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Föreståndartankar

Jag är alltid på väg mot en avlägsen desti-
nation. 

Så inleder låtskrivaren och prästen Ingmar 
Johánsson sin välkända låt från 1978, och den 
har följt mig genom åren. Att vara på väg har i 
och för sig varit ett av kristendomens centrala 
teman, allt sedan det hela började kring Med-
elhavet för sådär två tusen år sedan. I perioder 
av svårigheter har drömmen om en himmel 
där allt kommer att bli annorlunda tjänat som 
tröst för många. Och i vår psalmbok finns 
många exempel på sånger på det temat. Det 
är dock något med Ingmars tolkning av temat 
som är lite annorlunda. Den handlar inte bara 
om en avlägsen framtid, utan försöker också 
säga något om livet här och nu – hur vi lever 
medan vi är på väg. 

För på väg är vi! När Tingvallakyrkans försam-
ling bildades den 27 april 2013 tänkte jag, som 
många andra, att vi äntligen gått i mål. Det var 
en lång process fram till bildarhelgen, och käns-
lan av att ha kommit fram var påtaglig. Samti-
digt var det ju ingen målgång, utan snarare en 
startpunkt. Arbetet med att bli en församling, 
en gemenskap med ett gemensamt mål, har bara 
börjat. Vi är på väg, i allra högsta grad!

Men det är inte enkelt att leva mitt i steget. 
Det kan kännas obekvämt när allt inte är som 
det varit, och det inte riktigt finns några fasta 
rutiner man känner igen. Det är lätt att känna 
sig rotlös i det nya och ofärdiga, och det är 
just där Ingmar Johánssons sång kommer in. 

Han skriver:
Vad jag är gör, vad jag än tar mig för, ska jag 
aldrig släppa taget 
om denna osynliga hand som Herren sträckt 
mig

Det handlar egentligen inte så mycket om 
målet långt där borta i fjärran – målet anger 
riktningen, vilket förstås är viktigt. Men själva 
vandringen handlar mycket mer om det som 
är här och nu. I alla processer som pågår i livet, 
liksom i församlingen, gäller det att våga vara i 
nuet, och ta ett steg i taget. Allt blir inte färdigt 
på en gång, men ingenting blir någonsin färdigt 
om vi inte vågar ta just ett steg i taget. Och vi 
kommer inte känna oss rotlösa, om det är i Gud 
vi har planterat våra rötter. Då följer våra rötter 
med oss, steg för steg.

För min del kommer vägen se lite annorlunda 
ut framöver, när jag flyttar till Uppsala för nya 
utmaningar. Efter totalt 8 år i Karlstad, först i 
Baptistförsamlingen och sedan i Tingvallakyr-
kans församling, vill jag passa på tillfället att 
tacka er alla för den tid som varit och allt vi fått 
uppleva tillsammans. Våra vägar må se olika ut 
i framtiden, men vandringen har vi gemensamt. 
Så sluta aldrig vara på väg!

Andreas Möller 
Pastor

Alltid på väg
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Samtal
Ibland blir inte livet som vi tänkt oss eller hoppats. 
Ibland behöver vi prata om det vi möter, drabbas av eller frågar oss. 
Ibland behöver själen vård. 
Det kan handla om …oro, glädje, sorg, relationer, tro eller inte tro…eller 
något helt annat. 
Tingvallakyrkans pastorer har tystnadsplikt och finns för dig som vill samtala, 
söker vägledning eller förbön. Du är välkommen att höra av dig.
Nu finns ett särskilt rum, avsett för samtal, iordningsställt på plan 3.

Vi inbjuder till samtal om upplevelser av och 
tankar om sorg. 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.

Fredagar under mars månad 9.30-11.30 med 
start den 7.

Vi vill att du anmäler dig i förväg och att 

du har som målsättning att vara med vid alla 
tillfällen. Mer information kommer i nästa 
Mötesplatsen.

Frågor kan du ställa till Jenny via mejl,  
jenny@kyrkanicentrum, eller telefon 072 
3501837.

Anneli Sandberg & Jenny Walan

Sorgegrupp mars 2014

När Gud möter...
I detta nummer av Mötesplatsen får vi möta lite olika typer av vittnesbörd. 
Det är livsberättelser om tro, tvivel, frälsning och att helt känna sig omhän-
dertagen av Gud.

MötesplatsenI detta nummer av 

Anna Fahlander, Björn Olsson, Pär 
Mårtensson och Christer Hellholm 
bjuder oss på sina erfarenheter på 
sidorna framöver. Vi i Mötesplat-
sens redaktionsgrupp hoppas de-
ras öppenhjärtliga berättelser kan 

tjäna som inspiration för oss alla 
att dela livet lite mer. Det finns 
olika vägar och former. Ett forum 
är genom en text i denna skrift.  
Välkommen att höra av dig!
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Jag har aldrig läst eller hört att om du upple-
ver någonting du är övertygad om har hänt 
med Guds kraft, att du ska hålla tyst om det 
och absolut inte låta någon få reda på vad 
Du har varit med om... 

Och ändå: Hade någon frågat mig för ett år sen 
om jag ville skriva någonting om min tro och mina 
upplevelser, hade svaret varit ”aldrig”. Då var jag 
inte redo att prata om det, men 
jag vet att jag funderade en hel 
del på vad det var som gjorde att 
jag hade så svårt att närma mig 
dessa saker.

Någonstans visste jag att jag 
sprang från något inom mig, så 
efter många försök att göra det, 
insåg jag väl att det inte skulle funka. Jag gick och 
bar på något slags bagage av skuld och skam som 
blev rätt tungt efter ett tag. Det blev till slut så job-
bigt att jag var tvungen att lägga allt i någon annans 
händer, och förlita mig på att det skulle kunna leda 
till något gott i slutändan. Jag tänkte att jag up-
penbarligen måste ha missat något som någon flera 
flera gånger försökt säga till mig, och jag misstänkte 
att den där någon kunde vara Gud...

När jag tittar tillbaka på hur mitt liv i perioder 
har sett ut, så kan man ju fundera på vad det var 
jag egentligen höll på med. Jag minns speciellt 
en gång när jag hade det jättejobbigt, och min 
mamma ringde mig. Hon hade fått ett samtal från 
en kvinna vars mamma låg på dödsbädden, och 
från ingenstans hade hon bett sin dotter ringa upp 
min mamma för att berätta att det skulle gå bra 
för mig. Hon hade sagt ”- Det kommer gå bra för 

Anna, hälsa hennes mamma det..”

Det som sen hände när mamma ringde mig är väl 
något jag inte direkt kan säga jag är speciellt stolt 
över. Jag fick nog mer eller mindre panik. När jag 
lyssnat färdigt avslutade jag det hela med att säga:

”- Jag tänkte du kunde ge de där tanterna som 
sitter och ber för mig lite semester. De har haft ett 

väldans arbete när det gäller mig, 
så säg till dem att sluta. Det går ju 
käpprätt åt skogen för mig ändå!”

Som tur var insåg mamma att det 
bästa var att inte kommentera det 
som just flugit ur mig. Och så här 
i efterhand kan jag säga att det var 

rätt idiotiskt sagt. Och känner jag min mamma rätt 
så sågs det nog till att det bads ännu mer för mig, 
något jag är tacksam för i idag.

Musiken blev helande
Jag vet att jag väldigt länge känt att jag inte riktigt 
passade in i kyrkans ramar, och hade väl emellanåt 
sagt vad jag tyckte och tänkte om det hela. Guds-
tjänsterna var bara jobbiga för mig, eftersom jag 
hela tiden hörde hur fel jag gjorde. Jag förvrängde 
det som sades på något vis, så att innebörden av 
predikningarna blev något helt annat. 

Det var musiken som blev helande, och som i 
perioder blev väldigt viktig för mig.

Jag berättade för vår tidigare pastor om hur fel-
placerad jag kände mig. Snäll som Hasse var tittade 

”Du är inte ensam, 
Anna... Alla dina böner 
är hörda..."

Jag tänkte du kunde 
ge de där tanterna 

som sitter och ber för 
mig lite semester.



 5

han på mig med ett varmt leende och sa:
”- Anna, vi behöver fler som dig i kyrkan, 

som rör runt lite i grytan här. Så stanna 
kvar...”

Det är många gånger jag fått sagt till mig 
att jag behövs, och att min frispråkighet 
är viktig. Jag har aldrig riktigt fattat det 
eftersom jag bara varit mig själv. Men när 
samma sak sägs till mig gång på gång, från 
flera olika håll, och när det kommer från personer 
jag aldrig träffat, som säger det fått dessa ord till 
sig och att de ska förmedla detta till mig, går det 
till slut inte att fortsätta blunda.

En duva på besök
Vändpunkten kom för mig när jag var själv hemma 
en natt, när jag mådde jättedå-
ligt. Tidigare på dagen hade jag 
noterat en duva som tittat in i 
fönstret. Den såg ut som en sån 
där fredsduva med en kvist i 
munnen. Jag kommer ihåg att 
jag till och med visade barnen 
duvan. Något konstigt var det 
med den, eftersom den fortsatte titta på mig, trots 
att jag hade bytt rum i lägenheten...

Jag tänkte inte så mycket på det, men vet jag 
nämnde det till mamma som sa: ”- Fattar du inte 
vad det kan vara?” Nej, tänkte jag, men något 
konstigt var det.

Jag mådde inte så bra under den här perioden, och 
när jag skulle gå och lägga mig snurrade det en 
massa tankar i huvudet. En av dem var att om jag 
nu var så älskad av någon, så ge mig ett bevis. För nu 
om någonsin är jag i behov av det. Eller förresten, 
jag vill ha svar på det här och det här och det här... 
För får jag svar på det så lovar jag att jag kommer 

göra allt det jag kan för att följa ditt ord.
Skönt, tänkte jag med armarna i kors där i 

sängen, nu är det klart. Något bevis eller svar på alla 
dessa frågor kommer jag ju inte kunna få konkret, 
så det där med att förlita sig på något högre kan 
man nog i så fall mer eller mindre lägga ner.

Kort efter den natten besökte jag och min 
syster en kvinna som jobbade i 
Katolska kyrkan i England. Hon 
berättade om sitt arbete i kyrkan 
och hur hon fått gåvan att kunna 
förmedla Guds ord till andra 
personer.

Struntprat, tänkte jag, men det 
skulle jag aldrig tänkt för den första hon stampade 
fram till var mig! Och gissa vad hon sade? Hon 
gav mig alla svaren jag bett att få den där natten! 
Duvan fick jag också en förklaring kring, så efter 
den kvällen, och med de bevisen, fanns det inte så 
mycket mer för mig att ifrågasätta. En sak hon sade 
har följt med mig än i dag:

”- Du är inte ensam, Anna. Alla dina böner är 
hörda, och vid din sida finns det änglar som hjälper 
dig på vägen. Glöm inte det.”

Anna Fahlander

"...och vid din sida  
finns det änglar som  
hjälper dig på vägen.  

Glöm inte det.”
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”På fria trälars sommarfest i him-
melen en gång, skall Jesus gå från 
gäst till gäst och lyssna på vår sång. 
Han lossnar alla lagars band, med 
såren läkta på sin hand, han öppnar 
livets port.”  

Psalm av Gustaf Wingren

Hur ser min personliga gudsupplevelse ut? När blir 
min gudsupplevelse som starkast? Det blev jag om-
bedd att skriva om i Mötesplatsen detta nummer. 
Att jag valde att inleda med ett citat ur en psalm, 
en psalm som ni kanske inte ens känner igen – den 
finns inte i vår psalmbok - beror på att psalmer och 
sångtexter har betytt mycket för att hjälpa mig att 
bättre förstå vad Gud och tron kan betyda för mig. 
Genom sin koncentration och sitt aktuella språk 
kan en sång eller diktrad, på samma sätt som en 
bra predikan, hjälpa oss att göra gudstron och 
gudsupplevelsen starkare och närmare i tid och 
rum, än vad en bibelberättelse som utspelar sig i 
en annan tid än vår kan göra.

 Jag har alltid haft mycket av andliga sånger 
omkring mig. Min pappa var körledare i min 
hemförsamling, och själv har jag lett och sjungit i 
körer i större delen av mitt liv. Det har också lett 
till att jag fått förmånen att tänka mycket på vilka 
sånger vi, unisont eller i sånggrupper, skall sjunga 
i våra gudstjänster. 

Versen i inledningen kom jag att tänka på en av 
novembers allra gråaste och snuvigaste dagar, så 
den blev verkligen en hjälp att förstärka känslan 

av tacksamhet och för-
tröstan. Andra sånger 
kan visa på Guds när-
varo när vi drabbas av 
stora svårigheter. Läs 
gärna Ylva Eggehorns 
psalmer 256 ”Var inte 
rädd” och 841 ”När 
livet inte blir som vi 
har tänkt oss” i Psalmer och sånger.

När jag ser på vad det är som jag upplever som 
viktigast med min tro kommer ord som gemenskap, 
hopp, omsorg, trygghet för mig. Jublet och alla de 
underbara sångerna på 1:a advent är jättehärligt, 
men det är ändå inte det som är allra viktigast för 
mig.

Jag vill sluta som jag började med en annan sång 
som betytt mycket för mig, och som jag lyssnar till 
ofta, sista strofen ur Tomas Boströms sång Fridens 
Pensionat. Om den säger författaren bland annat:

”Tanken har starkt präglat min gudsbild, men 
också min syn på människor. Var och en bär ett 
spår - ett tumavtryck av Gud.”

”Det finns ett fridens Pensionat 
nånstans långt borta, långt bortom 
vindarna och ängarna och haven. 
Fast vi ej ser Gud så finns han ändå 
nära, för i vårt hjärta finns ett Fri-
dens Pensionat.”

Björn Olsson

Psalmen gör Gudsupplevelsen  
starkare och närmare  
i tid och rum
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Den första gudsupplevelsen 
som finns kvar i mitt minne 
kom från när jag som liten 
skulle gå till sängs. 

Jag var lite orolig och hade svårt 
att komma till ro. Min mormor 
Hannah lärde mig den kvällen 
att be ”Gud som haver barnen 
kär”. Jag har nog aldrig haft en 
sådan god insomning och sömn 
som den natten.

Min familj var inte uttalat troende även om 
kyrkan och troende människor omnämndes med 
respekt. Den egentliga 
kontakten med bibeln 
och Jesus kom i och med 
konfirmationen. Vi hade 
en präst av den gamla 
stammen och fick en god 
inblick i bibeln. För min 
egen del blev det inte en 
tro på Jesus utan mer en kunskap om Jesus. Efter 
detta kom många år med det världsliga livet i för-
grunden även om min barnatro fortfarande  levde  
kvar. Det vill säga en tro på Gud, även om tvivlet 
på Jesus som hans enfödde son fanns där.

Mitt liv bestod till stor del av alkohol, lösa för-
bindelser med kvinnor, krogslagsmål, och psykisk 
ohälsa. Även om min tro minst sagt vacklade var 
bönen ändå en tröst och ett hopp. En stor fördel 
som jag hade var att jag ändå hade många förnuftiga 
personer i min närhet som även visade mig kärlek 
och omtanke. En av dessa personer var Börje, en 
granne, som jag träffade ibland. En dag när jag 
drack kaffe med honom sa han: -Jag har en sak att 

bekänna för dig Pär. Jaha, vad då, svarade jag. Jag 
brukar be för dig, sade han. När han sa det blev jag 
alldeles varm i kroppen. Nån ville be för mig…

Efter detta brukade vi 
be tillsammans ibland. 
Börje frågade vi några 
tillfällen om jag ville följa 
med till EFS. Men jag 
gav nekande svar. Tyckte 
att tron var en privat sak. 
Börje menade dock att en 

församling gav en styrka som du inte har själv.
Till slut följde jag med på ett möte och kände 

direkt att detta var rätt. Jag var med i EFS Färila 
ett halvår innan jag kom till Karlstad. Innan flytten 
hade jag tagit Jesus till mitt hjärta helt och fullt. 
Tiden i Karlstad har varit suveränt bra för mig och 
församlingen är som min andra familj. Som person 
har jag blivit lugnare och tryggare med tiden. Att 
få ha tron på Jesus är för mig det största.

Frid  
Pär Mårtensson

Några ord om mig

Jag brukar be för dig, sade han. 
När han sa det blev jag alldeles 

varm i kroppen.  
Nån ville be för mig…

Pär Mårtensson (till vänster ) och Gunno Quist.
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Som en del av sammanslagningen av Mis-
sions- och Baptistförsamlingen beslöts tidigt 
att kyrkorummet skulle förändras så att det 
upplevs som den nya församlingens gemen-
samma hemvist.

Det skulle kunna vara sammanfogande av de båda 
kyrkornas symboler och andra utsmyckningar, 
möblering, färgsättning mm. Tingvallkyrkans för-
samlingsstyrelse fick i uppdrag att sätta samman en 
arbetsgrupp med uppgift att ta fram idéer för att 
förverkliga detta beslut. 

Arbetsgruppen består av Eva Höglund, Magnus 
Holmberg, Carina Andersson, Margareta Sunne-
mar, Lhena Ahlbäck, Olle Thörnros, Jenny Walan, 
Lena Jerkeby och John Lidén. Sammankallande är 
Lars Furuholm.

Styrelsens direktiv: ta fram idéer för att
- skapa ett gemensamt kyrkorum för den nya 

församlingen
- utnyttja delar av läktaren som lokal
- göra entrén mer inbjudande

Skapar en gemensam plattform
Arbetsgruppen har träffats för att skapa en gemen-
sam plattform för diskussionerna genom att vandra 
genom lokalerna och bli informerade av arkitekt 
Jonas Haglund som visade sina 3-D-skisser från 
ett tidigare projekt.

Gruppen har hittills diskuterat följande frågor:
• Behovet av en diskussion om hur församlingen 

vill att besökare ska uppfatta kyrkan vid inträdet 
i lokalen

• Gruppen enig om att delåtgärder inte får låsa 

framtida byggplaner, varför det behövs en över-
gripande skiss över den framtida utvecklingen av 
Tingvallakyrkan inklusive gatufastigheten

• Överdäckning, för- och nackdelar
• Inglasning av entrén
• Målning för att få kyrksalen ljusare
• Ljussättning
• Flexibel möblering med stolar istället för 

bänkar
• Mini-café i eller nära kyrksalen
• Minskning av podiet
• Borttagande av ljudbås och kapprum för att 

öka kyrksalens yta
• Behov av permanent ljud och bild
• Skulle gatufastigheten kunna byggas om till 

möteslokaler för uthyrning
• Behov av att flytta ner kontoren till entrépla-

net
Vi har fått inspel från ett par medlemmar, men 
fler är välkomna 

Diskussionskväll 22 januari
Rapport om gruppens resultat kommer att redovisas 
i styrelsen som också bjuder in hela församlingen 
till en diskussionskväll om dessa frågor den 22 
jan. Förhoppningen är att vi ska kunna förverkliga 
några av dessa idéer med start under sommaren.

Väl mött då!

Lars Furuholm

Kyrkorummets förnyelse

När någon av församlingens medlemmar avlider 
har vi en tacksägelse i församlingens gudstjänst. 
Tacksägelsen är dels ett meddelande till försam-
lingen, och dels ett tillfälle att tacka Gud för en 
vän som fått hembud. I samband med det finns 
möjlighet att både lämna en kondoleans - en häls-
ning i minnesboken - och ge en minnesgåva. Detta 

går förstås också att göra via expeditionen. Det är 
värt att nämna att kondoleansen och minnesgåvan 
är två olika saker, och man måste inte ge en gåva 
för att få lämna en kondoleans. Minnesgåvor går 
till församlingens verksamhet, om inte något an-
nat avtalats.

Anneli, Jenny och Andreas

Kort om kondoleanser
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För drygt ett år sedan satt vi i musikkårens styrelse 
och försökte komma på en lämplig basist att hyra 
in för ett klurigt stycke. Då slänger jag ur mig 
Hans Backenroths namn, han var ju uppväxt i 
församlingen, barndomskompis till min man och 
jag visste att han spelar bas – honom kunde man 
väl fråga tyckte jag. 

De mer musikaliskt insatta i styrelsen förklarade 
för mig att det vore ju super om han kom MEN: 
Han ligger utanför vår budget, spelar i en högre 
division än vår och dessutom bokar man inte nå-
gon ur Sveriges jazzelit till nästa månad. Förslaget 

ratades totalt – antagligen med all rätta. Han 
var för bra!

Nu, ett år och många mail senare, är det 
verklighet. Hans kommer och gör en konsert 
med musikkåren! Med sig har han ytterligare 
några från Sveriges jazzelit, Kjell Öhman och 
Jocke Ekberg. Lovorden haglar kring trion och 
musikkåren är stolt över att de kommer och 
spelar tillammans med oss.

Boka in ”En resa i jazz och folkton” lörda-
gen den 15:e februari klockan 19.00 för en 
kul och lite lagom annorlunda konsert.

Hans kommer att spela solo, trion och 
musikkåren spelar några egna stycken och 
dessutom kommer trion och musikåren att spela 

stycken tillsammans som Kjell Öhman arrangerar 
just för denna konsert. Ett troligen helt nytt kon-
cept med mixen jazztrio och musikkår. 

Konserten är ett samarrangemang mellan mu-
sikkåren och Carlstad Jazz. Biljettpris 150 kronor, 
förköp kan göras via turistbyrån.

Välkomna!

Anna Thörnros, ordförande musikkåren

Hans Backenroth tillsammans med 
Kjell Öhman och Jocke Ekberg gästar 
Betlehemskyrkans Musikkår!

Foto: Daniel Nilsson

Tingvallakyrkans styrelse har genom kassören 
Björn Olsson informerat om församlingens eko-
nomi i dagens läge.  Det känns något pinsamt att 
vi inte kan hjälpas åt att hålla den budget som vi 
gemensamt fastställt i församlingsmöte.  Jag tror 
att vi orkar anstränga oss något lite till för att inte 
bara hjälpa styrelsen och kassören utan också visa 
vårt gemensamma ansvar i våra gemensamma 
angelägenheter. 

Låt oss göra tankeexperimentet att 200 medlem-
mar (halva församlingen) avstår 2 smörgåsar och 

dricka en gång per vecka – ca 20 kronor - och läg-
ger de pengarna till församlingskassan. Då skulle 
inkomsterna öka med 200 000 kronor per år.  

Rekommenderad kaffekollekt har nu stått på 
samma nivå (20-25 kronor) i ett antal år. Om vi 
skulle anstränga oss och höja till 30 kronor skulle 
detta förmodligen innebära en inkomstökning på 
minst 20 000 kronor per år.   

Jag börjar redan den här veckan!!!

LG Rinaldo

Församlingsekonomi
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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

Karlstad

Varje
Vecka

Hej då SMU i Karlstad!
Den 13 okt hade SMU i Karlstad sitt sista årsmöte. 
Det var en tapper skara på 5 personer som samlades 
för att ta avsked av föreningen som har verkat i så 
många år. På mötet beslutades det att förening läggs 
ner och verksamheterna uppgår i den nystartade 
föreningen Equmenia Karlstad. SMU:s gamla 
pärmar och protokoll hittas nu i scoutförrådet i 
Tingvallakyrkan. Mötet och styrelsen tackar för sig 
och önskar Equmenia Karlstad stort lycka till! 

Bibeläventyrsgudstjänst!
Den 26 januari håller Andreas Hultsten, pastor i 
Forshaga Missionsförsamling, i en Bibeläventyrs-
gudstjänst i Tingvallakyrkan! Bibeläventyret är från 
början ett roligt och pedagogiskt sätt att berätta om 
bibeln för skolbarn. Bibeläventyret ägs av Svenska 
bibelsällskapt och är framtaget tillsammans med 
Svenska kyrkan och de övriga frikyrkorna. Bibelä-
ventyret använder ramsor, sånger och drama. Så ta 
med barn och barnbarn så får vi utforska bibelns 
äventyr tillsammans!

Come together 1 nov!
Tonår i Tingvallakyrkan bjöd den 1 nov in Fagerås, 
Skåre, Forshaga, Kil och Grums ungdomsgrupper 
till en mysig kväll i Karlstad. Tillsammans körde vi 
fotojakt, tog en vända till Hemmakväll, lekte ”Flag-
gan” och myste med film. Detta är början på ett 
ungdomssamarbete som vi har valt att kalla ”Come 
Together”. Nästa tillfälle vi träffas är den 14 dec då 
det är julfest i Fagerås! Hoppas att vi ses då!

Öppna förskolan
Öppna Förskolan öppnar för terminen den 13 
januari. 
Öppettider:
Måndagar 9.30-13.30
Fredagar 9.30-13.30

Småbarnsrytmik på onsdagar 11.15.12.00, Café-
häng fram till kl 14. 
Rytmiken startar den 29 januari.

Lena Josefsson 
Pedagog, Tingvallakyrkan Karlstad
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Tack till Andreas!
Andreas Möller slutar sin pastorstjänst i Ting-
vallakyrkans församling i januari. Vi har tack- och 
avskedsfest för honom i samband med tretton-
dagsfesten den 6 januari. Avskedspredikar gör 
han i gudstjänsten den 12 januari. Andreas har 
varit pastor och församlingsföreståndare i Karlstad 
Baptistförsamling i 8 år och flyttar nu vidare till 
Valsätrakyrkan i Uppsala. 

Ljuständning för de minsta
Att ta emot ett barn och bli förälder är en om-
välvande händelse. Kanske finns det inget som 
förändrar ens liv så mycket som att få ett litet 
nytt liv i sin famn. I gudstjänsten den 2 februari 
uppmärksammar vi de barn som har fötts under 
2013. Inbjudan går till alla som på något sätt har 
kontakt med vår verksamhet. Ingen föranmälan 
behövs. 

Välkommen till  
Jovita!
När husmor Cristina Hellholm går på föräldrale-
dighet kommer Jovita Häggmyr in som vikarie. 
Jovita ordinerades som diakon i kyrkokonferensen 
i våras och kommer att arbeta 50% husmor, 30% 
diakon fram till sommaren. Jovita kommer från 
Equador, gillar förstås att laga mat och kommer 
nog att synas lite här och där i Tingvallakyrkan. 

Utökad ekumenisk bön
Ekumeniska böneveckan återkommer varje år. 
2014 infaller den 18 – 25 januari. Den här gången 
bjuder Karlstad Ekumeniska Råd till några fler 
samlingar än tidigare. Det blir bön tisdag, torsdag 
och lördag kl 19.00. Tisdag i Katolska kyrkan, 
torsdag i Tingvallakyrkan och lördag i Norr-
strandskyrkan – håll utkik efter annonsering för 
eventuella ändringar. Söndagen den 19 januari kl 
19.00 kan vi gå till Domkyrkan för ekumenisk 
lovsångsgudstjänst. Då medverkar bland andra 
Gospel Groove Company. 

Torsdag 19 december 18.30
Kören Gospel Groove Company med gäster bjuder 
in till en svängig konsert med rytm, tunggung och 
finstämt juligt. En skön blandning helt enkelt!
Konserten är GRATIS!
Men det finns möjlighet att ge en gåva till Jul-
änglarna.

Julänglarna samlar in gåvor till familjer som inte 
har pengar till julmat och julklappar. Under kväl-
len finns möjlighet att lämna in julklapp eller köpa 
gåvokort om man vill. 
Läs mer på facebook.com/julanglarna

Louise Hedberg

Konsert i juletid till  
förmån för
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Tingvallakyrkan
December
8 söndag
11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST, Kammarkören. 
Kyrkfika

9 måndag
18:00 Stick och trivs

12 torsdag
13:30 Internationell café-träff

14 lördag
17:00 Julkonsert med Betlehems-
kyrkans Musikkår och kören Da 
Capo.

15 söndag
11:00 GUDSTJÄNST "Att röja 
väg" Anneli Sandberg. Medlems-
hälsning. Musik: Anders och Siv 
Göranzon. Söndagsskola - en 
rolig skola. kyrkfika

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

19 torsdag
13:30 Internationell café-träff

18:30 Gospel Groove Com-
pany och vänner ger konsert till 
förmån för Julens änglar - Gratis 
inträde! Se notis s 11!

22 söndag
11:00 GUDSTJÄNST, Andreas 
Möller. Sång Anna Fahlander.
Kyrkfika

24 tisdag
23:00 JULNATTSANDAKT. 
Jenny Walan, Mattias Bernspång

26 torsdag
11:00 ANNANDAGSGUDS-
TJÄNST. Josef Nsumbo. In-
samling till Equmeniakyrkans 
internationella arbete.Betlehems-
kyrkans musikkår med hem-
vändare, samlyst med regionens 
församlingar. Kyrkkaffe.

29 söndag
11:00 GUDSTJÄNST, Andreas 
Möller. Kyrkfika.

31 tisdag
17:00 Ekumenisk nyårsbön, 
Domkyrkan. Anneli Sandberg

Januari
5 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. "Gud är 
större". Anneli Sandberg. Barn-
välsignelse. Kyrkfika

6 måndag
15:00 TRETTONDAGSFEST 
med avtackning av pastor An-
dreas Möller

12 söndag
11:00 GUDSTJÄNST, avskeds-
predikan av Andreas Möller. 
Sång av och med Louise Hed-
berg. Lite festligare kyrkfika.

13 måndag
18:00 Stick och trivs

14 tisdag
14:00 RPG-träff i Korskyrkan
Sånggruppen Frykman Hultman 
& Co. Apoteksinformation.

19 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. "Göra 
Gud synlig?" Anneli Sandberg. 
Gospel Groove Company.
Kyrkfika

19:00 Ekumenisk lovsångs-
gudstjänst, Domkyrkan. Gospel 
Groove Company

20 måndag
18:00 Stick och trivs

21 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Anneli 
Sandberg: Gudstjänst i vår tid. 
Om arbetet med Equmeniakyr-
kans nya kyrkohandbok

22 onsdag
18:00 Samtalskväll om kyrko-
rummets förnyelse

23 torsdag
19:00 BÖN i ekumeniska böne-
veckan, kyrksalen

26 söndag
11:00 Bibeläventyrgudstjänst. 
Andreas Hultsten, Stina Wess-
lund, Jenny Walan. Kyrkfika

27 måndag
18:00 Stick och trivs

Februari
2 söndag
11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST. Lena Josefsson, Jenny 
Walan, Anneli Sandberg. Lju-
ständning för barn födda 2013. 
Kyrkfika. Församlingsmöte efter 
fikat.

3 måndag
18:00 Stick och trivs

4 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Ulf San-
dén: Mod att vara kyrka. Om 
att vara kristen minoritet i ett 
muslimskt land.
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Tingvallakyrkan 9 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. Jenny 
Walan. Sång av Bengt Lundgren. 
Kyrkfika

10 måndag
18:00 Stick och trivs

11 tisdag
14.00 RPG:s Årsmöte i Pingst-
kyrkan. Förbundssekreterare 
Anders Engström.

15 lördag
19:00 Konsert ”En resa i jazz och 
folkton” Hans Backenroth till-
sammans med Kjell Öhman och 
Jocke Ekberg gästar Betlehems-
kyrkans Musikkår. Se artikel s 9.

16 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. Jenny 
Walan. Sång av kören Vocalis. 
Kyrkfika

17 måndag
18:00 Stick och trivs

18 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Joel Holm-
qvist: Önskepsalmer och sånger. 
Vi sjunger tillsammans.

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
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
Innebandy kl 19-21

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

Varje

VeckaLördag 15 december kl 17
Traditionell julkonsert med 
Musikkåren, dirigent Berit 
Palmqvist och kören Da Capo, 
dirigent Carin Sandberg.
Tiden är klockan 17.00.
Biljettpris 100:-
Utöver musik blir det: Paus 
med glöggmingel, andakt och 
stipendieutdelning ur Torbjörn 
Widells minnesfond.

Julkonsert med 
Musikkåren

Torsdag 26 december kl 11
Pastor Josef Nsumbo besöker 
Tingvallakyrkan i samband med 
annandag jul. Det blir insamling 
till Equmeniakyrkans inter-
nationella arbete. Betlehems-
kyrkans musikkår spelar med 
hemvändare som traditionen 
bjuder.

Annandagsguds-
tjänst

Torsdag 19 december kl 
18:30
Gospel Groove Company och 
vänner inbjuder till julkonsert till 
förmån för Julens änglar. Se mer 
i notisen på s 11.

Julkonsert med 
Gospel Groove 
Company

Måndag 6 januari kl 15
Kom till trettondagsfest. Det 
blir samtidigt avtackning av 
pastor Andreas Möller.

Söndag 12 januari kl 11
Avskedgudstjänst med Andreas 
Möller och sång av Louise Hed-
berg.

Avtackning och 
avsked
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Församlingsboken
Dop

Nike Lillie Line Wiker döptes 
den 16/6-13 i Betlehemskyrkan
Officiant var Sten-Åke Mollmyr

Malte Conrad Tupalski född 
16/12-12 , son till Sofia och 
Mikael Tupalski, döptes den 
6/10-13 i Acksjöns Kapell.
Officiant var Anneli Sandberg.

Daniel Arkbro döptes i guds-
tjänsten den 3/11-13 i Tingvalla-
kyrkan.
Officiant var Andreas Möller.

Nya medlemmar
Daniel Arkbro Häljebolsgatan 
11, 654 69 Karlstad. 
Tfn. 076 806 19 97

Annika Lettenström
Torsvägen 23, 663 34 Skoghall
Tfn 070-568 19 04

Till Vila
Solveig Gunnarsson född  den 
21 mars 1936 död den 1 novem-
ber 2013.
Begravningen ägde rum i Ting-
vallakyrkan  den 22 november.
Officiant var Anneli Sandberg

Från styrelsen i korthet
Styrelsen har beslutat att an-

ställa Jovita Häggmyr som vikarie-
rande husmor på 50 % samt som 
diakon på 30 % under perioden. 
Jovita anställs from 26/11-13 tom 
15/6 -14. Vi önskar henne varmt 
välkommen till oss! Anledningen 
till vikariatet är att ordinarie 
husmor Cristina Hellholm går på 
föräldraledighet.

En grupp som ska se över Ting-
vallakyrkans nya kyrkorum har 

tillsats och arbetet har startat. Den 
22/1 planeras för en gemensam 
församlingsträff där alla får vara 
med och tycka till!

Vad det gäller gamla Baptistkyr-
kan så jobbas det på att ev. hitta 
köpare till lokalen. Några intres-
senter finns, men det är en bit kvar 
till en formell försäljning. Under 
tiden behöver mycket praktiska 
saker med den lokalen lösas som 
t.ex. överföring av saker vi vill ha 

med in i den nya församlingen och 
avyttring av sådant vi inte vill spara 
på. Separata inbjudningar kommer 
kring det arbetet.

Vad det gäller ekonomin så är 
läget under kontroll, men styrelsen 
vill informera om att veckooffret 
ligger klart under budget och upp-
manar församlingsmedlemmarna 
att tänka över sitt offrande.

Johannes Forsberg

Ny medlem i Mötesplatsenredaktionen!
Vi är glada att få hälsa Anna 

Fahlander som ny medlem i 
Mötesplatsens redaktionsgrupp. 
Ni har förhoppningsvis redan 
läst Annas text om sin egen resa 

på s. 4-5 i detta nummer. Stort 
välkommen till Anna!

Du som är intresserad att 
skriva eller fotografera då och då 
och samarbeta och utforma vår 

nya församlings lilla tidning - hör 
gärna av dig till församlingens 
valberedning!

Daniel Fröding 
motesplatsen@ordmagi.com

Framsidan
Detta nummers framsida 

föreställer Tingvallakyrkans ad-
ventsljusstake. Bilden är tagen 
av Louise Hedberg.
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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 073-600 88 00
  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

Vik husmor/diakon
Jovita Häggmyr 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, 
Anna Fahlander, 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 januari. 

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 
februari.   

Manusstopp  är 
15 januari.

Tel. 054-22 14 30

 

Allt sedan när jag var liten 
har jag känt vid enstaka till-
fällen att Gud flera gånger 
räddat mig.

 T ex i Uppsala vid Heidenstams 
torg, när jag var 7–8 år gammal, 
var jag och min kompis, Melker, 
vid en Ica butik och skulle hämta 
stora kartonger för bygge av koja. 
Kartongen var så stor att jag inte 
hade överblick till vänster om 
mig. En smal väg, som lastbilar 
kör för avlastning av varor hos 
Ica, skulle passeras. Jag gick rakt 
ut över den smala vägen och 
plötsligt hörde jag ett kraftigt 
pysande ljud. Lastbilen hade 
tvärnitat bara någon meter från 
mig. Då kände jag att Gud var 
närvarande och räddade mig.

Ett annat exempel var när 
jag fotvandrade med kompisar 
i Washington State, USA i en 
vecka. Vid första övernattnings-
stället, slog vi upp tält nära en 
vacker sjö och hängde maten 
högt uppe mellan träden. På 
morgonen, nästa dag, såg vi rik-
tigt stora avtryck i marken från 
en björn, kanske en Grizzlybjörn. 
Då kände jag mig rädd, men 
kände också att vi hade någon 
som vakade över oss.

Ett tredje exempel var när jag 
landade på Madeira. Landningen 
var lite vinglig och landningsba-
nan var kort och hade klippor på 
vänstersidan. När vi landat hade 

jag en sådan märklig känsla att 
man måste skrika Halleluja och 
prisa Herren!

När jag i början träffade min 
fru Cristina år 2001 förlorade 
jag den lilla hörseln jag hade 
kvar och kände mig nere. När 
jag år 2005 fick hörseln tillbaka 
genom en CI-operation (cochle-
aimplantat) på Karolinska kände 
jag mig återigen omhändertagen 
av Herren.

Eftersom jag känner mig om-
händertagen av Gud, vill jag 
avsluta vittnesbörden med Psal-
taren 139:1–6:

Herre, du rannsakar mig.
Om jag står eller sitter vet du 
det,
om jag går eller ligger ser du 
det,
Du är förtrogen med allt jag 
gör.
Innan ordet är på min tunga
vet du, Herre, allt jag vill 
säga.
Du omger mig på alla sidor,
jag är helt i din hand.
Den kunskapen är för djup 
för mig,
den övergår mitt förstånd.

Christer 
Hellholm

Du omsluter mig på alla sidor…


