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Din skönhet som i vintern bor, du ger till oss som gåva.
Din rikedom i kärlek stor vill jag i vintern lova,
för frostens träd och höstens säd som sover nu i jorden,
Guds vintertid i Norden

Din vintersol på trampad stig, din tunga vinterdimma,
i allt du kommer nära mig och låter godhet glimma.
Din långa natt ger vilans skatt åt mänskan och naturen,
åt växterna och djuren. 

Så lär mig glädjas vinterns tid, att du oss vila låter.
Låt vinterns skönhet och dess frid vårt hjärta föra åter
till dig, vår Gud, som vinterns skrud nu ger på nytt till världen,
till sjö och skog och gärden. 
 (Christian Braw, Ps 942 ~ Psalmer i 2000-talet)



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

Kärlekens Gud, 
Vi tackar dig för din outtröttliga kärlek och omsorg om oss. 
Hjälp oss att sjunga försoningens sånger. 
Öppna och vidga våra hjärtan så att vi kan ta emot din kärlek 
och sprida din medkänsla vidare till hela den mänskliga familjen. 
Vi ber i Jesu namn. Amen.

(Bön hämtad från Böneveckan för Kristen enhet 2023, Sveriges Kristna Råd)

Överlåtelsebön

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



3

Andakt
Pusselbitar

För ett antal år sen upptäckte jag omkring jultid det rogivande i att lägga pussel. 
Att öppna asken med små bitar, där alla verkar se likadana ut. Leta i lådan genom 
att röra med handen för att hitta bitar av en speciell sort. Granska övergripande 
och sen försöka hitta några bitar som passar ihop. Det kan verka omöjligt, och 
oftast lagom till att jag bestämmer mig för att gå vidare och göra något annat 
lossnar det och bitar faller på plats.

Tiden flyger iväg. Känslan kan vara att 
bara enstaka bitar lagts dit. Men när 
jag zoomar ut blicken från det området 
jag fokuserat på kan jag se att mer har 
hänt än jag först trodde. Hålrummet har 
fyllts på eller en bild börjar träda fram. 
Det är inte längre bara nyanser av blått, 
grått, svart eller någon annan färg utan 
alla skiftningar av nyanser är delar av en 
större bild. 

Jag tänker att precis som att pusselbitar hör ihop så hör vi ihop med varandra, 
tillsammans som människor över hela vår värld är vi del av en enda mänsklighet. 

Det som vi får påminnas om i nattvarden och i julens budskap. Gud kom till vår 
jord för en mänsklighet och att möta oss både enskilt och tillsammans. Vi ser 
olika delar av Gud och ibland tänker jag att det är som att vi alla har olika pus-
selbitar av Gud.

Tillsammans kan vi se mer och upptäcka mer. Lägga samman våra bitar och zooma 
ut för att se en större bild. En bild som vi genom hela livet får fortsätta utforska 
i enskild bön och i gemenskap med varandra.

Vad ser du av Gud i ditt liv? Hur skulle du beskriva Gud? Vad har du upplevt av 
Gud senaste tiden?

 /Pastor Sara Klintemyr

Foto: Tomas Hultgren
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Besök en annan gudstjänst under julhelgen
Julen är kyrkans stora högtid då vi gärna går till kyrkan på gudstjänster och sjung-
er våra älskade julsånger.

I Högbergskyrkan välkomnar vi julen med extra 
mycket gemensam sång och körsång i gudstjänsten 
den fjärde advent. På julaftons förmiddag blir det 
samling vid krubban som inledning på vars och ens 
eget julfirande. Nästa gudstjänst i Högbergskyrkans 
församling blir Nyårsdagen kl. 18.00. En kvällsguds-
tjänst då du kan boka kyrkskjuts precis som vanligt.
Ring kl. 17.00 och beställ hämtning. Någon sitter vid telefonen och väntar.

Juldagens gudstjänst kan du passa på att fira tillsammans med våra katolska vän-
ner som inbjuder till juldagsmässa i Högbergskyrkan kl. 16.00. Ta tillfället i akt 
att besöka mässan och möt vännerna som firar gudstjänst under hela året, varan-
nan söndag, i vår kyrka. Katolska församlingen välkomnar alla att delta.

I Ludvika Ulrika kyrka kan du fira julnattsmässa på julafton kl. 23.30. En oftast 
välbesökt och uppskattad avslutning på julafton. I övrigt finns julotta i många kyr-
kor, högmässa på juldagens förmiddag i någon kyrka och flera fina julgudstjänster 
i TV.

Önskar att du finner den gudstjänst som för dig gör julen till en varm och glad 
högtid där Jesusbarnets ankomst firas.

Internationell Missionshelg
Vår gäst under den Internationella insamlingsperioden är Karin Wiborn. 
Hon besöker oss i Högbergskyrkan den 14 – 15 januari 2023.

Karin avskildes till pastor inom Svenska Baptistsamfundet 
1984 och hade sin första tjänstgöring i Centrumkyrkan, Far-
sta. Karin tillhör fortfarande den församlingen och är scoutle-
dare, något som ger henne energi och glädje. Hon har tidigare 
tjänstgjort som missionsföreståndare för Svenska Baptistsam-
fundet och generalsekreterare för Sveriges Kristna Råd. Dessa 
erfarenheter är värdefulla i hennes nuvarande tjänst, Biträ-
dande kyrkoledare för Equmeniakyrkan, som hon valdes till i 
Kyrkokonferensen 2020. 

Du som vill ställa frågor till Karin, är välkommen att sända dem till Missionskom-
mittén innan besöket eller i samband med besöket. Vid missionssamlingen på 
lördagen är andra församlingar i Dalarna inbjudna. Det blir en enkel servering.

/Agneta Lillqvist Bennstam

Foto: Peter Hoelstad
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Läsargruppen

Varannan vecka möts läsargruppen i Högbergskyrkan. Vi 
är oftast 5-7 deltagare som har ambitionen att fördjupa 
oss i Guds ord. Vare sig man är en ny kristen eller gammal 
kristen, som läst bibeln länge så är det ju faktiskt så att 
läsningen ständigt ger oss nya insikter om vem Gud är och vad han vill. Bibelordet 
är ju inspirerat av Gud och har därför en unik kraft i sig. Det stora värdet av att 
studera ordet tillsammans i vår grupp är att vi kan dela våra erfarenheter med 
varandra. Ibland känner man igen sig men får väldigt ofta en djupare insikt genom 
det som andra berättar. Det viktigaste är inte att bli bibelsprängd teolog utan att 
kunskapen förflyttar sig från hjärnan till hjärtat och leder till en växande tro och 
tillit. /Gunnar Jorendal

Läsargruppen välkomnar alla nya deltagare! Samling varannan tisdag kl. 10-12.
Datum finns under Mötestillfällen. Varmt välkommen!

Färsk ögonblicksbild från missionsarbete i Thailand
EQ kvinna stödjer genom Fadderbarns programmet elever som inte har möjlighet 
till skolgång i sina hembyar. Vi besökte elevhemmen i Mae Sariang, Sob Moi och 
Sible. Vi fick åka på slingriga vägar för att komma fram.

Livet på elevhemmen är enkelt. Eleverna 
får tvätta sina egna kläder för hand, de 
turas om att hjälpa till i köket och hålla 
rent runt omkring. De  äldre barnen får 
turas om att leda morgon- och kvällsan-
dakter. Bibelläsning och kristna sånger 
sjungs både i små grupper och alla till-
sammans.

Skolgång tas inte för givet så det är ett 
privilegium att få vara med. Det finns hemlängtan men samtidigt betyder boendet 
i elevhemmen att man får varje dag frukost, lunch och kvällsmat, vilket inte är 
självklart när de bor hemma. En del av eleverna har inte lärt sig ta hand om sin 
personliga hygien dagligen så det är också något de få lära sig. Att vara ren är 
viktigt både för hälsan och socialt umgänge med andra.

Pojkar och flickor har separata sovrum och de är mycket enkla. Alla pojkar i ett 
rum och alla flickor i det andra. Det traditionella gamla livet möter ständigt nya 
utmaningar inte minst med den digitala världen genom mobiler och datorer, som 
också har tagit plats i deras liv.

De som besökte elevhemmen i Norra Thailand 9-20 nov. tillsammans med mig var 
Eva Quist Engström samt Ingvar och Ewa Skeppstedt. 

Med Thailandshälsningar Helena Facchini.

Eleverna i Sible.



Mötestillfällen   Dec - Jan

DECEMBER

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

Tisdag 6 december kl. 10.00 
LÄSARGRUPP
Vi börjar läsa 1 Johannesbrevet.

Söndag 11 december kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Sara Klintemyr. 

Söndag 18 december kl. 11.00
GUDSTJÄNST med julsånger.
Sara Klintemyr.
Sång av Kören.

Julafton 24 december kl. 11.00
JULBÖN runt krubban.
Julens budskap för alla åldrar.
Lars Rydhamn.
Sång av ungdomar.

JANUARI 

Nyårsdagen 1 januari kl. 18.00 
GUDSTJÄNST 
Tomas Magnusson.
Sång av Kjell Jacobsson.
(Även kyrkskjuts)

Söndag 8 januari kl. 11.00 
GUDSTJÄNST med nattvard.
Sara Klintemyr.
Sång av Ingela Vestbro.

INTERNATIONELL MISSIONSHELG
med Karin Wiborn, Equmeniakyrkans 
biträdande kyrkoledare 

Lördag 14 januari kl. 16.00
MISSIONSSAMLING
Information och samtal om 
Equmeniakyrkans internationella 
arbete. 

Söndag 15 januari kl. 11.00 
Internationell Högtidsgudstjänst
Karin Wiborn.
Sång av Stina och Hanna.
Även webbsänd.
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Mötestillfällen   Jan - Feb

Tisdag 17 januari kl. 10.00 
LÄSARGRUPP
Kom och läs 1 Joh. brevet.

Söndag 22 januari kl. 11.00 
GUDSTJÄNST 
Sara Klintemyr.
Sång av Varianterna.

Söndag 29 januari kl. 11.00
GUDSTJÄNST 
Helena Facchini.
Sång av Kören.

Tisdag 31 januari kl. 10.00 
LÄSARGRUPP
Nyfiken på 1 Joh. brevet? Kom!

FEBRUARI

Söndag 5 februari kl. 11.00
GUDSTJÄNST med nattvard.
Sara Klintemyr.
Sång av Ingela Vestbro.

Lördag 11 februari kl. 15.00
Församlingens ÅRSMÖTE

Söndag 12 februari kl. 11.00
HÖGTIDSGUDSTJÄNST
Sara Klintemyr.
Sång av Kören.

Tisdag 14 februari kl. 10.00 
LÄSARGRUPP
Vi läser 1 Joh. brevet.

Söndag 19 februari kl. 11.00
GUDSTJÄNST med alla åldrar.
Sara Klintemyr.

Söndag 26 februari kl. 11.00
GUDSTJÄNST

Sång av Kören.

Tisdag 28 februari kl. 10.00 
LÄSARGRUPP
Välkommen med!

MARS

Söndag 5 mars kl. 11.00 
GUDSTJÄNST
Sara Klintemyr.
Sång av Ingela Vestbro.

7



Församlingens årsmöte
Församlingens medlemmar kallas till årsmöte 

lördagen den 11 februari 2023 kl. 15.00 i Högbergskyrkan.
 

Meddela gärna styrelsen 2 veckor före årsmötet om någon
speciell fråga önskas bli behandlad. 
Varmt välkommen hälsar församlingens styrelse! 

Är du intresserad av någon ny arbetsuppgift eller avsägelse
så meddela valberedningen senast 15 december.
Ingrid Jonasson tel. 076-407 25 06
David Rindeskog tel. 070-579 82 23
Det behöver finnas fler som delar på ansvaret. Tänk efter vad du kan
bidra med i mindre eller större omfattning och anmäl ditt intresse.
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Kyrkskjuts
Behöver Du hjälp med att komma 
till Högbergskyrkan på söndagens 
gudstjänst är det bara att ringa 
söndag kl. 10-10.15 och Du blir 
hämtad vid ditt hem.
Telefon 0240-801 40.

Vänta, vila, vara
Gud, lär mig konsten att vänta,
vänta med uppmärksam själ.
Gud, lär mig vänta helt viss 
om att du mig alltid vill väl. 

Gud, lär mig konsten att vila,
vila i tillit som bär.
Gud, lär mig vila helt viss om
att du mig hjälper just här.

Gud, lär mig konsten att vara,
vara i det som här sker.
Gud lär mig vara helt viss om 
att du mig älskar och ser.
                   (Kerstin Hesslefors Persson)

Kultur- och studieverksamhet 
sker i samarbete med 
Studieförbundet Bilda.

Nyårsgåva
~ ge gärna en extra gåva.

Märk den om du vill att den ska
gå till något speciellt!

Mission, HKU, Harnäsgården,
Mötesplats, verksamhet mm.

Bg 118-4464
Swish 123 419 62 26

Bönesamlingar
Varje torsdag kl. 10.30 - 11.00

är du välkommen
till en stund för stillhet och bön

i Högbergskyrkan.
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Internationella insamlingsperioden
1:a advent 2022 – 31 jan. 2023: 
”Se jag vill bära ditt budskap Herre”

Tillsammans delar vi Guds budskap med en värld i nöd och sprider därmed hopp 
hos våra medmänniskor. Detta är inte enbart teorier för oss i Högbergskyrkan. Vi 
är inbegripna i denna delning av Guds budskap i olika delar av världen. 

Vi deltar i kampen mot ohälsa och sjukdomar i Kongo och vi deltar i evangelisa-
tionsarbetet i Estland. Dessa två uppdrag sker genom två riktade insamlingar, som 
pågår hela året. Dessutom har vi kontakt med baptistsamfundet i Thailand, där 
vår medlem och tidigare pastor, Helena Facchini, arbetat och nyss varit på besök. 
Så har vi också bidragit till den internationella lärjungaskolan Apg29, som under 
hösten pågått i samarbete med den Evangeliska förbundskyrkan i Ecuador och där 
en av våra medlemmar Ellen Tuomi deltagit.

Alla dessa insatser, konkreta deltagande på plats, ekonomiska eller i form av för-
bön är värdefulla. De är värdefulla, inte bara för mottagarna, utan också för oss 
i Högbergskyrkan. Utan de kontakter vi har, skulle vår församling vara fattigare 
och sakna en aspekt av det kristna livet och uppdraget. 

Nu är vår förhoppning att du som läser detta, har en del i vårt internationella 
arbete! Om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss i Missionskommittén 
via undertecknad. 

Tack till alla för deltagande i vårt uppdrag!
Det finns mycket att göra! Du behövs!                       /Agneta Lillqvist Bennstam

Att mötas i hemgrupp
Anita, Helena, Margareta, Britt, Kjell och Gunnar berättar:

”Vi träffas ett par timmar varannan tisdag hemma hos varandra. Vi läser just nu tillsam-
mans Matteusevangeliet och boken ”Guide till Matteusevangeliet” av Daniel Hjort.

Naturligtvis startar vi med fika och därefter berättar vi för varandra hur vi haft det 
sen sist vi sågs. Vi använder en fin talsten som går runt i gruppen så alla får tala till 
punkt.

Vi läser sen högt från Bibeln och boken och samtalar och ställer frågor.

Bönen är en viktig del i gemenskapen. Vi ber med och för varan-
dra och delar det som känns viktigt, både smått och stort. Vi kän-
ner stor tacksamhet över att vi får dela gemenskapen i vår lilla 
grupp – och önskar fler att få uppleva detsamma i en grupp.”

Vill du finnas med i en hemgrupp ta gärna kontakt med Sara 
Klintemyr och/eller några vänner för att starta en grupp.



10

Hösthajk på Harnäsgården

Första lördagen på höstlovet samlades 5 scouter och 
lika många ledare på Harnäsgården för att ha hajk. Haj-
ken inleddes med att alla hjälptes åt att laga lunch. Det 
bjöds på en god grönkålssoppa. Därefter invigdes haj-
ken med att hissa flaggan. Sedan var det såklart dags 
för en lek.

Vi lekte en lek som snabbt fick namnet Evighetsleken. 
Den inleddes med en fotbollsmatch varpå den första scouten att göra mål sprang 
och gömde sig. Då inleddes nästa lek som var Norsk kurragömma. När alla lyckats 
hitta den gömde och var samlade genomfördes leken Knuten. Då, när alla stod i 
ring med hand i hand lektes leken Hinken, som går ut på att INTE välta ett torn 
av hinkar. Varpå scouterna åkte ut sprang de och gömde sig varpå leken Vinken 
påbörjades, och när alla blivit hittade och befann sig i ett långt led börjades le-
ken Bro bro breja. Denna lek delade upp gruppen i två lag, som körde en match 
fotboll med varandra, och så fortlöpte leken.

Man kan tro att alla var trötta efter detta, men efter lite fika (frysrensning), 
hjälptes alla scouter åt att fixa i ordning vedförrådet, lägga slanor på rätt plats, 
dra ris till majbrasan och hugga ved.

Därpå hjälptes scouterna åt att laga middag. På menyn 
stod potatismos och korv. Efter middagen kunde man hitta 
scouter i små grupper som flitigt övade för kvällens höjd-
punkt. Det hade blivit dags för lägerbålet. Vi fick ta del av 
allt från sketcher och rörelsesånger, till flygplanskrascher 
och andakt.

Efter lägerbålet serverades det varm choklad och det blev 
häng framför brasan. Därpå droppade många scouter av 
för en lugn natt hemma. Dock stannade två tappra scou-
ter kvar för att dricka mer 
choklad, spela brädspel och 
till slut krypa ner i sovsäck-
arna – utomhus i tält!

Efter en lång natt med för-
vånansvärt mycket sömn 
återsamlades alla scouter 
igen på Harnäsgården och 
njöt av en god frukost be-
stående av gröt och mack-
or. Sedan var det blandade 
uteaktiviteter varpå det 
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HKU:s årsmöte
Fredag 3 februari 2023 kl. 19.00 i Högbergskyrkan. Välkomna! 

Har du funderingar om nya ledaruppgifter i HKU är du välkommen
att höra av dig ända fram till årsmötet.

Avsägelser behöver meddelas valberedningen senast 8 januari.
Till: Laila Hanberg, 070-367 76 97 eller

Ingrid Jonasson, 076-407 25 06, lisa90dag@gmail.com

Övriga ärenden/förslag meddelas ungdomsrådet senast 8 januari.
Mailadressen hku@hogbergskyrkan.se

kan användas för meddelanden till Ungdomsrådet.

hanns med många varierande aktiviteter. 
Anläggning av nya pallkragar, dogfigth, rivning av tält och 
ännu mer evighetslek var bara ett axplock av de som scou-
terna ägnade sig åt.

Alla hungriga scouter samlades sedan vid elden för att gril-
la korv till lunch. Men just som grillandet skulle sätta igång 
var korven borta och ersatt med ett chiffer… Som tur var 
löstes gåtan, korven återfanns och alla kunde njuta av en 
god lunch. 

Efter lite städning hade helt plötsligt hajken nått sitt slut, vilket avslutades med 
att hala flaggan. 5 trötta, men nöjda scouter åkte hem med rökluktande kläder 
och nya scoutminnen.

/Ida och Olga

”Harnäsgården från ett scoutperspektiv”

En plats med skönhet och visdom
med rep och knopar.
Vi bygger och sågar
snart är det klart.
Yxor som hugger och
knivar som skär.
Harnäs där livet är. 



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
Terminsstart för 2023: 30 januari.
Kontakt:
Maggan Hultgren, 073-97 87 381
Mathilda Lund, 070-619 66 45.

Söndagstimmen
För alla yngre barn.
Söndag kl. 11.00 under gudstjänsttid.
Terminsstart för 2023: 29 januari
Kontakt:
Ingrid Jonasson, 076-407 25 06

HKU ~ Högbergskyrkans Unga

Fredax
Tonårskväll för alla unga i åk 7 och uppåt.
Träffas fredagkvällar kl. 19.00 -
Terminsstart för 2023: 3 februari.
Kontakt:
Magnuz Hedenbo, 070-569 06 59.

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

HKU ~ Högbergskyrkans Unga - en del av

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


