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”Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över
dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram.
Ty ett barn blir oss fött, en son oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.”
– Jesaja 9:2, 6

Ett nytt år!
Så säger Herren, han som gjorde en väg genom havet,
en stig genom mäktiga vatten, han som lät hästar och
vagnar och starka kämpar rycka ut: där ligger de och re
ser sig inte mer, utsläckta, som en slocknad veke. Men
glöm det som förut var, tänk inte på det förgångna. Nu
gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?
Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken.
– Jesaja 43:16–19
Vad längtar vi inte efter att dessa ord skall gälla just den tid som vi
lever i! En tid som under snart två år präglats av en pandemi, med
en blandning av distansering, öppningar, avbrutna verksamheter,
förnyat hopp, ånyo smygande osäkerhet – och ännu vet vi inte
varåt utvecklingen kommer att gå.
Till det kommer alla ekonomiska konsekvenser som följer en längre
global kris och som också kommer leva med oss och påverka under ett längre tag. Var och en av oss har mängder med tankar och
förhoppningar och vad bra det vore om denna vinter är den sista
med nedstängningar och reducerade eller inställda verksamheter.
Det finns en del som kanske tyder på det, samtidigt som vi inte säkert kan veta. I den verkligheten lever vi alla och vi måste ändå planera framåt, be till och lita på att Jesus skall leda oss personligen
och som församling genom det vi kommer att möta under året som
kommer – och tänkt, bett och planerat har vi gjort och kommer att
fortsätta att göra.

Orden är en påminnelse om att vara ödmjuk när vi gör upp planer och
att lägga dem i Guds hand för att de skall lyckas, tyder på att vi
behöver vara flexibla nog för att kunna följa Guds ledning och inte
vara låsta i våra tankar och planer.
Som nämns på andra platser i detta församlingsbrev så ser vi framför
oss att vi skall starta med kurserna Roder och Livsnära samtal för
äldre under våren. Vi har informerat en del om det inom församlingen
och om smittläget tillåter så kommer vi att börja informera i samhället i
början på året och förhoppningsvis så kommer vi igång under våren.
Vi tror att båda kurserna kan vara mycket bra forum för människor att
mötas och få resonera efter pandemi och vinter.
Under hösten har vi fått mycket bra fart på ungdomsverksamheten. Vi
träffas varannan fredag, det kommer allt fler deltagare och
ungdomarna vill stanna allt längre i kyrkan varje gång vi ses. Vi ber
och hoppas att vi ska kunna utveckla och växa vidare med
verksamheten under våren, att läger skall planeras in, mycket
spännande skall hända och att ungdomarna skall få uppleva Guds
välsignelser.
Det har även börjat komma flera nya unga vuxna med olika bakgrund
till kyrkans onsdagsgudstjänster och ibland till söndagarna. Även där
har vi börjat planera för hur vår kyrka kan vara välkomnande för
dessa unga vuxna och det kanske är vår nyaste utmaning just nu –
och spännande och uppmuntrande är det!
Vi har även många verksamheter som funnits med genom åren som
vi önskar se blomma upp igen, uppgifter i församlingen som skall
fyllas till årsmötet och bortom och även där behöver vi lägga allt i
Guds händer så att Hans vilja kan ske med och hos oss i
Högdalskyrkan.
.

Cai Berger

Festgudstjänst i januari!
Söndagen den 16 januari kl. 16.00 har vi julfest med nattvardsgudstjänst, julfirande och

Kommande kurser
När pandemiläget tillåter det så kommer vår
församling bjuda in till olika kurser och livssamtal under våren.
Håll koll på information om när kursen Roder startar och Livssamtal för äldre!

Aktuellt från församlingsrådet
Senast jag skrev i församlingsbladet med en rapport från församlingsrådet (FR) var i mars. Då fick endast åtta personer vistas
samtidigt i kyrkan. Från den 1 juni ändrades detta till 50 personer, medan vi i Högdalskyrkan valde att begränsa deltagarantalet
till 30. Den 29 september togs alla restriktioner bort, och en viss
normalitet kunde åter upplevas i vår kyrka. Nu, i slutet av år
2021, känns det som om osäkerheten om utvecklingen är stor. Vi
hoppas på och ber för att smittspridningen ska avta och att vi
som kyrka och församling ska kunna återgå till ett rikt och utvecklande församlingsliv.
Här kommer några glimtar från tiden som vi har bakom oss, och
även några blickar framåt:
•
I oktober hade vi ett församlingsmöte, som samlade 29 deltagare. Där rapporterades om många av de frågor som berört församlingen.
•
Höstterminen inleddes genom en gemensam uppstartsgudstjänst tillsammans med Vantörs församling. Gudstjänsten hölls utomhus, och det är tredje året i rad som vi gör
detta tillsammans.
•
Den 12 september hade vi vår egen startgudstjänst i kyrkan,
och söndagen därpå – den 19 september – hölls församlingsdagen på Koviken.
•
Vi har startat ungdomsverksamhet för tonåringar. Ett 10-15tal ungdomar möts varannan vecka, och fyra ledare är engagerade.
•
Det diakonala rådet håller kontakt med församlingens äldsta
medlemmar, och nu inför julen har julblommor delats ut.
•
Internationella kommittén utreder för närvarande om det
finns anledning att byta biståndsprojekt. Idag bidrar vi som
församling till ett projekt som stöttar flyktingbarn från Syrien i
deras skolgång i Libanon.

Församlingens årsmöte 19 februari 2022
Valberedningen har börjat arbeta med val av personer till
våra tjänster inom församlingen. Vi hoppas att alla ställer
upp för att vår församlings arbete inte bara ska kunna fortsätta utan också utvecklas vidare.
Om du redan har ett uppdrag och inget säger så utgår vi
från att du kan tänka dig att fortsätta med din viktiga uppgift
i vår församling. Vill du ha en uppgift i församlingen, hör av
dig till valberedningen eller församlingens pastorer senast
den 30 december 2021.
Valberedningen genom
Margaretha Fernqvist 070-682 22 27
sammankallande

Porträttet
Jag samtalade med Claes-Göran Ydrefors,
bördig från södra Östergötland och nu Ordförande i Stockholms Frikyrkoråd om Sjukhuskyrkan och dess roll. Sjukhuskyrkans frikyrkliga pastorer finns på de fem stora sjukhusen i
Storstockholm, där mängder av patienter
kommer året om och 15-16.000 vårdanställda
jobbar. Huddinge sjukhus som är det närmaste för de flesta i vår församling, har nära 8.000 i personalen, medan
sjukhuskyrkan har 4 anställda på plats i denna mångkulturella och
mångreligiösa miljö.
Claes-Göran säger att det kan kännas som att komma med sina bröd
och fiskar och hoppas att Jesus ska göra ett under med kyrkans förmåga att räcka till. Dessa sjukhus är stora som små svenska städer,
ständigt i förändring, med nya och många gånger överväldigande behov där Sjukhuskyrkan får vara den stabila punkten för många.
De personer kyrkan vill finnas till för är de sjuka, anhöriga och personalen. Under en vecka så finns många kontakter med alla dessa och
ofta rör det sig om svåra sjukdomar, vak vid en bädd i livets slutskede
eller sorgebud. Den pågående pandemin har förändrat mycket i verksamheterna på sjukhusen och kyrkans roll har blivit viktigare än någonsin. När pandemin började så visade det sig att kyrkans funktion på
sjukhusen var av stor och uppskattad betydelse .
Claes-Göran framhåller att det är en av kyrkans viktigaste värdegrunder, att finnas på plats för de sjuka, deras anhöriga och de som vårdar
dem. Att vår förebild är Jesus och hans omtanke om den som var sjuk.
Den inställningen och Sjukhuskyrkans kunnande i denna nya tid gör
dess roll oerhört viktig och betydelsefull för oss i församlingarna att
stödja ekonomiskt och med förbön. Vi kan även tänka på att Sjukhuskyrkans finns där för oss om vi själva eller anhöriga hamnar på ett av
våra stora sjukhus i Storstockholm.
Cai Berger

Kommande kurser och verksamheter i Högdalskyrkan
Vi har vid olika tillfällen informerat om kommande kurser och
verksamheter vi tänker försöka starta i Högdalskyrkan. En sådan
är en kurs i konsten att leva, som heter Roder. Roder använder
sig av några av de mest centrala frågorna i en människas liv och
tar de som en utgångspunkt för samtal och självreflektion för kursens deltagare. Roder har organiserats i många år av Kyrkan vid
Brommaplan och sprids nu via Equmeniakyrkan i Sverige. Vår
församling blir en av de församlingar som nu vill pröva Roder
som en verksamhet för vårt område i Stockholm.
En annan kurs som vi tror kan fylla ett stort behov är vad som
kallas för ”Livssamtal för äldre” och där deltagare 62 år och uppåt
samlas för att samtala om olika delar och erfarenheter från livet;
allt från barndom och framåt. Kursen är utvecklad via Linköpings
universitet och genomförs som ett samarbete med Sociala Missionen (som vår församling är medlem i).
Inbjudan kommer att gå ut när vi tror att det är säkert i förhållande till pandemin att starta.

JANUARI

Söndag 9/1 kl.11.00
Gudstjänst
Cai Berger. Hasselkören. Kyrkkaffe.

Rousu. Kyrkkaffe.

Onsdag 26/1 kl. 18.00
Arabiskspråkig gudstjänst — I
centrum av ljuset
Isac Zekry. Kärlekens kör. Kyrkkaffe.

Onsdag 12/1 kl. 18.00
Arabiskspråkig gudstjänst
Isac Zekry. Kärlekens kör. Kyrk- Söndag 30/1 kl. 11.00
Gudstjänst
kaffe.
Lennart Molin. Ingela Rousu.
Kyrkkaffe.
Söndag 16/1 kl.11.00
Nattvardsgudstjänst
Cai Berger. Isac Zekry. Tomas
Issa. Julfest efter gudstjänsten!
Onsdag 19/1 kl.13.00
RPG-samling i Stuvstakyrkan
Drömmar om liv med sångaren
Erik Ström och pianisten Stig Andersson - Ett program om skapare
och skapelse med visor av Göte
Strandsjö, Evert Taube, Mikael
Wiehe , Olle Widestrand m.fl.

Onsdag 19/1 kl. 18.00
Arabiskspråkig gudstjänst—
OBS: svensk-arabisk gudstjänst!
FEBRUARI
Cai Berger. Isac Zekry. Kärlekens Onsdag 2/2 kl.13.00
kör. Kyrkkaffe.
RPG-samling i Högdalskyrkan
"Varje människa är en berättelse"
Söndag 23/1 kl.11.00
- Elaine Lindblom verksamhetsEkumenisk gudstjänst
chef Sociala Missionen berättar
Ekumenisk gudstjänst i Böneom erfarenheter från sitt yrkesliv
veckan, i Högdalskyrkan. Helena och människor hon mött.
Inghammar. Cai Berger. Ingela

Onsdag 2/2 kl. 18.00
Arabiskspråkig gudstjänst
Isac Zekry. Kärlekens kör. Kyrkkaffe.

Söndag 20/2 kl.11.00
Gudstjänst
Cai Berger. Ingela Rousu. KÖREN, Kyrkkaffe.

Söndag 6/2 kl.11.00
Nattvardsgudstjänst
Isac Zekry. Cai Berger. Carolina
Lindström. Kyrkkaffe.

Onsdag 23/2 kl.18.00
Arabiskspråkig gudstjänst — I
centrum av ljuset
Isac Zekry. Kärlekens kör. Kyrkkaffe.

Onsdag 9/2 kl. 18.00
Arabiskspråkig gudstjänst
Söndag 27/2 kl. 11.00
Isac Zekry. Kärlekens kör. Kyrk- Gudstjänst
Jenny Sunnerdahl. Committed
kaffe.
Souls. Manfred Hulebo. KyrkSöndag 13/2 kl. 11.00
kaffe.
Gudstjänst
Cai Berger. Ingela Rousu. Kyrkkaffe.
Onsdag 16/2 kl. 13.00
RPG-samling i Mikaelikyrkan
”Kvinnan som red över Himalaya” —Margareta Höök Vennfors.

Onsdag 16/2 kl.18.00
Arabiskspråkig gudstjänst
Cai Berger. Kärlekens kör.
Kyrkkaffe.
Lördag 19/2 kl. 16.00
Församlingens årsmöte

MARS
Onsdag 2/3 kl. 13.00
RPG-samling i Älvsjökyrkan
Världen är en främmande plats —
Rebecka Robertsson berättar om Diakonias cykelprojekt

Onsdag 2/3 kl.18.00
Arabiskspråkig gudstjänst
Isac Zekry. Kärlekens kör. Kyrkkaffe.
Söndag 6/3 kl.11.00
Nattvardsgudstjänst
Isac Zekry. Cai Berger. Andreas B.
Kyrkkaffe.
Onsdag 9/3 kl. 18.00
Arabiskspråkig gudstjänst
Isac Zekry. Kärlekens kör. Kyrkkaffe.

Onsdag 23/3 kl. 18.00
Arabiskspråkig gudstjänst
Cai Berger. Kärlekens kör. Kyrkkaffe.
Söndag 27/3 kl.11.00
Gudstjänst
Suzanne Molin. Ingela Rousu. Kyrkkaffe.
Onsdag 30/3 kl. 13.00
RPG-samling i Högdalskyrkan
Pastor sedan 1984 - högt och lågt
samt några sånger — Svante Zettergren.
Onsdag 30/3 kl. 18.00
Arabiskspråkig gudstjänst—I
centrum av ljuset
Isac Zekry. Kärlekens kör. Kyrk-

Söndag 13/3 kl.11.00
Gudstjänst
Cai Berger. kyrkkaffe. Offerdag för
pastors och diakonutbildningen.
Onsdag 16/3 kl. 13.00
RPG-samling i Stuvstakyrkan
Att vara jordens salt på 2000-talet
— Elisabeth Sandlund om kristet
samhällsansvar.
Onsdag 16/3 kl. 18.00
Arabiskspråkig gudstjänst
Isac Zekry. Kärlekens kör. Kyrkkaffe.
Söndag 20/3 kl.11.00
Gudstjänst
Cai Berger. Ingela Rousu. Kyrkkaffe.
kaffe.

Mål för det kommande året
Jag bad Pastor Isac att nämna några punkter som han vill se att vi
jobbar med under det kommande året. Utmaningarna från pandemin har varit påtagliga under nästan två år nu. Men, vi hoppas på
att 2022 skall bli bättre och tar med oss Pastor Isacs tankar om
vad vi behöver satsa på framöver.
•

Utveckla gudstjänster så att de blir attraktiva och tilltalande
för alla människor

•

Utveckla de olika rollerna för ett aktivt tjänande i kyrkans
gudstjänster och fastställa ansvarsområden för olika gudstjänster

•

Fördjupa församlingens anda bland alla medlemmar i kyrkan

•

Vidareutveckla vårt system för uppföljning och omsorg för
kyrkans medlemmar

•

Uppmuntra det andliga intresset för tjänande och en plan för
att utbilda alla med en ledarroll i kyrkan till att höja sin ledarskapsförmåga och fördjupa lärjungaskapsandan i sina liv

•

Uppmärksamhet på yttre evangelisationen och skapandet av
en inbjudande atmosfär i kyrkan för nya människor skall vilja
bli en del av kyrkan

•

Vidareutveckla en tydlig plattform för att tjäna barn och ungdomar i kyrkan och hjälpa dem att växa i sin tro för att bli effektiva medlemmar i framtiden

•

Kyrkan bör vara en enhet och integreras ordentligt

Tillsammans väcker dessa punkter tankar kring hur vi bygger en
bra helhet för vår församlings utveckling framåt och vi ber att Herren Jesus skall välsigna och vägleda oss i det arbetet.
Isac Zekry

Cai Berger

•

Vid gudstjänsten den 7 november mindes vi vår kära medlem Hans Gunnarson, som gått hem till Herren under oktober.

•

Vid samma gudstjänst fick vi glädjen att hälsa nya medlemmar välkomna till vår församling. Alla som blivit nya medlemmar under pandemin kunde dock inte närvara, varför vi
har beslutat om ytterligare ett tillfälle för att säga välkommen. Det kommer att ske onsdagen 19 januari, och vi hoppas på en välbesökt gudstjänst med båda våra språkgrupper representerade.

•

Från och med årsskiftet kommer pastor Isac Zekry att fördela om sin arbetstid, vilket innebär att en större andel än
tidigare kommer att förläggas till Equmeniakyrkan Södertälje.

•

Valberedningen har startat sitt viktiga arbete inför årsmötet
2022.

•

Sedan en tid har vi ett avtal med Delagott om fastighetsskötsel, och vi är hittills nöjda med deras insats. Delagott
har motsvarande uppdrag också i Stuvstakyrkan och i Andreaskyrkan.

•

Klubbensborg, vars ekonomi varit ansträngd under pandemin, har uppdragit åt en mäklarfirma att sälja byggnaderna
på ön Lindholmen. Försäljningen är ännu inte klar, men det
ser lovande ut.

Informationskommittén
Cai Berger, Aideen Strandsson, Karl-Gustav Bjurlemyr och

SPRÅKCAFÈ
Måndagar kl.11.00-13.00
Lär känna nya kulturer och människor! Vi behöver alltid fler som
hjälper till.
Start 11 september, och

Gudstjänster på
arabiska
Onsdagar kl. 18.00

Offerdagar under våren:
1 Advent - 31 januari är
det insamling till det internationella arbetet.
13 mars är det insamling
till pastors– och diakonutbildningen

Ekonomin

Året börjar lida mot sitt slut och en prognos för året 2021 blir mer
och mer säker. Trots att detta också blev ett år med restriktioner
och kraftigt minskade hyresintäkter, får vi ett resultat som fyller
på vår kassa med ca 100 tkr. Resultatet på sista raden där avskrivningar ingår blir givetvis ett minus.
När det gäller kostnader så är prognosen att de blir lägre och i
samma nivå som våra minskade hyresintäkter. Framför allt är
det minskade kostnader för fastighetsskötsel och underhåll som
bidrar till denna balans. Det underhåll som vi ansett vara viktigt
och som vi orkar med, har ändå genomförts. En stor extra kostnad (290 tkr) som påverkar resultatet negativt, är installation och
uppgradering
av den nya
anläggningen
för ljud och
bild.

Lennart Eliasson

Fastighetsutskottets ordförande har ordet!
Fr o m 1 maj 2021 har Högdalskyrkan ett avtal med Fastighetsförvaltningsföretaget Delagott gällande fastighetsskötsel.

Kontaktperson är: Hans Olausson.
Alla fel som behöver åtgärdas anmäls till Delagott via telefon 08-33 12
10 eller 08-551 105 00 eller skrivs upp på
"feltavlan" som finns i korridoren utanför pastorsexpeditionen.
Hälsningar/Sune

Kontakta oss
Skebokvarnsvägen 341
124 54 Bandhagen
Tel: 08-86 39 70
Expeditionstider:
tisdagar och torsdagar
kl.10.00-12.00

Församlingens medarbetare

Pastor
Cai Berger

Pastor
Isac Zekry
Mobil: 076-5053127

Församlingsmusiker

Besök gärna vår webbplats:
www.hogdalskyrkan.se

Ingela Rousu

