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Årsberättelse höglandskyrkan 2020 
 

Året 2020 har varit ett mycket annorlunda år då vi inte kunnat träffas och ha samlingar och 

gudstjänster som vi brukar på grund av Covid -19 som drabbat nästan hela världen och även 

vårt land och vår kommun. 

Men vi ser trots det, tillbaka på ett mycket händelserikt år i vår församling som vittnar om Guds 

trofasthet. 

 

Året började med vår traditionsenliga 21 dagars bön och faste-period från den sjätte till den 26 

januari. Vi hade även i år, många kreativa bönestationer. Stolarna stod i en cirkel runt 

instrumenten som ska bidra till en närmare känsla till varandra och med lovsång och tillbedjan i 

centrum. 

 

Under faste-perioden den 10/1 hade vi en alla åldrars bön och lovsångsgudstjänst. 

 

Lördagen den 18/1 var vi inbjudna till Guds kraft på Worship-night då det också spelades in 

lovsånger till deras nya skiva. 

 

Söndagen den 19/1 hade vi gemensam Gudstjänst i Vallsjö kyrka. Peo Svensson predikade och 

Höglandskyrkans lovsångsteam medverkade. Vi hade då också besök av Open doors som 

berättade om deras arbete för förföljda kristna syskon i världen. 

 

Fredagen den 24/1 hade vi bönevandring för alla åldrar med en skattjakt som avslutning i 

slottsruinen. 

 

Vi fick glädjen att öppna dop-graven på faste-periodens sista dag för dop i vår bön och 

lovsångsgudstjänst. Det var två personer som valde att döpa sig. 

 

Under året har vi haft Christer Karlsson, Rickard Cruz, Jenny och Håkan Hedlund och Jonas 

och Anne-Sofie Nyström, Birgitta Franzen och Joel Sandgren och Hanna Lundgren, utöver 

församlingens egna medlemmar, som predikat på gudstjänsterna. 

 

Även detta år ordnades en skidresa vecka sju, under sportlovet i Lofsdalen.  

 

Lördagen 14/3 välkomnades vi till Guds kraft att ta del av deras möteshelg om sex och 

relationer ” Välkommen kaos” med Linda och Johan Oden. 

 

I slutet av mars gjorde vi kyrkor i Sävsjö tätort en gemensam satsning och tryckte kort med 

rubriken” Vill du ha hjälp?”. Dessa kort skulle användas till att lägga i brevlådor för att erbjuda 

hjälp med att handla mat för personer i riks-grupper. 

 

Från söndagen den 15/3 gjorde vi åtgärder för att hålla avstånd i kyrkan och personer i 

riskgrupper stannade hemma och följde gudstjänsterna över nätet på Höglandskyrkans You 

tube-kanal. 

 

Den 29/3 övergick vi till att helt sända Gudstjänsterna på webben eftersom läget med viruset 

blivit allvarligare. I början av varje gudstjänst hade vi ett inslag för änglahyss med galna 

professorn och assistent Lucas som bjöd på experiment kopplade till bibelord. Efter det har 

änglahyssbarnen haft möjlighet att se avsnitt av söndagsskolan play via en länk. 
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Persuit har under våren och hösten träffats på torsdagarna. Under perioderna när det inte har 

gått att träffas inomhus har de gjort aktiviteter utomhus eller mötts på Zoom. De har varit runt 

20 ungdomar som deltagit stadigt. 

 

Do it har under året haft 38 deltagare. Do it-ledarna hade dansdag med koreografen Hanna 

Leidöfors i början av januari och i slutet av augusti. 

Do it har dansat utomhus under våren och hösten så länge det fungerat med ljusa och tillräckligt 

varma kvällar. Senare delen av hösten har ledarna lagt ut dansvideos att öva på hemma.. Till jul 

delades det ut kristna jultidningar till alla do it barn. 

 

Adventure-club  åkte Lördagen den 3/4 till Hörnebos skiffergruvor för att krypa i grottor. 

Utöver det har det varit träffar med parkour, skate och RC- bilar. 

 

Mission. 

Familjen Linus och Magdalena Anderås flyttade hem från Cypern under våren, pga pandemin.  

Vi har även detta år understött Familjen Jonas och Anne-Sofie Nyström har fortsatt att jobba i 

Tessalonike i Grekland och familjen Håkan och Jenny Hedlund i Athen, Grekland. 

 
Vi har haft två stycken alla åldrars gudstjänster via webben det här året. 

Lagom till påsk spelade vi in ett avsnitt av deckar-Dolly och påsk-mysteriet med 

änglahyssledarna som visades på yotube och hemsidan. 

 

Annandag påsk samlades alla kyrkorna för gemensam bön bakom kulturhuset. 

 

Söndagen den 27/5 hade vi en gemensam gudstjänst i Höglandskyrkan. Peo  och Amos och 

Anna delade på predikan. 

 

På Sveriges nationaldag 6/6 samlades vi till gemensam bön för Sverige. På grund av regnet bytte 

vi plats från vattentornet till Allianskyrkan. 

 

Söndagen den 7/6 hade vi vår årliga sommarfest i ungdomsborgen. För att hålla oss till 

restriktionerna delade vi detta år in oss i två grupper. Den dagen innehöll medtagen fika, 

lovsång och andakt, galna professorn och aktiviteter. 

 

Veckorna 26-34 träffades vi hemma i församlingsmedlemmarnas trädgårdar för gudstjänst och 

picknick. Vecka 28 hade vi gudstjänst i hembygdsparken. Under dessa veckor utgick vi från ett 

häfte Anna gjort med upptäckande bibelläsning. 

 

Uppstart för hösten hade vi söndagen den 30/8 i ungdomsborgen med Patrik, Putte Olofsson 

från Hope church i Vetlanda. Änglahyss höll till i Norra Sandsjös bygdegård med aktiviteter 

bibel-teater och korvgrillning. 

 

Under våren gjorde vi en stor renovering i källaren med kök, diskrum, toaletter och hall. Det 

blev fantastiskt fint och det är enorma arbetsinsatser som har gjorts. 

 

Denna sommar blev det inget församlingsläger som planerat. Istället gjorde vi en kanothajk 

Lördagen den 12/9 från Svenarum. 

 

Lördagen den 10/10 var det Grabbhäng med fiske. 

Söndagen den 18/10 hade vi glädjen att för andra gången detta år öppna dopgraven. Tre 

ungdomar valde att döpa sig. 
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Fredagen den 30/10  hade vi en enklare variant av änglafesten på webben. 

 

Under september oktober kunde vi hålla gudstjänst och änglahyss i kyrkan med max 50 

personer. Söndagen den 1/11 övergick vi till webbgudstjänster igen. Änglahyssbarnen kunde se 

på söndagsskolan play och göra uppdrag som filmades och fanns på facebook och Instagram. 

 

Under december spelades det in fyra julsånger av med barn och vuxna i slottsruinen  samt en 

kort predikan av Anna som kunde ses på Youtube. 

 

Alla kyrkorna i Sävsjö gjorde gemensam satsning inför julen i år, med gemensam webbsida 

kallad ”Hopp för Sävsjö”. Detta i samband med ett julkort med samma namn och utseende 

som delades ut till alla hushåll i Sävsjö tätort med presentation av kyrkorna och länkar till varje 

församling. 

 

Söndagen den 20/12 hade vi en julgudstjänst för alla åldrar på webben med bland annat de 

olika filmerna som vi spelat in med julens budskap och sånger. Dessutom kom våra egna 

tomtar Hugo och Hans på kyrktrappan och delade ut godis och julklappar till alla barn och 

ungdomar som kom förbi på drive- through. 

 

Under jul och nyårshelgerna har vi haft gudstjänster vi zoom där vi också har möjlighet att 

mötas och prata och be tillsammans efter gudstjänsterna. 

 

Under året har pastorerna och prästerna i kommunen träffats regelbundet för pastorslunch och 

för bön, fysiskt eller digitalt. Utöver det träffas Anna Aspås och Amos Makajula och Peo 

svensson ibland. 

 

Bert Runesson från oss i Höglandskyrkan har, även detta år, varit ordförande för skolkyrkan. 

 
Vi har även i år haft intervjuer med elever från Hofgårdsskolan som varje år besöker 

frikyrkorna och gör ett arbete i religions-kunskap. I år blev intervjun via mail och telefon. 

 

För 2020 gäller följande statistik: 

 

Antal medlemmar vid årets ingång 87  

Döpta 5 

Inflyttade 0 

Utflyttade 0 

Utträdda  0 

Avlidna    0 

Justering -1 

Antal medlemmar vid årets utgång 91 

 

 

”Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som 
finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i 
skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre” 
Rom 8:38-39 

 
 
Sävsjö 20210202 Pernilla Johansson 


