Mötesplatsen
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TEMA

Bön

Föreståndartankar

Bön
Gode Gud, du som är
barmhärtighet och kärlek,

du som vet hur det är att vara människa,
nu kommer vi till dig med våra böner.
För somliga av oss går det lätt och naturligt.
Andra försöker, och har det kämpigt. För, du
vet, ibland omges bönen av kramp.
Liksom bibelläsningen, för övrigt.
Jag tror att krampens källa ligger i ordet
”borde”.
Vi tänker så lätt att saker och ting, och människor,
borde vara på vissa sätt. Du vet:
Kalle borde inte prata så mycket om sig själv,
Stina borde jobba lite mindre,
Per borde hålla lite bättre ordning och Inga
borde hålla sina känslor i styr.
Det gäller inte minst oss själva.
Vi tycker att vi borde be mer,
och läsa Bibeln mer.
Vi tycker att vi borde känna mer när vi ber,
och Gud, vi önskar att du borde svara lite
tydligare.
Får du kramp, Gud?
Gud, befria oss från kramp!
Förbjud ordet ”borde”!
Befria oss till att acceptera oss själva och varandra.
Befria oss till att handla utifrån det som faktiskt är.
Befria oss också till bön.
Någon sa att bön är en revolutionär handling,
inte för att vi vet något om vad som sker hos
Dig.
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Men för att det sker något hos oss som ber.
Kanske blir vi mer medkännande, mer barmhärtiga, ja, mer mänskliga – i ordets goda
mening.
Kanske blir vi bättre på att se längre än vårt
eget.
Kanske växer vi till oss,
så att vi orkar se våldet, meningslösheten,
orättfärdigheten,
klyftorna mellan människor, hopplösheten,
oron
ja allt som plågar vårt samhälle, utan att själva
drunkna.
Men Gud, ge oss också blick för allt som är
vackert, skönt och välfungerande.
Och stärk den bön i oss som fungerar.
Gud, jag kom just på en bön som känns angelägen och meningsfull att be för mig.
Den ber jag inför varje gudstjänst:
”Och Gud, precis som vi ber för oss själva, och
alla som kommer hit idag,
så ber vi också för alla som gärna ville komma,
men som inte kan, av olika skäl.
De som är sjuka och trötta. Var dem nära, Gud,
och påminn dem om
att vi inte har glömt bort dem.”
Amen
Anneli Sandberg

I detta nummer av

Mötesplatsen

Vad vore livet utan bön?
Vi får i detta nummer dela några texter med
tankar och erfarenhet om bönen - i det lilla sammanhanget såväl som i den gudstjänstfirande
församlingen. Var med och lyssna på ett stilla
samtal om bön efter ett kyrkkaffe häromsistens,
hittas på nästa uppslag. Läs om tankarna bakom
bön-och-lovsångsträffar före gudstänsterna i
Tingvallakyrkan på sidan 6.

Lennart Höglund presenterar på s 7 Tingvallakyrkans fastighetsgrupp och dess ansvar
och aktuella sysslor. Har du hört talas om
musikfestivalen Frizon? Läs Anna Fahlanders
intervju med sin dotter på sidan 8. Sen följer
Hanna Arkbros hälsning från sin lägersommar.
Dessutom en hel hög med viktiga notiser inför
hösten i Tingvallakyrkan!
Redaktionsgruppen

Vilken fin sommar vi haft!
I vår kyrka hade vi "öppen
kyrka" varje onsdag under
högsommaren.
Trots intensiv värme samlades
varje gång ca 20 personer. Jag
tror vi är många som minns
träffarna som givande och
lärorika.
Tack alla ni som ville dela med
er av minnen, upplevelser,
sång och uppläsningar.

Tycker ni att vi skall fortsätta
med liknande enkla, öppna
samlingar under resten av
året?
Kanske på torsdagar?
Hör av er om ni har synpunkter, eller vill vara med och
hjälpa till.
Britt-Inger Lindkvist
054- 21 73 73
070-156 10 25

Ibland blir inte livet som vi
tänkt oss eller hoppats.
Ibland behöver vi prata om det vi möter, drabbas
av eller frågar oss.
Ibland behöver själen vård.
Det kan handla om …oro, glädje, sorg, relationer,
tro eller inte tro…eller något helt annat.
Församlingens pastorer och diakon har tystnadsplikt och finns för dig som vill samtala, söker
vägledning eller förbön. Du är välkommen att
höra av dig.
Jenny Walan

Julmarknad i
Tingvallakyrkan
Fredag 28 nov kl 18-20
Lördag 29 nov Kl 10-13
Vi planerar arbetskvällar ons
15/10 och ons 12/11 kl 1820 inför julmarknaden.

Vill Du vara med och glädja
någon inför julen med ett
besök, en blomma och en
hälsning från församlingen?
Då är Du välkommen till en träff
i Tingvallakyrkan onsd. 5/11 kl.
19.00 då vi delar upp vem som
besöker vem och när blommorna
finns för avhämtning.
Tack att Du vill vara med!

Hälsningar Diakonirådet.
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Samtal
om bön
Hur och när ber du? Hur ber vi egentligen
i församlingen? Ingegerd Hagström, John
Lidén, Sven Wedemalm och Daniel Fröding möttes runt ett bord i församlingssalen när kyrkkaffesorlet tystnat för att
dela våra tankar och erfarenheter kring
bönen.
Sven inleder med att berätta om förbönen i gudstjänsten konkret förändrade hans vardag häromveckan.
- Att under min arbetslöshet veta att personer ber
för mig har varit ett stöd. Att plötsligt bli arbetslös
efter många år med ett jobb att gå till varje dag har
varit en berg-och dal-bana. Förra söndagen bad
jag om förbön i gudstjänsten och fick helt rätt ord
för vad jag behövde då. Denna vecka har jag sovit
gott varenda natt efter att ha sovit dåligt varje natt
under tre månader!
John instämmer. - Att få förbön kan verkligen
ge en känsla av lättnad.
Ingegerd berättar att hon känner ofta att be är
det ”enda” hon kan göra för att stötta och be om
ledning för personer som har det svårt.

Bönen som småprat
- Bön för mig är ett slags småprat med Gud, berättar Sven när vi kommer in på när och hur vi ber.
Ingen av oss fyra har några stadiga rutiner vad
gäller personliga andakter. Istället kommer bönen
in lite då och då.
John delar att i sin familj som barn fanns
vanan med måltids- och godnattböner. Men nu
är det framförallt mindre vardagsböner, som ett
småprat.
- Det är oftast en tacksägelse i vardagen, mer än
att be om nånting.
Ingegerd fyller i:
- Jag har sällan ett regelbundet andaktsliv hemma.
Men till kvällen tackar jag för dagen och ber om
hjälp för mig själv, ber för vänner, familjen och
vänner i församlingen som har svåra stunder.
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Hon har bland annat tillsammans med anhöriga
bett om ledning och hjälp och har upplevt bönesvar som gett henne lugn och trygghet i svåra
situationer.

Att be för varandra
Ingegerd funderar:
- Jag undrar varför vi ej vågar säga: ”jag ber för dig”,
vi säger istället ”jag tänker på dig”.
- Jag tror det kan hänga samman med att man inte
vill framställa sig själv som from, säger Sven. Man
är rädd att det ska låta som för stora ord. Men
nästan ingen tar illa upp om man säger att man
ber för dem.
John tänker att det för somliga kanske kan
upplevas för närgånget.
- Det händer saker med en själv i bönen, säger Daniel. En stark egen erfarenhet var när jag bestämde
mig att be för en kurskamrat som jag inte riktigt
tålde… Efter ett tag hände något, jag började tänka
på honom med värme.
- Ja, ”bed för era fiender” står det ju, kommenterar
Sven.

Mycket hindrar bönestunderna
- Mycket hindrar bönestunderna. Är det t ex viktigare att läsa tidningen än att läsa bibeln? Eller se
på teve? undrar Ingegerd.
Daniel:
- Vi kanske har en speciell bild av hur det ska vara
med bön och bibelläsning. Att det måste vara en
speciell stund med ett tänt ljus… Men under dagarna finns som oftast småstunder för bön. Och
Bibeln kan vi bära med oss i form av en gideonit-

Från vänster: Sven Wedemalm, Ingegerd Hagström, John Lidén och Daniel Fröding

bibel eller i mobiltelefonen.

Tacksamheten fundamentet
Dagligen finns det mycket att tacka för, det är vi
alla överens om.
Sven formulerar det som att tacksamheten är
fundamentet för annan bön, sedan är det lättare
att nämna sina övriga förbönsämnen.
- För mig handlar det mycket om tacksamheten
över att livet är så bra som det bara är, berättar
John. Att vi lever i denna tid, med välstånd och
med mediciner för sjukdomar t ex.
Apropå tacksamheten fascineras Daniel av Davids böner i Psaltaren:
- De har så mycket klagan men slutar alltid i tacksägelse. Så tycker jag det ofta är i bönen. Efter att
man fått lämna över det som tynger forsar tacksamheten fram.
Ingegerd delar:
- Det har gått upp för mig alltmer vad Jesus gjort
för oss genom sin död och uppståndelse. Jag återkommer till det i bönen - de vardagliga tacksägelseämnen och de stora. Jag är så tacksam över min
situation och hur jag har det.

Om bönen i församlingslivet?
Alla fyra saknar ibland spontana böner i gudstjänsten och i andra delar av församlingslivet.
- Tidigare inledde vi våra "träffar" och andra möten
med att be tillsammans, berättar Ingegerd.
Sven fyller i:
- Jag är så tacksam över Sofia och Joel som leder
gospelkören. De leder alltid i bön i slutet av körövningen.
Något positivt som hänt i församlingen sista åren
är ljusträdet i gudstjänsten.
- Det blev en oas i gudstjänsten, en stund när jag

får vara aktiv i gudstjänsten. Att be och även ge
förbön, delar Sven.
- Det är en fin del av gudstjänsten, väl värd att bevara och utveckla, tycker John. När jag flyttade hit
hade Frans (Wingård) taizeandakter på vardagarna
här i kyrkan. Vid den tiden hade jag inget arbete
och var här vid flera tillfällen. Jag var även med i
hemgrupp tidigare men vi blev allt färre och den
lades på is.
Sven berättar att han i slutet av 80-talet var med
i en bönegrupp. De träffades regelbundet och hade
långa bönestunder.
John igen:
- Ja, i vår hemgrupp delade vi varandras vardag och
bad för varandra.
- Upplevde ni styrka? undrar Ingegerd.
- Ja, det var väldigt trevliga stunder, vi upplevde
trygghet och kunde öppna oss för varann och
samtala om bibelordet, fortsätter John. Vi möttes
hemma hos varandra.
Sven:
- En fördel med att samlas i bönegrupp är att alla
vet vad det ska handla om. I andra grupper finns
andra förväntningar. Det samtal vi nu haft skulle
man ju kunna föra på kyrkkaffet.
Upplyfta av ett öppet och ärligt samtal om bön
avslutar vi med att be kort för bönen i vår församling.
Daniel Fröding
Foto: Sven Wedemalm

Mer bön i veckan
Du som är vän med Tingvallakyrkan på facebook
kanske redan har märkt det – att det kommer en
bön märkt Tingvallakyrkan i ditt flöde. Högt och
lågt, vardagligt och högtidligt, eget och andras, med

eller utan glimt i ögat, nästan varje dag. Kanske
ytterligare ett skäl att gilla Tingvallakyrkan, om du
inte redan gör det?
Anneli Sandberg
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Mer bön och lovsång
i Tingvallakyrkan
I Första Thessalonikerbrevet 5:17 uppmanar Paulus
oss att ”be ständigt”. Uppmaningen har lett till
frågor. Hos mig och hos andra. Vad menar karl´n?
Att be ständigt torde ju vara omöjligt med mindre
än att man går i kloster. Inte kan jag väl be när
jag kör bil mitt i stan, då måste jag ju ha fokus
på trafiken, eller när jag står i katedern?Eller så är
det inte omöjligt. Kanske beror det på vad man
menar med bön.

Detta är dock inget som kommer av sig självt,
utan är något som vi måste öva oss i. Inte minst i
en tid då informationsbruset är så enormt som det
är idag. Därför är det viktigt att vi avsätter tid för
bön. Både personlig bön och gemensam bön. På
detta sätt hålls kanalerna öppna, de hindras ifrån
att slamma igen. Och vi blir mer lyhörda för vad
Gud vill med oss som enskilda, men också som
församling.

Bön kan vara den i förväg formulerade aftonbönen,
eller den fria förbönen i gudstjänsten. Bön kan vara
att på sin kammare gå i närkamp med Gud, likaväl
som den liturgiska växelläsningen. Bön kan vara
den sprudlande lovsången liksom det kan vara ett
ångestfullt skrik, ett desperat: VARFÖR?

Från och med söndagen den 19 oktober kommer det därför att bjudas in till bön och lovsång i
studiesalen på andra våningen i Tingvallakyrkan.
Samlingen kommer att hållas från 10.00-10.45, det
vill säga direkt innan gudstjänsten. Fokus kommer
att ligga på att läsa den aktuella predikotexten, att
be för gudstjänsten och de medverkande samt att
sjunga tillsammans.

Men bön kan också vara en livshållning. I Efesierbrevet 6:18 uppmanar Paulus oss att be i vår
ande varje stund. Det handlar, som jag tolkar det,
inte om att formulera en massa ord utan om att
ha ”kanalerna” öppna mot himlen, och att sträva
efter att ha det hela tiden. Då kan Gud leda oss i
vardagen.

Mattias J Fröding

Bön och lovsång
Varje söndag innan gudstjänsten fr o m 19 oktober
kl. 10.00-10.45 i studiesalen på andra våningen.
Vi läser dagens predikotext ber inför gudstjänsten
och sjunger tillsammans.

Välkommen!

6

Fastighetsgruppen i Tingvallakyrkan

Från vänster till höger: Gunnar Lindqvist,
Lennart Höglund, Göran Björevall, Hans
Kumlin, Magnus Holmberg, Per Mårtensson,
Sara Enqvist, Ulf Lind Christer Landén.
Saknas på bild: Joel Holmqvist och Olle
Törnros.
Vad är fastighetsgruppens huvudsakliga uppgift?
•
•
•
•
•

Inventera och föreslå åtgärder fortlöpande, för
att bevara och utveckla våra fastigheter på bästa
möjliga sätt både på kort och lång sikt.
Just nu jobbas med en underhållsplan för alla
husen. Där gör Magnus ett jättejobb!
Vi som är med i fastighetsgruppen utför enklare
reparationer och underhåll själva.
Dom byggnader det berör är Tingvallakyrkan
med gårdhus och hyresfastighet, samt Kronoparkskyrkan.
Målet är också att hålla nere alla fastighetsutgifter så mycket det går.

Vad är det senaste som vi
jobbat med?
•
•

Tvättat norra fasaden och
klockstapel på Kronoparkskyrkan. Även en del takvård.
Ommålning och ombyggnad av
skåp på mellanvåningen i gårdshuset i sommar. Här har Åke
Karlsson med flera i fastighetsgruppen gjort ett jättejobb!

Sedan jobbar Gunnar och Christer
en dag i veckan samt Göran halvdag
med underhåll på fastigheterna. Ett
jobb som görs i det tysta, men som
spar mycket pengar.
Lennart Höglund

Storstädning i höst
Någon ordinär storstädning av kyrkan gör vi inte
under denna höst. Dels för att det fram till november kommer fortsätta damma från utsidan vid
ombyggnation av gatan och mycket damm tränger
faktiskt in genom fönster och dörrar. Dels för att
vår extrahjälp Selejdin gjorde ganska mycket av
den tänkta storstädningen redan i somras. Tycker
du ändå att något är ogjort så hindrar ingen dig
att rycka in! Förankra gärna med Sara vad som

behöver göras så kan vi säkert hjälpas åt. Därutöver
kanske Sara tar hjälp av olika verksamhetsgrupper
i kyrkan för att se över sina förråd, ifall mer saker
kan undvaras i våra utrymmen. Ni som vet med
er att ni har saker på förvaring som inte används i
vår verksamhet nu, kan redan nu förbereda er på
mer rensning.
Mvh vaktmästarn
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Frizon

- en festival inför Gud
helt enkelt

förväg.” Men eftersom det finns en viss ”koppling”
oss emellan, så är det nått inom mig som säger att
det där lika gärna hade kunnat varit jag, när jag
var i hennes ålder.

Ingen tvekan att åka i år igen

Frizon är en kristen festival som arrangerats
på Torp utan för Kumla sen 1999. Antalet besökare sen starten har ökat från omkring 400
första året till ca 3000 de senaste åren, varav
ca 400 är funktionärer och 400 medverkande. I dag är Frizon Sveriges största festival
med kristen prägel.
Under festivalens 5 dagar erbjuds en unik mix av
musik och kulturartister fördelat på ett stort antal
scener. Frizon kan därför beskrivas som en mötesplats där konst och musik möter varandra, på en
kristen grund. En festival inför Gud helt enkelt...
När Julia förra året skulle åka till Frizon första
gången hade hon inte någon aning om detta. Hon
visste bara att det var en festival med en massa artister och musik, och i bilen på vägen dit frågade
hon sina vänner vad de egentligen hade släpat iväg
henne på.
När jag lyfter min blick från blocket och tittar
på henne, börjar vi skratta, och jag säger till henne:
”- Det är nog inte helt vanligt att man frågar sånt
på vägen till festivalen, utan har tagit reda på det i
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Trots den lite ovanliga starten förra året så var dagarna på Frizon något Julia absolut inte ångrade.
Så när biljetterna släpptes för i år, var det ingen
tvekan om att hon ville åka dit igen. Hon berättar
att man från Karlstad var ca 20 st ungdomar som
åkte tillsammans, och att de längs vägen blivit
upphämtade av en Frizonbuss, Bussen hade bestämda upphämtningsplatser där den hämtade upp
festivalbesökare och körde dem till festivalområdet.
När de väl kom fram hjälptes de åt att få upp de två
militärtält de hade med sig, och när sen all packning
var på plats var det bara ta för sig av allt festivalen
hade att bjuda på.
I biljetten som hon köpt ingick det två mål mat
per dag. Dessa kunde man fördela som man ville,
och för Julias del hamnade de på frukosten och
middagen, vilket nog var ett klokt val. Frukosten
serverades under ganska kort tid, så för att inte
missa den var man tvungen se till att man vaknade
till ordentligt på morgonen, trots att man gick och
la sig väldigt sent. Om man som henne dessutom
natten innan varit och lyssnat på en massa bra band
som man dansat till, ville man ju passa på att ta
sig en dusch innan frukosten. Är man många på
ett festivalområde, kan man ju tänka sig att det
går åt en hel del vatten. Så för att vara säker på att
man fick duscha varmt, var de bara att se till att
gå upp ännu tidigare. När jag frågade henne hur
tidigt, svarade hon 06.00! Då ska man komma ihåg
att sista konserten på kvällarna slutade 03.00! Tre
timmars sömn för en varm dusch! Det hade aldrig

fallit mig in, då hade jag nog struntat i om det
hade kommit isbitar ur duschen, det är ju vatten
som vatten...

Speciell atmosfär
Julia beskriver atmosfären som väldigt speciell, och
att det var väldigt trivsamt att vara där. När jag ber
henne beskriva lite tydligare vad hon menar berättar hon om ett tillfälle då de hade blivit bjudna på
pannkakor. Det började med att de gick förbi en
husvagn där de kände doften av pannkakor. De
hade sedan börjat prata med någon från pannkakshusvagnen som spontant hade frågat dem om
de ville ha några. ”- Vilka var dessa då?”, frågar jag
henne. ”- Inte vet jag”, svarar hon, ”men de var väldigt trevliga. trots att de var rätt gamla.” ”- Vad då
gamla?”, säger jag. ”- Ja, de var i 30-årsåldern, men
det gjorde ingenting. För trots att de var gamla, var
det värt det, för vi hade så trevligt!

Festival med tron i centrum
Om man man är gammal vid 30, vad är man inte
då om man som hennes mamma närmar sig 40...?
Då måste man vara lastgammal, eller..? Det kan vara
en fördel om man lyckats komma över 50-strecket,
för då får man besöka Frizon helt gratis. Så lägg det
på minnet, för Frizon är en festival jag hört mycket

Julia Kihlström

gott om. Och när jag hör Julia berätta om den,
och om alla bra band hon sett, alla människor hon
träffat, och att hon verkligen vill rekommendera att
man åker dit, tror jag att det är en upplevelse som är
värd att ta del av oavsett ålder. Hon avslutar intervjun med att säga: ”- Mamma, Frizon kan man nog
endast beskriva som en festival med tron i centrum,
det är något man känner väldigt tydligt när man är
där.” Dessa kloka ord från min dotter tar jag med
mig, och jag tror att de även gjorde att jag kom över
att jag för länge sedan passerat 30-årsstrecket. För
det är sinnet som räknas, eller hur?!
Text & bild Anna Fahlander

Hela livet - regionfest och stämma 24-26 oktober i Kristinehamn
Region Svealand vill särskilt uppmärksamma
Equmeniakyrkans vision ”Att vara en kyrka för hela
livet – där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig,
dig och världen”. Därför temat HELA LIVET!
Egentligen börjar Regionfesten redan på fredagskvällen med ungdomshelg!
Fredagkvällen den 24 oktober viker vi för Dig
som är ung. Något gott att äta. Träffa kompisar.
Happening. Övernattning i Broängskyrkan och på
lördag, efter frukost, fortsätter vi med Equmenia
Svealands Regionstämma, seminarier/workshops
m.m. tillsammans med en massa andra från hela
Region Svealand. Mer information kommer!
Regionala Förtroenderådet för Equmeniakyrkan
håller under lördagen sitt höstmöte. Samtidigt hål-

ler Equmenia Svealand sin Regionsstämma. Men
även du som inte är ombud på något möte kan åka,
bara för seminariernas skull! Ett seminarium kan du
välja på förmiddagen och ett på eftermiddagen.
Läs på www.equmenia.se/regionsvealand. Maila
din anmälan till helen.friberg@equmeniakyrkan.
se eller till christer.hambre@equmeniakyrkan.se
eller till anders.bernspang@equmenia.se senast
10 oktober.
Ange ditt namn, din mailadress och välj gärna
seminarier! Kostnaden för deltagande i Regionfesten är självkostnaden för mat: 225:-. Om du
deltar också under Ungdomshelgen från fredagen
är kostnaden 300:-.
Välkommen!
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Hanna om lägersommaren
Jag heter Hanna Arkbro och jag är en av tonåringarna i kyrkan. Jag har varit på två läger i sommar ett scoutläger och ett tonårsläger. Det är stor
skillnad på dom två lägren. På scoutläger är man
ute och lagar sin egen mat, på tonårslägret är man
också ute men lagar inte sin egen mat och man
äter i matsal.
Scoutlägret var i Småland (Mosshenmet). Vi
blev inbjudna av Hult. En av aktiviteterna var
hultboll. Vi åkte dit med Kil och Kronoparken.
Det var kul. Lägret var i fem dagar .
Tonårslägret var i Vägsjöfors. Tonårslägret är mer

kristet och det är bibelstudier och workshops.
Tonårslägret är roligare
och för äldre. Det är sex
dagar men jag var bara
där fyra på grund av att
jag blev sjuk. Jag ser fram
emot nästa sommar då
jag även börjar på kristendomskolan på Sjövik.
Hanna Arkbro

Varje

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

Baby/småbarnsrytmik Onsdag 11:1512:00

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

söndagar kl 19:00-21:00. Kontakt: Daniel Arkbro

Barnens stund under gudstjänsten bar- Innebandy i Tingvallagymnasiets idrottshall
nens aktivitet på gudstjänsttid. Söndagar 11:00

fredagar kl.20.00-22.00. Kontakt: Daniel Arkbro

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

Konfirmationsläsning
Vi har en konfagrupp! Vi läser vissa lördagar, mellan 9 och 12, och använder Bibeln, oss själva och
våra erfarenheter som ”bok”. Första tillfället är den
11 oktober. Läser du detta före 11 oktober, och
vet om någon som vill hänga på – tipsa! Läger,
hajker och bibel kostar, därför tar vi en avgift på
1400 kr. Betalningen kan delas upp på flera gånger.
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Förutom lördagar, blir det hajker och läger kring
Valborgshelgen, då tillsammans med andra konfirmationsgrupper i regionen.
Frågor och anmälan: anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se.
Anneli Sandberg

Medarbetare i Tingvallakyrkan i höst
Verksamheten i Tingvallakyrkan bärs av ideella krafter. Församlingen har också anställda som är till för att underlätta för de ideella
krafterna. I höst ser församlingens personalstyrka ut så här:
Anneli Sandberg, pastor och föreståndare, arbetar
100%, varav 25% på universitetet.
Jenny Walan, pastor, arbetar 50% varav 25% på
universitetet.
Jovita Häggmyr, diakon, arbetar 100% - i skrivande
stund 50% som husmor och 50% som diakon.
Församlingsmötet den 14 september beslutade att
anställa henne som 100% diakon. En vikarie på
husmorstjänsten kommer att tillsättas så snart det
är möjligt. Vikariatet varar till 1 januari. Under den
tiden kommer husmorstjänsten att utannonseras,
med tillträde 1 januari.
Sara Enqvist, kanslist och vaktmästare arbetar 80%
och är föräldraledig 20% året ut.

Selejdin Iseni, städare, arbetar 100% fram till 28
februari.
Lena Josefsson, förskolelärare, arbetar 50%.
Just nu har församlingen färre anställda och mindre
tid jämfört med det som församlingen har beslutat
om. Framför allt gäller det ungdomssidan, där vi
saknar en ungdomspastor/diakon. Styrelsen, tillsammans med equmeniastyrelsen, fortsätter rekryteringsarbetet. Vi är också fortfarande i förändring
efter samgåendet mellan Karlstads Baptistförsamling och Karlstads Missionsförsamling. Förändring
tar tid, kanske längre tid än vi föreställer oss ibland.
I glappet får vi alla acceptera och ha tålamod med
att saker som brukar bli gjorda av anställd personal
kanske faller mellan stolar eller tar längre tid. Med
bön om bra lösningar på personalsituationen arbetar vi tillsammans vidare för Guds rike.
Anneli Sandberg

Vad tycker du att Tingvallakyrkans café skall heta?
Det nuvarande namnet, Café Innegården, är det alls
inget fel på, men ibland behöver man slänga ut det
gamla och in med det nya bara för att få känna sig
lite fräschare och markera en nystart.
Därför utlyser vi nu en namntävling, där vi hoppas på många fina tävlingsbidrag.
Du kan lämna ditt bidrag via email till tavling@
tingvallakyrkan.se eller skriva ner bidraget på en

lapp och lägga i lådan märkt "Namntävlingsbidrag",
vid högra ingången.
Senast den 30/11 vill vi ha ditt bidrag.
Första pris är 10 luncher i vårt Café, så sätt igång
och gnugga geniknölarna!

Samexistens!
Lika säker som skolstarten är starten av alla våra
olika dagliga verksamheter i kyrkan. Vi i personalen
uppskattar mycket när kyrkan nu på hösten åter
fylls av liv och rörelse. Det är härligt att så många
människor i olika åldrar och nationaliteter platsar
under samma tak! När nu alla ska samsas i våra
lokaler är det viktigt att vi både visar varann tålamod såväl som respekt. ALLA kyrkans grupper; i
equmenia, daglediga-träffar, olika råd, styrgrupper
och körer på kvällen har alla ansvaret att återställa
lokaler i snyggt skick efter sin verksamhet. I många
av våra lokaler vistas dessutom barn i öppen förskola

och rytmik. De kryper gärna på golvet i cafét, hela
våning 1 (mellanplanet) och ”barnvaktsrummet”
vid caféentréns toaletter. Lämna aldrig vassa föremål
eller "sväljbara" små föremål framme. Tänk också
på att inte förvara värdesaker i vår kyrka som är din
privata egendom. På söndagarna har veckogruppen
ansvar för att återmöblera församlingssalen enligt
schema på väggen i densamma. Fler sådana ”möbleringsscheman” kommer förmodligen att dyka upp
i flera av våra lokaler.
Sara Enqvist
11

Tingvallakyrkan
September

30 tisdag

14:00 Tisdagsträffen "Från Kinnekulle till sola i Kallsta" Lars
Kindberg och Gunnar Lindkvist

Oktober
1 onsdag

12:00-14:00 Spa för själen.
Kyrkan öppen för stillhet och
reflektion. Jenny Walan & Lena
Josefsson
2 torsdag

12:00-13:00 Spa för själen.
Kyrkan öppen för stillhet och
reflektion. Jenny Walan & Lena
Josefsson
17:00-21:00 Spa för själen
5 söndag

11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. "Mässa för många"
Anki Löwenhamn, Erik Hagström, Anneli Sandberg, Jenny
Walan. Kyrkfika
7 tisdag

14:00 RPG-träff i Pingstkyrkan.
“Karlstad idag” Anna Sandborgh
12 söndag

11:00 GUDSTJÄNST. "Tacksamhet". Roland Brage. Musik av
Mixturen. Kyrkfika
14 tisdag

14:00 Tisdagsträffen "Handen- ett
sinnesorgan" Stig Sälgeback
19 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST. Bibeläven12

tyrsgudstjänst. Andreas Hultsten,
Jenny Walan.Kyrkfika
22 onsdag

18:30-20:30 Födelsedagsfirande
för dig som fyller år i oktober.
Värd: Anneli Sandberg
25 lördag

09:00-17:00 Regionfest och regionstämma, för Equmeniakyrkan
Region Svealand. Broängskyrkan,
Kristinehamn
26 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST. Jovita
Häggmyr. Kyrkfika
28 tisdag

14:00 Tisdagsträffen "Demenssjukdomar, symptom och behandlingar" Eva Karlsson

November
1 lördag

11:00 GUDSTJÄNST. Anneli
Sandberg, Jovita Häggmyr. Ljuständning för under året avlidna.
2 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.

9 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST. "Ska
jag?"Jenny Walan, Anneli Sandberg. Gospel Groove Company.
Kyrkfika. Församlingsmöte
11 tisdag

14:00 Tisdagsträffen " Nils Bolander; poeten, predikanten och
prästen" Gunnar Hansén, sång;
Ingegerd Hagström
16 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 SCOUTGUDSTJÄNST.
Jovita Häggmyr, scouterna. Kyrkfika
23 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST. Globalt
perspektiv. Sara och Bo-Jacob
Enqvist. Sånggruppen Rokunin
under ledning av Joel Holmqvist.
Kyrkfika
25 tisdag

14:00 Tisdagsträffen "Karlstad
förr och nu- gamla och nya bilder" Lennart Fernqvist

11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST "...ty för honom är alla
levande". Anneli Sandberg. Bibelutdelning till konfirmanderna.
Kyrkfika

26 onsdag

18:00 En timme om nattvarden,
del 2. David Hellholm

18:00-20:00 Julmarknad

4 tisdag

10:00-13:00 Julmarknad

14:00 RPG-träff i Tingvallakyrkan
“Blommor till advent och jul”
Anna-Greta Wirsén.

18:30-20:30 Födelsedagsfirande
för dig som fyller år i november.
Värd: Jovita Häggmyr
28 fredag
29 lördag

30 söndag

10:00 Lovsång och bön inför gudstjänsten, våning 2.
11:00 ADVENTSGUDSTJÄNST.
"... ödmjuk och ridande på en
åsna..." Anneli Sandberg, Jovita
Häggmyr, Jenny Walan. Kyrkfika

December
2 tisdag

14:00 RPG-träff i Pingstkyrkan.
Grötfest. Julens sånger med
Barbro Mattsson och Birgitta Törnquist.
3 onsdag

12:00-14:00 Spa för själen (se notis)
17:00-19:00 Spa för själen

En timme till om
nattvard
David Hellholm, professor vid
Teologiska fakulteten, Oslo universitet, fortsätter att guida oss
genom nattvardens historia och
rötter, utifrån projektet ”Sacred
Meal, Communal Meal, Table
Fellowship, – and the Eucharist”.
Söndag 2 november kl 18.00 –
då har vi firat nattvard tidigare
på dagen. Välkommen till en
spännande timme!
Anneli Sandberg

Spa för själen i
adventstid

Trots att det är mörkt i decem10:00 Lovsång och bön inför guds- ber får ni försöka hålla ögonen
öppna efter mer information
tjänsten, våning 2.
om ett evenemang som hän11:00 NATTVARDSGUDSder i vår kyrka under första
TJÄNST. Anneli Sandberg, Jovita
adventsveckan. Det är "spa för
Häggmyr.Kyrkfika
själen i adventstid" som kom18:00 En timme om gudstjänst i vår mer att äga rum i vår kyrtksal
tid, i vår kyrka. Anneli Sandberg.
onsdag 3 dec kl 12-14 och kl
17-19.
9 tisdag
14:00 Tisdagsträffen
7 söndag

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
Sopplunch kl 12
Fredag
Öppen förskola 9:30-13:30
Tonår kl 18-20 i Tingvallakyrkan
Innebandy kl 20-22
Söndag
Bön och lovsång kl 10 (start 19/10)
Gudstjänst kl 11
Aktivitet för barn under gudstjänsttid.
Volleyboll kl 19-21

10 onsdag

18:30 Födelsedagsfirande för dig
som fyller år i december. Värd: Jenny
Walan

Gudstjänst i vår tid – i vår kyrka
Vad gör en gudstjänst till en
gudstjänst? Hur firar vi gudstjänst i en tid där de flesta inte
har för vana att gå i kyrkan? Ska
det vara underhållande att gå på
gudstjänst? Eller har tråkighet
några poänger? Hur får barnen
plats – de som nuförtiden inte
har gudstjänst som kompensation för bristen på andra kulturella aktiviteter? Och – vad

är ett heligt mingel? Sedan ett
år har Equmeniakyrkan arbetat
på att ta fram en ny handbok. I
handboken ska finnas ordningar
och rekommendationer för hur
vi firar gudstjänst och nattvard.
Här finns ordningar för dop,
begravningar och andra akter
men kanske också för församlingsmöte, nattvard i hemmen
och annat. Tingvallakyrkans

församling kommer att vara en av
flera remissförsamlingar i det arbetet. Välkommen till en timme
där vi utforskar gudstjänst i vår
tid, i vår kyrka, och vad remissarbetet innebär söndagen den 7
december kl 18.00.
Anneli Sandberg som är med
i handbokskommittén håller i
kvällen.
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Från styrelsen i korthet
Efter den långa, varma och
badvänliga sommarens paus
från styrelsearbetet har höstens
första möte i styrelsen hållits och
diskuterat följande frågor. Först
och främst frågan om anställning
av en ny ungdomspastor/-diakon
där vi måste göra en ny annonsering eftersom det är brist
på kandidater med passande
utbildning och ålder. Vi kommer därför också att föreslå att
församlingen anställer Jovita
Häggmyr som diakon. Det i sin
tur innebär behov att rekrytera
en ny husmor på halvtid. Vi har
också diskuterat om formerna
för Öppen kyrka, behovet av en
arbetsgrupp för utsmyckningen
av kyrkorummet och vilka informationskanaler som är lämpliga
med tanke på dagens utbud av
digitala spridningsmöjligheter.

Styrelsen har vidare tagit till sig
ett medlemsförslag om att tidigarelägga beslutet om budgeten
till verksamhetsårets start istället
för vid årsmötet då nästan ett
kvartal har passerat. Slutligen
har styrelsen beslutat att göra låssystemet säkrare genom att införa
nyckelbrickor som komplement
till de vanliga nycklarna. Med
anledning av inbrott i kyrkan
i somras kommer det att sättas
in rörelsevakter även i kyrksalen
som idag saknar detta larmsystem. Styrelsen vill också påskynda
arbetet med inglasning av entrén
genom att begära in offerter och
att tillsätta en arbetsgrupp för att
fortsätta arbetet med nödvändiga
reparationer och förbättringar av
Tingvallakyrkan.
Lars Furuholm

Anmäl din e-postadress till Tingvallakyrkan!
Vi i styrelsen försöker anpassa oss
till modern teknologi när det gäller att skicka budskap från kyrkan
till församlingsmedlemmar (t.ex.
kallelse till församlingsmöten,
viktig information, etc.). Vi
börjar med att skicka ut meddelanden via e-post. Ni som har epost men inte skickat till oss eller
har nyligen ändrat e-postadress.
Var snälla och ge det till oss så
att ni, som församlingsmedlem,
kan få del av viktig information
från kyrkan. Kanslisten (Sara Enqvist) tar emot nya och ändrade
e-mailadresser. Ni som inte har
e-post får givetvis i fortsättningen
information i pappersform (t.ex.
per brev, Mötesplatsen, etc.)
Christer Hellholm

Församlingsboken
Barnvälsignelse

Till vila

Nya medlemmar

Ellen Kristina Björndahl, dotter
till Sofia och Arvid Björndahl
bars fram till barnvälsignelse den
13/4 i Tingvallakyrkan
Officiant var Jenny Walan

Ebba Fridén, född den 10/9
1915, död den 21/6 2014           
Begravningen ägde rum den 17/8
2014 i Korsets Kapell
Officiant var Anne-Mette Buhl
Skovsted

Anna-Karin Larsson, Solgatan 2,
663 30 Skoghall, 0703-565499,
inflyttad från Eksjö Mfs,

Välsignelse av redan
ingått äktenskap
Kajsa Edqvist (f.d Olsson) och
Johan Edqvist välsignades den 12
/7 på Ulvön, Bohuslän
Officiant var Anneli Sandberg

Dop
Julia Kihlström döptes den 5/7
vid Sjöviks folkhögskola
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Officiant var Eva Reithner

Aina Engberg, född den 11/2
1916, död den 24/7 2014.
Begravningen ägde rum den 22/8
i Tingvallakyrkan
Officiant var Anneli Sandberg
Karin Bergland, född den 30/1
1924, död den 17/8 2014
Begravningen ägde rum den 5/
9 i Hjortensbergskyrkan, Nyköping

Rolf Adrell, Bergslagsgatan 3,
652 22 Karlstad, 073-3140492
Britt-Marie Rylander, Karlagatan 1 A, 652 23 Karlstad, 070
6084907

Utflyttade
Carin och Tomas Karlsson till
Hammarö-Skoghalls mfs

Insamlingsresultat

Tingvallakyrkans
församling
TINGVALLAKYRKAN
Adress: Ö:a Torggatan 18
652 24 Karlstad
Besökstid expeditionen tis & torsdag kl
10-12. I övr arbetstid mån-tors ca 8-16
Telefon:
054-15 38 80 (vx)
E-post: info@kyrkanicentrum.se
Hemsida: www.tingvallakyrkan.se
Pastor och församlingsföreståndare
75%/universitetet 25%
Anneli Sandberg
070-650 25 60
anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se
Pastor 25%/universitetet 25%
Jenny Walan
0723-501 837
jenny@kyrkanicentrum.se
Kanslist och vaktmästare 80%
Sara Enqvist
072-500 22 83
sara@kyrkanicentrum.se
Förskollärare 50%
Lena Josefsson
054-15 38 80
lena@kyrkanicentrum.se
Diakon 100%
Jovita Häggmyr
054-10 04 75
jovita@kyrkanicentrum.se
Städare 100% (t o m 28 februari)
Selejdin Iseni

Från kassören
Det är glädjande att se att offren till församlingen har varit på en
fin nivå också under sommarmånaderna. Det betyder att vi går
in i höstens arbete med ett budgetöverskott på 35 000 kr. Kassören hoppas vi kan fortsätta så resten av året. Vi har betydande
utmaningar framför oss.

Nya tider på expeditionen

Björn Olsson

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

Besökstid på exp. är tisdag och torsdag 10-12. Saras arbetstider
i vaktmästeri och på kansli är annars
ca 8-16 varje dag och tar emot besök
och telefonsamtal i största möjliga mån
utges av
under dessa tider.

Mötesplatsen

Ny e-postadress till
Mötesplatsen
Vår nya e-postadress är
motesplatsen@tingvallakyrkan.se

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@tingvallakyrkan.se
Nästa manusstopp är 10 november.

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

B

Samtal med en god vän
Jag lägger på luren efter ett långt
samtal med en god vän. Örat är
varmt och hjärtat lätt. Samtalet
har böljat mellan glada upplevelser och svåra frågor. Att få
sätta ord på det som gläder och
tynger, att ha någon som lyssnar
är en god känsla och erfarenhet.
Ibland bekräftas jag ibland blir
jag ifrågasatt. Ibland ber jag om
råd och ibland skrattar vi hjärtligt. Samtalet gör livet lite lättare
att leva och vetskapen att någon
delar det som är min insida gör
mig till en modigare och starkare
människa.
Jag vill tänka bön som ett sådant samtal. Men med den lilla
eller stora skillnaden att jag inte
får en tydlig eller hörbar respons.
Några menar att de får svar man
jag har inte den erfarenheten. Jag
har ropat och varit arg, jag har i
oro utkrävt svar men har inga fått.
Ändå fortsätter jag att be…
När jag tänker på bön tror jag
att den har olika dimensioner
och funktioner. Den finns som
en personlig möjlighet, att inför
Gud/Jesus/Anden, eller det som
jag tänker som gudomligt, få ge
ord åt allt som finns i mitt liv,
både det ljusa och det mörka. Att
inför Gud nämna de människor
som jag bär i min tanke och på
mitt hjärta. Be om gudomligt
ingripande men också om mod att
möta och leva med. Men också att

inför en högre makt få ge uttryck
för den lycka jag kan känna inför
ett barn, en vacker solnedgång eller en oändlig horisont. Det som
ger mig en aning om att mitt liv
finns i en större verklighet. En
verklighet som innerst och ytterst
handlar om kärlek, nåd och förlåtelse. För mig innebär det mod,
tröst och hopp!
Jag tänker också, att när jag
nämner det som är svårt: rädslan
inför egoism och rasism, krigets
offer, maktens mäns och kvinnor
som låter förtryck fortgå, sjukdom
och svåra frågor inför livets slut –
då blir jag en del av det. Då kan
jag inte bara rycka på axlarna och/
eller gå förbi.
Jag tror också att när vi som
kyrka ger rum för den allmänna
förbönen så gör vi oss medvetna
om orättvisan i världen och utmanar varandra att inte blunda
och gå förbi.
Men ytterst och djupast tror jag
att bön hjälper mig att ställa mig
på Guds sida i all den goda kamp
som finns för livets skull. Och när
inget annat
hjälper finns
suckarna och
bönen – Kyrie eleison!
(Herre förbarma dig)
Gunnel
Rosenkvist

Tel. 054-22 14 30

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

Nästa nummer av
Mötesplatsen
utkommer i början av
december.
Manusstopp är
10 november.

