
 

 

Till alla i Höglandskyrkan 
Visst känns det gott att kunna mötas ganska normalt i kyrkan igen. Vi kan se tillbaka på ett 
fantastiskt församlingsläger i slutet av augusti som sedan följts på med väldigt ”goa” 
gudstjänster.  

Vi hade ett församlingsmöte 19 september och alla hade kanske inte möjlighet att närvara 
då, så vi i församlingsledningen tänkte att vi vill ge ytterligare lite information om vad som är 
på gång.  

 

Gudstjänster  

Nu kan vi ju äntligen samlas till gudstjänster fysiskt vilket känns jättebra, visst har det 
fungerat med digitala gudstjänster, men det ger en annan dimension att mötas fysiskt. 

Vi har ju redan fått vara med om omväxlande gudstjänster, äktenskapsdag mm. och mer är 
på gång.  

Hittills i år har vi fått glädjen att döpa 3 personer och sammanlagt fått välkomna 8 personer 
till församlingen, stor glädje. 

Änglahyss och DoIt  

DoIt är i full gång med välfyllda grupper där Pernilla med team driver dansgrupper och delar 
evangeliet. 

I Änglahyss har föräldrar gått in och tagit större ansvar för att frigöra Pernilla, och hittills 
verkar det att gå bra. 

Pursuit 

Vi har ett fantastiskt ungdomsgäng idag, är alla på plats kan det vara upp till 35 ungdomar 
som träffas på torsdagskvällar. Tillsammans med övriga kyrkor i Sävsjö har även en 
konfirmationsgrupp startats som träffas varannan vecka. 

Basgrupperna 

Vi tror att det är viktigt att vara del av en mindre grupp, och är du inte med någonstans idag 
men vill komma med, hör av dej till Anna. 

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

Ekonomirapport 

En sammanfattande ekonomirapport per 210831. 

Insamlade medel till församlingsverksamheten är 500 777 kr mot budget 513 328 kr, alltså ca 
knappt 13 000 kr mindre än budgeterat. Jämfört med 2020 samma period är insamlade 
medel nästan 38 000 kr mer i år, vilket är jätteroligt. Vi har haft en positiv trend de senaste 



 

månaderna och det skulle kännas gott om vi kan fortsätta så. Våra kostnader ligger strax 
under budget.  

Tjänster i församlingen  

Som informerades på församlingsmötet 210530 så har Pernilla tackat ja till en 
klasslärartjänst på 80 % och jobbar från och med i höst 20 % i församlingen. Pernilla lägger 
den mesta av sin tid på DoIt och för änglahyss har ett flertal föräldrar gått in och tagit ett 
större ansvar för att avlasta Pernilla. Som vi också talade om i våras så är vi i ett skifte med 
betydligt fler ungdomar och lite färre barn, vilket gjort att ungdomsverksamheten (Pursuit) 
växt mycket, vilket vi är oerhört glada för. Anna arbetar idag 60 % i församlingen med 
pastorstjänst och ungdomsverksamhet och samtidigt 50 % på socialförvaltningen, detta är 
inte hållbart i längden. Vi har från församlingsledningen föreslagit de 20 % som Pernilla 
lämnar skall gå över på Anna och att hon då skulle ha en 80 % tjänst i församlingen till 
pastorstjänst och ungdomsverksamheten, vilket innebär att Anna slutar helt på 
socialförvaltningen. Förslaget är att detta skall bli aktuellt vid årsskiftet. På församlingsmötet 
kom förslag om att erbjuda Anna 100 % i församlingen från årsskiftet. Vi fick då i uppdrag att 
beräkna merkostnaden från 80 % till 100 %, den kostnaden är nu beräknad till 7700 kr per 
månad inkl sociala kostnader och försäkringar.   

Allt detta har vi att ta ställning till på församlingsmötet 21 november.  

Missionsrådet 

På församlingsmötet var Anne-Sofie på plats och gav en rapport om hur deras arbete startats 
upp från deras nya bas i Sverige. Jonas var på sin första rundresa i Tyskland för att besöka de 
familjer, individer och familjer som idag finns där. De upplever att det känns mycket bra att 
finns här och Anne-Sofie delgav oss många underbara segerrapporter. 

På kommande missionsgudstjänst den 7 november kommer vi att få rapporter från familjen 
Said, familjen Hedlund och familjen Palm. 

Renoveringen 

Nu är renoveringen i stort klar, finns några små saker att fixa. Vi vet sedan tidigare att 
ventilationen i fastigheten inte är i toppklass och vi gjorde vissa förberedelser under 
renoveringsarbetet genom att borra vissa hål för att kunna dra ventilationsrör i framtiden. Vi 
har idag ett mindre aggregat som sköter ventilationen i källaren men märker att det inte 
räcker till. För kyrksalen har vi ett större aggregat där tidigare frånluften har fungerat men ej 
tilluften. Nu när vi startat upp i kyrkan så har det aggregatet inte gått att få igång, David o 
Samuel jobbar med problemet och har förhoppning om få igång frånluften som tidigare. 

När vi hade frågan uppe på församlingsmötet så beslöt mötet att ge renoveringsgruppen i 
uppgift att undersöka hur en lösning skall kunna se ut och prislappen för detta samt 
redogöra för det på nästa församlingsmöte 21 november. Renoveringsgruppen har också fått 
i uppdrag att komma med förslag till kors och namn på kyrkan utvändigt. 

 

 



 

Kyrkoavgift  

Är du medlem i svenska kyrkan går cirka 1% av din inkomst dit som kyrkoavgift, men du kan 
också välja att ge 1 % av din beskattningsbara inkomst till EFK´s gemensamma arbete eller 50 
% till EFK och 50 % till Höglandskyrkan. Är du intresserad av detta finns blanketter i kyrkan 
eller du kan gå in på www.efk.se/kyrkoavgift  Har du frågor hör av dej till Bert Runesson. 

Övrigt 

Vill bara påminna om att Anna nås på ett nytt telefonnummer som är 076 020 29 05 och 
Pernilla på 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 Sävsjö. 

 

//Församlingsledningen 


