
 
 
 
Årsberättelse för Höglandskyrkan i Sävsjö året 2021 
 
Vi ser tillbaka på ett år med utmaningar och välsignelser. I början av våren 2021 kunde vi inte 
träffas fysiskt på grund av pandemin som drabbat vårt land hårt. Därför träffades vi på 
Gudstjänster över zoom. 
 
Vi började även detta år med en bön och fasteperiod under tjugoen dagar med temat Guds 
löften. Vi hade öppen kyrka måndag till torsdagar med kreativa bönestationer för max åtta 
personer åt gången. Under denna period träffades vi även utomhus för mörkerspårning runt 
Kistegården för alla åldrar och en bönepromenad på olika platser i vår stad. 
Vi hade en gemensam gudstjänst på youtube med de andra frikyrkorna och stadskyrkan då 
kyrkoherde Klas Frisk predikade. 
 
Pursuit har under våren träffats på zoom med bibelundervisning och aktiviteter eller utomhus 
då det grillat korv, åkt pulka, spelat paddel m.m. 
 
Änglahyss har träffats på zoom fyrtiofem minuter före gudstjänststart och haft digitala 
aktiviteter och bibelundervisning. De har också träffats utomhus vid ett tillfälle med 
bibelvandring och grillning vid vindskyddet vid Ljunga park. 
 
Do it hade en kortare vårtermin än vanligt och kunde först starta när det var tillräckligt varmt 
och ljust på kvällarna att dansa utomhus.  
 
Söndagen den 31/1 hade vi en alla åldrars gudstjänst på zoom om trons ögon. Alla anmälda fick 
rekvisita hemlevererat, så som skattkarta och andra tillbehör för den kreativa gudstjänsten. 
 
Söndagen den 28/2 höll vi vårt årsmöte digitalt, även det på zoom. 
 
Under mars månad deltog vi i en digital konferens, uppdelat på fyra kvällar för föräldrar och 
ledare av organisationen ”Jesus till barnen”. 
 
 
Gästtalare som predikat på zoom under våren var Linda Andersson, Anne-Sofie och Jonas 
Nyström från Thessaloniki, Jenny och Håkan Hedlund från Aten, Rickard Cruz och Andreas och 
Sandra Palm. 
 
Fredagen den 5/3 var det gemensamt ungdomsmöte och spelkväll för hela kommunens 
ungdomar via zoom. 
 
Fredagen den 14/3 hade vi mörkerspårning för alla åldrar, runt Eksjö Hofgårds-sjön. 
 
Söndagen den 4/4 hade vi ännu en alla åldrars gudstjänst på zoom med påskens tema. Även 
denna gång blev det hemleverans av rekvisita. 
 
Den 21-22/5 kunde vi trots allt även detta år ha en Wild life hajk för do it och änglahyssbarn 
m.fl. i Ryalyan, Hillavara utanför Rörvik. 
 
Lördagen den 5/6 åkte Pursuit tillsammans med Emma och Andreas till Löneli för att klättra i 
berg. 
 
Söndagen den 13/6 hade församlingen en församlingsdag i ungdomsborgen utanför Sandsjöfors. 
Pursuit stannade kvar och reste sina tält för en hajk med övernattning till måndagen. 



 
 
 
 
PÅ svenska flaggans dag den 6/6 träffades alla kyrkor i Sävsjö på ett litet annat sätt än vanligt 
för att be för Sverige. Det sändes en bön och lovsångsstund från Allians-Pingst-kyrkan för att 
sedan följas av olika bönestationer på olika platser i Sävsjö. 
 
Under sommarveckorna hade vi gudstjänster församlingsmedlemmars trädgårdar med picknick 
med ett bibelupptäckande häfte om Apostlagärningarna. 
 
Fredagen den 20-22/8 hade vi en härlig helg i Senioren utanför Karlskrona. Där fick vi 
vittnesbörd och undervisning av Katrin Glaser som har en bakgrund i New age, Anna och Jonas 
och Anne-Sofie. 
 
I september kunde vi börja träffas fysiskt i kyrkan igen med under femtio personer. Änglahyss 
gick därför direkt ner till källaren utan alla åldrars uppstart tillsammans. 
 
Under hösten har Pursuit med Anna haft ansvar för mejeriet var fjärde vecka på 
fredagskvällarna. 
 
Lördagen den 25/9 hade vi äktenskapsdag i Höglandskyrkan tillsammans med Guds kraft och 
Allians-Pingst med paret Linda och Johan Odén som de kallade, ”Välkommen kaos”. De 
predikade även hos oss på söndagens gudstjänst. 
 
I september startade Höglandskyrkan, Allians-Pingst och Guds kraft en konfirmationsgrupp på 
drygt tjugo elever som läser varannan onsdag fram till maj 2022. Pastorerna delar på 
undervisningen och de turas om att vara i de olika kyrkorna. 
 
Helgen 3-5/9 åkte Pursuit på ungdomskonferensen ”Ära” i Husqvarna. 
 
Söndagen den 19/9 hade vi en alla åldrars gudstjänst med drama, bön och lovsång. 
 
Söndagen den 3/10 hade vi Hans Jansson från Husqvarna kungsporten som gästtalare. 
 
Fredagen den 15/10 var det ungdomsmötet One för hela kommunens ungdomar i 
Höglandskyrkan. Denna gång var Camilla Moberg från ”Testa mission” och inspirerade och 
talade om mission. 
 
Söndagen den 24/10  var det predikstol-byte mellan församlingarna i kommunen. Då predikade 
pastor Frans Hagman från Stockaryd hos oss. Vår pastor Anna predikade i Vrigstads 
missionskyrka. 
 
Under höstlovet var Pursuit på ungdomskonferensen ”Freedom” i Arken i Värnamo där Joel och 
Evelina Alfven är ungdomspastorer.  
 
Fredagen den 5/11 var det dags för den årliga änglafesten för barn i åldrarna 6-12 år 
gemensamt med de andra frikyrkorna i Allianskyrkan. 
 
Den 13-14 november deltog Noomi Johansson, Linnea Nyström, Emanuel Hjalmarsson och Anna 
på ledardagar, Ungledare365,  för ungdomsledare förlagd till Habo som anordnades av EFK. 
 
Anna deltog också på medarbetardagar i Falun 16-18 november som EFK anordnade för 
medarbetare inom samfundet.  
 



 
 
 
Söndagen den 5/12 hade vi ”Glow-show” årets julfest, som hölls av Pursuit och änglahyss med 
come back av piraterna. 
 
Måndagen den 6/12 hade Do it sin dansshow och julavslutning där vänner och 
familjemedlemmar var inbjudna. 
 
Under året har vi fortsatt att understödja våra missionärer Familjen Zaid och familjen Hedlund i 
Aten och familjen Nyström i Thessaloniki. Nytt för hösten är att familjen Nyström flyttade hem 
till Sävsjö och fortsätter sitt arbete härifrån med digitala bibelstudier och resor ner till Europa 
för uppföljning av de personer som kommit till tro genom deras arbete. Vi har även fått följa och 
börjat understödja Andreas och Sandra Palm som reste ut till Eswatini, i början av hösten. 
 
Året om träffar vår pastor Anna de andra pastorerna och prästerna en gång i månaden för bön 
och samtal. Bert Runesson är ordförande i skolkyrkan som har regelbundna träffar. 
 
I skolkyrkans arbete ingår även Mathjälpen där det varje onsdag kväll delas ut matkassar till de 
familjer/självhushåll som har behov av stöd.  Bemanningen består av volontärer i huvudsak från  
Höglandskyrkan. Detta är ett samarbete med mataffärerna ICA Klingan, Coop Konsum, Gulf, 
Melins, Sandsjöfors livs, Aleholmsskolan och Lulles. Stöd genom pengar erhålls från Svenska 
kyrkan och några övriga kyrkor. 
 
Församlingsledningen har under året påbörjat en process för ledningsgrupper i församlingar 
som New Wine anordnar. Programmet pågår under två år och sker digitalt. 
 
 
För 2021 gäller följande statistik: 
 
Antal medlemmar vid årets ingång 91  
Döpta          3 
Inflyttade   5 
Utflyttade -1 
Avlidna       0 
Justering   -1 
Antal medlemmar vid årets utgång 97 
 
 
Vi är tacksamma för det beskydd och den välsignelse vi fått uppleva under året som gått och för 
att få vara Guds folk i denna tiden på den här platsen. Vi vill också ta till oss löftet om vad Gud 
har för oss som församling framöver.  
 
Jesaja 60:1-3  
Stå upp och var ljus ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se mörker ska 
övertäcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herrens härlighet gå upp, Hans härlighet 
ska uppenbaras över dig. 
 
 
 
 
Vid datorn Pernilla Johansson 


