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Föreståndartankar

Varje söndag – och nästan varje annan firnings-
dag i kyrkoåret – firas det gudstjänst i Equme-
niakyrkan. Så också i vår kyrka. Men vad är det 
som gör gudstjänst till en gudstjänst, och inte 
till en andakt, konsert eller föreställning? 

Gudstjänst och gudstjänst, förresten. Som-
liga av oss går på möte. Andra, till exempel 
katoliker, går till mässa. I mässan firas alltid 
nattvard, men vad är det för skillnad på ett möte 
och en gudstjänst?  Finns det något igenkän-
ningsbart i en gudstjänst i Equmeniakyrkan, så 
att studenten som flyttar från hemförsamlingen 
i Sandviken kan känna igen sig i vår gudstjänst 
i Tingvallakyrkan? 

Fler frågor: Vem är pastorn? En slags Mose 
som är förmedlare mellan Gud och människa, 
eller vem som helst, en av ”oss”. Hur tar äm-
betssynen sig uttryck i exempelvis välsignelsen? 
Herren välsignar er, dig eller oss? Och vem 
uttalar den? Eller handlar det om ämbetssyn 
överhuvudtaget?

Och ”oss” och ”oss”, förresten! Vilka är ”vi” 
som går till gudstjänst? I Sverige går kanske 
7 – 10% av befolkningen på gudstjänst med 
någorlunda regelbundenhet, vilket naturligtvis 
är en minskning jämfört med för 100 år sedan. 
Hur påverkar det gudstjänsterna?

Gudstjänsten förmedlar värderingar. Det 
handlar inte bara om orden, utan också om be-
mötande i och kring gudstjänsten. Finns det en 
kopp kaffe att få innan gudstjänsten? Hur blir 
jag hälsad på när jag kommer till gudstjänsten? 
Får jag möjlighet att se hela gudstjänstord-
ningen innan, så att jag vet vad som händer 
härnäst, och hur långt det är kvar? 

Sådana frågor, och många andra, ställer vi 
oss i den kommitté som har fått i uppdrag att 

ta fram en handbok för Equmeniakyrkan. I 
handboken finns ordningar (nästa fråga – är de 
rekommendationer eller normer?) för vanliga 
gudstjänster och det som på liturgiska kallas 
kasualakter, gudstjänster med anledning av 
en särskild händelse: begravning, dop, vigsel 
med mera. 

Gudstjänsten upprepas, söndag efter söndag. 
På så sätt kan de grundläggande relationerna – 
de till oss själva, till varandra och till Gud –  få 
stöd och bekräftelse. Genom upprepning och 
igenkännande får relationerna en möjlighet att 
fördjupas. Att gå till gudstjänst är att gå in i ett 
skeende. Jag gestaltar min relation till Gud. 
Men Gud får också utrymme att handla med 
mig. Gudstjänst är inte bara gestaltning, utan 
åstadkommer också verklighet!

Equmeniakyrkans vision lyder En kyrka för 
hela livet där mötet med Jesus Kristus förvand-
lar – mig, dig och världen. Vi prövade att byta 
ut ”kyrka” mot ”gudstjänst”: En gudstjänst för 
hela livet där mötet med Jesus Kristus förvand-
lar… Inte så dumt, eller hur? 

Ledorden i förslaget till värdegrund för vår 
församling kan vi också pröva: en gudstjänst 
som ger rum för försoning, genom hela livet, i 
världen med frihet i tron… 

Vårt arbete i handbokskommittén är bara i 
början. Åtminstone ett utkast kommer att vara 
färdigt 2016. Innan dess hoppas jag att vi har 
fört många samtal i vår församling omkring 
gudstjänsten.

Anneli Sandberg 
Pastor

Gudstjänst  
för hela livet
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Vilka vill vi vara?
Tingvallakyrkans församling har snart funnits i ett år, men vi är fort-
farande mitt uppe i samgåendeprocessen. Även om många, inte alla, av 
de yttre formerna fallit på plats finns det fortfarande många frågor. Till 
exempel: Vilka vill vi vara? Vad ska känneteckna vår kyrka?

MötesplatsenI detta nummer av 

Som en del i denna process var frågan om 
församlingens värdegrund uppe på försam-
lingsmötet den 17 november. Styrelsen lade då 
ett förslag till värdegrund. Under diskussionen 
framfördes bland annat synpunkter på att det 
evangeliserande perspektivet saknades. Det 
ställdes också en fråga om vi borde tala om 
en teologisk värdegrund istället för enbart en 
värdegrund. Det som flest hade synpunkter på 
var dock att man inte ansåg att man hade haft 
möjlighet att ta del av förslaget före försam-
lingsmötet. Beslutet landade därför i att åter-
remittera förslaget till styrelsen. En arbetsgrupp 
bestående av Annelie Sandberg, Katarina Lämås 
och Bo Enquist bereder nu frågan. Nedan kan 
du läsa det förslag till värdegrund som nu ligger 
ute på församlingens hemsida, som dock inte 

är helt identiskt med den text som presentera-
des på församlingsmötet, det är en text "mitt 
i processen"

 
För att bidra till detta arbete kan du i det här 
numret av Mötesplatsen läsa två intervjuer, en 
med Elisabeth Fröding och en med Gunnar 
Hansén om vad de önskar ska känneteckna 
vår församling. Likaså kan du läsa två texter på 
samma tema, av Johannes Arkbro och Kerstin 
Kindberg. Redaktionens ambition var att ha 
med ytterligare ett par texter för att låta fler 
röster komma till tals, men detta misslyckades 
tyvärr. Vi hoppas dock att detta nummer skall 
kunna stimulera till en fortsatt diskussion om 
vilken typ av församling vi vill vara.

 Mattias J Fröding

Förslag till värdegrund

Texter fortsätter på nästa sida.

 Rum för försoning
Den kristna tron vilar på försoningens under 
genom Jesus Kristus död och uppståndelse.

Kyrkans uppdrag i världen är att vara förso-
ningens tjänare genom att öppna rum för en tro 
där människan/var och en kan försonas med sig 
själv, sitt liv, sina medmänniskor och sin Gud.

Frihet i tron
Tingvallakyrkans församling är en del av den 
nybildade kyrkan där Svenska Missionskyrkan, 
Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan 
i Sverige gått samman under namnet Equme-
niakyrkan.

Ett av vårt samfunds kännetecken är friheten 
för varje enskild att under andens ledning tolka 
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Elisabeth Fröding menar att gudstjänsten är det 
som är viktigast i en församling. Om man inte 
firar gudstjänst så är det ingen församling. Det 
är inte heller en församling om inte Jesus står i 
centrum, säger hon. Det är viktigt att det är det 
centrala budskapet som predikas. Predikan är 
betydelsefull, men den får inte vara för lång. Den 
ska vara koncentrerad och genomarbetad så att den 
tilltalar en, säger hon. 

Elisabeth uttrycker också att det är viktigt att 
barnen får vara med. De skulle gärna få medverka 
mer i gudstjänsten. Elisabeth anser också att mu-
siken är central; både lovsånger och psalmer med 
bra innehåll.

Sedan är det ju också viktigt med det sociala, att 
man upplever att man blir sedd, säger hon. Det är 
något vi behöver arbeta med i församlingen. Det 
finns dock många som är bra på det, att se nya 
människor. Jag skulle önska att jag vore bättre på 
det området, avslutar Elisabeth.

Mattias J Fröding

Jesus måste vara i 
centrum

Intervju med Elisabeth Fröding

Foto: Nils-Erik Fröding

Vilka vill vi vara?

Guds ord. Tingvallakyrkans församling vill fortsätta 
att utvecklas i denna tradition, med frihet och öp-
penhet som ledord. Vi vill sträva efter att se på och 
behandla varandra med respekt och uppmuntra 
varandras ärliga sökande.

Tingvallakyrkans församling vill ge utrymme för 
reflektion över tron och dess konsekvenser.

I världen
Tingvallakyrkans församling vill vara en av den 
världsvida kyrkans mötesplatser.

Det betyder att församlingen utifrån sitt mis-
sionsuppdrag främjar demokrati, fred och välstånd 
och motverkar förtryck, orättvisor, diskriminering 
och miljöförstöring.

Tingvallakyrkans församling vill påverka utveck-
lingen tillsammans med andra som har samma mål. 

Vi tror att öppenhet och lyhördhet i vårt arbete 
ökar förståelsen för och solidariteten med våra 
medmänniskor och skapelsen i sin helhet.

Genom hela livet
Tingvallakyrkans församling vill värna om alla 
människors lika värde.

Vi vill vara en god och stödjande gemenskap 
i livets alla skeden och växlingar, och en öppen 
och välkomnande mötesplats för mångfald och 
tillhörighet.

Fortsättning "Förslag till värdegrund"
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Vilka vill vi vara?

I församlingen finns olika temperament, åsikter 
och fromhetsriktningar men detta kommer inte 
alltid upp till ytan, säger Gunnar Hansén. Det är 
viktigt att det finns utrymme både för så kallade 
väckelsekristna och dem som föredrar andra typer 
av fromhet; Det är viktigt att vi inte låter särarterna 
hämma oss utan i stället berika oss. Själv tycker 
jag om de nuvarande gudstjänsterna, säger Gun-
nar. Jag är strukturerad och uppskattar när det är 
genomarbetat och välformulerat, uttrycker han. 

Gunnar upplever att ekumeniken har legat i träda 
i Karlstad under ett par decennier. Det är något 
jag beklagar, säger han. Vi behöver varandra. 
Förhoppningsvis kan Tingvallakyrkan med sin 
ekumeniska profil fungera som inspiration på det 
här området. 

Gunnar ser med oro på församlingens höga 
medelålder. Om det inte inom de närmaste åren 
blir någon nyrekrytering av unga människor är 
församlingens framtid hotad. Jag menar att vi 
behöver en ungdomsväckelse. Samtidigt tror inte 
Gunnar på gamla tiders kampanjer. De hörde till 
en annan tid. På personalsidan önskar jag att vi 
hade möjlighet att anställa en diakon/diakonissa 
med inriktning mot äldre och en ungdomsledare/
ungdomspastor. Båda på heltid och gärna långsik-
tigt, avslutar Gunnar.

Mattias J Fröding

Intervju med Gunnar Hansén

Låt olikheterna  
inspirera oss
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Vilka vill vi vara?

Hej vänner! 

Jag inleder med att poängtera stor tacksamhet 
över att ordet vänner är det jag helt tveklöst tän-
ker på när jag tänker på er. Efter snart ett år som 
nybildad församling känner jag att det är en av 
sakerna som är en viktig del av församlingen, vän-
ner. Det är så Gud vill att vi ska se varandra. Vad 
jag vill jag med Tingvallakyrkans församling, vad 
vill vi med vår församling? Det är intressanta och 
viktiga frågor utan fullständiga svar. Vi skulle alla 
svara olika. Nu tänker jag beskriva hur några av 
mina tankar rullar. 

Min bild av församlingen är att vi är bra på olika 
saker. Gud har gett var och en av oss speciella och 
viktiga egenskaper och utmanar oss till att använda 
våra personligheter i hans tjänst. Guds tjänst, vad 
innebär det uttrycket för mig? Till exempel att 
prata med någon, att be för eller med någon, läsa 
ett bibelord eller krama någon. De små sakerna är 
början på något stort.

Det gäller också en annan sak som ligger mig 
varmt om hjärtat: vårt ungdomsarbete, equmenia 
Karlstad. Jag önskar och att sammarbetet mellan 
församlingen och ungdomsarbetet ska bli när-
mare.

En annan sak som jag tycker är viktigt, är att för-

samlingen lyckas 
med är välkom-
nandet. Jag vill 
uppmana var och 
en av oss till att 
inte bara låta mö-
tesvärdarna sköta 
detta, vi alla kan hälsa på fler än vi känner. Jag vill 
att alla som kliver in i Tingvallakyrkan ska känna 
att de är menade att vara just här, oavsett om det 
är för första gången eller ytterligare en gång. 

Vi befinner oss i möjligheternas tid, som nybil-
dad församling är det lättast att förbättra och förnya 
de grundläggande värderingarna i vår församling. 
Jag hoppas på att mångas olika åsikter ska få flöda 
under våra församlingsmöten, kring fikaborden, 
här i mötesplatsen, genom inslag i gudstjänsten 
och att våra idéer ska tas emot respektfullt och 
reflekteras över. 

Det viktigaste uppdraget församlingen har är att 
sprida, främst genom att utöva, den viktigaste och 
mest obegränsade skatten vi har: Guds kärlek <3

Johannes Arkbro

Vår församling, 
min församling

Mer lunch i Tingvallakyrkan!
Nu utökar caféet sina populära soppluncher med 
matiga pajer och fräscha sallader.
Från och med februari kommer vi servera lunch i 
caféet Både onsdagar (paj & sallad) och torsdagar 
(soppa & våffla) mellan kl 12-13:30
Caféet har som vanligt öppet måndag - fredag 
kl10-13.
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Vilka vill vi vara?

Jag vill börja med att citera början av en bön, som 
en engelsk 1600-talsnunna en gång bad i Wells 
Cathedral. Jag hörde bönen i Vinterpratarna den 
27 december 2013 av Lasse Åberg och den berörde 
mig:"Herre du vet bättre än jag själv att jag håller 
på att åldras och att jag en dag ska vara gammal. 
Avhåll mig från den fatala tron att jag måste yttra 
mig i alla ämnen och vid alla tillfällen. Befria mig 
från begäret att jag ska ordna upp alla människors 
angelägenheter. Gör mig tankfull men inte dyster, 
hjälpsam men inte beskäftig. Hjälp mig att inte 
repetera ändlösa detaljer, ge mig vingar som för 
mig till saken…"                                                                        

När vår familj flyttade till Karlstad 1971 befann 
jag mig mitt i livet och barnen var 14, 11 och 6 
år gamla. Sen har åren gått och nu är jag både 
mormor och farmor. 

På frågan om vad jag tycker ska känneteckna vår 
nya kyrka har jag många önskemål. Min stora 
förhoppning är att det ska kännas tryggt och gott 
för alla åldrar när de kommer. Lokalerna ska vara 
inbjudande och lättillgängliga, alla ska kunna se 
och höra allt. Det var en gång ett barn, som kom 
hem och berättade att det mött sin söndagsskol-
fröken på stan. "Vad sa hon då" frågade mamman. 
Barnet svarade:"Hon sa inget, hon bara sken på 
mig". Tänk om vi kunde skina på dem vi möter 
både på stan och i kyrkan. Många har ju hört om 
”goa ögon” och hur mycket det betyder. 

Vi kan läsa i Joh.3:16 att Gud älskade världen och 

sände sin son Jesus och att alla som tror på honom 
ska få evigt liv. Den bibelversen kallas ju "lilla 
bibeln" och jag behöver läsa mer i hela bibeln. Jag 
tänker med tacksamhet på alla som undervisat mig 
i bibelstudier och predikningar under åren och jag 
ser nyfiket fram emot nya spännande utläggningar. 
Vi skulle kanske starta med Alfa och Beta-kurser 
i vår nya församling! Bibeldrama vore inte heller 
så dumt. 

Sång och musik är också viktigt och jag önskar mig 
barnkör, blandad kör, gospel, solo-och duettsång, 
musik från piano och orgel och från vår härliga 
musikkår. Alla kan ju inte spela och sjunga men 
har andra talanger. Frågan borde ställas till var och 
en vad man helst vill göra i vår församling. Man 
måste inte men alla får hjälpa till eller hur styrelsen? 
Jag tycker om att hjälpa till i cafeet och där finns 
plats för fler. 

Före jul besökte jag en kvinna på ett sjukhem och 
lämnade en blomma från vår kyrka och hon berät-
tade att hon inte orkade så mycket längre men att 
hon ofta bad för oss. Det kändes skönt att få höra. 
Nu slutar jag med en sång, som jag hörde en gång. 
”Jag kan inte vad du kan, du kan inte vad jag kan, 
men Gud har en uppgift som passar för mej och 
en annan som passar för dej.”

Kerstin Kindberg

Tänk om vi kunde skina 
på dem vi möter
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Hur ska formerna för medlemskap se ut i Equme-
niakyrkans församlingar i framtiden? Ska vi ha det 
som nu, någon form av differentierat medlemskap, 
breddat medlemsskap – eller inget medlemskap 
alls? Kan begreppet medlemskap ersättas med 
gemenskap? Frågan om vägen in i kyrkan, om 
hur den vägen förhåller sig till dop, medlemskap, 
välkomnande, barnvälsignelse, konfirmation och 
nattvard är viktig för alla kyrkor och också för 
Equmeniakyrkan. Vilken berättelse om vägen in i 
kyrkan vill vi att våra ordningar ska vara uttryck för? 
Kan vi komma bort från 1800-talets polariseringar 
som födde de traditioner vi står i idag när det gäller 

tro, dop och medlemskap? De som ställer frågorna 
är Equmeniakyrkans teologiska kommitté – och 
vi har svaren! I alla fall har vi tillfälle att besvara 
deras remiss som finns på www.equmeniakyrkan.
se/remiss2014. 

Vill du vara med i samtalet om och ta fram 
församlingens remissvar? I så fall är du välkommen 
till Tingvallakyrkan onsdagen den 26 februari kl 
19.00. Remissvaret skall vara inne senast 3 mars. 

Anneli Sandberg

Tro, dop, gemenskap

Under mars månad kommer Hela människan/Ria 
i Karlstad uppmärksamma att det är 40 år sedan 
verksamheten startade. Årsstämman startar upp 
firandet med förhandlingar och föredrag av kom-
munalrådet Marlene Lund Kopparklint. I mitten 
av månaden arrangerar Hela människan-Riks en 
kurs "Leva-inte bara överleva" som riktar sig till 
personer som jobbar inom vård- och socialsek-
torn. Onsdagen den 26 mars blir det tårtkalas 
hela eftermiddagen med sång- och programinslag 
i Rias lokaler på Pihlgrensgatan. Söndagen den 30 

mars avslutas firandet med högtid och gudstjänst i 
Tingvallakyrkan. Då predikar pastor Frank Åker-
man, generalsekreterare i Hela människan och det 
blir medverkan av Catharina Widén och kanske 
någon överraskning i form av sång och tal vid 
kyrkkaffet.

Hela människan/Ria i Karlstad välkomnar alla 
våra vänner till firandet.

Sten-Åke Mollmyr - ordförande

Hela människan/ Ria i Karlstad 40 år!

Tingvallakyrkans café håller öppet måndag till 
fredag varje vecka och är en viktig mötesplats, mitt 
i staden, för många människor.

Hit söker sig både unga & gamla, små barn och 
mor/farföräldrar liksom de mitt i livet.

Caféet är öppet alla dagar 10-13 och bemannas 
av församlingsmedlemmar som hjälper till en dag 
var, varannan vecka ihop med husmor.

De dagar caféet serverar lunch har vi extra 

mycket gäster och då behövs det fler händer som 
kan hjälpa till med att grädda våfflor, sköta disken 
eller stå i kassan.

Har du möjlighet att skänka av din tid och vill 
du bli en del av den goda gemenskapen i caféet?

Ring eller kom in och tala med husmor Jovita 
för mer information, 054-10 04 75.

Jovita Häggmyr, diakon & husmor

Tingvallakyrkans café
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Sorgegrupp mars 2014
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 7, 14, 21och 28 mars 9.30-11.30 i 
Tingvallakyrkan.

Vi hoppas att du har som målsättning att vara 
med vid alla tillfällen. 

Anmäl dig till Jenny via mejl, jenny@kyrka-
nicentrum, eller telefon 072 3501837, senast 27 
februari.

Anneli Sandberg & Jenny Walan

Kvällsandakter  
- minispa för själen
På tisdagskvällar finns nu möjlighet att mötas för 
andakt i Tingvallakyrkan. Vi samlas kring ljusträ-
den kl 18:00 på tisdagskvällar för en stund i stillhet 
och bön. Se anslag i kyrkan för mer information.

Jovita Häggmyr 

Spa för själen i stilla veckan
Kyrkan är öppen för stillhet och reflektion under 
stilla veckan. Med hjälp av ”rastplatser” kan vi 
stanna upp och reflektera. Rastplatsen ger dig en 
text, en tanke, ord att vila själen i. Ofta finns också 
något som talar till flera av våra sinnen. Rastplat-
sernas temata är hämtade ur händelser under sista 
veckan i Jesu liv.

Måndag – torsdag kl. 17-19
onsdag – torsdag kl. 11.30-13.00
Du kommer när du kan och stannar så länge 

du vill. 
Skärtorsdag kl.19.00 delar vi bröd och vin i ett 

enkelt nattvardsfirande och minns dagen för den 
allra första nattvarden.

Årsmöte
Tingvallakyrkans församlings första årsmöte äger 
rum den 15 mars kl 15.00.Förutom budget och val 
av olika förtroendeuppdrag, finns också förslag till 
organisation på dagordningen. Välkommen!

Födelsedagsfirandet fortsätter
Förra året firade vi månadens födelsedagsbarn 
med tårta – och det fortsätter vi med! Januari- och 
februaribarnen får fira tillsammans. Alla som på 
något sätt har med Tingvallakyrkans församling att 
göra är välkomna. Vårens datum är: 19 februari, 27 
mars, 29 april, 22 maj, 11 juni och 28 augusti.

Anmäl dig till expeditionen senast en vecka 
innan, tel 15 38 80. 

En timme om nattvarden
En gång i månaden. Så ofta – eller sällan – är det 
vanligast att församlingar i Equmeniakyrkan firar 
nattvard. Men vad är det för måltid? Vad skiljer 
nattvard från ett vanligt saftkalas? David Hell-
holm, professor i Nya Testamentets värld, tar oss 
med på en djupdykning i nattvardens värld. Del 
1 blir den 27 april kl 18.00. Del 2 ligger i början 
av höstterminen. 

Vad ska vi ha kyrkan till?
Församlingskvällen den 22 januari innehöll en 
återblick på förra vårens samtal om Tingvallakyr-
kans församlings inriktning och fokus, vad som 
gjorts därefter, en rapport från den grupp som tittat 
speciellt på kyrksalens inredning och ett samtal om 
vilka funktioner vi vill ha i våra lokaler. Den 5 mars 
kl 18.00 fortsätter vi samtalet. Kom och bidra med 
dina tankar om församlingens inriktning och hur 
det kommer till synes i våra lokaler.
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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 fre-
dagar kl.20.00-22.00. Kontakt: Johannes Arkbro 
0767-868368.

Karlstad

Karlstad

Varje
Vecka

Den 8 mars kommer det att vara en dansdag i 
Tingvallakyrkan. Det är en dag för dig som dansar 
eller som vill dansa i kyrkan. Det är ett samar-
bete mellan dansutskottet på Equmenia Riks och 
Tingvallakyrkans ungdomsförening Equmenia 
Karlstad. Dagen börjar i Tingvallakyrkans Café 
kl.10.00 och håller på till ca 16.30. Vi inspireras, 
dansar oss svettiga och lär oss mer om ledarskap 

inom dans av Lena Hjalmarsson och Sofia Wirzén. 
Avgift: 200kr – fika och mat ingår. Evenemanget 
riktar sig till 13-åringar och uppåt. Alla nivåer och 
olika erfarenheter av dans är välkomna! Anmälan 
senast 1 mars till: stina@kyrkanicentrum.se Mer 
info? Ring Stina Wesslund 0703836606

Under hösten startades Söndagsskolan och Barnens 
stund. Barnens stund är varje söndag och barn i alla 
åldrar är välkomna att komma och lyssna en liten 
stund och sedan leka fritt med ledarna. Söndags-
skolan träffas en gång i månaden. Vi funderar, leker 
och lär oss mer om bibeln. Gruppen är till för barn 

som kan läsa och orkar sitta still en lite längre stund. 
Datumen som gäller för våren är: 23 feb, 30 mars, 
27 april och 1 juni. Välkomna!

Afrodans, jazzdans och barndansmetodik  
i Tingvallakyrkan 8 mars!

Söndagsskoledatum för våren!
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Under nyårshelgen befann sig jag och 25-30 
andra ungdomar på Vägsjöfors herrgård för 
att fira in det nya året. 

Man träffar nya och gamla vänner och det ska-
pas en väldigt fin atmosfär när man möter så 
mycket trevligt folk. Det var folk från Karlstad, 
Skåre, Forshaga och Fagerås. Vi åkte tåg den 30 
december från Karlstad till Torsby där vi tog buss 
sista biten till herrgården. När 
vi kom fram till gården la vi av 
oss packningen och körde några 
lära-känna-lekar innan några 
började laga kvällsmaten och 
de andra chillade. Man lagade 
mat och diskade i olika grupper 
vilket gjorde att allting rullade på smidigt plus att 
det är ganska trevligt att stå och laga mat tillsam-
mans som grupp. Sen var dags för andakt där man 
satt och sjöng lovsånger, tände ljus, fick förbön 
eller på något annat sätt talade eller bad till Gud. 
Det är en underbar känsla att få tillsammans med 
andra ungdomar som har samma tro som jag få 
sitta och lovsjunga. 

Nyårsafton tillbringades på bästa möjliga sätt 
med mycket häng, spel och lekar. Tyvärr ingen snö 
vilket gjorde att utelekar inte var jätteroligt, utan vi 
hade mest lekar inne istället. Martin (ungdomspas-
torn i Skåre) hade även ett väldigt tänkvärt bibel-
studium på morgonen med frågeställningen ”Vem 

är jag?”. På trerättersmiddagen som var på kvällen 
hade alla grupper gjort iordning något att göra på 
ett litet spex. Det var allt från en GW-sketch till 
att jag blev sminkad av ett par blinda armar, med 
andra ord hade man otroligt roligt. 

Innan tolvslaget hade vi först andakt där vi också 
gick igenom det bästa som hade hänt under året.  
Det var en perfekt stämning under andakten och 

vid 5 i 12 gick vi ut till en iord-
ninggjord brasa.

Efter tolvslaget och man hade 
sett till att man önskat alla Gott 
Nytt År gick några in samtidigt 
som några andra satte igång och 
spelade lite fotboll på en upplyst 

gräsyta vid en flaggstång. Sen kunde man om man 
ville vara med på ett disco som dragits igång.

Dagen man ska åka hem är alltid lite tråkig. För 
det är så extremt roligt att vara på en sån här grej. 
Och inte bara för att just nyårsläger är ett extremt 
roligt koncept utan när man är med de här män-
niskorna får alla vara med och man får vara precis 
som man är och det är det bästa med nyårslägret.

Daniel Arkbro

Att fira nytt år på Vägsjöfors

21 februari Sri Lanka
7 mars Quizkväll
14 mars Tonår åker till Västra Värmland... Den 14-16 mars är det ungdomshelgen: #Våga Värmland i 
Töcksfors/Årjäng. Tonår åker dit och lyssnar på Markus Olsson och diggar till gospelkonsert!
21 mars Teaterkväll
28 mars Tonår åker till Forshaga på Come together
4 april Musikkväll
11 april Äggmålning
25 april Popcornkväll hos Arkbros

"Alla får vara med och 
man får vara precis som 
man är och det är det 

bästa med nyårslägret."

Tonårsprogrammet
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Tingvallakyrkan
Februari

17 måndag
18:00 Stick och trivs

18 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Joel Holm-
qvist: Önskepsalmer och sånger. 
Vi sjunger tillsammans.
18:00 Kvällsandakt - minispa för 
själen. Jovita Häggmyr

19 onsdag
18:30 Tårtkalas för dig som fyller 
år i januari och februari. Värd: 
Jenny Walan Anmälan en vecka 
innan till exp. 15 38 80.

20 torsdag
14:00 Internationell caféträff: 
"Joel spelar och sjunger" Joel 
Holmqvist

23 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. "Säga 
som det är...." Anneli Sandberg 
m fl. Sång av Lovisa Jennervall. 
Kyrkfika

25 tisdag
18:00 Kvällsandakt - minispa för 
själen. Jovita Häggmyr

26 onsdag
19:00 Tro, dop och gemenskap. 
Samtal om Equmeniakyrkans 
framtida praxis.

27 torsdag
14:00 Internationell caféträff: 
"Svenska naturtillgångar" L-G 
Rinaldo

Mars
2 söndag
11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST. Jovita Häggmyr, An-
neli Sandberg. Kyrkfika

4 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Leif Gus-
tafsson, beredskapsdirektör, 
länsstyrelsen "Här vill jag leva 
och här vill jag dö" om risk och 
säkerhet i Värmland

18:00 Kvällsandakt - minispa för 
själen. Jovita Häggmyr

5 onsdag
18:00 Församlingskväll - fortsätt-
ning av samtalet den 22 januari. 
Se notis.

6 torsdag
14:00 Internationell caféträff: 
"Musik jag tycker om" Gunvor 
Alestig

8 lördag
10:00-16:30 Afrodans, Jazzdans 
och barndansmetodik i Ting-
vallakyrkan! Välkommen på 
dansdag! Medverkande: Sofia 
Wirzén och Lena Hjalmarsson.

9 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. "Fres-
telser och Prövningar" Jenny 
Walan. Cave Musica. Dansare 
från helgens danskurs. Kyrkfika

11 tisdag
14:00 Rpg-träff "Ett 
människoöde"Janina Nilsson 
(som överlevde förintelsen), sång 
Barbro Mattsson

18:00 Kvällsandakt - minispa för 
själen. Jovita Häggmyr

13 torsdag
14:00 Internationell caféträff: 
"Konst och hantverk i Mellanös-
tern" Britta Stolpe

15 lördag
15:00 Årsmöte för Tingvallakyr-
kans församling

16 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. Anneli 
Sandberg, Stina Wesslund. Gos-
pel Groove Company. Kyrkfika

18 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Maj Ståhl 
berättar om "Contrasternas 
Cuba" och visar bilder

18:00 Kvällsandakt - minispa för 
själen. Jovita Häggmyr

20 torsdag
14:00 Internationell caféträff: 
"Nyheter" Margit Gustafsson 
och Lena Krantz

23 söndag
11:00 MUSIKGUDSTJÄNST. 
Erik Hagström, Anki Löwen-
hamn, kören DaCapo. Kyrkfika

25 tisdag
18:00 Kvällsandakt - minispa för 
själen. Jovita Häggmyr

27 torsdag
14:00 Internationell caféträff: 
"Överraskning" Inga-Britt Karls-
son Kerstin Kindberg

18:30 Tårtkalas för dig som fyller 
år i mars. Värd: Anneli Sandberg. 
Anmälan en vecka innan till exp. 
15 38 80.
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Tingvallakyrkan 30 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. "Livets 
bröd för/till alla!" RIA 40 år. 
Frank Åkerman, Anneli Sandberg. 
Kyrkfika

April
1 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Mats Lars-
son, lärare och doktorand vid 
Karlstads Universitet "I mytens 
spår - att vandra till Santiago de 
Compostella idag"

18:00 Kvällsandakt - minispa för 
själen. Jovita Häggmyr

3 torsdag
14:00 Internationell caféträff: 
"Samer" Ulla-Britt Lundgren

6 söndag
11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST. Stina Wesslund. Jenny 
Walan. Kyrkfika

8 tisdag
11:00 Rpg-träff "Gamla kära 
ting" Birgitta Colvin (Värmlands 
museum)

18:00 Kvällsandakt - minispa för 
själen. Jovita Häggmyr

10 torsdag
14:00 Internationell caféträff: 
Svensk vårfest

13 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. "...avstod 
från allt..."Jenny Walan. Kyrkfika

14 måndag
17:00-19:00 Stilla veckan - Spa 
för själen En stund av stillhet 
och eftertanke. Kom när du kan 
stanna så länge du vill. Jenny 
Walan, Lena Josefsson, Anneli 
Sandberg.

15 tisdag
14:00 Tisdagsträffen "Berit 
Hellholm "Dresden återigen en 
facinerande stad"

17:00-19:00 Stilla veckan - Spa 
för själen, se ovan.

16 onsdag
11:30-13:00 Stilla veckan - Spa 
för själen, se ovan.

17 torsdag
11:30-13:00 Stilla veckan - Spa 
för själen, se ovan.

14:00 Internationell caféträff: 
"Skärtorsdag" Anneli Sandberg 
och Stina Wesslund

19:00 GETSEMANESTUND, 
nattvard, medverkande Anneli 
Sandberg, Jenny Walan, Lena 
Josefsson.

18 fredag
11:00 LÅNGFREDAGSGUDS-
TJÄNST. Jenny Walan.

20 söndag
11:00 PÅSKDAGSGUDS-
TJÄNST. Anneli Sandberg. 
Kyrkfika

22 tisdag
18:00 Kvällsandakt - minispa för 
själen. Jovita Häggmyr

24 torsdag
14:00 Internationell caféträff: 
"Globala nutidshändelser" Maj 
Ståhl

26 lördag
16:00 Musikkårens vårkonsert - 
obs, tid preliminär!

27 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. Anneli 
Sandberg. Cave Musica. Kyrkfika

18:00 En timme om nattvarden. 
David Hellholm

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
Pajlunch kl 12

Torsdag
Internationell café-träff kl 
14:00
Sopplunch kl 12

Fredag
Öppen förskola  9:30-13:30
Tonår kl 18-20 i Tingvallakyr-
kan
Innebandy kl 20-22

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

Varje

Vecka

29 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Livsmedels-
konsult Gunnel Berdén "Livs-
medel, medel för livet"

18:00 Kvällsandakt - minispa för 
själen. Jovita Häggmyr

18:30 Tårtkalas för dig som fyller 
år i april. Värd: Jovita Häggmyr 
Anmälan en vecka innan till exp. 
15 38 80.
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Församlingsboken
Nya medlemmar

Jovita Häggmyr, Skål 411, 
652 28 Karlstad, Inflyttad från 
Ecuador
Tfn 070 585 75 29 Veckogr. 14

Anna Eriksson, Ljungmansgatan 
9, 652 28  Karlstad Inflyttad från 
Östervallskogs Mfs.
Tfn.073 058 39 48 Veckogr. 7

Gunnel Rosenqvist, Kvartsvägen 
23, 653 50 Karlstad. Inflyttad 
från Forshaga Mfs.
Tfn. 0761 86 06 Veckogr.10

Utflyttade
Kerstin Håkansson, för att till-
höra Svenska Kyrkan

Till Vila
Åke Lundgren född den 31 juli 
1939 död den 10 november 
2013

Begravningen ägde rum i Ting-
vallakyrkan den 6 december.
Officiant var Anneli Sandberg

Siv Eriksson född  den 12 
september 1923 död den 15 
november  2013
Begravningen ägde rum i 
Uppståndelsens kapell den 13 
december 2013
Officiant var Margareta Brandby 
Cöster

Adressändring
Ingegerd och Eva-Lena Gangne-
rud, Orrholmsgatan 7B 652 26 
Karlstad 
Tfn. Ingegerd 070 405 80 19, 
Eva-Lena 073 967 65 03

Jenne och Daniel Fröding, Lök-
vägen 13, 653 51 Karlstad
Tfn 054-101494

Från styrelsen i korthet
Budgeten för kommande veksam-
hetsår har diskuterats och filats 
på. Detta har också lett till tankar 
och funderingar kring beman-
ning och personal i församlingen 
på längre sikt. På personalsidan 
har Jovita nu börjat arbeta i den 
tjänst som Husmor/diakon som 
vi nämnde i vår senaste rapport. 
Samtal om föreståndarfrågan 
har förts och styrelsen föreslår 
för församlingsmötet att Anneli 
Sandberg blir föreståndare med 
fortsatt 25 % som studentpastor, 
på samma sätt som det sett ut 

under tiden med tillförordnad 
föreståndare.

En försäljning av gamla Bap-
tiskkyrkan kommer allt närmare 
och en tydlig intressent är Ka-
tolskakyrkan. Samtalen kring 
försäljningen är relativt långt 
gågna.

Johannes Forsberg Kvällsandakter  
- minispa för själen
På tisdagskvällar finns nu möj-
lighet att mötas för andakt i 
Tingvallakyrkan. Vi samlas kring 
ljusträden kl 18:00 på tisdags-
kvällar för en stund i stillhet och 
bön. Se anslag i kyrkan för mer 
information.

Jovita Häggmyr

Årsmöte
Tingvallakyrkans församlings 
första årsmöte äger rum den 15 
mars kl 15.00.Förutom budget 
och val av olika förtroende-
uppdrag, finns också förslag till 
organisation på dagordningen. 
Välkommen!

Framsidan
Detta nummers framsida 

visar transportförberedelserna 
för 2013 års julgran till kyrkan 
under överinseende av Regina 
Lind. Fotograf: Olle Thörnros.
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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

Kanslist
Elisabeth Bergström 054-15 38 80

elisabeth@kyrkanicentrum.se

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

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

Vik vaktmästare/bokningar 80%
Joel Holmqvist 072-500 22 83

joel@kyrkanicentrum.se

Ungdomsledare
Stina Wesslund 070-383 66 06
  stina@kyrkanicentrum.se

Förskollärare 50%
Lena Josefsson 054-15 38 80
  lena@kyrkanicentrum.se

Vik husmor 50%/diakon 30%
Jovita Häggmyr 054-10 04 75

jovita@kyrkanicentrum.se
 
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  
22 mars. 

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 slutet av 
april.   

Manusstopp  är 
22 mars.

Tel. 054-22 14 30

 

Advent och jul i Tingvallakyrkan

Ovan och till höger: 
Gospel Groove 
Companys julkon-
sert med insamling 
till Julänglarna. 
Foto: Astrid Pritzler

Till vänster: Musikkåren på 
förstaadventsgudstjänsten i 
Tingvallakyrkan.  
Foto: Sven Wedemalm


