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Föreståndartankar

I våras röstade vi fram stadgar och för-
samlingsordning för Tingvallakyrkans 
församling.  Ord som beskriver vilka vi är 
som församling, som var och en kan läsa 
och fundera över, och kanske till och med 
vilja ändra på. Det har vi tydliga demo-
kratiska former för. 

Denna höst kommer nästa fas när vi fortsätter 
att bestämma oss, till exempel för hur vi ska 
organisera oss, hur vi gör när vi firar gudstjänst 
och för hur kyrksalen ska se ut. Viktiga saker 
som också går att sätta på pränt, och på så vis 
tydligt och lätt att förhålla sig till. 

Men egentligen tar församlingen form lika 
mycket i det som inte skrivs ner. Om inte mer. 
I samspelet oss emellan, där vi bestämmer hur 
vi ska göra med kaffekokandet vid kyrkfikat, 
vem som räknar pengarna i kollekten, vem 
som städar vilket utrymme och om vi ska ha 
smörgås eller inte till fikat. Egentligen är det 
där mycket av församlingens liv utspelas, i en 
gråzon av förhandlingar och tysta eller uttalade 
överenskommelser. ”Så här brukar vi göra” bryts 
mot ett annat ”brukar”. Hur vi hanterar det 
visar egentligen väldigt mycket av vilka vi är.

Och väldigt mycket av detta utspelar sig i 
köket.

Första gången jag kände mig hemma i en 
kyrka var i ett kyrkkök med fönstersmyg. Där 

satt jag ofta. När känslan av att vara hemma 
ramlade ner, stod mina studentkompisar intill 
och gjorde tunnbrödsklämma med renkött och 
pepparrotsgrädde. Gården utanför sänktes i 
septemberskymningens dunkel. Och jag kände, 
något förvånad och lättad: Hemma! 

Vi har talat om kyrksalens vikt när vi bildar 
ny församling. Där får vi plats alla, och fler där-
till. Där ska det synas att vi är en ny församling. 
Vi behöver restaurera och göra om. För mig som 
pastor är kyrkorummet oerhört viktigt och det 
finns mycket att göra åt det rum vi nu har.

Men vad vore musikkårens övningar utan 
fika? För att inte tala om gospelkörens? Eller 
styrelsemötena? Vad vore Tingvallakyrkan utan 
sitt vardagsöppna café? På onsdagarna äter 
småbarnsföräldrar soppa i samma veva som 
pensionärerna, och alla åldrar däremellan.  

I evangelierna liggs det till bords titt som 
tätt. Utan kök inget fika, ingen måltid, inte ens 
i Bibeln. När Jesus gör sitt brödunder behövde 
han fem kornbröd och två fiskar. Utan kök – 
inget under.

Det är i köket församlingen händer. 
Så låt oss reflektera en smula över skeendena 

och möjligheterna i Tingvallakyrkans kök. Är 
drömmen om en fönstersmyg bara en dröm?

Anneli Sandberg, tf församlingsföreståndare

Det är i köket  
det händer
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Sång och musik är viktigt i församling-
ens liv! När vi möts för gudstjänst låter vi 
lovsången i äldre psalmer och nyare ton-
gånger ge ära till vår Gud och fördjupa 
vår tro, närma oss vår Gud än mer. Musi-
ken kan vara meditation och utmaning.

I musicerandet kan vi mötas och dela var-
dagen för att ha det kul, bygga relatio-

ner och skapa nåt vackert. Församlingen 
rymmer mycket musik; sångsolister, mu-
sikkår, orgelmusik, lovsång, gospel, folk-
musikkonserter, instrumentalundervis-
ning....  I detta nummer av Mötesplatsen 
får vi möta några röster om musiken i för-
samlingslivet.

Församlingens gospelkör, Gospel groove 
company startade hösten 2008 som ett 
resultat av att Kristina och Anders Andrén 
hade flyttat till stan. Kristina som hade 
lett gospelkörer på flera andra orter tog 
initiativet att starta en kör även i Betle-
hemskyrkan.

Louise Hedberg var en av de åtta som var med 
från första början. Hon berättar hur kören har 
vuxit successivt. 
- Vi har inte gjort några stora kampanjer för att 
få fler medlemmar, berättar hon. Det har varit 
mun till mun metoden som gällt. Istället har 
vi arbetat tålmodigt och idag har kören smått 
fantastiska 110 sångare på den mejllista som vi 
använder för att hålla kontakt med körmedlem-
marna. Under hösten har vi varit runt sextio 
som deltagit på körövningarna, inflikar Joel 
Holmqvist, en av de två nya körledarna som ta-
git över kören sedan Kristina lämnat ledarskapet 
då hon flyttat från stan. Den andra körledaren 
är Sophia Hedin, sambo med Joel.

- Något som var roligt, säger Louise, var att vi lät 
bra redan från början. En sak som har bidragit 

till detta är att vi hela tiden har haft gott om 
killar, det vill säga tenorer som varit med och 
sjungit. Det är ofta ganska ont om tenorer i 
många andra körer menar Louise.

I kören är det sociala viktigare än att allt är 
helt musikaliskt korrekt. En av våra grundpelare 
är att vi är en öppen gemenskap säger Louise. 
Alla får vara med och det är en tillåtande stäm-
ning i kören. Hos oss är man människa i första 
hand och körsångare i andra hand utrycker hon. 
Det finns heller inget krav på att man måste 
vara med varje gång.

En sak som är tydlig är att det är betydligt 
fler på övningarna än på framträdandena. Något 
som skulle kunna tala för att det är det gemen-
skapen i kören som är det viktigaste för många 
av sångarna. Kanske 20% av körmedlemmarna 
har en bakgrund i någon kyrka. För många är 
Gospel groove company den första kontakten 
med en kyrka, berättar Louise.

Mattias J Fröding

Gospel Groove Company

TEMA MUSIK
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Vi var många som så smått börjat tappa hop-
pet om en fortsättning för Gospel Groove 
Company. Kristina Andrén pendlade mellan 
Vänersborg och Karlstad under ett helt år för 
att inte kören skulle upplösas, men det var ju 
ingen långsiktig lösning. Så jakten på en ny le-
dare startade.

Vi hade några lovande kandidater, men vi gick inte 
i mål med någon av dem.

Men så en vacker dag så fanns dom bara där, 
Sophia och Joel, som det ideala svaret på mångas 
böner. Och vi fick ju inte bara en, utan två ledare. 
En sångpedagog och en pianist.

Efter några övningar tillsammans med dem, så 
känns det bara så rätt!

En ljuvlig sommarkväll i juli fick jag en pratstund 
med paret.

Hur hamnade ni i Karlstad?
Vi längtade hem! Vi har båda rötterna här i Värm-
land, Joel Holmqvist i Karlstad och Sophia Hedin i 
Gräsmark, och efter många år i Norrbotten kände vi 
att vi behövde komma på värmländsk mark igen. Vi 
trivdes bra i Piteå, men det var dags att komma hem, 
”ja här vill jag leva, ja här vill jag dö”.

Vi sparade ihop lite på sparkontot och tog en 
chansning, sa upp oss från fasta jobb, sålde alla möb-
lerna, packade en skåpbil och flyttade hem!

Hur kom det sig att tycke uppstod mellan er och 
Gospel Groove Company?
Via omvägar över Hammarö, Facebook och Lycksele 
fick jag (Joel) en dag ett kort sms om att man sökte 
efter ny körledare till en gospelkör i Karlstad. Vem 
som hörde av sig först minns jag ärligt talat inte, men 
det gick fort efter att första kontakten tagits. Vi blev 
inbjudna att komma och lyssna på kören i samband 

med Bildarsöndagen i våras och tänkte att vi skulle 
gå dit, lite anonymt, och bara lyssna och titta.

Den glädje, styrka, lust och entusiasm som sköljde 
över oss i kyrkbänken var oemotståndlig!

Detta ville vi vara en del utav, vi kunde inte säga 
annat än JA!

Vad har ni för förväntningar på ert arbete med 
oss i kören?
Att ha roligt ihop!

Glädjen, lusten och budskapet är viktigast när vi 
tillsammans hittar nya utmaningar i musiken och 
utvecklas som individuella sångare samtidigt som vi 
växer som grupp och kör.

Vi vill inte bara ”leda” kören, utan arbeta tillsam-
mans med kören för att hitta nya utmaningar och 
mål för framtiden.

Har ni några spännande avslöjanden inför den 
närmaste tiden?
Nu närmast ska kören för första gången medverka vid 
Gospelfestivalen i Fagerås (5/10), ett årligen återkom-
mande arrangemang med körer från hela Värmland 
och musiker från hela landet.

Vi har fått festivalens största lokal redan första 
året, en kul utmaning!

Det blir också en Gospelkonsert kring jul,  i år ska 
kören ska själva få vara den stora stjärnan!

Vi hoppas kunna få till en konsert som inte bara 
ger en god kvällsunderhållning utan också en möj-
lighet att handfast sprida julens budskap utanför 
kyrkans väggar.

Har ni några förväntningar på Tingvallakyrkans 
församling med avseende på Gospel Groove 
Company?
Vi vill bli tydligare med att kören faktiskt är en del 
av Tingvallakyrkans församlingsarbete.

Sophia och Joel 
- Gospel Groove 
Companys nya  
körledare

TEMA MUSIK
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Vi vill kunna fortsätta och utveckla körens 
historia som en plats inte bara för musik, utan 
även som en kontaktyta mellan de som redan 
känner kyrkan, de som söker och de som 
”bara gillar att sjunga”. Gospel betyder ju ”Det 
glada budskapet”, och många som kommer 
och sjunger Gospelns texter är kanske inte så 
mycket i kyrkan annars, men vi tror att den 
glädje, energi och Ande som flödar genom 
musiken vissa kvällar kan vara ett första steg 
in i samvaron här i församlingen.

Text & foto Sven Wedemalm

Sandra Eriksson har varit med i 
kören sedan förra terminen. Det 
hon gillar med kören är att alla 
får vara med oavsett kunskapsnivå 
och att det är så gemytlig stäm-
ning. Hon kom i kontakt med kö-
ren genom att hon har en kompis 
som är med i musikkåren.  

Madde Lindholm har varit 
med två gånger. Hon kom 
med genom att hon känner 
Sandra, de går i samma klass på 
universitetet. Madde är nygam-
mal i Karlstad. Hon var tidigare 
med i en kyrkokör i Skattkärr 
tillsammans med sin mormor. 

Hon gillar att den här kören är inriktad på gospel. 
Det är ett härligt groove, säger 
hon. Hon uppskattar också att 
den är så öppen och att man 
har som motto: ”hellre fel än 
fegt”.

Lars Kullberg kom med efter 
sommaren. Han uttrycker det 
som att det är ett Guds un-

derverk att han funnit kören. Han har länge velat 
gå med i en kör för att träffa nya människor. Lars 
kom med genom att en av medlemmarna i kyrkan 
berättade om kören. Han är dock inte helt säker 
på att gospel är rätt musikstil för honom, men ut-
trycker att det är väldigt trevligt och att den sociala 
biten är fin.

Sven Wedemalm är med i för-
samlingen och har varit med i 
kören i runt tre år. Sven var med 
i Viken gospel tidigare och när 
han slutade där upplevde han 
att han saknade sången. Dess-
utom ville jag stötta kören, den 
var ju inte så stor då, säger han 
angående hur han kom med. 
Kören har utvecklats fantastiskt, 
uttrycker Sven. Särskilt roligt är att många i kören 
har en bakgrund utanför kyrkan. Han menar att 
det var en stor förlust när Kristina slutade, men att 
det som händer nu känns helt rätt. Jag tror att vi 
kommer att får se kören lyfta mot nya höjder. Jag 
ser Joel och Sophia som ett svar på mångas böner, 
avslutar Sven.

Text & foto Mattias J Fröding

Några körmedlemmar…
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Lovsång – att sjunga Guds lov och nåd. Det 
är något som genomsyrar hela mitt liv. Or-
den och musiken lever i mig hela tiden. De är 
en viktig del i min relation till Gud. När orden 
inte räcker till tar lovsången över.

För mig är lovsång mer än sången, mer än musiken. 
Det är ett sätt att vila i de goda orden och umgås 
med dem. De får tid att fylla hela min varelse, 
hjärta och hjärna. När jag ber kan det vara svårt 
att stanna i en tanke och vara där en stund. Mina 
tankar vandrar gärna. I lovsången däremot uppre-
pas orden och jag hinner känna dem. Jag kan tänka 
mig att en del tycker upprepning är jobbigt men 
för mig tillför den något. Att få tid att upprepa 
gör att orden hinner sjunka in ordentligt och bli 
en del av mig.

Orden. De är inte alltid mina egna. Vissa känns 
konstiga att sjunga. Andra hemtama och nära hjär-
tat. Men det är alltid någon som känt något och 
tänkt: ”Å detta måste jag skriva ner”! Det är någons 
innersta tankar som vi får låna för en liten stund 
och göra till våra egna. Ibland passar de perfekt 
och ibland inte alls. Men det kan vara intressant 
att gå i någon annans skor en liten stund. Plötsligt 
kanske det gör att jag upptäcker något nytt i mig 
själv eller känner något jag hade glömt.

Precis som alla sånger vi sjunger gemensamt är 
det också en viktig del i det hela. Att vi gör det till-
sammans. Även om vi har helt olika upplevelser av 
orden och tonerna är vi ändå på samma våglängd. 
Det är numera vetenskapligt bevisat att våra hjärtan 
slår i takt när vi sjunger tillsammans och att vi mår 
bra av det. Det är skönt helt enkelt.

Gospel och lovsång är för mig två uttryck av 
samma sak. Texterna handlar ofta om samma sak 
men i gospelmusiken är musikens energi annor-
lunda. Musiken för med sig olika saker och jag gillar 
kontrasten mellan lovsångens mjuka, milda och 
gospelns pigga, intensiva. Även om båda sorterna 
kommer i alla varianter förstås. Jag behöver dem 
båda. I olika stunder i livet. Musik där alla känslor 
och hela jag får plats och får blomma.

I slutändan handlar nog sången om en plats att 
få vila. En stund när jag koncentrerar mig på min 
relation till Gud och livet och där den relationen 
får ta plats och tid. Vila ifrån allt 
det andra som snabbt flyter förbi. 
Vila bland toner, ord och känslor 
som ger mig energi och hopp. 
Tack gode Gud för musiken!

Louise Hedberg 

The soundtrack of my life

Vi inbjuder till Sorgegrupp

TEMA MUSIK

Din sorg kan vara ny eller en del av ditt liv sedan 
många år. Om man får någon att dela den med 
kan den bli lättare att bära.  I gruppen får vi mötas, 
samtala och dela erfarenheter kring förlust, sorg, 
saknad och om att vara den som lever vidare.

Fem tillfällen under hösten 2013, 
fredagar 9.30-11.30 den 8, 15, 22, 29 november 

och 13 december.
Gruppen har begränsat antal deltagare.

Frågor och anmälan (senast 25 oktober) till 
jenny@kyrkanicentrum eller 0723501837

Anneli Sandberg & Jenny Walan



 7

Det blåses inte så mycket längre bland 
ungdomar. Elgitarr, elbas, synt, piano, cel-
lo och fiol – det är de instrument som det 
söks mest på till musikhögskolorna. 

Studier visar också att ”det viktigaste för de unga 
är deras egen lust och glädje” och att få spela den 
musik de själva gillar. ”Att framföra musik för pu-
blik hamnar långt ner på deras lista” (L. Johansson, 
2009).  Så sorgligt!

Musikkåren i Tingvallakyrkan har andra ambi-
tioner. Det finns kraft i blåsmusik och vi vill gärna 
se oss som en symfonisk blåsorkester på marsch 
framåt i vårt musicerande till glädje för både våra 
lyssnare och oss själva. Vi påminns ofta av våra 
dirigenter om att vi ska förmedla vår glädje och att 
detta är viktigare än att varje enskild ton träffas rätt. 
Skogen är viktigare än träden, så att säga, och ofta 
är också rytmen viktigare än klangen: betoningar i 
flödet, upprepning av mönster, grundkaraktär. Det 
finns något att förmedla tillsammans med andra 
som går utöver den enskilde musikantens even-
tuella lust. I församlingens verksamhet signalerar 
också orkesterns ljud och synen av de glänsande 
instrumenten fest och glädje.  

 Musik kan framföras på många sätt och ordlöst 
beröra lyssnare på ett meningsfullt sätt.  Det som 
gör en blåsorkester unik är att vi spelar instrument 
genom att blåsa liv i dem och när vi gör det är vi 
som ett vinträd där alla grenar, starka som svaga, 
spröda som krokiga, har sin speciella funktion och 
ofta också är helt oumbärliga. 

Det stora med denna kyrkas musikkår är, för-
utom eminenta dirigenter, vår gränsöverskridande 
karaktär i kön, ålder, tro och musikgenrer, vår 
öppna famn för alla grader av skicklighet, och vår 
betoning av skapande i gemenskap. Konsensus 
är nyckelord: att spela samstämmigt och i sam-
förstånd. Därför är den en av de få platser kvar i 
detta individualistiska samhälle 
där man är till för andra och för 
helhetens resultat och inte för 
sig själv i första hand. Så roligt! 

Elisabeth Wennö 

Att spela sam-
stämmigt och  
i samförstånd

Julmarknad
Vi har julmarknad i Tingvallakyrkan den 29/11 
o 30/11.
Nu gäller det att vi visar att man kan göra på nytt 
sätt!! Kom och var med och planera hur vi ska göra 
och kom med nya idéer!!!
Vi ses och fikar och planerar tisdagen den 15/10 
kl 18.00 i kyrkan.

Mvh Annsofi Furuholm & Anna Törnros

TEMA MUSIK
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Denna höst, får vi äran att åter gästas av Se-
Lest. Denna gång får vi uppleva en special-
skriven musikhändelse då man den 31 okto-
ber kl. 19.00 framför sin version av Mozarts 
Requiem i Tingvallakyrkan.

SeLest startades 2006 av vännerna Sebastian 
Ring och Simon Ljungman och är idag ett 9-man-
naband där rock möter klassisk kammarmusik. 
Sedan 2011 har de varje höst besökt Betlehems-
kyrkan för bejublade konserter. Nu, 3e året i rad 

väntar något helt nytt;
SeLest ger Mozarts Requiem – En mässa för 

de som gått före. 1791 skrev Mozart på beställ-
ning ett requiem som skulle visa sig bli hans egen 
dödsmässa. Den episka musiken ekar än idag i 
uppsättningar världen över.

Verket fullbordades av flera av dåtidens kom-
ponister men den mest framförda versionen är 
den av Mozarts elev Süssmayr. Kanske är det detta 
ofullbordade som inbjuder och lockar till att SeLest 
drygt 200 år senare väljer att ge sin version. 

Jag föddes i början av 1970-talet, och hade 
därmed förmånen att vara tonåring under 
1980-talet. Det var ett speciellt decennium 
på många sätt. Kanske minns någon kläder-
na och frisyrerna?

Jag gör det i alla fall, och känner mig tacksam för 
att Youtube, Instagram och andra ”publicera-dig-
på-nätet”-tjänster inte fanns då. Men 1980-talet 
var också årtiondet då vi i kyrkorna ofta sade att de 
bästa musikerna i landet hade sina rötter i frikyrkan. 
Och det stämde – listan kunde göras nästan hur 
lång som helst, och många av oss kände stolthet 
över det. Det sade något om hur viktig musikens 
roll var i församlingen, och hur duktiga vi varit på 
att låta människor få spela och sjunga i kyrkan. 

Jag hörde också till de som fick utrymme att 
spela i kyrkan, och än i dag förundras jag över att 
tanterna och farbröderna stod ut med att höra mig 
spela postludium på ylande elgitarr... Men jag tror 
att dom ändå uppskattade att jag ville dela med 
mig av min musik, även om de kanske inte alltid 
uppskattade själva musiken lika mycket. 

Men om vi säger att stora delar av den svenska 
musikereliten har sin bakgrund i frikyrkan, behö-
ver vi också fundera över just ordet ”bakgrund”. 
För verkligheten är att det i många fall blivit just 
en bakgrund – en del av historien. Och man 
kan undra varför människor inte stannar kvar i 
församlingen, och hur man kan få dom tillbaka. 

Men ett annat förhållningssätt är att istället fråga 
sig vad vi – som församling – behöver göra för att 
vara en gemenskap man vill vara del av. Och hur 
behöver vi förändras för att nå dit? Det kräver en 
ständig vilja till förändring och nytänk, men jag 
tror vi måste gå den vägen. För sång och musik är 
ytterst viktiga delar av församlingslivet. Både som 
arena för människor att uttrycka sin tro, och som 
en sammanbindande faktor. 

Frågan är vad vi – Tingvallakyrkans församling – 
vill med vår sång och musik. Delvis för att undvika 
att nästa generation musiker talar om kyrkan som 
en del av sin historia istället för nutid, men också 
mer omedelbart för att så många som möjligt ska 
kunna känna att församlingen är en plats för dem. 
Ska vi satsa på mer gudstjänster med kompgrupp? 
Ska vi blanda orgelpsalmer med det? Vi har en 
gospelkör, men hur är det med barnkör? Eller dans? 
Det är många frågor att fundera över, och du som 
på något sätt är – eller skulle vilja/kunna bli – in-
blandad i församlingens musikliv inbjuds att vara 
med och fundera. Söndagen 
den 13 oktober kl 18 är du 
varmt välkommen till en ”spå-
narkväll” kring församlingens 
musikliv. Kom och dela med 
dig av dina idéer!

Andreas Möller

Sång och musik förenar

Nytt besök av SeLest - Mozarts Requiem 31 oktober

TEMA MUSIK
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Drygt 50 församlingsmedlemmar samlades 
14 september i Lövnäskyrkan för att disku-
tera Tingvallakyrkans framtid.

Församlingsföreståndaren Anneli Sandberg inledde 
dagen med en genomgång av vad som har hänt hit-
tills, från de första trevande stegen med samarbete 
mellan församlingarna till sammanslagningen i 
april i år till det som hänt sedan dess. Hon visade 
några exempel på verksamheter som fortsatt sina 
aktiviteter från de gamla församlingarna, t ex sty-
relse, ekonomiråd, Mötesplatsen, Gospel Groove 
Company och caféet. Men hur vill vi ha det i 
framtiden? Vad vill vi ha av det gamla och vad vill 
vi förnya?

En grupp kallad Fokus och inriktning har arbe-
tat med framtidsfrågorna. Missionsförsamlingens 
gamla vision föreslås bli använd som värdegrund 
i den nya församlingen. I korthet lyder den: rum 
för försoning, frihet i tron, i världen, genom hela 
livet. En uppgift på församlingsdagen var att utifrån 
denna plattform börja fundera på församlingens 
vision. 

Grupperna diskuterade först församlingens 
framtid med utgångspunkt från några givna ”tag-

lines” som är reklamspråk för ett sätt att uttrycka 
ett företags/en organisations själ. Här är några 
exempel: Tingvallakyrkan – mystik och analys, 
Tingvallakyrkan – tro och tvivel, Tingvallakyrkan 
– samtal och gemenskap, Tingvallakyrkan – pröva 
dina tankar, Tingvallakyrkan – samtal om livet. 

Eftermiddagen ägnades åt att diskutera några 
givna ämnen under rubriken ”Hur går vi vidare 
med: Diakoni? Hållbarhet och miljö? Internatio-
nellt? Gudstjänster? Julmarknad?

Som en sista utmaning under församlingsdagen 
fick grupperna fundera lite på hur vi bör anpassa 
våra lokaler för att möta våra olika önskemål om 
god verksamhet?

En mer utförlig redovisning av församlingsdagen 
kommer i nästa utgåva av Mötesplatsen.

Hör av Er!
Majoriteten av församlingens medlemmar del-

tog inte i denna planeringsdag. Men alla kan delta 
genom att höra av sig till styrelsen eller vår personal. 
Har Du idéer om hur vi bör arbeta eller bygga om 
så kom fram med dessa så fort som möjligt. Det är 
nu som vi ska forma vår framtid tillsammans!

Lars Furuholm

Från ord  
till handling 
- en liten rapport från  
församlingsdagen

VÄLKOMNA till JULMARKNAD  i
TINGVALLAKYRKAN

Fredag 29/11   kl 18-20 och lördag 30/11   kl 10-13
Försäljning, lotter, servering av gröt mm 
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Karlstad

Höstterminen för Equmenia Karlstad började med 
en härlig ledarfest. 15 st ledare med familjer åt 
tillsammans och tävlade i en rolig tårtbakartävling! 
Hösten innehåller någon ny aktivitet och några 

nya tider. Så håll ögon och öron öppna! Annars 
rullar nu verksamheterna igång och vi är väldigt 
spända på en ny termin då vi får träffa alla barn 
och ungdomar igen! Glad höst!

Ledarfest mitt bland tårtor

Sommaren har varit en enda  
lång och strålande lägeryra! 

Ett fint sommarminne  - scoutläger på Ladtjärnstorp.  
Foto: Ing-Marie Arkbro

Som ungdomsledare i Equmenia Karl-
stad så hann jag med tre jättefina läger 
i sommar. 

Scoutlägret Munken och Kulan på Ladtjärn-
storp, Tonårslägret Enter på Vägsjöfors och 
Riksscoutlägret Trampolin i Loo i augusti. 
Alla läger var fyllda av sol, fina möten, na-
tur, Gud, mat över öppen eld, oboy sena 
sommarkvällar, bibelstudie, discon och nya 
vänner. Jag hoppas att alla ungdomar och 
barn som var med på lägrena är lika nöjda 
som jag. Och för dig som aldrig har varit på 
ett läger, ta chansen! Ett läger blir ett minne 
för livet.

Er Stina
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Scout För dig som är 8-15 år. Tisdagar 18:15 i Ma-
riebergsskogen/Tingvallakyrkan 

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

Barnens stund under gudstjänsten bar-
nens aktivitet på gudstjänsttid. Söndagar 11:00

Öppen förskola Tingvallakyrkan måndag och 
fredag 9:30-13:30.

Baby/småbarnsrytmik Onsdag 11:15-12:00

Volleyboll i Tingvallagymnasiets gymnastiksal 
söndagar kl 19:00-21:00. Kontakt: Stina Wesslund

Innebandy i Tingvallagymnasiets idrottshall vid 
kl.19.00-21.00. Kontakt: Lennart Höglund.

Karlstad

Nya volleybolltider! 
Kl.19.00-21.00 på söndagar spelar vi volleyboll 
i Tingvallagymnasiets idrottshall. Hör av dig till 
Stina om du vill vara med! 

Tonår i Tingvallakyrkan! 
Ny dag och ny tid!
Fredagen den 13:e september drog Tonår i Ting-
vallakyrkan igång! Vi är ett gott gäng ledare som 
tillsammans med ungdomarna träffas, fikar, leker 
och har andakt. I höst kommer vi alltså att träffas 
på Fredagar mellan kl.18.00-21.00.

Programmet hittar du på Tingvallakyrkans 
anslagstavla.

Alla som har fyllt 13 år och uppåt är välkomna! 
Tagga Tonår!

Ps. Vill du lära känna kyrkans ungdomar samtidigt 
som du hjälper till? Skriv upp dig på vår fikalista 
som sitter på anslagstavlan i TK. Ds.

Barnen är viktiga i en kyrka som vill ha mång-
fald. Med glädje börjar vi forma den nya för-
samlingen, skapar nytt och tar med oss det 
som varit bra i våra "gamla" församlingar. 

Från hösten försöker vi nu ha Barnens stund under 
gudstjänsttid varje söndag. Variation i gudstjänsten 
och lek kan bidra till att alla åldrar kan samsas i 
kyrkan och nu med barnen i fokus låta barnen lära 
känna Jesus i sin egen takt. 

Vad vill vi då göra för barnen under gudstjänst-
tid? Från höststarten är inledningen av varje guds-
tjänst mer anpassad för barnen, då samsas vi alla 
åldrar. Traditionerna från de båda församlingarna 
har slagits ihop och vi sjunger samma sång under 
en längre tid, "Periodens sång". Ett av barnen 
som finns i kyrkan får tända "barnens ljus", det 
hjälper församlingen att komma ihåg barnen i 
kyrkan, barnen som var och en har på sitt hjärta 
och barnen i vår värld. Någon från församlingen 
har några tankar riktat till barnen. Vi deltar i kol-
lekten, tänder ljus i ljusträdet och har en bönestund 
tillsammans med ledaren som sedan har hand om 
Barnens stund i barnrummet en trappa upp resten 
av gudstjänsten. 

Barnens stund inleds med en gemensam sam-
ling och ledaren kommer att ha en berättelse 
eller aktivitet. Vi är sex ledare som kommer att 
altinera under terminen och en resursperson från 
veckogrupperna finns också med. Som extra bonus 
kommer Stina att ha söndagsskola för de äldre :)  
(ca skolålder) den 22/9, 27/10, 17/11 och 15/12. 

Där finns möjlighet att göra fler lekar, övningar och 
samtala mer. Målet är att familjen ska kunna gå till 
kyrkan tillsammans. Barnen ska få bibelberättelser 
och ha kul i kyrkan. Föräldrarna har då möjlighet 
att få egen gudstjänsttid. Vi bygger den nya kyrkan 
tillsammans.

Välkomna önskar: Ing-Marie, Johannes, Ewa, 
Anna, Frida, Stina och Mattias

Ing-Marie, Johannes, Ewa,  
Anna, Frida, Stina och Mattias

Barnens stund under gudstjänsten

Varje
Vecka
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Tingvallakyrkan
Oktober

6 söndag
11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST, "Öppnade ögon" An-
dreas Möller. Sång av Marianne 
Gustafsson. Kyrkfika.

7 måndag
18:00 Stick och trivs

8 tisdag
14:00 RPG-träff i Korskyrkan 
Soheila Fors "Mitt liv" (tehuset)

10 torsdag
13:30 Internationell café-träff

12 lördag
18:30 Musikkåren goes gospel. 
Gospelkonsert med Betlehems-
kyrkans Musikkår och gospel-
kören G-son. Entré.

13 söndag
11:00 GUDSTJÄNST, Andreas 
Möller, Jenny Walan, Gospel 
Groove Company. Offerdag till 
equmenias arbete. Kyrkfika

Under kyrkkaffet: SMU i Karl-
stads avslutande årsmöte. 

18:00 Visioner för musiken i 
Tingvallakyrkan. Samtalskväll

14 måndag
18:00 Stick och trivs

15 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Gunnar 
Hansen, berättar, Birgitta och 
Rolf Thörnquist sjunger och spe-
lar om Oscar Ahnfeldt (komposi-
tör och trubadur.)

17 torsdag
13:30 Internationell café-träff

19 lördag
9:30-16:00 Rådslag om mission, 
Rävåskyrkan, Karlskoga

20 söndag
11:00 GUDSTJÄNST, "Sam-
hällsansvar". Anneli Sandberg. 
Sång av kören Da Capo. Kyrk-
fika

16:00 Engelskspråkig gudstjänst 
Kronoparkskyrkan. Anne-Mette 
Skovsted, Anneli Sandberg

21 måndag
18:00 Stick och trivs

24 torsdag
13:30 Internationell café-träff

18:30 Födelsedagsfirande för dig 
som fyller år i oktober. Anmälan 
innan till exp 15 38 80. Vär-
dar: Andreas Möller och Anneli 
Sandberg

26 lördag
13:00 och 14:30 Guidad tur 
i Tingvallakyrkan, anmälan 
till Joel Holmqvist, tel 072-
5002283.

27 söndag
11:00 GUDSTJÄNST, "..han vet 
inte hur." Jenny Walan. Söndags-
skola - en rolig skola. Kyrkfika

28 måndag
18:00 Stick och trivs

29 tisdag
14:00 Tisdagsträffen "Den 
svenska Moody, Erik August 
Skogsbergh" (1850-1939) från 
Glava" Stig Sälgeback berättar

31 torsdag
18:30 Konsert: Mozarts Requiem 
med SeLest

November
2 lördag
11:00 ALLHELGONAGUDS-
TJÄNST, ljuständning för 
de under året avlidna. Anneli 
Sandberg, Andreas Möller. Mu-
sik Börje Wennersvärd och Per 
Jorsäter.

3 söndag
11:00 NATTVARDSMUSIK-
GUDSTJÄNST. Anneli Sand-
berg, Andreas Möller, musiker. 
Kyrkfika

4 måndag
18:00 Stick och trivs

5 tisdag
14:00 RPG -träff i Pingstkyrkan 
Erik Lihm "Berättar om sitt liv, 
spelar och sjunger"

10 söndag
11:00 GUDSTJÄNST med dop, 
"Hopp", Andreas Möller, Anneli 
Sandberg. Blåsensemblen Mixtu-
ren. Kyrkfika

18:00 En timme om missionsbe-
fallningen. Samtalskväll.

11 måndag
18:00 Stick och trivs

19:00 Adventskören övar - Mu-
sikrummet vån 3

12 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Vår vakt-
mästare Joel Holmqvist sjunger 
och spelar

16 lördag
15:00 Årsmöte för Karlstads 
Missionsförsamling

16:00-19:00 Distriktsavslutsfest, 
Broängskyrkan i Kristinehamn: 
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Tingvallakyrkan Från Nyvall till Brage! Anmälan 
senast 25 oktober till ÖVD- di-
striktet.

17 söndag
11:00 GUDSTJÄNST, "Beredd". 
Anneli Sandberg. Söndagsskola 
- en rolig skola. Kyrkfika. Försam-
lingsmöte.

18 måndag
18:00 Stick och trivs

19:00 Adventskören övar - Mu-
sikrummet vån 3

24 söndag
11:00 SCOUTGUDSTJÄNST, 
Andreas Möller och Stina Wess-
lund. Kyrkfika

25 måndag
18:00 Stick och trivs

19:00 Adventskören övar - Mu-
sikrummet vån 3

26 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Besök av vår 
pastor Jenny Walan

27 onsdag
18:30 Födelsedagsfirande för dig 
som fyller år i november. Anmä-
lan innan till exp 15 38 80. Värd: 
Jenny Walan.

29 fredag
18:00-20:00 Julmarknad

30 lördag
10:00-13:00 Julmarknad

December
1 söndag
11:00 ADVENTSGUDS-
TJÄNST, Jenny Walan, advents-
kör, Betlehemskyrkans Musikkår. 
Kyrkfika

2 måndag
18:00 Stick och trivs

3 tisdag
14:00 RPG-träff Grötfest med 
julklappar enligt tradition. Anmä-
lan och avgift.

8 söndag
11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST, Kammarkören. Kyrk-
fika

9 måndag
18:00 Stick och trivs

10 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Julminnen 
Gunvor Alestig, Gunnar Lind-
kvist m.fl.

14 lördag
16:00 Julkonsert med Betlehems-
kyrkans Musikkår och Rebecka 
Hugossons Electroband

Café Innegården har öppet 
måndag-fredag kl 10-13
Måndag 
Öppen förskola  9:30-13:30
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

Torsdag
Internationell café-träff kl 
13:30

Fredag
Öppen förskola  9:30-13:30
Tonår kl 18-20 i Tingvallakyr-
kan -  ny tid och plats
Innebandy kl 19-21

Söndag
Gudstjänst kl 11
Aktivitet för barn under gud-
stjänsttid.
Volleyboll kl 19-21

Varje

Vecka

Samtalskväll söndagen den 10 
nov kl 18.00.
Ny församling - läge för fördju-
pande och fördjupade samtal. 
Inför samgåendet hade vi "en 
timme om dopet" - som blev 
flera timmar. Nu tar vi upp den 
tråden igen, och ägnar oss åt 
missionsbefallningen. Anneli 
Sandberg gör en kort inledning, 
därefter kastar vi oss ut i samtal. 
Välkommen!

Anneli Sandberg

En timme om mis-
sionsbefallningen

SMU i Karlstad
Den 13 okt efter gudstjänsten 
under fikat har SMU i Karlstad 
sitt allra sista årsmöte.

Det blir ett kort hejdå till 
SMU i Karlstad samtidigt som 
vi njuter av kyrkfikat. Välkom-
men!
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Församlingsboken
Till vila

Lisa Ryman född den 31 juli 
1916, död den 27 juni 2013. 
Begravningen ägde rum i Korsets 
Kapell 18 juli 2013.
Officiant var Andreas Möller.

Anders Glansk född den 4 april 
1923, död den 12 juli 2013
Begravningen ägde rum i Upp-
ståndelsens Kapell 8 augusti 
2013.
Officiant var Gunnar Hansén.

Mats Dahlberg född den 17 mars 
1936, död den 21 juli 2013 
Begravningen ägde rum i Upp-
ståndelsens Kapell 16 augusti 
2013.
Officiant var Peter Andersson.

Stina Wennö född den 23 juni 
1915, död den 25 juli 2013
Begravningen ägde rum i Ting-
vallakyrkan 13 augusti 2013.
Officiant var  Lennart  Strand-
lund.

Barnvälsignelse 
ARVID Johan Lindberg född 
den 3 oktober 2012
Välsignades i Tingvallakyrkan 
den 1 september 2013.
Officiant var Anneli Sandberg.

Dop
VIOLA Elsa Maria Hedberg 
född den 24 december 2012
Döptes i Betlehemskyrkan den 
21 april 2013
Officiant var Kristina Andréen

Vigsel
Louise Andersson och Stefan 
Hedberg vigdes i Betlehemskyr-
kan den 21 april 2013
Officiant var Kristina Andréen. 
Paret har antagit namnet Hed-
berg.

Nya medlemmar
Mabel Bergh, Stagnellsgatan 19, 
652 23 Karlstad
Tfn. 56 22 45

Sophia Hedin och Joel Holm-
qvist Älvdalsgatan 6A, 652 27 
Karlstad
Tfn. Sophia 070-356 73 77.  
Tfn. Joel 073-508 77 47.

Adressändring
Carin Gustafsson (f.o.m. 4 /11) 
Mossgatan 243, 654 67 Karlstad

Hagny o Ralph Finell, Ulvsbyga-
tan 7A, 654 64 Karlstad 
Tfn. 070-540 00 84

Utflyttade
Jenny och Jakob Sandin flyttat 
till Skårekyrkan.

Frans Wingård flyttat till Älvsjö 
Missionsförsamling

Monica Kans och Georg Johan-
son flyttat till Leksands Missions-
församling.

Utträde
Lars Hedberg

Guidad tur i  
Tingvallakyrkan
Den 26/10 finns det möjlighet för dig som vill 
lära känna Din kyrka bättre att gå en guidad tur i 
Tingvallakyrkans lokaler. Vi ser oss omkring i de 
lokalerna och får höra lite om de olika verksam-
heterna som håller till i kyrkan och även lite om 
kyrkobyggnadens historia.

Det finns två möjligheter att gå turen, kl 13:00 
och 14:30

Du som är intresserad, anmäl dig till vaktmäs-
teriet på 072-500 22 83

Joel Holmqvist

Husmor sökes
Vår husmor Cristina Hellholm går på föräldrale-
dighet i och med årsskiftet. Vi behöver alltså en 
vikarie. Har du tips och förslag? 

Kontakta tf församlingsföreståndare Anneli 
Sandberg, kontaktuppgifter längst bak i tidningen, 
eller styrelsens personalansvariga Agneta Englund, 
telefonnummer 076-8200061.
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Insamlingsresultat Tingvallakyrkans
församling

TINGVALLAKYRKAN
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.tingvallakyrkan.se

Pastor/församlingsföreståndare/
universitetet
Anneli Sandberg 070-650 25 60
  anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se

Pastor/vice församlingsföreståndare
Andreas Möller 073-6008800
  andreas@kyrkanicentrum.se

Pastor 80%/universitetet
Jenny Walan 0723-501 837
  jenny@kyrkanicentrum.se

Vik vaktmästare/bokningar
Joel Holmqvist 072-500 22 83

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

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

Mötesplatsen
utges av  
Tingvallakyrkans församling.

Ansvarig utgivare: 
Anneli Sandberg

Redaktionen
Sven Wedemalm, Mattias J 
Fröding, Christer Hellholm, 
Daniel Fröding

Vill du kontakta redaktio-
nen?
Skriv eller faxa till kyrkans 

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

Nästa manusstopp är  
15 november. 

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



Posttidning B

Begravningsbyrån
Roland Andersson AB
Älvgatan 11, Karlstad,  

054-10 10 01

Nästa nummer av 
Mötesplatsen  

utkommer i början av 
december.   

Manusstopp  är 
15 november.

Tel. 054-22 14 30

 

I den församling jag vill till-
höra får vi vara med, med 
hela våra personer. Där får 
vi komma med vår utsatthet 
och alla de fel och brister vi 
har. 

Där behöver vi inte hyckla och 
låtsas att vi är bättre eller annor-
lunda än vad vi i verkligheten är. 
Samtidigt som vi kan vara trygga 
i att kyrkan står upp för evang-
eliet behöver vi inte lämna vår 
hjärnor hemma. I församlingen 
kan vi mötas med våra frågor, vår 
tro och vårt tvivel.

I den församling jag vill tillhöra 
finns det plats för mina barn. 
Inte bara genom att man har 
överseende med att de springer 
omkring och kanske stör. Utan 
på riktigt. En församling som 
även kan vara deras andliga hem, 
en gudstjänst där de kan känna 
sig delaktiga och en undervisning 
som bidrar till att de kan växa 
som kristna. 

I den församling jag vill tillhöra 
har Bibeln en central plats. Där 

tar predikan sin utgångspunkt 
i bibelordet och där förkun-
nas hela evangeliet. Där går vi 
i närkamp även med de svåra 
texterna. Vissa rader kommer vi 
inte att förstå, andra kommer vi 
att ha svårt med, men vi rundar 
dem inte. 

I den församling jag vill tillhöra 
står vi upp för att Jesus Kristus 
är Herre. Där utmanas den som 
ännu inte tagit steget att bekänna 
Kristus att göra det. Där utmanas 
vi alla att ta oss ur våra förstel-
nade vanor för att ta ytterligare 
steg på trons väg i tjänst för Gud, 
varandra och världen.

Kan Tingvallakyrkans församling 
bli något som liknar detta? För 
mig och min familj är svaret på 
den frågan viktigt.

Mattias J 
Fröding

I den församling jag vill tillhöra...


