Mötesplatsen
Nr 3 juni - september 2014

En tidning från Tingvallakyrkan

Vägra fasaden i sommar!
"Älska Gud och Älska Kidzen – resten löser sig."
Trottoarloppis för barn i Sri Lanka

Föreståndartankar

Milstolpar och vila
Herre, jag är inte övermodig,
har inga stolta later.
Jag ägnar mig inte åt stora ting,
åt det som övergår mitt förstånd.
Nej, jag har lugnat och stillat min själ,
jag är som ett litet barn,
som barnet i moderns famn. (Ps 131)
”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi
får vara ensamma och ni kan vila er lite.” Det
var så många som kom och gick att de inte ens
fick tid att äta. (Mark 6:31)
Milstolpar, eller milstenar, är vägmärken som
talar om avståndet till en namngiven ort. De
bryter av vandringen, sänder sitt budskap om
utfört arbete – just här, vid denna punkt har
en mil tillryggalagts.
I dagligt tal använder vi ordet i en vidare mening. Milstolpen är ett viktigt tillfälle, punkten
när ett skede läggs till handlingarna och något
nytt tar vid. Under våren har Tingvallakyrkans
församling varit med om att passera flera sådana
milstolpar. Medarbetare slutar. Vi har lämnat
ett kyrkorum.
En milstolpe, en passerad epok, ett förhöjt
tillfälle ger skäl att fira, skapa högtid, skäl att
stanna upp och reflektera – men inte minst
att vila. Och då inte bara att hålla upp med all
aktivitet, utan också att låta tanken vila, låta
den fara lite som den vill. Att inte ens behöva
komma ihåg vad man tänker.
En gång per termin erbjuder vi i Universitetskyrkans regi ”prova-på-pilgrimsvandring”. På
våren vill vandringen gärna söka sig till Alsterdalen med sitt strömmande vatten och lummiga
lövsalar. På hösten finns trattkantarellskog åt
andra hållet. Oavsett hur vandringen går, är den
indelad i etapper, och efter varje etapp stannar
vi till vid en station – kanske inte milstolpe men
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kilometerstolpe. Här
delar vi, om vi vill, med oss av våra tankar. Får
något nytt att fundera över under nästa sträcka.
Vissa etapper vandrar vi i tystnad. Att vandra
på det här viset brukar upplevas som väldigt
skönt. Rastplatsen, där vi äter vår matsäck, är
särskilt viktig, och när vi pratar om det, kommer samtalet gärna in på 24-timmarssamhället,
och våra vanor kring mobiltelefoner och sociala
media. Om vikten av att stänga av. Om att stå
ut med att missa saker. Om ett av de grundläggande mänskliga livsvillkoren: att bara kunna
vara på ett ställe samtidigt.
Jesus var inget undantag från den regeln.
Och för honom liksom för hans lärjungar behövdes en smula avskildhet för att vilan skulle
bli till.
Människan är begränsad i tid och rum. Vår
utmaning i vår tid är att faktiskt vara där vi är,
så att vi inte missar våra liv, milstolparna och
etapperna däremellan.
Nu, i påskens och pingstens efterdyningar
påminner evangeliebokens texter om Hjälparen, den heliga Anden, vars närvaro inte känner
någon gräns. Gud i de förhöjda ögonblicken,
när vi passerar milstolpar och i vilan när tankarna bara far som de vill. Liksom, så vill jag tro,
i de mest tröstlösa stunderna, när ingen annan
når fram. Löftena om Hjälparen handlar om att
där vi inte kan vara, där ingen annan människa
kan vara, där kan Gud vara.
Nu är det sommar. Kanske tid att både blicka
bakåt mot passerade milstolpar och framåt mot
kommande mål. Men framför allt tid att vila,
att låta tanken fara, i tillit till att Gud är - både
här och där.
En skön, tankspridd och vilsam sommar
önskar jag dig!
Anneli Sandberg

I detta nummer av

Mötesplatsen

Det här är ett lite spretigt nummer av Mötesplatsen. Det speglar många olika sidor
av det som är Tingvallakyrkan. Vi får en
presentation av Tonårs trottoarloppis,
följt av ett bildcollage från avskedsgudstjänsten, eller vad vi ska välja att kalla
den, i Baptistkyrkan.
Vi får också avskedshälsningar från Elisabeth
Bergström som arbetat som kanslist och Stina
Wesslund, ungdomsledare som båda avslutar
sina anställningar. I numret ryms även några
texter med tankar inför sommaren.
I församlingen finns det många som lägger ner
ett fantastiskt jobb på ideell basis, en stor del av
dem gör inte så stort väsen av sig men är ändå
väldigt betydelsefulla för att vår verksamhet ska
fungera. Ljudgruppen är en sådan grupp. Det
är en ganska liten grupp som ser till att vi har
ett fungerande ljud vid våra samlingar. På sidan
sex får vi en kort presentation av dem. De vill
gärna bli fler, skulle du vara intresserad av att
arbeta i ljudgruppen så ta gärna kontakt med
någon av dem.
På sidan åtta lyfter Britt-Inger Lindkvist en
viktig fråga. Hon uttrycker att delar av det
ideella arbetet i kyrkan kan upplevas kravfyllt
och kanske inte alls är något man upplever sig
som lämpad för. Redaktionen har även fått in

besvikna synpunkter på att man i samband med
samgåendet inte frågat efter vad olika människor har velat engagera sig i för uppgifter. Det
hela har mest rullat på i ”gamla” hjulspår.
På många ställen i Bibeln kan man läsa att vi har
olika gåvor och olika uppgifter i församlingen.
Alla ska inte göra samma saker. I 1 Kor 17-20
liknar Paulus församlingen vid en kropp. Han
skriver:
”…Om hela kroppen var öga, vad blev det då av
hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av
luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild
del just den plats i kroppen som han ville. Om
alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev
det då av kroppen? Nu är det emellertid många
delar, men en enda kropp”
Detta är viktigt för alla församlingar att tänka
på; att så långt som möjligt försöka se till att
varje medlem får vara delaktigt på ett sådant
sätt att just den personen kan bidra med sina
gåvor. Som en förhållandevis ny församling är
detta extra viktigt att arbeta med för att alla ska
uppleva delaktighet och för att vi ska kunna vara
en levande och livskraftig församling.
Mattias J Fröding
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Tonår i Tingvallakyrkan hade
trottoarloppis för
Sri Lankas barn!
Insamlingen som Tonår i Tingvallakyrkan gjorde
med sin loppmarknad och fika fredagen den 2 maj
gick till en skola i Sri Lanka för elever mellan 5 och
17 år. Eftersom den största delen av eleverna på
skolan är barn till familjer som blev drabbade av
tsunamin 2004 så går eleverna på skolan gratis. De
allra flesta av dessa barn bor inte i stabila och hela
hus utan i små rum gjorda av tunna träplankor.
Tonår samlade in 2800 kr till skolprojektet i Sri
Lanka. Flera av ungdomarna hade saker att sälja
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med sig, annat var gåvor från församlingsmedlemmar. Tonåringarna hade själva bakat kaffebröd och
ledare bjöd på ingredienser till mackor. De turades
om att göra reklam på stan, sälja vid borden och
plocka ihop efteråt. Vilket fantastiskt arbete av
ungdomarna!
Ing-Marie Arkbro

Avskedsgudstjänst i Baptistkyrkan

Foton: Sven Wedemalm
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Ljudgruppen i
Tingvallakyrkan
Ljudgruppen består av 7 personer (från vänster till
höger på bilderna ovan): Stellan Persson, Ulf Lind,
Magnus Holmberg, Nils-Erik Fröding, Anders
Eriksson, Tobias Lovnér och vår lärling Samuel
Persson.
Vi ansvarar för ljudet var 6:e vecka efter ett upplagt schema. Söndagens 11-gudstjänst är det vanligaste uppdraget, men även under andra samlingar
kan förstärkning av ljudet behövas. Vanligtvis tar
en av oss hand om ljudet men vid större samlingar
kan fler behövas.
Idag har vi en något sliten anläggning med ma-

terial som behöver
förnyas, som mixerbord, trådlösa
och trådbundna
mikrofoner med mera.
Vår högsta ambition är att få ett fungerande ljud
som alla är nöjda med. Tveka aldrig att säga till om
du ej hör. Vi tycker att det är tråkigt om du inte
kan följa med i gudstjänsten och lovar att göra vårt
bästa för att alla ska höra.
Nils-Erik Fröding

Gillar du ljud?
Vi söker intresserade som vill vara med i ljudgruppen. Tycker du att det skulle vara roligt att
”ratta” ljudet, hör av dig till Stellan Persson, telefon: 070-618 35 05, eller någon av oss andra.
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Sommaren är här!
Elias och Johannes Fröding om sommaren
Vad tänker ni på när ni hör ordet sommar?
Elias: Leka med kompisar, nån skön semester och att grilla.
Johannes: Att vara ledig, sol och bad, leka, att hoppa studsmatta och
att resa.
Är det något särskilt ni ser fram emot i sommar?
Johannes: Att åka på vattenpololäger; att få sova över och att spela
match och så ser jag fram emot att grilla, jag gillar lukten och att det blir
så gott.
Elias: Att campa och att bada utomhus. Jag ser också fram emot att vara
med släkten, att träffa mina kusiner. Sen gillar jag att bara vara hemma och
att ha det skönt. Och så längtar jag förstås till min födelsedag.

Peter Andersson om sommaren

Motsägelsefullt och
hoppfullt
Så motsägelsefullt det kan bli! Mitt i denna ljusa,
överdådigt blommande och fågelsångsrika vår har
mina tankar och känslor varit färgade i gråtoner
och svärta. Alla vårens sånger är inte jubelkvitter.
Det hoppingivande för mig är att kristen tro håller
ihop motsatserna i livet: sjukdom-hälsa, tvivel-tro,
sorg-glädje och säger att i båda erfarenheterna kan

vi få uppleva Guds kärlek och omsorg. Nu hoppas
jag på en sommar av läkedom. Jag är tacksam att
få tillhöra en församlingsgemenskap där vi får dela
tro och tvivel och som ger rum för både styrka och
sårbarhet.
Peter Andersson.
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Ny epok
En ny epok börjar för mig när jag nu avslutar mitt
jobb efter 20 år på expeditionen i vår kyrka.
Det innebär inte bara att gå ifrån en arbetsplats,
utan även att gå till någonting nytt i flera avseenden.
Nytt blir naturligtvis saknaden av den dagliga
kontakten med arbetskamraterna.
Men nytt blir också möjligheter till nya kontakter
och uppgifter.
Nytt blir mer fri tid till det som jag kommer att
vilja göra, påbörja mina memoarer, mata duvor
m.m. Kort sagt, jag har inte bestämt mig än vad

Elisabeth och Hans Bergström
Foto: Sven Wedemalm

jag ska göra, det ordnar
sig.
Jag upplever det som
ett stort privilegium att
även fortsättningsvis få
finnas med i ett sammanhang med tillgång till det unika kontaktnät
som vår kyrka erbjuder. En gemenskap som blivit
än rikare i den nya Tingvallakyrkans församling.
Elisabeth Bergström

Några baktankar
Jag funderar …
Den här veckan skall jag baka till tre samlingar i
kyrkan. Jag är ingen bra bagare – jag skyller gärna
på att vår ugn är besvärlig och inte gör som jag vill.
Köp en ny ugn, säger någon. Det är väl inget svårt!
Gå in på nätet – det finns så många bra recept där,
säger en annan. Men mina resultat blir ofta något
annat än vad receptet säger. Kanske ätligt, men
inte vackert.
För en tid sedan var vi med på ett kyrkkaffe i en
grannförsamling. Det bestod av kaffe och mariekex.
Vi hade ett givande samtal ändå.
Nu undrar jag... kan man begära time out från

bakandet? Jag gör gärna annat i kyrkan, och de
som älskar att baka gör det, eller också klarar vi
oss med mariekex.
Det finns arbeten i församlingen jag tycker är
roliga, men också de som jag tycker är betungande.
Jag skulle önska att det inte blir övervägande krav.
Eftersom en så stor del av arbetet i kyrkan utförs
ideellt, är det viktig att att vi är rädda om varandra.
Vi är olika, har olika förmågor, tycker olika och
orkar olika mycket.
Kan vi klara av det ändå?
Britt-Inger Lindkvist

Tingvallakyrkans församling erbjuder

konfaläsning
ht 14 – vt 15
När? Varannan lördagförmiddag med start i början av oktober.
Var? I TK så klart.
Vem: du som börjar åttan i höst.
Välkommen till en informationsträff för blivande konfirmander och föräldrar onsdagen
den 27 augusti kl 17.30 i Tingvallakyrkan.
Kom! Efter den träffen kan du bestämma dig för om du anmäler dig eller inte.
Behöver du svar på frågor innan den 27 augusti, skicka ett mejl till
anneli@kyrkanicentrum.se.
Vi ses!
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Ledarna genom Anneli

Offerdagar i Equmeniakyrkan – och här
Equmeniakyrkan har avsatt vissa dagar – eller
perioder - där vi samlar in pengar till vissa, gemensamma ändamål – offerdagar. Ibland avviker vi från
de rekommenderade dagarna och har offerdag en
annan dag än den anvisade. Under hösten har vi
offerdag för equmenia den 14 september. Då gästas
vi av equmenias nya ordförande Joakim Lundqvist.
Insamlingen till Equmeniakyrkans internationella

arbete pågår under perioden 1 dec 2014 – 31 jan
2015. Vi fokuserar vår insamling till gudstjänsten
Annandag Jul, som vi också firar tillsammans med
andra församlingar i regionen. Mer information
om Equmeniakyrkans offerdagar hittar du på
Equmeniakyrkans hemsida, Equmeniakyrkan.se/
ge-en-gava.
Anneli Sandberg

Insamlat till nationellt och internationellt arbete i Tingvallakyrkan under 2013
Till Equmeniakyrkan och equmenia
* Kollekter						
* Autogiro och andra direkta gåvor		
						

83 297 kr
102 434 kr
= 185 731 kr

Ändamål
* Mission i andra länder			
* Mission i Sverige				
* equmenia					
* Pastors- och diakonutbildning		

97 438 kr
55 193 kr
16 906 kr
16 194 kr

Till Diakonia (20% av kyrkkaffet)		

13 740 kr

Flytta ihop
Tavlor, ljushållare, böcker, ljudgrejer, porslin,
vaser, biblar, bord, pianon… Flytta och bära, vad
ska slängas, vad skall sparas, hur ska det möbleras
och hängas om på nytt? En sak är klar när Baptistkyrkans och Betlehemskyrkans bohag skall
flytta ihop i Tingvallakyrkan: Allt får inte plats. Vi
behöver rensa. Av utrymmesskäl hänger nu tavlor
och annat uppe på preliminära platser i kyrkan.
Är du intresserad av att vara med i den grupp som
ska bestämma tavlor, väggbonaders och möblers
definitiva placering? Hör av dig till styrelsen:
tk_styrelsen@kyrkanicentrum.se. När det gäller

porslin och köksutrustning har husmödrarna (de
valdes på årsmötet) förtroendet att sortera ut vad
vi ska behålla och vad vi ska skänka vidare. Har du
kännedom om tavlors och möblers historia, hör av
dig till Joel Holmqvist.
Ett stort och varmt tack till alla er som sliter och
jobbar med tunga lyft och dammiga papper, och
som skall göra val mellan att behålla och skänka
vidare!
Anneli Sandberg
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"Det är stort att man kan få vara
anställd för att älska människor!"
Mina 2 år i Karlstad som barn- och ungdomsledare går mot sitt slut och jag känner mig så
tacksam! När jag först kom hit så var jag osäker och nervös. Vad är det jag har gett mig
in på? Jag hade sagt till mina lärare på Södra
Vätterbygdens folkhögskola att jag ville ha
en utmaning – och det fick jag!
Jag kände igen en familj i Skåre, men annars dök jag in
i ett sammanhang och ett landskap där jag inte kände
en kotte. Det utmanade mig att söka kontakt med
nya sorters människor, fundera över vad jag ville lägga
min tid på och även fundera över vem jag var.
Använda gåvorna
Efter 2 år inser jag att jag har fått använda så många
av mina olika gåvor. Tingvallakyrkan har verkligen
utmanat mig att pröva nya saker och det är jag så
tacksam över! Jag har fått sjunga, scouta, dansa,
planera, organisera, möta människor och idrotta! Jag
kan fortfarande inte riktigt förstå att allt jag älskar att
göra, har jag fått göra i mitt jobb! Nästan varje dag jag
har gått till jobbet så har jag sett fram emot sakerna
jag ska göra. Det är få förunnat och det är jag också
tacksam över att jag har fått uppleva!

Jag ska
vara ärlig:
Det har inte
varit underbart konstant
i 2 år. Jag har
haft perioder
när jag fått
stoppa mig
själv. Jag hade
till och med
en tid när jag
bad till Gud
att han skulle
sluta ge mig
i d é e r. Mi n
hjärna ville
inte stanna.
Men jag lärde mig stanna och det tror jag är en livsviktig lärdom för mig. Tack Tingvallakyrkan för att
ni har lärt mig ta hand om mig själv.
Tack till ensamheten
Livet som ungdomsledare är ibland ensamt. Det

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.

fick jag uppleva i början av min tid här. Men det fanns
församlingsmedlemmar som såg mig, bjöd hem mig
och som hängde med mig. Dem är jag evigt tacksam.
Men jag lärde mig också mycket i min ensamhet. Jag
fick en insyn hur ensamma människor lever. Att det
kan gå flera dygn utan att man har talat med någon
eller fått en kram. Jag insåg att när man är ensam
får man jättemycket tid att vara med Gud. Att vara
inför Gud och inte alltid vara
på språng till något. Jag lärde
mig det viktiga i att vila, inte
göra någonting och hinna ta in
intryck och bearbeta dem. Tack
för det Ensamheten!
I mitt jobb har jag mött
människor som har mått dåligt
och lyssnat på dem. Jag har själv
mått dåligt och fått berätta det
för någon i arbetslaget som
lyssnat, som sett mig. Jag har
lärt mig det fantastiska i att
ärligt dela glädje och sorg med
varandra. Jag lärde känna en
rar farbror som sedan dog. Jag fick uppleva sorgen i
att förlora en nyfunnen vän. Jag har fått sjunga på
begravningar och få dela sorgen med en hel släkt som
jag inte ens kände. Sorgen var så stark att jag blev trött.
Tack för att jag fick lära mig det av dig Sorgen!
Kyrkokonferensen, Skidlägret till Trysil och personalandakterna på onsdagar är stunder som jag alltid
kommer bära med mig.
Att få se barn och ungdomar växa
Jag har fått möta mina spralliga, glada och kreativa
scouter, som varje gång jag träffar dem fångar mitt
hjärta. Jag älskar dem så mycket att jag inte vet vart
jag ska ta vägen. Att få se barn och ungdomar växa har

varit mitt jobb! Nu sitter jag och gråter när jag skriver
det här. Det är stort att man kan få vara anställd för
att älska människor!
"Ta er tid att se tonåringarna!"
Till sist: Mina tonåringar. På fredagar träffas fantastiska ungdomar med kloka tankar och glada skratt.
Några kommer kanske bli konfirmander i höst. Jag
vet att man ibland inte har tid.
Man har inte ork. Men ändå utmanar jag er älskade församling:
Ta er tid att se dem. Ta er tid att
be för ungdomarna som finns
på dessa bilder. De har hittat till
Tingvallakyrkan mitt i stan. De
har tagit sig tid att gå till kyrkan
och möta sina vänner. Nu är det
er tur att ta er tid och träffa dem.
Se dem i ögonen och lyssna på
dem, lek med dem och älska dem.
För jag flyttar och kan inte längre
göra det. Tonår behöver nya ledare och konfirmationen behöver
ledare. Ta chansen och bry dig om våra ungdomar –
bli ledare för Tingvallakyrkans nu och framtid!
Vi var 12 ungdomsledare som skickades ut ifrån
SVF för 2 år sedan. Vi skulle ge varandra tips och
råd. Min vän sa ett råd som jag har burit inom mig
och fortsätter att ha med mig när jag flyttar till Lund
och möter nya ungdomar. Jag uppmanar er att göra
detsamma:
Älska Gud och Älska Kidzen – resten löser sig.
Gud välsigne er alla i Tingvallakyrkans församling!
Jag kommer sakna er så ofantligt mycket och ni kommer alltid att finnas i ett speciellt rum i mitt hjärta!
Stina Wesslund, ungdomsledare i Tingvallakyrkan.
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Tingvallakyrkan
Juni

8 söndag

11:00 GUDSTJÄNST "Inandning" Jenny Walan, sång av
Marianne Gustafsson. Kyrkfika
14 lördag - 19 torsdag

9 onsdag

17 söndag

14:00-16:00 Öppen kyrka

17:00 Sommarcafé

13 söndag

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. Martin Karlsson, Anneli Sandberg, Kören Da Capo

17:00 Sommarcafé
18:00 VANDRINGSGUDSTJÄNST med start i Tingvallakyrkan. Anneli Sandberg

Scoutläger Upptäck 2014 Mosshemmet, Småland.

16 onsdag

15 söndag

20 söndag

11:00 GUDSTJÄNST "Gud
är..." Anneli Sandberg. Lovisa
Jennervall, sång. Kyrkfika

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST i Lövnäskyrkan.
Roland Brage, Louise Hedberg,
sång. Kyrkfika.

22 juni

14:00-16:00 Öppen kyrka

Tonårslägret Enter på Vägsjöfors
Herrgård. (t o m 28 juni)

23 onsdag

17:00 Sommarcafé

27 söndag

18:00 MUSIKGUDSTJÄNST.
"Sommarens ljus och skugga"
Carmen Caeli, Anneli Sandberg

17:00 Sommarcafé

25 onsdag

30 onsdag

14:00-16:00 Öppen kyrka
29 söndag

17:00 Sommarcafé
18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. "Inbjudan utan förhandsvillkor. "Anneli Sandberg,
Mattias Bernspång, sång

Juli

14:00-16:00 Öppen kyrka

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST, Jovita Häggmyr
14:00-16:00 Öppen kyrka

RPG:s gemenskapsdag i Kumla.
Anmälan.
24 söndag

11:00 GUDSTJÄNST. Jenny
Walan. Kyrkfika
28 torsdag

18:30 Födelsedagsfirande för dig
som fyller år i juli/augusti. Värd:
Anneli Sandberg
31 söndag

11:00 SAMLINGSGUDSTJÄNST. "Trovärdig" Anneli
Sandberg, Jenny Walan. Musik
av Pär Jorsäter m fl Kyrkfika
13:00 Församlingsmöte för
Karlstads Missionsförsamling upplösning av församlingen

Augusti September
3 söndag

7 söndag

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST i Lövnäskyrkan. Anna
Bohlin Christensson. Sång av
Victoria Bohlin. Kyrkfika

11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. "Regler och frihet"
Anneli Sandberg, Gospel Groove
Company. Kyrkfika

6 onsdag

9 tisdag

2 onsdag

14:00-16:00 Öppen kyrka

14:00-16:00 Öppen kyrka

10 söndag

6 söndag

17:00 Sommarcafé

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST i Lövnäskyrkan. AnnaGreta O Berggren. Signe Josefsson, sång.Kyrkfika.

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. Frans Wingård med
vänner.
13 onsdag

14:00-16:00 Öppen kyrka
12

21 torsdag

14:00 RPG-träff i Tingvallakyrkan.
Anne-Marie Jägerskog: Dikt och
andlig visa.
14 söndag

11:00 GUDSTJÄNST. Joakim
Lundkvist, equmenia riks ordförande, Anneli Sandberg, m fl.
Offerdag för equmenia. Kyrkfika

Prova-på-pilgrims-

21 söndag

11:00 GUDSTJÄNST. "Kom till
bords" Diakonirådet, Göran Almqvist, vandring
Peter Andersson, Ing-Marie Arkbro,
Lördagen den 27 september
Jenny Forsberg, Jovita Häggmyr,
finns möjligheten att prova pilJenny Walan. Kyrkfika
grimsvandring i universitetets
27 lördag
omgivningar. Vandringen går
11:00-15:00 Pilgrimsvandring med
i varierad terräng, kläder efter
utgångspunkt Universitetet
väder. Vi samlas i studenthälsans
lokaler och gör en enkel matsäck
28 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. "Ett är nöd- innan vandringen. Ta med egen
vändigt." Anneli Sandberg. Kyrkfika dryck och sittunderlag.
Tid: 11 - 15
Frågor och anmälan till AnSommaröppet i
neli Sandberg, 0706 502560

kyrkan på onsdagar

Förra sommaren hade vi öppet i
kyrkan 14 – 16 på onsdagar. Vi
drack kaffe, samtalade, och enskilda tog initiativ till diktläsning
och sång. Eftersom det uppskattas
av besökarna, tänker vi göra på
liknande sätt i år. Det är bra om
någon kunde koka kaffe och diska.
Skriv upp dig på listan som finns
i kyrkan. Husmor kommer att stå
för brödet.
Hör också av dig till oss om
du vill medverka, eller ha hand
om en träff.
Britt-Inger och Gunnar Lindkvist
Britt-Inger: 070-156 10 25
Gunnar:
070-653 18 90

Sommarcafé och
sommargudstjänst
I år prövar vi ett nytt grepp kring
sommargudstjänsterna i Tingvallakyrkan. Vi öppnar caféet kl
17 och har kyrkfikat före gudstjänsten, som börjar kl 18.00, i
stället för efter. Gudstjänsterna i
Lövnäskyrkan har kyrkfika efter
gudstjänsten.

Öppna förskolan
och småbarnsrytmiken i höst
Öppna Förskolan startar den 18
augusti och rytmiken börjar den
10 september. Öppettider: må
och fr 9.30-13.30
Rytmik: onsdagar 11.15-12,
därefter caféhäng med lek fram
till kl 14. Ålder 0-12 månader
(när terminen börjar). Ingen avgift, ingen anmälan, dropp in.
Mved vänlig hälsning
Lena Josefsson

Varje

Vecka
OBS sommaruppehåll. Aktiviteterna kommer igång i slutet av
augusti. Se notiser för mer info!
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

Kyrkskjuts...
...till gudstjänsterna i Lövnäskyrkan på Hammarö?
På expeditionens telefonsvarare finns aktuellt telefonnummer.

Verksamhetsrådet
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Från styrelsen i korthet
Tack till Stina,
Elisabeth och Joel
Stina Wesslund har arbetat som
ungdomsledare i 2 år, Elisabeth
Bergström som kanslist i 22
år - och Joel har vikarierat i ett
år som vaktmästare. Ni har alla
tre varit mycket betydelsefulla
personer för vår församling och
equmenia, och vi kommer att
sakna er som medarbetare i vårt
arbetslag. Varmt tack och Guds
välsignelse till er!
Anneli Sandberg

Ungdomspastor/
diakon sökes
I församlingsmötet den 27 april
beslutade församlingen att söka
efter en ungdomspastor eller
diakon som kan arbeta för församlingens barn och unga, och
bland studenter. Annonser är ute
på Equmeniakyrkans hemsida
och även i Sändaren, den finns
även på församlingens hemsida.
Men inget går upp emot "mun-

mot-mun-metoden." Tipsa om
att tjänsten finns, visa annonsen,
tala väl om vårt equmenia och
församling, och ta med rekryteringsprocessen i din bön.
Anneli Sandberg

Medarbetare i höst
Den första september är Sara
Enqvist tillbaka i tjänst igen.
Välkommen! Tjänsten omfattar
vaktmästeri, kansli, uthyrning
med mera, och är på 100%.
Sara kommer dock att arbeta
80% och vara föräldraledig en
tid till. Jovita Häggmyr kommer
att arbeta 50% husmor och 50%
diakon under höstterminen.
Jenny Walan kommer att arbeta
50% som pastor, varav 25% på
universitetet, fram till 31/7 -15.
Så långt är bemanningen klar i
skrivande stund. Styrelsen fortsätter att arbeta med frågorna om
personalsituationen i höst och på
lång sikt.

Personalens semestrar/ledigheter i sommar
Observera att små ändringar
kan förekomma. Aktuell information finns på expeditionens
telefonsvarare.
Joel Holmqvist v 26 – 30, slutar
sin tjänst 31 augusti
Anneli Sandberg v 27 – 32
Jenny Walan v 26 – 31, föräldraledig v 32 – 33
Jovita Häggmyr ( fr o m 1/7) v
28, 32 – 33
Lena Josefsson v 25 - 32
Stina Wesslund v 27 – 31, slutar
sin tjänst 31 juli
Selajdin Iseni v 29
Elisabeth Bergström arbetar sista
dagen 30 juni.
Sara Enquist börjar 1 september

Anneli Sandberg

Församlingsboken
Barnvälsignelse
Eveline Hellholm dotter till
Cristina och Christer Hellholm
bars fram till barnvälsignelse i
Baptistkyrkan den 4 maj
Officiant var Ulf Eriksson

Till Vila
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Anna-Kajsa Håkansson född den
6/1 1925, död den 5/4 2014           
Begravningen ägde rum den
30/4 2014 i Lilla Kapellet.
Officiant var Margareta Lothidius.

Torgny Berg född den 24/2
1949, död den 24/4 2014.
Begravningen ägde rum den
23/5 i Uppståndelsens Kapell
Officiant var Sven Lindström

Utträde

Sara Eriksson
Maria Eriksson-Baaz

Framsidan
Bilden kommer från fotobanken
www.sxc.hu.

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
10 september.

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

Anna Fahlander om sommaren

Vägra visa upp en fasad!
Det märks att sommarlovet börjar
närma sig. Semesterplaneringen
är i full gång, och många räknar
ner dagarna tills de äntligen får
en längre tids ledighet. Ofta går
semestern ganska fort, och allt för
ofta när den sen är över kan man
få en känsla av att man inte riktigt
hann med allt. Man kan även i efterhand komma på att man under
ledigheten aldrig riktigt var i nuet
och hela tiden låg ett steg före,
bara för att man
inte inte ville riskera
att missa något. Flera semesterförväntningar jag har hört
har nästan känts
som de är tagna direkt ur Hemmets
Journal, för det ska grillas i den
perfekta solnedgången, trädgården ska fixas, huset ska målas, man
ska hinna träffa familj och vänner,
resa utomlands mm...
Har man inget planerat och
det är soligt ska det hetsas med
familjen till stranden, vilket är ett
företag om man har barn eftersom
det måste packa ner mat och en
massa fika. Det där hetssolandet
förstår jag mig inte på, och speciellt inte efter en gång på stranden
med några vänner jag hälsade på,
där målet var jämn solbränna över

hela kroppen. Man tog tid på
solningen och vände sig när mobillarmet pep. Som en scen från
Sällskapsresan, för vem gör så? Så
kommer vi till grillandet, som en
del lätt kan bli smått besatta av.
Dessa personer är även väldigt
snabba på att visa omvärlden vad
de just åstadkommit genom att
ta ett kort rakt ner i tallriken. För
hur många sådana bilder har man
inte tvingats titta på om man har
Facebook?
Jag vägrar visa
upp någon fasad av
min sommar! Kan
stolt berätta att jag
och barnen säkerligen kommer vara
på vår alldeles egen
beach. Den har samma himmel
som vid Medelhavet, och kostar
mig bara några glassar per dag.
Orrholmsbeachen. Vem vet, vi
kanske ses där?
Anna Fahlander

Tel. 054-22 14 30

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

Nästa nummer av
Mötesplatsen
utkommer i slutet av
september.
Manusstopp är
10 september.

