Mötesplatsen
En tidning från

Tingvallakyrkans församling
Nr 3-4 juni - september 2013

Vi blev Tingvallakyrkan!
En kyrkokonferens präglad av glädje
Gemensam framtid blev Equmeniakyrkan
Gospel, groove och Gud
Människokärlek

Föreståndartankar

Namn och tack
När dessa rader skrivs har Gemensam
Framtids kyrkokonferens nyss avslutats.
Möjligen pågår fortfarande städning i
något hörn.
När du läser har det redan gått några
veckor, och intrycken har hunnit sjunka
undan.
I skrivande stund rör sig alltså ganska odistanserade tankar och intryck i mitt huvud. Inte
heller har jag hunnit få någon egentlig distans
till vår egen process, som på ett sätt gick i mål
den 27 april, när Karlstads Baptistförsamling
och Karlstads Missionsförsamling bildade ny
församling.
I den här texten får två tankespår plats. Det
ena handlar om namn. För inte så länge sedan
var vår hemförsamling ”baptistförsamlingen”
eller ”missionsförsamlingen” och vi tillhörde
samfundet Gemensam Framtid. Nu heter
samfundet Equmeniakyrkan, ett namn som
vaskades fram ur en lång omröstningsprocedur
i kyrkokonferensen, och vi är Tingvallakyrkans
församling i Tingvallakyrkan
Tingvallakyrkan i sin tur ligger i byggnaden
Betlehemskyrkan. Så väljer vi att beskriva läget
just nu.
För vi befinner oss i ett glapp, i ett språng.
Det skrev jag redan i förrförra numret av Mötesplatsen och när det gäller namnet är det just
nu så uppenbart. Vi har beslutat att byta namn
på vår kyrka, för att vi vill ge vår församling och
dess hemvist ett nytt namn, en viktig markering
för oss som en ny gemenskap. Men hemsidor
och facebooksida har inte hunnit med, liksom
skyltar och predikoturer. För några av oss kan
namnbytets fullbordan inte ske fort nog. För
andra av oss känns det mindre bråttom. Rent
praktiskt är ”att-göra-listan” ganska lång. Och
namnbytet kräver tid och kunskaper för att
bli bra. Mer om det hittar du på annan plats
i tidningen.
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Vår församling och
vårt samfund befinner
sig alltså i parallella processer. I ett glapp, i ett
språng. Inget önskvärt
tillstånd för alltid, men ett tillstånd att ta vara
på, lära sig någonting av.
Så vad lär du dig?
Vad lär jag mig?
Vi lär oss självklart olika saker, beroende på
perspektiv. Att våra perspektiv är olika, och att
det får vara så, tror jag är en viktig lärdom för
oss som gemenskap. Är det också inte så att
vissa perspektiv är mer angelägna än andra? Jag
tänker på våra blinda fläckar, perspektiv som
lätt kommer i skymundan, åtminstone för oss
själva. I en god gemenskap hjälper vi varandra
att få fram alla perspektiv som är viktiga när vi
bygger en kristen församling. Vi hjälper varandra genom samtalet, bibelläsningen, bönen och
mer samtal. Vi hjälper varandra när vi lär känna
varandra och möter varandra på djupet.
Kyrkokonferensen innehöll en bön om detta:
att vi ska möta varandra just på djupet, bortom
den ytliga trevligheten, för att där är förvandling och förändring möjlig. Sådana möten
rubbar våra cirklar och vidgar vår omsorg till
att omfatta allt fler. Jag tror att det är vad Guds
rike handlar om. Och jag är med om sådana
möten i vår församling, möten som vidgar
perspektiv, påminner om andra utsiktspunkter
än min egen. Jag hoppas att du också får vara
med om sådana möten.
Så det andra tankespåret: Genomförandet
av arrangemanget kyrkokonferensen. På en
och samma lördag var jag med om följande:
Mässa för många med ord och sånger som
ingöt glädje och hopp i min kropp. Början på
en gospelkonsert med 1200 i publiken och 200
sångare – energi och glädje. Därefter mitten
på Värmländsk ljuging, skrömt och skrönor

– många skratt. Sedan slutet på ett samtal om
partipolitiskt engagemang, om påverkan och makt
– engagemang och skratt också där. Och så en orgelkonsert i Domkyrkan att sugas med och sjunka
in i. Mellan stationerna bar jag, som ett brödunder,
kassvis med överblivet nattvardsbröd. Min poäng:
Allt detta pågick samtidigt. I vår regi.
Vi i vår region har kompetens och kraft. Inte
bara inom ”oss” utan också i samarbete med
varandra och med andra kyrkor, den här gången
framför allt med Svenska kyrkan. Det är en otroligt
uppmuntrande verklighet. Så bland alla osorterade
intryck utkristalliserar sig ett självklart TACK till
alla som har jobbat, både med bildarmöteshelgen
27-28 april och med kyrkokonferensen 9 – 12

maj. Tack för tårtor, dammsugning, mötesvärdskap, sista-minuten-utryckningar, sång, bakning,
saxofonspelning, kollektinsamling, lek med barn,
dirigentskap, dukning och scenrivning.
Namn är viktiga symboler för vår identitet. Men
viktigare är vem vi vill tillhöra och hur vi lever
denna vår vilja. Nu fortsätter vi arbetet framåt,
i glappet, i språnget. Ett steg är detta nummer
av Mötesplatsen, det första i Tingvallakyrkans
församling.
Anneli Sandberg, tf församlingsföreståndare

Ny församling och nytt
samfundsnamn
Det här är första numret av Mötesplatsen som husorgan för
nybildade Tingvallakyrkans församling. Vi hälsar därför nya läsare särskilt välkomna. I det här
numret kommer vi framförallt
att ägna oss åt, dels bildandet
av vår nya församling helgen
27-28 april, dels kyrkokonferensen som ägde rum i Karlstad
under Kristi himmelsfärdshelgen, då vårt samfund fick namnet Equmeniakyrkan. Vår ambition är att spegla dessa båda
händelser ur olika perspektiv
- både i text och i bilder. Självklart ryms även
kalendarium och annan matnyttig information.

Dessa är de personer som deltog i det
historiska bildarmötet den 27 april, då Karlstads baptistförsamling och Karlstads missionsförsamling gick samman och bildade
Tingvallakyrkans församling.

3

Bilder från församlingsbildarhelgen.
Foton: Sven Wedemalm.

Förväntningar på det nya
I samband med sammanslagningen av våra
två tidigare samfund, Missionsförsamlingen
och Baptistförsamlingen, har jag ställt frågor
till fyra personer: Anna-Lena Quist och Hans
Kumlin från fd. Karlstad Missionsförsamling
samt Gunvor Byström och Gunnel Berdén
från fd. Baptistförsamling. Samtidigt passar
jag på att slänga in ytterligare en fråga om
Gemensam framtid, då kyrkokonferensen
nu är slut.

Vad tycker du om sammanslagningen av Karlstad Missionsförsamling
och Karlstad Baptistförsamling?
Hans Kumlin: Äntligen,
detta har jag hoppats på
sen vi flyttade hit -88!
Gunvor Byström: Sammanslagningen var nödvändigt.
Anna-Lena Quist: Jag
tycker det är positivt att vi
gått samman. Jag tror att
båda församlingarna var redo för det nu.
Gunnel Berdén: Sammanslagningen ger ny gemenskap och ny ”gnista”. Det är ju alltid intressant
och roligt att lära känna nya människor oavsett
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sammanhang.

Vilka förväntningar har du på Tingvallakyrkans
församling?
Hans Kumlin: En nytändning för alla!
Gunvor Byström: Jag förväntar mig en god andlig
gemenskap för olikheter och en strävan att kunna
enas i både små och stora frågor.
Anna-Lena Quist: Jag hoppas att vi tillsammans
ska komplettera varandra på ett positivt sätt. Jag
önskar att vi ska vara en öppen kyrka i vår tid. Det
är viktigt att vi är en kyrka
för människor av idag.
Gunnel Berdén: Jag har
egentligen inga stora förväntningar. Vi är inte mer
än människor. Kanske just
det är min förväntan –
att vi är mänskliga. Min
förhoppning är att vi ska
kunna ha lika högt i tak,
socialt sett, som vi har
högt tak i kyrksalen.
Vår gemensamma kyrka
har fått ett nytt namn, Tingvallakyrkan. Vad
tycker du om det namnet?
Hans Kumlin: Rätt på flera sätt. Jag hade hoppats
på mitt eget förslag, Tingvalla Mötesplats för att få

chansen att förklara vad, vems
och varför. Ordet
kyrka skrämmer
tyvärr många.
Vi måste jobba
bort känslan hos
många att vi är
en sluten, egendomlig grupp
människor.
Gunvor Byström: Namnet Tingvallakyrkan är bra, om vi kan
förmedla det ut till Karlstadborna.
Anna-Lena Quist: Jag tycker Tingvallakyrkan är
ett bra namn. Möjligtvis skulle vi kunnat heta
Equmeniakyrkan i Karlstad – kopplingen mellan
samfundstillhörighet och lokal kyrka blir tydligare
då!
Gunnel Berdén: ”Tingvalla…” hjälper folk att hitta
hit. Det är bra med ett namn som är nytt för alla i
församlingen. Förhoppningsvis signalerar det också
att vi inte är en ”smal sekt” utan öppen för alla.

Gemensam framtid har fått ett nytt namn,
Equmeniakyrkan. Vad tycker du om det namnet?
Hans Kumlin: Equmeniakyrkan är internationellt
bättre Gemensam kyrka som jag annars tyckte bra
för att svenskarna skulle förstå att vi är ”på samma
väg”.

Gunvor Byström:
Jag känner tveksamhet för namnet, eftersom det
känns lite främmande och jag är
rädd för att det är
svårt att förklara
för din ”icke invigde”.
Anna-Lena
Quist: Mycket
bra namn!
Gunnel Berdén: Det är ok. Bättre än kyrkostyrelsens förslag. Det andas kanske lite 80-tal. Grekiska
och latinska ord med ändelsen -ia är ju annars
vanligare bland namn på företag eller läkemedel.
Fast å andra sidan… ha ha… så är vi kanske på
sätt och vis ett läkemedel…

Slutsats
Det verkar som sammanslagningen av våra två
församlingar till Tingvallakyrkans församling är en
succé, samt att vi har höga och bra förväntningar
på den nya församlingen. Lika så verkar namnet
Tingvallakyrkan vara förankrat, men man måste
också föra fram budskapet till Karlstadborna, att
Tingvallakyrkans församling är en helt vanlig öppen
kyrka vars medlemmar är helt vanliga människor
som tror på Gud och inga fundamentalister, så
att det inte skrämmer bort folk. När det gäller
namnet Equmeniakyrkan verkar det vara
lite mer tveksamheter, bland våra folk som
vi intervjuat.
Christer Hellholm
På nästa sida finns fler bilder från bildarhelgen.
På sidan 17 skriver Andreas Möller
om processen att byta namn. Dessutom syns Tingvallakyrkans församlings första styrelse på bild.
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En ny församling
ser dagens ljus.
Foton: Sven Wedemalm.
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En konferens
präglad av glädje
Gemensam Framtid har som bekant haft
sin kyrkokonferens i stan under Kristi himmelfärdshelgen. Eller Gemensam Framtid
förresten? För första delen av konferensen
stämmer det, men nån gång under lördagseftermiddagen beslutades att vårt samfund
istället ska heta Equmeniakyrkan. Så nu kära
församlingsmedlemmar, nu tillhör ni Tingvallakyrkans församling som i sin tur alltså
är en del av Equmeniakyrkan.
Det kan upplevas lite som ketchupeffekten,
först kommer inget och sen kommer inget och sen
kommer allt på en gång. För en del av oss kanske
det kommer att ta lite tid att vänja sig både vid det
ena och det andra. Men det är sant det som många
påpekade under konferensen, det är inte de yttre
formerna som är det viktigaste, nu gäller det att
fylla både Tingvallakyrkan och Equmeniakyrkan
med ett riktigt gott innehåll, Gud till ära.
Att här redogöra för allt som hände under konferensen låter sig inte göras. Utöver de regelrätta

Avskiljning av nya regionala kyrkoledare. Foto: Ing-Marie
Arkbro

förhandlingarna var det ett digert program. Det
var gudstjänster, seminarier, barnkonferens, musikkaféer, berättarkaféer och mycket mer. Mitt intryck
var att deltagarna uppskattade arrangemangen och
att konferensen präglades av glädje.

Nya regionala kyrkoledare avskiljdes
Under den avslutande gudstjänsten ordinerades
som vanligt nya pastorer och diakoner. Dessutom

avskiljdes de regionala
kyrkoledare som skall
verka i Equmeniakyrkan
- de som ska ersätta de
tidigare distriktsföreståndarna. Tingvallakyrkan
ingår i Region Svealand
och vår kyrkoledare blev
Helen Friberg, tidigare
distriktsföreståndare i
Mälardalsdistriktet inom
Missionskyrkan.

Mary Mikhael vittnade om
situationen i Syrien under en av
kvällsgudstjänsterna.
Foto: Sven Wedemalm

Berättelser från Mellanöstern
Som sig bör gästades kyrkokonferensen även av
representanter från våra systerkyrkor i olika delar av
världen. Människor som ofta verkar under helt andra
förutsättningar än våra. En av dessa var Mary Mikhael
pastor och rektor för en teologisk högskola i Damaskus, Syrien. Hon berättade om krigets fasor och hur
ett stort antal kyrkor har jämnats med marken. Idag
samordnar hon Evangeliska synoden i Libanon och
Syriens arbete för att hjälpa flyktingar som söker
sig till Libanon.
Hennes bild av den arabiska våren är en annan
än den som beskrivs i våra medier. Hon ser den
snarare som en iskall vinter. Efter revolutionerna i
Tunisien, Egypten och Libyen har islamister som
Muslimska brödraskapet kommit att ta över. Hon
menar att detta lett till att situationen för kristna
i Mellanöstern har förvärrats. Hon befarar att den
kristna kyrkan som funnits i Syrien sedan det första
århundradet ska utplånas i spåren av kriget. "Ur ett
mänskligt perspektiv finns inget hopp om fred. Men
jag är kristen och Jesus har lärt att det finns hopp”,
avslutar Mary Michael.
Att få höra berättelser av kristna bröder och systrar
från andra delar av världen tror jag berörde många
konferensdeltagare och bidrog med en dimension
av att det vi sysslar med är på riktigt. Den kristna
Kyrkan i Sverige och i världen har ett uppdrag, och
vår uppdragsgivare är skapelsens Herre.

Mattias J Fröding
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Vänster: Gustav Fröding och Selma Lagerlöf var med och gestaltade
konferensens berättartema. Höger: Karlstad CCC var fullsatt under
förhandlingarna. Foto: Sven Wedemalm

Gemensam framtid
blev Equmeniakyrkan
- en resumé från BK:s ombud
Kyrkokonferensen 2013, Gemensam Framtid, hölls på Karlstad CCC under Kristi Himmelsfärdshelgen från 9 maj till den 12 maj.
Den inleddes av Gemensam Framtids tre
kyrkoledare Lasse Svensson, Sofia Camnerin
och Olle Alkholm.
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Vi välkomnades av musik från musikkåren och av
personer föreställande Selma Lagerlöf, Nils Ferlin
och Gustaf Fröding. De skulle symbolisera den
berättarkultur som Karlstad, ville förmedla.
Under fredagen och lördagen fick vi välja på
ett antal intressanta berättarseminarier med olika
personliga berättelser. Förutom sedvanliga förhandlingar, var det som väntat namnfrågan som
engagerade allra mest och som hanterades i en
olidligt spännande process. Det namn som till slut
antogs, var Equmeniakyrkan.
Beslutsunderlagen debatterades flitigt på
”Påverkanstorget” , där åsikter kunde skrivas på
klotterplank . Här kunde åsikter synliggöras och
diskussionerna kring dem var omfattande – inte
bara angående namnfrågan.
Exempel på andra viktiga motioner som diskuterades var :
- situationen för kristna i Mellanöstern och att

kraftigt fördöma det eskalerande våldet.
- att anta uttalande till Sveriges regering att Barnkonventionen skall inkorporeras i svensk lag
- angående socialetiska frågor och det diakonala
arbetet som en viktig del i kyrkans uppdrag.
Beslutsunderlagen finns att läsa på: http://gemensamframtid.se/wp-content/uploads/2013/03/
Beslutsunderlag.pdf
Vår regionala kyrkoledare för region Svealand,
med placering i Örebro, heter Helen Friberg. Hon
är en av sju, som har sina placeringar jämt fördelade
i landet.
Kvällsgudstjänsterna i Löfbergs Lila Arena var
mycket välbesökta. Avslutningsgudstjänsten med
ordination av nya pastorer och diakoner, firades
av ett par tusen personer
Det var intensiva dagar med stort engagemang
av alla. Arrangemangen runt kyrkokonferensen var
välgjorda och imponerande. Konferensdagarna höll
mycket hög klass.
Vi som deltog som ombud från gamla Betlehemskyrkan var
Jan och Gunnel Kardemark samt Lennart och
Margareta Sunnemar.

Jesus is right here now.
Jesus is right here. To
say he loves you!
En ungdomsledares upplevelse av kyrkokonferensen...
Karlstad fylls av frikyrkofolk ifrån hela Sverige. Vänner från hela landet samlas och vi
får tillsammans uppleva kyrkokonferensen.
Kyrkokonferensen som jag har laddat inför
ända sedan jag började jobba i Karlstad...
Vad kommer jag komma ihåg?
Alla fantastiska barn och ledare som jag fick lära
känna när jag var med i Barnkonferensen. Gustav
som ramlade och slog ögat i en pianostol. Felix
som jag lekte fängelse med på mellanvåningen i
Betlehemskyrkan och Ture som jag pusslade Pettsonpussel med i lekrummet.
Café T i källaren på Baptistkyrkan där det varje
kväll fylldes av folk i olika åldrar. Isac med C ifrån
barnkonferensen som kom med sina föräldrar.
Min farfar som kom och hälsade på för min skull
och sedan gick en trappa upp för att lyssna på
pianokonserten som hade en aning lägre ljudnivå.
Equmeniafolk som satt och diggade till Ted Gärdestads Eiffeltornet under musikquizet och mina
fina ungdomar som hjälpte till och sålde frallor
och dricka.
Gudstjänsterna i LLA då vi fick tjäna Gud i en
hockeyarena. När jag stod på scenen och fick leda

lovsången och se ut över alla dessa människor som
bryr sig om vår kyrka. Jag kommer komma ihåg när
mina ungdomar var med i Mässa för Alla och när
Julia sjöng ett fantastiskt solo på sista låten.
När jag delade nattvard och sa: Jesu kropp för
dig. När jag började gråta av glädje när jag fick
se mina vänner och efteråt tänkte: Så här känner
Jesus för alla.
När jag smet in på förhandlingarna och kom
in mitt i namnfrågan. När jag satt där och insåg
att idag skulle vår kyrka få ett nytt namn. När jag
satt och applåderade tillsammans med alla ombud
för att vi äntligen har bestämt oss. Jag kommer
komma ihåg glädjen jag kände när jag tillsammans med alla i Karlstad CCC applåderade för
Equmeniakyrkan.
Jag kommer komma ihåg glädjen jag kände när
jag tillsammans med en 200-personer stor kör och
tillsammans med en folkfylld Löfbergs Lila arena
sjöng: Jesus is right here now. Jesus is right here.
To say he loves you!
Stina Wesslund

9

I caféet bjöds det på fika och äkta arbetsglädje.

Tack, tack och åter tack!

Stort tack till alla
(Anja Sandström, Anita Park, Birgitta Svensson,
Bo-Gösta Carlsson, David Lundeteg, Hans-Erik Lind,
Inga-Britt Karlsson, Kärstin Olsson, Margareta Nilsson,
Rasmus Andersson, Stina Röjder Berglund) från olika
församlingar som arbetade i garderoben på CCC under
Kyrkokonferensen tiden (torsd-lördag). Det har varit
väldigt roligt att jobba med er!
Jag har hört många positiva reaktioner både från
konferensfolk och från våra överordnade om vår service:
snabb, effektiv, vänlig personal.
Hälsningar

Ett varmt och hjärtligt tack till er alla som hjälpte till
i våra båda kyrkor under kyrkokonferensen. Tack för
köksarbete, bakning, dekoration, inköp, vaktmästeri,
kyrk- och seminarievärdskap, servering och städning
m.m Tack också till alla som visade intresse för att
hjälpa till men som faktiskt inte tilldelades någon
arbetsuppgift. Det finns en otrolig arbetsvillighet i
våra kyrkor och det är vi jättetacksamma för! Det
verkade som om ni som arbetade hade roligt också....
Möjligheten att fika enkelt vid arrangemangen i Baptistkyrkan var mycket uppskattad. Det var mycket folk
som tyckte att vi hade en bra variation på fika i cafét i
Betlehemskyrkan och att det smakade jättegott, vilket
åtgången på allt fika - och matbröd bevisade! Den nya
möjligheten med kortbetalning var också en succé! Vi
har fått drygt 7000 kr bara med kortbetalning.
Gud välsigne er alla och ge er styrka vidare i livet.
Cristina Hellholm, Sara Enqvist och Andreas Möller

Christer aka garderob-Christer, ansvarig för garderobservice på CCC

Foto:
Sven Wedemalm

En välsjungande lovsångskör
med vår egen Stina Wesslund
som var med vid de flesta
gudstjänsterna.
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I långa rader anlände delegaterna till Karlstad CCC för årets kyrkokonferens.

Det ligger förväntan i luften när kongressalen börjar fyllas med människor.

Vi bevisade att Löfbergs Lila Arena fungerar för
annat än hockey och konserter.

Vi fick hjälp med förbön för konferensen ända
ifrån Thailand.

Och så var det då äntligen dags att riva
loss gospelkonserten.

Foto:
Sven Wedemalm
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Ny ungdomsförening. Ny styrelse. En
spännande framtid.
Den 27 april var det bildarmöte för den nya ungdomsföreningen Equmenia
Karlstad. Baptistkyrkans
ungdomsförening
slogs
ihop med SMU i Karlstad.
Vi var ungefär 20 personer som
deltog i det roliga mötet som
inte bara innehöll ny styrelse,
stadgar och formaliteter. Mötet
innehöll även godis, ballonger
och avslutades med en födelsedagssång för att en ny förening
hade fötts. Tillsammans sjöng
vi: Ja må den leva, många
lyckliga år! Equmenia Karlstad fick en fin början
och vi ser alla fram emot en spännande framtid
tillsammans!
På bilden intill syns den nya styrelsen som tillsammans kommer arbeta för Equmenia Karlstads
unga. Ta gärna med den nya styrelsen i era böner.
Stina Wesslund

Equmenia Karlstads första styrelse. Från vänster: Ordförande Hans Arkbro, John Lidén, Cristina Nicoară Hellholm,
Johannes Arkbro. Högst upp: Annika Fernando.
Liggande: Ungdomsledare Stina Wesslund.
Inklippta: Regina Lind och Alfred Thörnros.

Ps. Equmenia Karlstad börjar sin framtid med
att ha en härliga Equmeniafest i höst! Så håll utkik,
mer info kommer! Ds.

Scouthajk!

På lördagmorgon den 4:e maj samlades ett
glatt gäng scouter utanför Mariebergsskogen.
Hela gänget åkte upp till Ladtjärnstorp för att
hjälpa till på den arrangerade arbetsdagen. Tillsammans så drog vi ris till den stora elden och stretade
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och jobbade hela dagen. Scouterna var så tappra
och duktiga! På eftermiddagen fick vi lära oss hur
vi samlar björksav och surrade upp flaskor vid
träden. Dagen avslutades med ett litet lägerbål
vid elden. Scouterna sov gott i vindskydden ute
på udden för att sedan vakna nästa dagen till ett
fantastiskt väder! På söndagen blev det lek och
spring ute på fälten. När vi åkte hem igen var alla
scouter trötta men nöjda efter en rolig hajk! Vi
ser nu alla fram emot scoutlägret på Ladtjärnstorp
15-19 juni! Var redo!
Scoutledarna.

Gospel, groove och Gud...
För drygt fem år sedan så fick jag det
stora privilegiet
att vara med om
att starta Gospel
Groove Company,
Tingvallakyrkans
församlingskör.
Det har varit en spännande resa som har
gett mig vänner för
livet och många härliga minnen från roliga körträffar, gudstjänster, konserter, fikastunder. Att vara
del av en gospelkör innebär både rytmupplevelser,
skratt, musikaliska utmaningar och stilla stunder
runt ljusbäraren i kyrkan då livet kommer riktigt
nära. En av pelarna i Gospel Groove Company är
att vi ska bygga relationer genom att sjunga i kör.
Genom att angå varandra. Och så har det också
blivit. Vi har sjungit tillsammans både på kördeltagares bröllop och kördeltagares begravning.
Livet kommer nära när man sjunger i kör. Vår körs
vardagsvimmel rymmer mycket skratt och skön
gemenskap. Vilket är ett av skälen till att kören
har vuxit så explosionsartat de sista två åren. Vi är
dryga sextio på våra övningar. Det största skälet till
det är att vi älskar att sjunga – tillsammans!
Körens namn; Gospel Groove Company, består
av tre ord som handlar om vilken kör vi ville vara
och också idag är. Gospel: att sjunga om Livet,
Gud och att det alltid finns ett hopp. Gospel, en
rytmisk körgenre som är en afroamerikansk musikstil där inte enbart tonerna och orden spelar

Varje

Vecka

Scout För dig som är 8-15 år. Tisdagar 18:00 i

Mariebergsskogen/Betlehemskyrkan samt i
Kronoparkskyrkan

Tonår För dig som är 13 år och äldre. Torsdagar
18:00-21:00 i Baptistkyrkan

Söndagsklubben barnens aktivitet på gudstjänsttid. Söndagar 11:00

roll utan också rösternas klangfärger och kroppspråket. Groove; en puls, en rytm som får kroppar
att svänga och hjärtan att sjunga. Groove är också
spåren i en vinylskiva. De som får det att låta. Vi
vill sätta spår med vår körmusik. Gospelmusiken
och körgemenskapen har satt spår i oss. Har satt
spår i mig – och det kommer bli tufft att sluta
som körledare... Company; gemenskap, vi gör
det tillsammans. Kören är också del av en större
gemenskap i Tingvallakyrkans församling. Jag hoppas och ber att det kommer att byggas viktiga broar
mellan Gospel Groove Company och resten av
församlingsvimlet. Du behöver inte sjunga i kören
för att kunna ha vänner i kören! Och en församling
byggs på vänskap – inte verksamhet.
Tusen tack för förtroendet jag fick av församlingen att leda kören! Det har betytt mycket för
mig!
Nu lämnar jag över stafettpinnen till Joel
Holmqvist och Sofia Hedin. Jag tackar Gud för
att ni har sänts som en stor gåva till kören och till
församlingen! Precis när jag hade tappat hoppet
om att det skulle lösa sig med ny körledare, kom
ni, sända från ovan, ett bönesvar! Jag vet att kören
är i de bästa händer! Nu ska ni få sätta er unika
körledarprägel på Gospel Groove Company. Det
blir riktigt bra!
Sköt om er alla i vimlet! Kom ihåg det som vi
sjöng på senaste gudstjänsten kören var med på;
”The best is yet to come!” Så är det!
Sing on people! Kram
Kristina Andréen

Karlstad
Öppen förskola Betlehemskyrkan måndag

och onsdag - nya tider i höst, kolla hemsidan.

Baby/småbarnsrytmik - nya tider i höst,
kolla hemsidan.

Volleyboll i Tingvallagymnasiets gymnastiksal

fredagar kl 19:00-21:00. Kontakt: Lennart Höglund, 054-83 60 57
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Betlehemskyrkan
Juni

16 söndag

11:00 Dopgudstjänst i Betlehemskyrkan med barndop. StenÅke Mollmyr, mfl.
14:30-16:00 Staviksmöte, Värmlandsnäs. Lennart GC Johansson. Sång Anki Löwenhamn,
Ulrika Nilsson, Ing-Britt Zaars.
Skjuts ordnas via lista, kontakta
exp vid behov. Restid ca 1 h.
Även båtfarare är välkomna. Ta
med egen fikakorg, grillmöjlighet
finns.
23 söndag

11 söndag

15:00-17:00 Sommarcafé Innegården öppet

18:15 Sommargudstjänst i
Acksjöns kapell, Andreas Möller.
Sång av Anna Fahlander. Enkelt
fika.

14 söndag

18:15 "Minns du sången" Sommargudstjänst i Acksjöns kapell.
Andreas Möller m fl. Enkelt fika.
17 onsdag

15:00-17:00 Sommarcafé Innegården öppet
21 söndag

18:00 Sommarprogram i Lövnäskyrkan, Hammarö. "Skitskört"
med Gunnar Axelson Fisk och
Svante Zettergren. Kollekt. Se
också notis.

18:15 Vandringsgudstjänst i
midsommartid, Jenny Walan.
Samling vid Acksjöns kapell.
Enkelt fika.

24 onsdag

26 onsdag

15:00-17:00 Sommarcafé Innegården öppet

18:15 Sommargudstjänst i
Acksjöns kapell. Frans och Julia
Wingård. Enkelt fika.

30 söndag

31 onsdag

18:15 Sommargudstjänst i
Acksjöns kapell, "Att sätta en
fot framför den andra". Anneli
Sandberg, Anki Löwenhamn.
Enkelt fika.

Juli

15:00-17:00 Sommarcafé Innegården öppet
28 söndag

15:00-17:00 Sommarcafé Innegården öppet

4 söndag

15:00-17:00 Sommarcafé Innegården öppet
7 söndag

7 onsdag

18:00 Nattvardsgudstjänst
i Lövnäskyrkan, Hammarö.
Anna-Greta O. Berggren, Anneli
Sandberg. Kyrkfika.

14 onsdag

15:00-17:00 Sommarcafé Innegården öppet
18 söndag

18:15 Sommargudstjänst i
Acksjöns kapell, Andreas Möller.
Enkelt fika.
19 måndag

Café Innegården öppnar för
hösten.
21 onsdag

12:00 Höstpremiär Sopplunch
Café Innegården
25 söndag

11:00 Gudstjänst, Anneli Sandberg, Jenny Walan. Kyrkfika.
27 tisdag

13:30 Internationell café-träff
18:30 Födelsedagsfirande för dig
som fyller år i juli och augusti.
Anmälan till exp. 15 38 80

Augusti September

18:00 Sommargudstjänst i Lövnäskyrkan, Hammarö. Anders
Persson. Musik av saxofontkvartetten Alegria. Kyrkkaffe med
liten konsert av Alegria.

3 onsdag

14

10 onsdag

15:00-17:00 Sommarcafé Innegården öppet

1 söndag

11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST, samlings- och omskyltningssöndag. Församlingens
pastorer. Musikensemble m bl a
Nils Erik Hagström. Kyrkfika.
3 tisdag

13:30 Internationell café-träff
14:00 Tisdagsträffen Andreas
Möller sjunger, spelar och berättar.

n

8 söndag

11:00 GUDSTJÄNST, Andreas
Möller. Sång av Stina Wesslund m
fl. Kyrkfika.
9 måndag

18:00 Upptakt för Stick och trivs
10 tisdag

13:30 Internationell café-träff
14 lördag

09:00-17:00 Församlingsdag Från ord till handling. Se notis.
15 söndag

11:00 GUDSTJÄNST, Andreas
Möller, Anneli Sandberg. Musik
av saxofonkvartettenAlegria.Kyrkfika. Församlingsmöte efter fikat.
16 måndag

18:00 Stick och trivs
17 tisdag

13:30 Internationell café-träff
14:00 Tisdagsträffen Gunnel
Norlin Kristinehamn “När livet
vände”.
22 söndag

11:00 GUDSTJÄNST, Anneli
Sandberg. Kyrkfika.

Oktober
1 tisdag

13:30 Internationell café-träff
14:00 Tisdagsträffen Professor
Bengt Starrin Karlstads Universitet
6 söndag

11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST, Andreas Möller. Sång
av Marianne Gustafsson. Kyrkfika.
7 måndag

18:00 Stick och trivs
8 tisdag

13:30 Internationell café-träff
12 lördag

18:30 Musikkåren goes gospel.
Gospelkonsert med Betlehemskyrkans Musikkår och gospelkören G-son. Entré.
13 söndag

11:00 GUDSTJÄNST, Andreas
Möller, Jenny Walan, Gospel
Groove Company. Kyrkfika
14 måndag

23 måndag

18:00 Stick och trivs

18:00 Stick och trivs

15 tisdag

24 tisdag

13:30 Internationell café-träff

13:30 Internationell café-träff

14:00 Tisdagsträffen Gunnar
Hansen, berättar, Birgitta och
Rolf Thörnquist sjunger och
spelar om Oscar Ahnfeldt (kompositör och trubadur.)

26 torsdag

18:30 Födelsedagsfirande för dig
som fyller år i september. Anmälan till exp 15 38 80
29 söndag

11:00 GUDSTJÄNST, biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin,
offerdag till Equmeniakyrkans
nationella arbete. Samlyst med
regionens församlingar. Kyrkfika

Varje

Vecka
Veckoaktiviteterna har sommaruppehåll till slutet av
augusti/början av september.
Café Innegården har onsdagsöppet sommarcafé
kl 15-17 26 juni t o m 14
augusti.
Café Innegården öppnar
åter måndag 19 augusti och
har därefter öppet måndagfredag kl 10-13
Måndag
Öppen Förskola - nya tider i
höst, se hemsidan.
Stick och trivs kl 18
Betlehemskyrkans Musikkår
kl 18:30
Tisdag
Internationell café-träff kl
13:30
Tisdagsträffen kl 14 (jämna
veckor)
Scout kl 18:15
Gospel Groove Company kl 19
Onsdag
Baby/småbarnsrytmik kl 11:15
Sopplunch kl 12
Öppen förskola - nya tider i
höst, se hemsidan.
Fredag
Tonår kl 18-20 i Betlehemskyrkan - ny tid och plats
Söndag
Gudstjänst kl 11
Aktivitet för barn under gudstjänsttid.
Volleyboll kl 13-15

30 måndag

18:00 Stick och trivs
15

Kyrkskjuts
För kyrkskjuts till sommarens
gudstjänster - kontakta församlingens expedition för mer
information.

Onsdagscafé i
sommar
Caféet i Betlehemskyrkan kommer att hålla sommaröppet varje
onsdag eftermiddag, från kl 15
och några timmar framåt. Öppethållandet startar den 26 juni
och pågår så länge Café Innegården har sommarstängt.
Café Innegården öppnar igen
för hösten 19 augusti.

Oj! En konferens till!
Jodå. En europeisk konferens
för ”University Chaplains” alltså
präster, pastorer, diakoner och
andra kyrkmänniskor som arbetar utanför kyrkans väggar på
högskolor, universitet och dess
motsvarigheter går av stapeln
10 – 14 juni. Sverige är värdland
och Anneli Sandberg och Jenny
Walan är där tillsammans med
90 andra kollegor. ”Into a future
unknown” är temat och innehållet berör såväl Dag Hammarskjöld, Frälsarkransen som den
framväxande högerextremismen
inom Europa. Ett viktigt tema
för oss som arbetar med unga
vuxna och deras sökande efter
ideologisk hemvist i ett Europa
under ekonomisk press.
Anneli Sandberg
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Kärt återseende!?

Gudstjänsttid i
Acksjön...

Söndagen den 29 september kommer biträdande kyrkoledaren för Equmeniakyrkan Sofia Camnerin till(baka)
till oss och predikar i gudstjänsten. Vi samlyser den med
våra grannförsamlingar som
vill, och samlar in pengar till
vårt nationella arbete. Vi tror
att det blir roligt för både oss
och Sofia att ses igen!

...och busstiderna stämmer inte
helt överens. Du som vill åka
buss kommer 18.01 till Mariebergsskogen. Men vi tar hänsyn
till det och börjar gudstjänsterna
18.15 - så ta det lugnt!

Anneli Sandberg

Födelsedagsfirandet fortsätter
Vi fortsätter förstås fira våra födelsedagar och vår nya församling
i höst med tårta. Kom! Anmälan
tre dagar innan till expeditionen,
15 38 80.

Varudeklaration - Skitskört

Att beskriva livet som skitskönt är ofta enkelt och
självklart när det är så, men att våga benämna det
jobbiga är många gånger svårare och mindre
självklart.
I begreppet Skitskört ligger en möjlighet att med
samma enkelhet och självklarhet våga prata om det
som kan vara svårt i våra liv.
Två medelålders män bjuder på sig själva och tar
livet på största möjliga allvar, så pass att det också
går att skoja om det. Med ett antal sånger och en hel
del snack vill denna föreställning försöka sig på att
närma sig det sköra.
2 röster, gitarr, munspel, och en rytmdosett.
Låtar av Beatles, Peter LeMarc, Gustav Fröding,
Sting, Peter Gabriel, Gunnar Axelson Fisk och
Svante Zettergren...
Lövnäskyrkan Söndag 21 juli kl 18.00.
Utgångskollekt, ﬁka efteråt. Välkommen!

Tingvallakyrkans församling
- kommunikation och namnbruk till och med 1 sept 2013
Den 27 april 2013 bildade baptist- och missionsförsamlingen Tingvallakyrkans församling, och i samband med det beslutades att
den byggnad den nya församlingen kommer
använda ska heta ”Tingvallakyrkan”.
En omskyltning av ett hus kräver att man tar fram
logotype, trycker skyltar osv, så det kan inte göras
omedelbart. Dessutom närmar sig sommaren med
stormsteg.
Söndagen den 1 september är det samlingssöndag, och i samband med den gudstjänsten planerar
vi att skylta om Betlehemskyrkan till Tingvallakyrkan. I väntan på det har personal och styrelse kommit fram till en enkel kommunikationsplan:
* Vi är Tingvallakyrkans församling, och bedriver
för närvarande verksamhet i två byggnader: Baptistkyrkan och Betlehemskyrkan.
* Fram till omskyltningen den 1/9 använder
vi de etablerade namnen på byggnaderna (Betlehemskyrkan och Baptistkyrkan) för att inte orsaka
onödig förvirring.
* Om man svarar i telefon i kyrkan kan man

antingen säga ”Tingvallakyrkans församling” eller
namnet på den byggnad man är i (dit personen
ringde).
* Fram till omskyltningen fortsätter vi med predikoturer och annonser som nu, där vi annonserar
gudstjänsterna gemensamt (med information om
vilken lokal som används) och var för sig det som
händer specifikt i respektive hus.
Tanken är att undvika allt för mycket förvirring
kring var olika aktiveteter äger rum. Vi får också en
tydlig punkt då vi börjar använda begreppet ”Tingvallakyrkan” om vår byggnad, som sammanfaller
med den punkt då vi börjar bedriva all verksamhet
i ett och samma hus.
Vi kommer också lansera en ny hemsida och
facebooksida och få nya epostadresser. Det är dock
inga datum satt för detta, så tills vidare använder
vi de gamla adresserna.
enl uppdrag
Andreas Möller 2013-05-21

Tingvallakyrkans församlings första styrelse
Stående från vänster:
Katarina Lämås, Björn Olsson,
Bo Enquist, Lennart Höglund,
Christer Hellholm, Johannes
Forsberg
Sittande från vänster:
Gunilla Hellskär, Lars Furuholm, Agneta Englund
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Från styrelsen i korthet
Tingvallakyrkans församling
hälsades välkommen in i Equmeniakyrkan vid kyrkokonferensen.
Styrelsen vill framföra ett varmt
tack för det stora arbete som
många la ner i kyrkokonferensen
– inte minst i cafét.
Östra sidan av Östra Torggatan
kommer att byggas om med breddning av trottoaren.
Arbetet med att finna en organisation för vår församling fortsätter.
Styrelsen vill att de ledord som
kom ut av storsamlingarna i våras
ligger till grund för församlingens

organisation, tillsammans med den
inriktning som kommer till uttryck i församlingsordningen och
verksamhetens behov. Styrelsen
inbjuder till en församlingsdag
om dessa frågor lördagen den 14
september. Se särskild notis och
kalendariet.
Styrelsen har konstituerat sig
och fördelat arbetet inom sig.
Bland frågorna på styrelsens bord
finns, förutom organisation och
personalfrågor även matrikel och
kommunikationsfrågor. Namnbytet informeras det om i särskild

Från ord till handling
… eller från vision till mission.
Utifrån vårens olika samtal om
Tingvallakyrkans församlings fokus och inriktning, och dess verksamhet, behöver vi i höst samtala
kring hur vi gör verklighet av
våra samtal. Och då en verklighet
med en djupare dimension än
bara ”vanlig” verksamhet. Hur
genomsyrar vårt uppdrag verksamheten? Hur låter vi rättvise,

freds- och miljöperspektiven få
påverka oss när vi nu formar en
ny församling? Styrelsen inbjuder
till en församlingsdag lördagen
den 14 september kl 9 – 17.
Plats meddelas senare. En dag om
efterföljelse, om just oss. Kom!
Välkommen!

notis.
Jenny Walans (80%) och Stina
Wesslunds (100%) anställningar
förlängs till 140731. Cristina Hellholm (50%) anställs t om 131231.
Beslut fattas på församlingsmötet
26 maj. Joel Holmqvist och Sofia
Hedin mottas tacksamt som nya
körledare för Gospel Groove Company efter Kristina Andréen. Ett
stort tack till Kristina för allt som
hennes engagemang och kunnande
har tillfört församlingen!

Anneli Sandberg

Personalens semestrar i sommar
Elisabeth Bergström v 26 – 29
Sara Enqvist v. 25, v 28, samt
33-36 därefter föräldraledig
Andreas Möller v 25 – 27, 29
– 31
Anneli Sandberg v 25, 28 – 32
Jenny Walan v 26 – 31 (tom
31 juli)
Stina Wesslund v 27 – 30
Under tiden 15 – 31/7 finns
en pastor i ”bakjour”. Besked
lämnas på telefonsvararen på
expeditionen.

Församlingsboken
Till vila
Sören Leimar född den 29 juni
1923, död den 2 april 2013
Begravningsgudstjänsten ägde
rum i Betlehemskyrkan den 19
april 2013. Officiant var Peter
Andersson.
Everth Samuelsson född den 4
maj 1916, död den 3 april 2013.
Begravningsgudstjänsten ägde
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rum i Betlehemskyrkan den
26 april 2013. Officianter var
Anneli Sandberg och Gunnar
Hansén
Gösta Alestig född den 22 maj
1921, död den 3 april 2013.
Begravningsgudstjänsten ägde
rum i Betlehemskyrkan den 12
april 2013.
Officianter var Anneli Sandberg
och Gunnar Hansén.

Adressändringar
Jenny och Johannes Forsberg
Kartåsgatan 5A
654 61 Karlstad
Jenne och Daniel Fröding
Horsensgatan 162
654 58 Karlstad
Anna Olofsson Frölund
Nybrogatan 56
114 40 STOCKHOLM

Insamlingsresultat

Tingvallakyrkans
församling
BETLEHEMSKYRKAN
Adress: Ö:a Torggatan 18
652 24 Karlstad
Expeditionen har öppet
mån-tis och tor-fre 10-12, onsd 11-12
Telefon:
054-15 38 80 (vx)
Fax:
054-21 68 86
E-post: info@kyrkanicentrum.se
Hemsida: www.kyrkanicentrum.se
Pastor/församlingsföreståndare/
universitetet
Anneli Sandberg
070-650 25 60
anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se
Pastor/vice församlingsföreståndare
Andreas Möller
070-36008800
pastor@karlstadbaptist.se
Pastor 80%/universitetet
Jenny Walan
0723-501 837
jenny@kyrkanicentrum.se
Vaktmästare/bokningar
Sara Enqvist
072-500 22 83
sara@kyrkanicentrum.se
Ungdomsledare
Stina Wesslund
070-383 66 06
stina@kyrkanicentrum.se
Förskollärare
Lena Josefsson
054-15 38 80
lena@kyrkanicentrum.se
Husmor
Cristina Nicoară Hellholm 054-10 04 75

Mötesplatsen

utges av
Tingvallakyrkans församling.
Ansvarig utgivare:
Anneli Sandberg
Redaktionen
Sven Wedemalm, Mattias J
Fröding, Christer Hellholm,
Daniel Fröding
Vill du kontakta redaktionen?
Skriv eller faxa till kyrkans

expedition, prata med någon i
redaktionen eller e-posta till:
motesplatsen@ordmagi.com

GÅVOR TILL FÖRSAMLINGEN
Tingvallakyrkans församling 37 24 30-9
Var noga med att ange vilket ändamål
pengarna ska gå till.

Nästa manusstopp 15 september.

Equmenia Karlstad
46 57 19-3
Betlehemskyrkans Musikkår 32 98 07-2

Prenumeration 100:-/år,
betalas in på postgiro 37 24
30-9, glöm ej ange "prenumeration mötesplatsen" samt
avsändare.

Framsidesbilderna
är från församlingsbildarhelgen 27-28
april och är tagna av Ing-Marie Arkbro
och Sven Wedemalm.
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Posttidning

B

Människokärlek
Nu rör vi oss åter mot sommaren
med allt vad det innebär av semestrar, ledighet, sol och bad. Och visst
är det så att när vi tänker tillbaka på
de tidigare somrarna så är det solen
och sällskapet av vänner och familj
som vi minns mest eller tänker på
direkt. Själv tänker jag ofta på bardomens sommardagar, spenderade
hos mina mor- och farföräldrar i
norra Värmland.
Mina morföräldrar var av den där
gamla typen, som jag inbillar mig att
det finns allt färre och färre av nuförtiden. Ni vet, såna där som gärna
serverade sju sorters kakor (givetvis
hembakta) och som drack kaffe på
fat. Det var inte heller helt ovanligt
att någon från granngårdarna, ”dä
sött” eller ”dä nol” stannade förbi på
en kopp, förlåt, ett fat kaffe, givetvis
utan att ringa först.
Det här var innan mobiltelefonens
framfart och det var helt enkelt
mer eller mindre otänkbart att
göra något så onödigt som att ringa
innan man gjorde ett snabbt besök.
Kontrasten mot ett modernt stadsliv
idag är slående. Idag så kan det till
och med vara så att vi inte känner
grannen i lägenheten intill. Vi bor
alltså betydligt närmare varandra
men har en enorm distans från en
medmänniska till en annan.
Men behöver det vara så?
I centrum för de första kristna stod
diakonin. De besökta ofria människor och människor som var i nöd,
för att visa sin solidaritet gentemot
dessa - att värma genom männis-

kokärlek. Nu kanske ni tänker att
”drar han inte lite väl häftiga växlar
på detta nu?” – och jo det är sant,
det gör jag men jag vill att vi ska
fråga oss, vad kan vi göra för att
idag bygga broar, gemenskap och
visa människokärlek?
Många av oss har en stressad vardag, med karriärer, familjeliv och
ett ”livspussel” som ska passa ihop.
Men det finns små saker som vi alla
kan göra för att minska avståndet.
Små saker som skapar ringar på
vattnet och som sprider lite ljus i
tillvaron. Börja hälsa på grannarna
när ni möter dem i trapphuset eller
börja prata med den som ser ensam
ut på bussen. Tillfällen är det inte
ont om!
En annan bra sak man kan göra är
kika på när det händer något speciellt i kyrkan, till exempel när orkestern spelar. Fråga sedan er granne
eller vän om de vill hänga med och
lyssna och smaka på ett ”riktigt gött
körkkaffe”. På så sätt kan vi också
visa på den underbara gemenskap
som finns i Tingvallakyrkan, mellan människor av olika bakgrund
och ålder.
Det, det är människokärlek.

Niclas
Jacobsson

Tel. 054-22 14 30

Begravningsbyrån
Roland Andersson AB
Älvgatan 11, Karlstad,
054-10 10 01

Nästa nummer av
Mötesplatsen
utkommer i början av
oktober.
Manusstopp är
15 september.

