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Som ett sandkorn i en öken,
som en droppe i ett hav,
som en myra i en myrstack
är i vimlet jag.

Hur du orkar bry dig om mig,
det kan jag inte förstå,
men du gör det, och nog är det
skönt att tänka på.

Här i världen finns miljarder
människor av alla slag.
Hur du hittar mig i vimlet,
Gud, det undrar jag.

När jag känner mig förlorad,
ensam, liten, utanför,
viskar något inne i mig:
”Be till Gud, han hör!”
Britt G Hallqvist ur Psalmer i 2000-talet

En kyrka öppen för alla!

www.högbergskyrkan.se

Högbergskyrkans församling

Södra Järnvägsgatan 29
771 35 LUDVIKA
Tel. 0240-158 87,
Ungdomsexp. 0240-801 40
E-post: info@hogbergskyrkan.se
Ordf. Emma Rindeskog, 0240-154 58
Församlingens bankgiro 118-4464,
Swish-nummer: 123 419 62 26
HARNÄSGÅRDEN
Besöksadress: Badstigen 10

Församlingens vision
Guds kärlek, glädje och vilja visar sig
i och genom församlingen
Genom att vi...
- vårdar och har omsorg om andra
- vågar utvecklas och stå upp för sanning
och rättvisa
- växer i vår kristna tro och mognar som
människor
- vinner människor för Kristus och
uppmuntrar till lärjungaskap

Högbergskyrkans församling tillhör:

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

Pastor
Helena Facchini träffas säkrast
onsdag eftermiddag i Högbergskyrkan kl. 14-16.
Exp. tel
Mobiltel

0240-158 87
070-649 07 02

helena.f@hogbergskyrkan.se

Kontaktpersoner i Högbergskyrkan
O
		
O
		

Agneta Lillqvist Bennstam:
tel 070-633 88 44, 841 06
Marianne Arnström:
tel 070-509 24 77, 124 77
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Vårt Nu och framtiden
Sommaren går mot sitt slut och jag hoppas att du haft en skön tid och
tagit del av något som vidgat och kanske utmanat dina tankar om tillvaron; läst en bok eller lyssnat på ett radioprogram.
Själv dras jag till Torgny Lindgrens säregna författarskap. I Norrlands
Akvavit ser Eskil tillbaka på sitt livsverk: “Sköta jordbruket som nu
var nedlagt, bygga bönhuset som nu var rivet, färdigställa den numera
avskaffade vägen till Kedträsk, starta Konsumbutiken som inte fanns
längre, försörja barnen som nu hade övergivit honom, vara ålderman i
byn som nu var avfolkad och öde samt grunda Folkpartiets lokalavdelning som nu var upplöst. Det var med stolthet och tacksamhet som han
i sitt åttiosjätte år såg tillbaka på detta sitt livsverk.”
En tragikomisk beskrivning av avfolkningsbygdens realitet. Men ändå,
rymmer det inte en del visdom? Våra livsverk kan slås sönder över en
natt eller långsamt rinna som sand ur våra händer. Det enda vi vet om
framtiden är att den för med sig förändring. Ingenting blir sig likt.
Tider som varit kommer inte igen. Dagar går inte i repris. Vemodigt?
Kanske det, det beror på hur man ser det. Det kan utmana oss att ta
vara på det NU vi får och lever i. Ta därför vara på det goda mötet i
vardagen. Visa omtänksamhet. Uppmuntra. Upptäck glädjen.
Men det NU vi får bör inte hindra oss från att sträcka oss mot framtiden, att sträva efter att forma det som är gott både för dagen och
morgondagen.
I höst inbjuds du att vara med i spännande samtal om vår församlings
Nu och framtid. Hoppas du vill vara med och tillsammans vara en del
av Guds rike.
Vi ses i kyrkan i höst!

/Emma Rindeskog

Vårt internationella engagemang
Församlingens internationella engagemang fortsätter.
En grupp medlemmar besöker vår vänförsamling i Otepää, Estland, nu i
september, för samtal och utbyte av erfarenheter.
Vårt stöd till Kongo är viktigare än någonsin. Landet genomgår nu en
mycket svår period och våra gåvor och förböner är värdefulla. Vi bidrar
till bättre hälsa hos befolkningen.
Låt oss gemensamt be för dessa två länder, som står oss nära!

Mötestillfällen
SEPTEMBER
Söndag 4 september kl. 11.00
GUDSTJÄNST (Obs på Harnäsgården!)
Jan Åberg. Nattvard.
Sång av Ingela Vestbro.
Lördag 10 september kl. 10-14
HARNÄS OPEN
”Prova på”-dag med HKU på
Harnäsgården.
Söndag 11 september kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Helena Facchini. Sång av Kören.
Tisdag 13 september kl. 19.00
LÄSARGRUPPEN
Samtal om Korinthierbrevet.
Lördag 17 september kl. 17.00
FÖRSAMLINGSAFTON
Minnen från Otepääresan.
Söndag 18 september kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Helena Facchini.
Sång av Kjell Jacobsson.
Tisdag 20 september kl. 14.00
TRÄFFPUNKT HÖGBERGSKYRKAN
Söndag 25 september kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Nisse Norén.
Sång av Ingrid Bjurlemyr-Persson.

Sept - Okt
Torsdag 29 september kl. 18.30
SAMTALSKVÄLL
Nu och framtiden.

OKTOBER
Söndag 2 oktober kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Helena Facchini. Nattvard.
Sång av Kören.
Söndag 2 oktober kl. 18.00
SINNESROGUDSTJÄNST
Sång av Hans Asplund.
Fika från kl 17.30.
Lördag 8 oktober från kl. 10.00
REGIONFEST i Borlänge
Equmeniakyrkan Mitts årsfest.
Se affisch i kyrkan och nätinfo.
Söndag 9 oktober kl. 11.00
TILLSAMMANSGUDSTJÄNST
Helena Facchini. HKU medverkar.
Olga Rindeskog, tvärflöjt.
Tisdag 11 oktober kl. 19.00
LÄSARGRUPPEN
Samtal om Korinthierbrevet.
Lördag 15 oktober kl. 15.00
SAMTALSTRÄFF på Harnäsgården
Sara Löfstedt och Niklas Björklund
från Equmeniakyrkan Mitt.
Avfärdstid från Högbergskyrkan
kl.14.45 för samåkning.

Mötestillfällen
Lördag 15 oktober kl. 19.00
UNGDOMSSAMLING i kyrkan
Sara o Niklas inspirerar.
Söndag 16 oktober kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Sara Löfstedt.
Sång av Varianterna.
Onsdag 19 oktober kl. 18.30
SAMTALSKVÄLL
Nu och framtiden.
Söndag 23 oktober kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Helena Facchini.
Sång av Ingela Vestbro.
Söndag 30 oktober kl. 11.00
TILLSAMMANSGUDSTJÄNST
Jan Åberg. Scouterna medverkar.
Sång av Resonans.

NOVEMBER
ALLAHELGONADAGEN
Lördag 5 november kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Helena Facchini. Sång av Kören.

Okt - Dec
Söndag 13 november kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Helena Facchini.
Medverkan av ungdomar.
Söndag 13 november kl. 18.00
SINNESROGUDSTJÄNST
Sång av Ingela Vestbro.
Fika från kl 17.30
Onsdag 16 november kl. 18.30
SAMTALSKVÄLL
Nu och framtiden.
Söndag 20 november kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Jan Åberg. Sång av Tyra Dernfalk,
Ellen Tuomi och Vera Ulveström.
Tisdag 22 november kl. 14.00
TRÄFFPUNKT HÖGBERGSKYRKAN
Söndag 27 november kl. 11.00
ADVENTSGUDSTJÄNST
Helena Facchini.
Församlingens sångare.

DECEMBER

Söndag 6 november kl. 18.00
NATTVARDSANDAKT
Helena Facchini.

Söndag 4 december kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Helena Facchini. Nattvard.
Sång av Resonans.

Tisdag 8 november kl. 19.00
LÄSARGRUPPEN
Samtal om Korinthierbrevet.

Tisdag 6 december kl. 19.00
LÄSARGRUPPEN
Samtal om Korinthierbrevet.

FÖRSAMLINGSBOKEN
Avliden
Torsten Nilsson den 16 augusti
Vi lyser frid över hans minne.
Dop och ny medlem
Hampus Tuomi döptes den 9 juli
under Kristendomsskolan på Sjövik.
Han välkomnades i församlingen 28 aug.
Vi ber om Guds välsignelse över Hampus.
Namnändring
Immaculeé Nkejimana heter numera
Prisca Nkejimana.

Nya adresser
Ingrid Eriksson
Knutsbovägen 9
771 43 Ludvika
Markus Hammarsten
Doktor Lindhs Gata 1
413 25 Göteborg
Erik Hedenbo
Bromsvägen 47
125 57 Älvsjö
Maj-Britt Holmberg
Lingongården 8
771 40 Ludvika
Lisa Jonasson
Lingongården 8
771 40 Ludvika

BÖNESAMLINGAR

Varje torsdag kl. 10.30 - 11.00 är du välkommen till en stund i stillhet
och bön i Högbergskyrkans andaktsrum.
Söndagar kl. 10.30 möts vi till bön inför gudstjänsten.

Arbetsdag på Harnäsgården
Lördag 15 okt från kl. 9

KYRKSKJUTS

Behöver Du hjälp med att komma
till kyrkan är det bara att ringa
söndag kl 10-10.15 och Du
blir hämtad vid Ditt hem.
Tel 801 40.

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

Församlingsmöten
Torsd 27 okt
Torsd 1 dec

kl. 18.30
kl. 18.30

Styrelsemöten
Torsd 15 sept
Torsd 13 okt
Torsd 10 nov
Torsd 8 dec

kl.
kl.
kl.
kl.

Studiecirklar och
andakter på sjukhemmen genomförs
i samarbete med:

19.00
19.00
19.00
19.00

Högbergskyrkan 2021 – samtal under hösten
De flesta i församlingen har via årsmöte, församlingsaftnar och genom brev
och mail nåtts av information att vi står inför utmaningen att tillsammans
skapa en ny församlingsordning. Eller snarare att bygga en gemensam färdväg
för utvecklingen av vår församling. Nu vill vi få mer delaktighet i hur denna
ska utformas.
Vi vill under höstens samtal ta avstamp från de tankar många medlemmar har
skrivit eller berättat, hur de vill att församlingen ska se ut om ca 5 år. Vi har
visat på 3 möjliga framtidsbilder.
Vid de kommande samlingarna i höst, kommer vi att lyssna till vad den Helige
Ande vill säga oss, genom att vi delar varandras tankar, önskningar och böner.
Dessutom kommer vi att ha möjlighet att på olika sätt hämta inspiration från
andra, som arbetat och arbetar med församlingsutveckling.
Vi kommer att använda en samtalshandledning, som grundar sig på en nyutkommen bok, ”Vilja Våga Växa”. Du ser i Mötesplats när samlingarna ska ske.
Vi utformar samtalen själva och bestämmer gång för gång ungefär vad nästa
samtal ska handla om. Naturligtvis kan du missa någon samling och vi ska
finna vägar på hur du ändå kan vara delaktig.
Mitt i hösten kommer Församlingsutvecklare Sara Löfstedt från Region Mitt
hit och ger sina tankar, i samklang med var vi är i samtalen. Vi är några som
hjälps åt att leda samtalen. Du är varmt välkommen att delta på det sätt som
bäst passar dig och vi tror att detta kan bli ett spännande upplägg.
Gud välsigne dig i dina tankar och bidrag inför hösten.

/Visionsgruppen

Harnäs Open
Lördagen den 10 september kl. 10.00
till 14.00 inbjuder Högbergskyrkans Unga
till en ”prova på”-dag på Harnäsgården.
Vi kommer där att visa upp vår
ungdomsverksamhet och ge tillfälle att delta.
Det blir scoutinriktade aktiviteter med
byggnationer, matlagning och friluftsliv.
Dagen är i första hand anpassad
för barn i årskurs 3, 4 och 5.
Syskon och föräldrar får också gärna vara med.

Varmt välkomna!

Harnäs Open aug. 2015

Samling inför olika
motionssätt till Harnäsgården 23 juli.

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:
Söndagsklubben
För alla barn 8-12 år
Träffas några gånger per
termin under gudstjänsttid.
Kontakt: Thomas Silvén,
070-492 61 04.

Söndagstimmen
För alla barn upp till 7 år.
Söndagar kl. 11.00 under gudstjänsttid.
Kontakt: Laila Hanberg, 0240–102 14.
Terminsstart för hösten: 11 september.

Fredax
Tonårskväll för alla unga i åk 7 och uppåt.
Träffas fredagkvällar kl. 19.00 Kontakt: Magnuz Hedenbo, 0240–801 02.
Terminsstart för hösten: 9 september.

Scout
För alla barn från 8 år och uppåt.
Träffas måndagkvällar kl. 17.30 – ca 19
Under sept - okt på Harnäsgården.
Kontakt: David Rindeskog, 0240–154 58.
Terminsstart för hösten: 5 september.

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

HKU

~ Högbergskyrkans Unga - en del av

