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En tidning från

Föreståndartankar

Rubrik
”Tvivla inte, utan tro”, säger Jesus till Tomas.
Tomas är den lärjunge som får vänta längst på
att Jesus ska visa sig för honom efter uppståndelsen. I sin frustration har han tidigare sagt att
om han inte får känna på Jesus sår i händerna
och i sidan, så kan han inte tro.
Mina sympatier ligger helt hos Tomas. Det
är inte så lätt att bara tro.
Där är vi förstås olika. Men när jag stöter
på ord om att tro är en gåva och att det ”bara
är att ta emot”, så påminns jag om hur sådana
påståenden har gett mig kramp, särskilt när jag
var yngre – barn, tonåring, ung vuxen. Om det
är så lätt, tänkte jag, varför har då inte jag den
där tron? Varför är jag diskvalificerad att få trons
gåva? Jag vill ju, men det funkar inte.
Med åren har jag lärt mig att det inte bara
finns olika bilder av den Gud vi tror på, eller
försöker tro på. Utan också olika bilder av, eller språk för, själva tron. Jag har också lärt mig
att tron skiftar genom livet. Tron är en resa.
En växt, en utveckling, som tar sin början i
olika utgångspunkter. Kanske i ens barndoms
fostran hemma, kanske i en plötslig omvändelse, kanske i en grundläggande längtan efter
att sträcka sig ut, bortom sig själv. Sträcka sig
ut efter det okända, efter det spännande, eller
efter en trygghet, en hand att hålla i som kanske
aldrig har funnits där. Somliga finner språk
för den tron i kyrkans sammanhang, andra
kan inte finna det där. Samma språk som är
en förutsättning och stöd för någras tro är ett
hinder för andra.
När vi talar tro, dop och gemenskap i
Equmeniakyrkan, och i vår församling, vidrör
samtalen personliga erfarenheter. Ibland kommer hela berättelser fram. Det är en rikedom
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att få dela sådana berättelser med varandra, få
dem bekräftade, emottagna. En rikedom som
i sig kan skapa och nära tro, och som kan lära
oss mer om vad tro är.
När vi talar om medlemskap i församlingen,
kan vi då sträcka oss efter ett medlemsbegrepp
som rymmer trons resa? Den resa som på något
sätt har Jesus Kristus som gravitationspunkt,
som inte nödvändigtvis är framme men som är
på väg? Kan vi tänka oss ett medlemskap som
också bärs av gemenskapens bekännelse och
inte bara individens avgörelse? Ett medlemskap
som ger utrymme för livets dynamik mellan
tro, otro och tvivel. Som ger uttryck för viljan
att i denna livets process vara en Jesus lärjunge,
så gott man förmår. Att få vara en del av en
gemenskap där jag själv omväxlande bärs och
är buren – eller kanske snarare båda två på en
gång. Men där jag också blir utmanad, sänd,
ut i uppdrag för livets och kärlekens skull. Där
jag får tro att jag, mitt i min resa, hur den än
ser ut, kan göra Guds kärlek synlig och påtaglig
både för mig själv och andra.
Jesus mötte Tomas där han var och gav
honom de bevis han frågat efter. Och så säger
han ”saliga de som inte har sett men ändå tror.”
Däremellan, mellan vägran att tro utan bevis,
och saligheten att tro utan att ha sett, där rör
sig nog många av oss. Det är inte lätt att tro
för alla.
Men jag uppskattar tvivlet å andra sidan. Det
ger tron djup och verklighetsförankring. Och
att vara på väg är att vara levande.
Anneli Sandberg

I detta nummer av

Mötesplatsen
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Universitetskyrkan
– vad är vårt jobb bra för?

Anneli Sandberg och Jenny Walan intervjuade sig själva för att ta reda på det. Anneli och
Jenny delar på 50% tjänst och är på universitetet varsin dag i veckan. Universitetskyrkan
i Karlstad är ett ekumeniskt arbetslag som
också består av Hans Kvarnström, präst och
Cecilia Hardestam, informatör/diakon, båda
i Svenska kyrkan.
Det är ett roligt och meningsfullt uppdrag vi har,
säger vi båda.
-Det är viktigt att vara kyrka i den akademiska
världen för att människan är en andlig varelse med
andliga behov. Vår uppgift är att försöka skapa ett
klimat där andlighet är OK, säger Jenny, och lägger
till att det inte bara handlar om kristen tro, utan
för människor av all sorts tro.
-Eller ingen tro, säger Anneli. Vi bistår också
universitetet med multireligiös kompetens. Studenterna kommer från all världens hörn och har
all världens olika religioner. Bara den världsvida
kristenheten består av många olika grupperingar,
med sins emellan väldigt olika kulturella uttryck.
Vi samarbetar nära med studenthälsan, och sitter i deras lokaler, vilket gör det enkelt att hänvisa
till varandra. Men vi blir också eftersökta enbart
för att vi är kyrka, i kraft av kyrkans trovärdighet.
Studenterna hittar oss på internet.
-Vad är din roligaste del i jobbet?
-När man har hjälpt någon på riktigt, och får
det bekräftat, säger Anneli.
Jenny instämmer: Att få höra ”Jag behöver inte
komma tillbaks mer” är så skönt!
Att få vara med i en persons vuxenblivande är
stort. Jenny ger exemplet vad som kan hända när
någon kommer hem till pojk/flickvännens familj,
och bli emottagen på det sätt man blir som en
potentiell familjemedlem – och i det får man syn
på sin egen ursprungsfamilj. Det är en upplevelse
som kan kräva bearbetning.
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-Och då står vi där – kyrkan som någon man
kan lita på, säger Jenny.
Anneli håller med. –Det är stora ord, men det
känns extremt meningsfullt att få bidra till att livet
vänder för en ung person.
Roligt är det också att universitetet visar kyrkan
ett sådant förtroende som det gör, att vi är räknade
med. Inte bara för att vi ingår i universitetets krisorganisation, utan för att vi ses som en kraft som
tillför helheten något viktigt. Universitetskyrkan
har på rektors uppdrag ansvar för Tankeplanket –
en stor skrivtavla där alla som vill kan skriva ner sina
tankar omkring olika ämnen, nya varje vecka. Förra
veckan var ämnet ”Vilken sida står du på?”. Andra
ämnen: ”Vad är det bästa med mörkret?” ”Vad är
meningen med livet?” Utifrån det som skrivs på
planket skriver en student eller någon annan en
reflektion som publiceras på KAUs hemsida. Vi är
också värdar för Stilla Rummet.
Vi reflekterar lite mer över vad det är som är så
speciellt med att arbeta utanför kyrkans väggar.
-Allt är förkunnelse fast vi inte predikar, säger
Jenny. Det är väldigt roligt att få leva sin kallelse
i den här miljön, att vara ”kyrka utanför kyrkan”,
fortsätter hon. En ”vanlig” församlingsmedlem
har ställt sig i ett sammanhang där man kan stötta
varandra, och ofta också gör det. Men de studenter
vi möter har inte ett sånt sammanhang, vet kanske
inte ens att det finns. De är kanske nya i stan, ensamma eller har sina kompisar på annan ort. Vem
springer man över till mitt i natten när det krisar?
Studenterna är utsatta på ett speciellt sätt.
-De som kommer till oss gör det sällan för att
de söker efter en kyrka, utan för att de är ”i nöd”
på ett eller annat sätt, säger Anneli.
Vi är båda överens om att själva mötet på den här
arenan tangerar kärnan i vår kallelse till pastorer.
-Och fyller på den, lägger Anneli till.
Till sist tipsar vi om vår lilla hemsida/blogg:

universitetskyrkankarlstad.blogspot.com.
Anneli Sandberg och Jenny Walan

Låt ditt eviga ljus lysa…
Död och begravning är också en del av församlingens liv. Under förra året träffades en grupp,
bestående av alla som på något vis blir inblandade
när en medlem i församlingen eller församlingens
vän avlider – dvs pastorer, i tjänst och pensionerade, kanslist och vaktmästare, och gick igenom
församlingens rutiner vid dödsfall.
Församlingen har hittills visat sitt deltagande i
sorgen genom att till begravningen skicka med en
blomma och en hälsning. Men i våra samtal väcktes
tanken att församlingen istället skulle skicka något
mer bestående till begravningen, och framför allt
till de anhöriga. Idén om ett vackert ljus, med en
hälsning från församlingen, istället för blomma

prövades i gruppen, liksom i församlingens styrelse
och föll väl ut. Ett ljus kan de närmast anhöriga ta
med sig hem efter begravningen, och låta det lysa
därhemma som ett sorgens, minnenas och hoppets
ljus. Kanske på sorgens årsdagar, eller under tiden
närmast efter begravningen.
Från och med hösten skickar församlingen
alltså med ett ljus till begravningen – när den sker
i Tingvallakyrkan. Sker den i annan lokal eller på
annan ort, fortsätter vi att skicka blomma.
Anneli Sandberg
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Ta någon med dig…
Medan min lilla flicka Eveline sov, tänkte jag läsa
lite från bibeln den kvällen, men då såg jag att
tidningen Mötesplatsen hade legat på bordet oläst
i flera dagar. Då passade jag på att läsa den. Efter
att ha gått igenom tidningen flög mina tankar bara
iväg och jag försökte föreställa mig hur mycket gott
man kunde önska sig för sin församling:
•
Barn som sjunger i gudstjänsten
•
Diakoner som hälsar på de äldre
medlemmarna (det är viktigt) etc.
Någon ger i tidningen ett fint uttryck för att
"Jesus måste vara i centrum"
Det är självklart, att det är så, annars kunde vi
lika gärna stanna hemma, men jag skull vilja gå lite
längre och säga, att
"Jesus måste vara i oss" (Joh 15:4–5)
så att vi kan se andra människor som oss
själva.
Jag önskar mig också fler aktiviteter och händelser i kyrkan (jag har en hel lista …), men ibland
tänker jag vilka är kyrkan egentligen? Det är VI
ALLA! Samtidigt känner jag själv ansvar att som
kristen och medlem i kyrkan bidra med något.
I baptistkyrkan som jag kommer ifrån i Ru-

mänien hade vi ungefär 500 medlemmar, ibland
hade vi evangelister en vecka, varje kväll kom både
en pastor och en grupp från en annan stad, som
sjöng lovsång samt med vittnesbörd av någon i
gruppen.
Meningen med evangeliseringen var, att det
skulle bli fler människor som kommer till tro på
Gud och får uppleva glädjen att vara frälsta. Vi som
var medlemmar i den kyrkan fick ofta höra:
"Ta någon med dig: en vän, en släkting. Kom
inte ensam, vi måste dela glädjen med flera!"
Detta sitter fast i mitt huvud. Vi önskar så
mycket i våran kyrka och det är bra. Jag är samtidigt
rädd för, att det ska blir färre och färre människor
i vår nya församling.
Jag lovar att det här året försöka ta med mig
någon, en vän, en släkting till kyrkan för att den
skall få tillfälle att höra Guds ord och kanske bli
en syster eller bror i Jesus Kristus.
Cristina Hellholm

”Gör det lilla du kan”
Den strofen av Lina Sandell kom till mig då jag
kom hem från första årsmötet i vår nya församling.
Många namn fanns uppräknade på medlemmar
som gjort arbetsinsatser under året. Men även om
vi inte är valda, kan vi göra något. Det där ”lilla”
vi tycker oss kunna bidra med kan bli till större
välsignelse än vi anar. Alla kan eller vill inte framträda offentligt, men i församlingen är var och en
värdefull.
Att vara förebedjare är också en tjänst. Även
om många ger sin tid och kraft åt församlingen så
behövs pengar. Det borde vara en naturlig tanke
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hos oss att vi tar med församlingens ekonomi då
vi fördelar våra pengar.
Jag önskar att vi får gå in i det nya verksamhetsåret med glädje över gemenskapen och att vi får be
om förnyelse och att unga människor ska känna sig
hemma i kyrkan.
Gunvor Byström

Baptistkyrkan
– avslutningsgudstjänst
I Baptistkyrkan har människor under
många år kommit inför Guds ansikte,
där har förkunnats och människor har
kommit till tro. Den har varit växtplats
och fästpunkt i livets alla skeden. Den
4 maj kl 11.00 tar vi farväl av baptistkyrkan i en
avslutande gudstjänst. Vi firar den i tacksamhet
över allt som Gud har gett åt sin församling innanför dessa väggar, och i tacksamhet och glädje
över att rummet fortsätter att vara kyrkorum för
den katolska församlingen i vår stad. I gudstjänsten
firar vi nattvard, och vi får också glädjas åt ett nytt
liv i en barnvälsignelse. Gudstjänsten avslutas med

att vi går den korta sträckan över kullen till Tingvallakyrkan, och tar med oss kanske en psalmbok
eller något annat lättburet dit. Medverkar gör
församlingens pastorer, representanter från gamla
baptistförsamlingen, med flera.

Vill du att vi ordnar med kyrkskjuts?
I diakonirådet har vi samtalat om att det kanske
är några som skulle vilja ha hjälp med att komma
till kyrkan. Det kan vara någon i ditt närområde
som har problem med de allmänna kommunikationerna. En del kan tycka att det är genant att be om
skjuts, men så skall man inte behöva känna det.
Vi vet inte hur stort behovet är, och inte heller
vilka möjligheter vi har att leva upp till någon form
av organiserad kyrkskjuts. Därför vore det bra om
du som vill åka med någon till kyrkan eller om du

som vill erbjuda skjuts ger dig tillkänna så får vi undersöka möjligheterna. Det vore roligt om vi kunde
göra någonting bra av de här funderingarna!
Med hälsningar från Diakonirådet!

Ring till Göran Almqvist 054 571631
(054 måste vara med) eller 070
6220852.

Vilken fest? Världens!
Svenska kyrkan uppmärksammar sitt internationella arbete i Världens fest. I år är Karlstad värd för
detta stora evenemang där det händer mycket i hela
staden, bland annat i vår kyrka – se kalendariet!
Gäster från hela världen kommer hit. Cafét kommer att vara öppet och det blir många gudstjänster.
Vi behöver frivilliga insatser – hör av dig till Jovita
Häggmyr eller Joel Holmquist om du vill hjälpa

till och få känna doften av den världsvida kyrkan.
Världens fest pågår 30 maj – 1 juni och det som
händer i vår kyrka är framför allt under fredagen
och lördagen.
Anneli Sandberg
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Kyrkorummets förnyelse
Som en del av sammanslagningen av Missions- och Baptistförsamlingen beslöts tidigt
att kyrkorummet skulle förändras så att det
upplevs som den nya församlingens gemensamma hemvist.
Det skulle kunna vara sammanfogande av de båda
kyrkornas symboler och andra utsmyckningar,
möblering, färgsättning mm. Tingvallkyrkans församlingsstyrelse fick i uppdrag att sätta samman en
arbetsgrupp med uppgift att ta fram idéer för att
förverkliga detta beslut.
Arbetsgruppen bestod av Eva Höglund, Magnus
Holmberg, Carina Andersson, Margareta Sunnemar,
Lhena Ahlbäck, Olle Thörnros, Lena Jerkeby, Jenny
Walan och John Lidén. Sammankallande var Lars
Furuholm.
Styrelsens direktiv var att ta fram idéer för att
• skapa ett gemensamt kyrkorum för den nya
församlingen
• utnyttja delar av läktaren som lokal
• göra entrén mer inbjudande
Gruppen kom fram till följande förslag
• Målning av kyrksalens första våning + taket
under läktarna.
• Belysningen förbättras.
• Nytt enhetligt golvmaterial för att underlätta
fri möblering och mittgång.
• Borttagning av ljudbåset.
• Ett ljuddämpat, (ev inglasat) barnrum inne
i kyrksalen.
• Ljusare färg på bänkarna. De korta ställs i
mittskeppet med mittgång för att underlätta
nattvardsgång till två stationer.
• Utplacering av stolar och bord under läktaren
närmast innegården.
• Ordna olika funktioner för mindre samlingar
under den andra läktaren.
• Inglasning av entrén så att ståldörrarna kan
stå öppna.
• Sänkning och minskning av främre podiet. (Jonas Haglund har lovat att skissa på
detta).
• Gör öppningsbara kanaler för kablar i golvet.
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Dessutom ska en del inventarier från Baptistkyrkan
tas in i Tingvallakyrkan samtidigt som en del saker
tas bort från gamla Betlehemskyrkan.
Diskussionskvällar
Församlingen inbjöds till diskussionskvällar om dessa
frågor den 22 jan och 5 mars.
Diskussionerna på kvällsmötet den 22 januari
leddes av Eva och Anders Persson och handlade om
frågorna om det nya gemensamma kyrkorummet
och entrén. Resultatet av detta möte blev en lista
som värderade ovan nämnda förslag som bra eller
mindre bra.
Bra åtgärder: målning, belysning, ta bort ljudbåset, sänkning av estraden, stolar i stället för bänkar
åtminstone under ena läktaren.
Mindre bra åtgärder: inglasat barnrum, utplacering
av bord under ena läktaren.
Det kom också en mängd kommentarer och nya
förslag, t ex . levande vatten – öppen dopgrav, enhetligt golvmaterial, handikappentré nära huvudingången, behov av permanent ljud och bild.
Församlingskväll 5 mars
Diskussionerna fortsatte med utvidgning av frågeställningarna till att också omfatta andra funktioner
i kyrkan och frågan om på vilket våningsplan de bör
finnas? Utgångspunkt var resultatet av den visionsdag
som hölls i Lövnäskyrkan 14 september 2013.
Resultatet
• Kök/café/innergård ska finnas på plan 1/
gatuplanet.
• Expedition/arbetsrum, andaktsrum och
equmeniarum (för tonår) kan finnas på plan
2.
• Samtalsrum och musikrum kan finnas längst
upp på plan 3.
• Vid församlingsmötet 2 februari beslutades att
styrelsen skulle ta fram ett förslag till tidplan
och redovisa den vid årsmötet 15 mars.
Tidplan för Tingvallakyrkans förnyelse:
Etapp 1: skapande av gemensamt kyrkorum inklusive ny entré. Beslut våren 2014 för genomförande
snarast.
Etapp 2: större ombyggnad som kan inkludera
kök, ungdomslokaler, estrad, läktare, ljud, ljus, ar-

betsrum, innergården, fasaden, gatufastigheten mm.
Planering påbörjas snarast för genomförande under
2015-16.
Tidplanen ger i första hand ett klart besked om att
församlingen vill förändra Tingvallakyrkan så att den
blir mer ändamålsenlig, samtidigt som byggnaden får
det underhåll som den behöver. Vi ska naturligtvis inte

satsa mer pengar på byggnaderna än vad vi anser vara
rimligt i förhållande till vårt kristna uppdrag.

Lars Furuholm

Tankar om processen för
ombyggnation av Tingvallakyrkan
Hej, jag heter Ulf Lind och har varit medlem i
kyrkan i ca. 30 år. Mest som nying- och scoutledare men också i ljudgrupp som extra i
fastighetsråd och ibland som extrainkallad
vaktmästare.
Jag har besökt 2 möten där vi har börjat att formulera
hur vi vill ha vår gemensamma kyrka. Personligen
anser jag att det är alldeles för tidigt för sådana formuleringar, vi har ju knappt lärt känna varandra.
Det kommer nya ansikten var gång jag besöker
gudstjänsterna.
När vi var nygifta så hade vi inte många möbler, (vi
hyrde ett hus av en läkarfamilj som arbetade i Afrika
2 år) vi tog vad vi hade till att börja med. Hur vill vi
ha det hemma, vilka möbler, vilken stil, vad för färg,
vilka gardiner ville vi ha? Dessa frågor kom först när vi
bott in oss och lärt känna varandra i en vardagsmiljö.
Varför skriver jag detta, jo, vi har knappt flyttat ihop
till vår nya församling, knappt lärt känna varandra, vi
har ännu inte ens tagit in våra gemensamma möbler,
gardiner, tavlor, m.m. (baptistkyrkan skall ej se tom
ut vid avskedsgudstjänsten) så börjar vi redan att
diskutera ombyggnation.
För att alla skall känna sig hemma (känna igen
några saker) så bör vi blanda/ändra våra kyrkoutsmyckningar, allt från liturgiska till kaffeservisen.
Enkla saker som ej kostar så mycket och som ej
blockerar en framtida ombyggnad. Några exempel:
tavlor, altarduk, nattvardsservisen, ljusstakar, schabrak
till talarstolen, m.m.
Nu kommer vi till det viktiga!! Nu när vi lärt känna
varandra hoppas jag att alla vågar framföra
vad de tycker är viktigt. Att man diskuterar verksamheter, ungdomar, familjer, äldre, servering, öppet

under dagtid, musik; allt för att vi skall skapa en
levande kyrka som passar in i ett modernt samhälle.
Vi har tidigare, när en ombyggnation var aktuell
för missionskyrkans del lagt ner många timmar
på att ta reda på hur vill vi ha det, utifrån våra dåvarande behov, vad behöver vi, förvaring, anpassningsbara lokaler, el, ljud, ljus, kök, servering/café, musik,
gudstjänster, alternativa ingångar/entréer, vad får vi
ändra, vad får vi inte ändra för antikvarie, m.m.
En hel del av de förslag som kommer upp nu, kommer att vara ekon från tidigare byggplaner.
Vi har den byggnad vi har, och skall i den begränsningen, ha funktioner som överensstämmer
med en önskad verksamhet, (gudstjänst, sång,
övning, barnaktiviteter, m.m.).
Lösningarna blir då naturligt väldigt lika. Ta vara
på den kunskap som finns efter förra planerings och
utredningsarbetena.
För övrigt tycker jag att det är alldeles för få deltagare på mötena. 30 talet som diskuterar framtida
utformning och byggnation av en kyrka som har ca.
400 medlemmar (7,5%).
Vad beror det på? Är vi slutkörda? Bryr vi oss inte?
Eller är frågan för tidig att ta upp?
Jag uppmanar så många som möjligt att komma på
diskussionsmötena för att få en så bred demokratisk
process som möjligt. Men först skall vi inreda kyrkan
med det gemensamma bohaget, (lite provisoriskt
kommer det att bli). Lära känna varandra, diskutera
önskemål och förslag för verksamheter.
När vi vet vår inriktning och verksamhet då kan
vi planera för ombyggnation på allvar!

Ulf Lind
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Det är mycket spännande pågång i Equmenia Karlstad just nu. Här på Equmeniasidorna kan
du läsa om vad som händer. Ett tips: Passa på och be för verksamheterna när du läser om
dem! Om du undrar över något eller vill vara med och hjälpa till hör av dig till vår ungdomsledare Stina Wesslund 0703836606 eller vår ordförande Hans Arkbro 0705735328!

Våga växa 12 april
Vill du utveckla ditt ledarskap? Funderar du
på att bli ledare? Vill du käka god mat och träffa
trevliga människor? Vill du diskutera spännande
ämnen? Välkommen till Tingvallakyrkan den
12 april. Kl.9.30-15.00. Gratis fika och lunch.
Välkommen!

Equmeniagudstjänst 11 maj
I Mark 10:14 står det: Låt barnen komma hit
till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör
sådana som de. Den 11 maj är du välkommen på
en gudstjänst planerad av Equmeniastyrelsen med
temat: Ung tro. Det blir psalmer ur Ung Psalm och
medverkan av församlingens ungdomar.

Ett riktigt roligt läger med ungdomar från
hela Värmland. Volleyboll, spex, lek, bibelstudium och nya vänner! Ta chansen och
häng med!

Varje

Vecka

Scout För dig som är 8-15 år. Tisdagar 18:15 i Mariebergsskogen/Tingvallakyrkan

fredag 9:30-13:30.

Tonår För dig som är 13 år och äldre. Fredagar 18:00- Baby/småbarnsrytmik Onsdag 11:15-12:00
21:00 i Tingvallakyrkan
Volleyboll i Tingvallagymnasiets gymnastiksal
söndagar kl 19:00-21:00. Kontakt: Stina Wesslund
Barnens stund under gudstjänsten barnens aktivitet på gudstjänsttid. Söndagar 11:00 Innebandy i Tingvallagymnasiets idrottshall freÖppen förskola Tingvallakyrkan måndag och
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dagar kl.20.00-22.00. Kontakt: Johannes Arkbro
0767-868368.

Inspiration:
Dans i Karlstad
15 dansare samlades den 8 mars och dansade
tillsammans på UNO och i Tingvallakyrkan.
Vi lärde oss en afrokoreografi som vi sedan
dansade på gudstjänsten på söndagen. Det var
deltagare ifrån Töcksfors, Sthlm, Karlskoga
och Karlstad. Vi samtalade om dansens plats
i kyrkan. Vi hoppas att Tingvallakyrkan är en
plats där dansen kan få vara ett uttryckssätt
att få prisa Gud med i gudstjänsten, även i
framtiden!

Skidläger i Sälen
22-28 feb följde 4 Karlstadungdomar med
på Skårekyrkans församlingsläger. Vi var 80
personer i olika åldrar som varje dag turades
om att laga mat och fixa. På kvällarna samlades
vi alla för andakt och efter andakten var det
ungdomshäng med spel och lekar. Lägret hette
Tillsammans 2014 och det kändes verkligen att
vi var där tillsammans allihopa. Skåre välkomnade oss med öppna armar. En fantastisk känsla
att kännas som en i familjen när man åker med
en annan församling! Tack Skåre!

Referat från årsmötet för Equmenia Karlstad 2014
Lördagen den 15 februari samlades 11 personer
i Tingvallakyrkan för Equmenia Karlstads första
årsmöte med tilltugg i form av delvis ekologiskt
godis.
Vid mötet valdes ledare och andra förtroendevalda till föreningens grupper. Särskilt glädjande
var att i många grupper t.ex. scouterna råder inte
längre någon brist på ledare.
Årsmötet uppmärksammade också betydelsen
av det viktiga arbete som Stina utfört under året,
både i och utanför de olika grupperna. Årsmötet
uttryckte sin starka önskan att även framgent ha en
ungdomsledartjänst, på heltid, i församlingen.
Under 2014 har föreningen som mål att inom

verksamheten bl.a. arrangera en ungdomskväll och
att ha ledarsamlingar för att öka samhörigheten i
mellan grupperna. Den 11 maj håller även Equmenia i söndagsgudstjänsten.
Mötet biföll ett förslag om att föreningen skulle
skicka in en motion, angående hanteringen av
medlemmarnas personuppgifter, till Equmenias
riksstämma i Eksjö i maj. Styrelsen fick i uppdrag
att formulera motionen.
Årsmötet avslutades med att ordföranden Hans
Arkbro ledde mötet i bön. Efter detta vidtog samkväm med familjepizza.
Mattias Bernspång och John Lidén
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Tingvallakyrkan
April

21 måndag

14:00-16:00 Ekumenisk Emmausvandring. Vi vandrar mellan
kyrkorna i innerstaden, start
Domkyrkan, avslutning med
kyrkkaffe i Katolska kyrkan. Arr
Karlstad Ekumeniska Råd.

18 söndag

11:00-14:00 Tonår har gårdsloppis!

11:00 GUDSTJÄNST. Jovita
Häggmyr. Kyrkfika

4 söndag

19 måndag

11:00 AVSLUTNINGSGUDSTJÄNST i Baptistkyrkan med
nattvard. Jenny Walan, Anneli
Sandberg, m fl. Barnvälsignelse.
Kyrkfika

18:00 Stick och trivs

5 måndag

22 tisdag

18:00 Kvällsandakt - minispa för
själen. Jovita Häggmyr
24 torsdag

14:00 Internationell caféträff:
"Globala nutidshändelser" Maj
Ståhl
26 lördag

18:00 Musikkårens vårkonsert
27 söndag

11:00 GUDSTJÄNST. "Se och
tro?" Anneli Sandberg. Cave Musica. Kyrkfika. Församlingsmöte.
18:00 En timme om nattvarden.
David Hellholm
28 måndag

18:00 Stick och trivs
29 tisdag

14:00 Tisdagsträffen Livsmedelskonsult Gunnel Berdén "Livsmedel, 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.

Maj
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2 fredag

18:00 Stick och trivs
6 tisdag

18:00 Kvällsandakt - minispa för
själen. Jovita Häggmyr
8 torsdag

14:00 Internationell Caféträff
"Livsmedelsinformation" Gunnel
Berdén
10 lördag

11:00-15:00 Pilgrimsvandring.
Utgångspunkt Universitetet. Anneli Sandberg.
18:00 TACKFEST för medarbetare som slutar. Anmälan senast
30 april, se notis.
11 söndag

11:00 GUDSTJÄNST. "Ung
tro". Stina Wesslund, styrelsen
för equmenia Karlstad. Kyrkfika
12 måndag

18:00 Stick och trivs
13 tisdag

14:00 Tisdagsträffen Anna-Greta
Wirsén "Att arrangera blommor"
18:00 Kvällsandakt - minispa för
själen. Jovita Häggmyr
15 torsdag

14:00 Internationell Caféträff
"Vårblommor" Kerstin Berglind

20 tisdag

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

14:00 Internationell Caféträff
"Utflykt" TIV:s ledare
25 söndag

11:00 GUDSTJÄNST. "Bönen".
Anneli Sandberg, Musikkåren.
Kyrkfika. Församlingsmöte.
26 måndag

18:00 Stick och trivs
27 tisdag

14:00 Tisdagsträffen Jovita
Häggmyr, vår husmor och diakon berättar
18:00 Kvällsandakt - minispa för
själen. Jovita Häggmyr
30 fredag

13:00 Små & stora gudstjänst Världens fest. Se notis.
23:00 Ekumenisk Taizégudstjänst
i Världens fest med deltagare från
10 - 15 samfund. Anneli Sandberg, Cristoffer Forssander m fl
31 lördag

8:00 Morgonbön - Anders Göransson - Världens fest
9:00 Seminarium & mässa Världens fest
14:00 Seminarium & Världens
fest mässa - Per Harling - Världens fest

Juni
1 söndag

11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST.
"Världsvid" Gospel Groove Company. Anneli Sandberg. Söndagsskola.
Kyrkfika
2 måndag

18:00 Stick och trivs
8 söndag

11:00 GUDSTJÄNST "Inandning"
Jenny Walan, sång av Marianne Gustafsson. Kyrkfika

Varje

Vecka
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 Tingvallakyrkan
Innebandy kl 20-22
Söndag
Gudstjänst kl 11
Aktivitet för barn under gudstjänsttid.
Volleyboll kl 19-21

Tackfest!
Flera medarbetare slutar i och
med sommaren sina tjänster.
Stina Wesslund lämnar tjänsten som ungdomsledare och
Elisabeth Bergström, som
har funnits på expeditionen
många år, går i pension. Vikariat avslutas också. Det
finns många att säga tack

till och många skäl att säga
tack! Därför bjuder vi in till
tackfest, där vi får möjlighet
att göra just detta. Boka in
lördagen den 10 maj kl 18.00.
Anmäl dig på uppsatta lappar
i kyrkan eller till expeditionen
senast 30 april.

Ekumeniken lever!
Följ med på ekumenisk Emmausvandring mellan Karlstads kyrkor på Annandag
påsk! Vandringen börjar i
Domkyrkan, passerar sedan
de olika kyrkorna som finns
i centrum, och avslutas i Katolska kyrkan med kyrkkaffe.
Vi stannar vid eller i kyrkorna,
får en kort presentation av
dem och delar berättelsen om
vandringen till Emmaus, där

två lärjungar mötte den uppståndne Jesus utan att de först
kände igen honom. Medverkar
gör Andrea Schleeh, Katarina
Johansson, Anneli Sandberg
med flera.
Tid: Annandag påsk, 21
april kl 14.00 – ca 16.00
Samling i Domkyrkan.
Kläder efter väder!
Välkommen.

Mer vandring
Att vandra gör gott för både
kropp och själ. I pilgrimsvandringen kopplar vi ihop
kropp och själ på ett tydligare
sätt än i en vanlig vandring. Vi
vandrar mellan stationer, tysta
vissa sträckor, och får något att
reflektera över på varje station.
Universitetskyrkan erbjuder en
prova-på-vandring varje termin, och den är öppen för alla.
Vi börjar med att göra en enkel

matsäck innan vi går. Medtag
egen dryck och sittunderlag.
Kläder efter väder. Sträckan är
ca 6 km i varierad terräng.
Tid: 10 maj kl 11 – ca 15
Start: i Studenthälsans lokaler på universitetet, korridor
3C
Anmälan senast 8 maj till
Anneli Sandberg som också är
vandringens ledare.

En timme om nattvarden
Vad är nattvarden för måltid?
Vilka är dess teologiska rötter?
David Hellholm, professor i
Nya Testamentets värld, tar
oss med på en djupdykning

i nattvardens tillblivelse. Del
1 blir den 27 april kl 18.00.
Del 2 ligger i början av höstterminen.
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Från styrelsen i korthet
Arbetet med försäljningen av
gamla Baptistkyrkans lokaler
går vidare. Katolska kyrkan är
mycket intresserade och bara
detaljer återstår att lösa. Styrelsen
tycker att det känns väldigt bra
att lokalerna får leva vidare som
Kyrka!
Tingvallakyrkans lokaler be-

höver ses över och en grupp
tillsätts för att utreda vilken väg
och vilken storlek på satsning
som ska göras.
Vidare arbetar styrelsen för att
ta fram den framtida personalbemanningen som behövs och ryms
inom budgeten.
Johannes Forsberg

Församlingsboken
Barnvälsignelse
Astrid Enqvist, dotter till Sara
och Bo-Jakob Enqvist
barnvälsignades den 5/1 2014 i
Tingvallakyrkan
Officiant var Anneli Sandberg
Patricia Henriksen Englund, dotter till Eleonore Henriksen och
Mattias Englund
döptes den 23/3 2014 i Tingvallakyrkan
Officiant var Anneli Sandberg

Till Vila

Dagmar Lundström , född den
20/12 1916, död den 3/2 2014.
Begravningen ägde rum den
28/2 2014 i Uppståndelsens
Kapell
Officiant var Anne-Mette Buhl
Skovsted.
Aurora von Knorring, född den
20/3 1917, död den 16/2 2014
Begravningen ägde rum den 6/3
2014 i Uppståndelsens Kapell
Officiant var Anneli Sandberg

Utflyttade

Andreas Möller till Valsätrakyrkan i Uppsala
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Margareta och Jan Walldén till
Anskarsförsamlingen i Västerås
Monica Thulin till Missionsförsamlingen i Sala

Utträde

Birgitta Axelsson för att tillhöra
SvK
Cecilia Johansson för att tillhöra
SvK
Lilian Gerlach för att tillhöra
SvK
Gunno Quist
Karin Echeverri

Uppvaktningar
Att bli ihågkommen på sin
födelsedag av församlingen kan
kännas bra och är en del av församlingens diakonala uppdrag.
När kan jag vänta mig sådan
uppvaktning?
Kort får du som fyller 50, 70,
75 år och efter den 90-e födelsedagen varje år.
Kort och Blomma får du som
fyller 80, 85 och 90 år.
Julblommor får alla som fyller
85 och däröver samt sörjande
(änkor, änkeman).
Diakonirådet, pastorerna och
styrelsen

Årsbok
Församlingens årsbok med matrikel och kontaktuppgifter till
församlingen finns att hämta i
Tingvallakyrkan. När du hämtar
ditt exemplar, ta gärna med till
församlingsmedlemmar som bor
nära dig!

Övriga ändringar

Elisabeth Wennös mobilnr är
076 116 29 80
Inga Thesslins adress är Rudsgårdsvägen 4, 654 66 Karlstad
Lennart Englunds e-postadress är
llenglund@telia.com
Bo-Jacob Enqvists nya mobilnr.
är 072 221 95 04

Framsidan
Text

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

Mötesplatsen

utges av
Tingvallakyrkans församling.
Ansvarig utgivare:
Anneli Sandberg
Redaktionen
Sven Wedemalm, Mattias J
Fröding, Christer Hellholm,
Anna Fahlander, Daniel
Fröding

Vill du kontakta redaktionen?
Skriv eller faxa till kyrkans
expedition, prata med någon i
redaktionen eller e-posta till:
motesplatsen@ordmagi.com
Nästa manusstopp är
22 maj.

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

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

B

Rubrik
Jag sitter vid mitt skrivbord. Det
är fredag förmiddag och jag har
haft dagens första lektion. Jag
sitter och planerar för nästa pass.
En man kommer in och vill ha
någon att prata med. Han är
orolig för sin lillebror som mår
dåligt. Han och hans syster har
märkt att deras bror börjar sjunka
ner i depression. Han vill prata
med någon lärare om sin bror.
Lillebror är inte min elev så jag
vet inte vem han är. Killen verkar
angelägen att prata med mig
ändå. Deras mor mår psykiskt
dåligt och har aldrig brytt sig om
sina barn, berättar han. Men han
och systern har klarat sig för de
har alltid haft någon att vända
sig till, lillebror har inte någon,
han är ensam. Deras mor vill inte
att syskonen ska ha kontakt med
lillebror.
Killen är orolig och vill göra
någonting för sin bror. Jag kan

inte bara sitta och se att min bror
sjunker utan att göra någonting
åt det, säger killen. Det märks i
hans ögon att han är orolig och
vill ha hjälp för att hjälpa sin bror.
Det kommer en annan lärare och
säger att hon kan hjälpa honom,
hon ska lyssna och försöka se vad
skolan kan göra. De går iväg. Jag
sitter kvar och funderar: Hur kan
jag hjälpa killen och hans lillebror? Båda behöver hjälp för när
en av ens kära och nära sjunker
så gör man också det själv. Alla
drabbas! Jag ber: kära Gud hjälp
mig att hjälpa min familj, vänner
och elever som mår dåligt. De
behöver dig. Jag behöver dig! Jag
vill avsluta med en uppmaning:
Kyrka, be för ungdomarna i skolorna och för personalen!
Jenne Iris Fröding

Tel. 054-22 14 30

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

Nästa nummer av
Mötesplatsen
utkommer i mitten av
av juni.
Manusstopp är
22 maj.

