
 

Till alla i Höglandskyrkan 
Detta år fortsätter att vara annorlunda och vi kan inte ses som vanligt och vi vill därför från 
församlingsledningen delge lite information om vad som händer. Vi närmar ju oss jul och det 
känns extra jobbigt att inte kunna ses på julfester och gudstjänster. 

Julkort 

Samtliga kyrkor i Sävsjö tätort kommer att skicka ute ett gemensamt julkort till alla hushåll 
med en enkel julhälsning från kyrkorna i Sävsjö.  På kortet finns också information om  
gemensam hemsida, http://hoppforsavsjo.se/, där julevangeliet finns, presentationer av 
resp. kyrka och några videohälsningar med julsånger mm. I höglandskyrkan hålls det just nu 
på med inspelningar av sånger med barn och vuxna samt andakter. 

Gudstjänster  

Vi började glatt med att kunna mötas till fysiska gudstjänster i början av september, dock 
med den del restriktioner och vi fick t.om. vara med om en dopförrättning med tre unga 
tjejer, med men tyvärr blev den möjligheten kortvarig, så nu är det online-gudstjänster som 
gäller tillsvidare. 

Vi inledde också oktober med ny gudstjänsttid, tack alla ni som svarade på frågan. Det blev 
en stor majoritet för att byta gudstjänsttid. 

Den 20 december kommer vi att ha en online jul-familjegudstjänst där även galna professorn 
och Lucas är med. Efter gudstjänsten blir det en drive through där vi delar ut godispåsar och 
jultidningar till barn/ungdomar.   

Vi funderar på att köra Zoom-möten med andakter och gemenskap under julen 27/12 – 10/1 
(Digitala möten där alla kan deltaga)  

Vi följer självklart utvecklingen och kan anpassa oss med kort varsel. 

Änglahyss och do it ställer om 

Varje fredag kommer det att läggas ut ett litet videoklipp från änglahyss på höglandskyrkans 
Facebook och Instagram, till barnen. 

Det kommer att delas ut ett uppdrag för varje ny vecka och en utlottning med prisutdelning för den 
gångna veckans uppdrag. 

Dessutom kommer det visas ett filmklipp på änglahyssaren som gör något bus. 

Detta avslutas med att änglahyssaren avslöjar vem han/hon är. 

Det kommer att delas ut en överraskning till alla änglahyssbarnen när det börjar närma sig jul. 

Do it ledarna filmar små klipp på måndagarna med danssteg som do it barnen och ungdomarna kan 
träna på hemma. 

Terminen kommer att avslutas med en julhälsning på Facebook och en kristenjultidning som vi delar 
ut. 

 



 

 

Pursuit 

Ungdomarna träffas varje torsdag kväll kl 18 digitalt och det funkar väldigt bra. 

Basgrupperna 

Vi tror att det är viktigt att vara del av en mindre grupp och kanske ännu viktigare nu när vi 
inte vet om vi kommer att kunna träffas på de sätt som vi önskar.  

Flera grupper träffas idag digitalt, många med Jitsi Meet. 

Är du inte med i en grupp och önskar vara med i en grupp, hör av dej till Anna. 

Skulle du vilja bli basgruppsledare, hör av dig till Anna. 

Renoveringen 

Det finns lite smådetaljer kvar i källaren, det har inte känts ok att dra ihop till arbetskvällar 
nu. Bänkar till diskrummet levererades i veckan och det är nog så att vi kan jobba lite 
individuellt. Kristoffer samordnar detta.  

Ekonomirapport 

En sammanfattande ekonomirapport per 201031. 

Insamlade medel till församlingsverksamheten är 577 640 kr mot budget 633 300 kr, alltså ca 
55 000 kr mindre än budgeterat. Våra kostnader ligger ca 30 000 kr lägre än budget och 
tillsammans med att vi kunnat fakturera ca 25 000 kr för uthyrning av kyrkan blir det ca ett 
nollresultat. Vi har haft en positiv trend de senaste månaderna och det skulle kännas gott 
om vi kunde komma lite närmare budget i våra insamlingar. 

Utöver detta har vi samlat in 226 000 kr i år till renoveringen, så totalt är 804 000 kr insamlat 
under året vilket är fantastiskt.  

Övrigt 

Uthyrningen av kyrkan stannade av i början av november pga. av de nya restriktionerna, 
dock har vi haft ett par livesändningar under november, först Psykiatriveckan och sedan för 
Företagshälsan i Sävsjö. 

Vårt fasta telefonnummer 0382 619 05 är nu avslutat, Anna nås på ett nytt telefonnummer 
som är 076 020 29 05 och Pernilla som tidigare 073 310 77 95. För bönemännen använder vi 
070 591 57 18 och därifrån kommer även de meddelande du får varje vecka.  Vår hemsida är 
som tidigare www.hoglandskyrkan.se och på Youtube söker du på Höglandskyrkan i Sävsjö. 

 

 Vi omsluter varandra speciellt i bön i dessa tider och ber om Guds beskydd över er alla. 

//Församlingsledningen 

 


