073-97 87 381
Mathilda Lund, 070-619 66 45.

Söndagstimmen
För alla yngre barn.
Söndag kl. 11.00 under gudstjänsttid.
Höststart 4 september.
Kontakt:
Ingrid Jonasson, 076-407 25 06.

Fredax
Tonårskväll för alla unga i åk 7 och 
uppåt.
Träffas fredagkvällar kl. 19.00 -
Höststart 2 september.
Kontakt:
Magnuz Hedenbo, 070-569 06 59.


