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Föreståndartankar

Kanske presenterar de sig för varandra med sina 
förnamn, inte nödvändigtvis med sina efter-
namn. Mer hinns inte med. För den ene har en 
fråga som ligger och flyter överst i livshavet, en 
fråga som vuxit fram och blivit den allra mest 
angelägna i livet. Och, visar det sig, den andre 
har också erfarenhet av samma fråga, har brot-
tats, vridit och vänt - och har kommit en bit på 
vägen. Utifrån den gemensamma erfarenheten 
möts de nu, med frågor och svar, medkänsla, 
bekräftelse och igenkänning. 

Ibland kan ett möte människor emellan få en 
oanad sprängkraft. Hela livet kan vända, byta 
riktning. Kanske kan man till och med säga att 
det blir en resa från död till liv. Jag tror inte att 
det är någon slump när detta händer. Jag tror 
att närvaron, lyssnandet och framför allt upp-
riktigheten är viktiga för att undret ska ske. 

I berättelsen om den etiopiske hovmannen 
manifesteras detta i ett spontant och oplanerat 
dop.

Så skiljs de åt. Träffas aldrig mer igen. Livsresan 
fortsätter, till synes som om ingenting har hänt. 
Men glädjen över mötet som gav livet, som fick 
livet att vända, den följer med på resan.

Har du och jag erfarenheter av något liknande? 
Hur visade vi i så fall vår glädje – för oss själva 
eller någon annan?

Gud, tack för sprängkraften i det goda mötet 
mellan människor.
Hjälp oss att bekräfta varandra så att fler 
sådana möten blir möjliga.
Amen

Anneli Sandberg

(Texten har tidigare varit publicerad i Ordet 
för idag 2010)

Och han fortsatte sin resa, 
fylld av glädje
Apg 8:26-39
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MötesplatsenI detta nummer av 
Detta nummer av Mötesplatsen är en samling 
av smått och gott. Du blir inbjuden till hös-
tens församlingsläger på Vägsjöfors, du kan 
läsa om Swedish Youth Wind Orchestra som 
gästade oss under trettonhelgen och som också 
pryder framsidan av tidningen, församlingens 
ordförande Lars Furuholm skriver om kom-
mande renovering av kyrkan samt om sina 
visioner för församlingen, du får även veta hur 

du kan stödja de så kallade EU-migranterna 
på hemmaplan, Ngala Godlove med ursprung 
i Kamerun delar med sig av några tankar om 
livet som kristen - i kommande nummer av 
Mötesplatsen kommer du även kunna läsa en 
intervju med honom - och på sista sidan får du 
en inblick i tonårsarbetet. 

En skön vår, önskar redaktionen. 

Varje söndag innan gudstjänsten kl. 10.00-10.45 i 
studiesalen på andra våningen.
Vi läser dagens predikotext ber inför gudstjänsten 
och sjunger tillsammans. 

Välkommen!

Bön och lovsång

Den 4 maj kommer det nya passersystemet som 
installerats i kyrkan att tas i drift. Den dagen 
funkar inte längre din kyrknyckel till entrédör-
ren. Du behöver därför innan dess utkvittera en 
så kallad tag- ett chip som hålls upp mot läsaren 
vid ytterdörren som då öppnar dörren.
Inlämning av entrényckel och uthämtning 
av tag kommer att ske 1 april- 30 april 
(hos Sara och Joel), med fördel fredagar 
14-16, efter gudstjänsten den 26 april 
samt "sista chansen" onsdagen den 29 
april 13- 17. Vid tillfället tar du med dig 
100:- i pant kontant, som återfås vid åter-
lämnande av taggen.

Orsaken till att vi gör det här bytet:
Det är för många nycklar i omlopp, och sys-
temet är utom kontroll då man kan kopiera 
nycklar utan att be ”kyrkan” om lov. Många 

som idag behöver nycklar, kan inte få pga av 
brist på nycklar.

Vitsen med systemet är att i framtiden kunna 
ge fler tillträde och behörighet till de lokaler 
man behöver, samt att vi kan se vem som pas-
serar dörren och vilken tid. Passersystemet 
loggar alla ingångar och man kan se vem som 
senast lämnade huset vid t.ex ett inbrott eller 
då fönster lämnats uppställda.

Redan idag har dörrentrén försetts med ett 
nödvred, som det inte är meningen att du ska 
använda vid upplåsning och uppställning av 
dörren rör inte nödvredet! Det har redan gått 
sönder en gång sen installationen för en månad 
sen… Från den 4/5 kommer uppställning av 
dörren endast att kunna genomföras med tag, 
då nuvarande låskista försvinner.

Sara Enqvist

Nytt passersystem 4 maj
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Den 11-12 september är tanken att det 
ska hållas ett församlingsläger på Väg-
sjöfors Herrgård, norr om Torsby. Här 
kommer lite information men även tan-
kar och önskemål inför lägret.

Där livet levs som bäst 
Två församlingar har blivit en – Tingvalla-
kyrkans församling. Vi har funderat omkring 
vilka vi vill vara och vad vi kan göra. Vi har 
fattat beslut om sånt som församlingsordning 
och värdegrund. Vi har sålt en hel kyrka. Vi 
har flyttat ihop, burit och kånkat, sorterat och 
slängt. Vi håller på att forma vårt kyrkorum, 
ja hela kyrkobyggnaden. Vi är långt ifrån 
färdiga. 

Mitt i allt detta behöver vi göra något roligt 
och socialt ihop i församlingen! Och vi behöver 
åka ifrån vår kyrkvardag. Därför kom verk-
samhetsrådet med idén om församlingsläger 
till församlingsmötet, och församlingsmötet 

sa ”Ja”! För kanske vet vi alla innerst inne, att 
egentligen är det på läger vi ska vara. På läger 
levs livet som bäst. På läger kommer vi nära 
varandra när vi sover och äter under (nästan) 
ett och samma tak. När vi hjälps åt med mat-
lagning, disk och städning. Vi lär känna varan-
dra när vi delar liv, både praktiskt och i det vi 
berättar för varandra och pratar med varandra 
om. När vi leker med barnen, när barnen leker 
med varandra. Vi hoppas på ett läger med lek 
och skoj, samvaro och gemenskap, andakt och 
samtal. I allt detta kan lägret vara en oas där 
tron kan få växa, där vi får uppmuntra varandra 
och vara lite mer av det vi vill vara: ”Vi vill vara 
en god och stödjande gemenskap för ung och 
gammal i livets alla skeden och en öppen och 
välkomnande mötesplats.” läser vi i församling-
ens värdegrund. Så välkommen med! 

Anneli Sandberg 

Församlingsläger i höst
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Fakta om lägret
Tid: fredag 11/9 ca 18.00 – lördag 12/9 18.00 
För vem: Alla som vill följa med är välkomna; såväl försam-
lingsmedlemmar som övriga intresserade.
Logi: det finns rum med olika standard: småstugor med fyra 
bäddar /rum, vandrarhemsboende i flerbäddsrum, och rum 
med hotellstandard. Priset för rummen varierar, men vi betalar 
bara halva ordinarie priset för det rum vi väljer. Man kan hyra 
sängkläder eller ta med sig egna. 
Mat: Vi planerar att hjälpas åt med matlagning, fika, städning 
och annat. Troligen delar vi in oss i grupper. Vi återkommer 
med ytterligare information

Ulf Lind
Jag skulle vilja att man utnyttjade de möjligheter till friluftsliv 
som finns runt Herrgårn, eller varför inte förlägga aktiviteter 
till Ladtjärn, exempelvis utomhusmatlagning. Att paddla 
kanot är ett annat alternativ. 

Magdalena Persson
Jag önskar att det ska finnas möjlighet att vara ute i naturen 
- kanske plocka bär och att det ska vara ett program för alla 
åldrar.

Sedan tycker jag att det vore skönt om det kunde vara en 
mobilfri helg

Jag skulle även gärna avsluta med gudstjänst på plats.

Rosita Enqvist
Jag skulle önska att det var blandade grupper så att man lär 
känna varandra bättre. Det är också viktigt att det finns något 
för alla. Jag skulle tycka det vore intressant att diskutera hur 
vi arbetar med mångfaldsfrågor i församlingen.

Vilka önskemål har du inför  
församlingslägret?
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Under trettonhelgen var Tingvallakyrkan 
värd för en 5-dagars repetitionsträff för 
"Swedish Youth Wind Orchestra", en ung-
domsorkester inom Svenska Missionskyr-
kans Musikkårer. 

Medlemmar i den här orkestern "ska kunna 
musicera på en hög nivå, och ta ansvar för sitt eget 
musicerande såväl som för orkestern som helhet". 
Syftet med orkestern är att medlemmarna skall 
ges möjlighet att utveckla såväl sin musikalitet 
som sin tro.

I Karlstad har vi åtminstone två personer som 
platsar i det här gänget, eftersom "våra egna" Astrid 
och Edvard Thörnros är med i orkestern.

Astrid har varit med i 2 år och Edvard sedan i 
höstas. Båda två tycker om det här konceptet med 
koncentrerade repetitionsträffar tre gånger om året. 

Alla är seriösa 
och man satsar 

hårt, 6-7 timmar om dagen vid de här tillfällena. 
Samtidigt är det en fin kamratskap mellan med-
lemmarna och man ser fram emot att träffas varje 
gång. Som så ofta i sådana här sammanhang finns 
en eldsjäl som gör att det fungerar så bra som det 
gör, och i detta fall heter eldsjälen Leif Pettersson. 
Leif är chefsdirigent och musikcoach av stora 
mått. Han ser till att man utvecklas både som 
instrumentalist och som musiker i allmänhet. Det 
ges t.ex möjlighet att prova på både solospelning 
och dirigering. 

Orkestern gladde gudstjänstbesökarna med sin 
musik den 4 Januari.

Text & foto : Sven Wedemalm

Fullt 
blås i TK

Astrid Thörnros Edvard ThörnrosLeif Pettersson
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Musikkåren har nytt 
namn!
På Betlehemskyrkans Musikkårs årmöte den 9 
Mars beslutades det att musikkåren byter namn 
till Tingvallakyrkans Musikkår.

Det har funderats en hel del på detta sedan vi bilda-
des, men ännu har inga större förändringar kunnat 
genomföras. Inglasning av entrén är visserligen på 
gång och vi har beslutat att ta bort ljudbåset för att 
skapa större volym i kyrksalen.  En grupp har också 
funderat på utsmyckning och möblering. Men 
för att komma igång på allvar måste kommunen 
besiktiga vår fastighet för att klargöra om sprickor 
i kyrkan har bildats på grund av gatuarbetena el-
ler om de har funnits tidigare. Besiktningen har 
skett när denna tidning distribueras men vi vet 
inte vilka konsekvenser den får. Efter genomgång 
av de förslag som kom fram under förra vårens 
möten om lokalerna föreslog styrelsen att tillsätta 
en arbetsgrupp för renovering och förnyelse av 
hela kyrkobyggnaden. Årsmötet beslutade att utse 
Gunnel Berdén, Hans Kumlin, Sven Wedemalm 
och Ing-Marie Arkbro som ledamöter i denna 

arbetsgrupp.  Målet är att arbetena genomförs 
under en treårsperiod och inom en ekonomisk ram 
på ca 12 miljoner kronor (inkl moms). Arbetena 
ska innefatta målning av kyrkolokalen, förbättring 
av ljuset, förändring av podiet, skapande av ett 
samlingsrum på bakre läktaren, läggning av ett 
enhetligt golv, förnyelse av kök mm. 

Vi måste också analysera kostnaderna för dessa 
ombyggnadsförslag och jämföra dem med kost-
naderna för att genomföra en förenklad version 
av den s k ”flexikyrkan” som innefattar delning av 
kyrksalen med ett golvbjälklag. 

Arbetena i kyrksalen bör göras sommartid då 
kyrkan ändå är stängd vilket medför att genomför-
andet måste göras i etapper under flera år.

Lars Furuholm

Renovering och ombyggnad av 
Tingvallakyrkans lokaler

Vårkonsert
Den 18 april, 17:00 bjuder Tingvallakyrkans Mu-
sikkår  in till vårkonserten "Vår konsert" under 
ledning av Hanna Lindh. Ett varierat program, där 
instrumentsektionerna kommer att visa framföt-
terna, utlovas.

Välkommen (åter)  
Cristina!
Från 1 mars är Cristina Hellholm anställd som 
husmor på 50%. Hon har tidigare arbetat hos 
oss, med lite andra arbetstider. Nu finns Cristina 
på plats tisdag, onsdag och torsdag i cafét, och ser 
till att vi får paj- och soppluncher.

Även minnesstunder vid begravning ingår i 
hennes arbetsuppgifter. Vi hälsar Cristina varmt 
välkommen in i jobbet!

Styrelsen

Nya medlemmar i vecko-
grupperna
Julia Kihlström veckogrupp 12
Anna Lisa Persson veckogrupp 7
Erik Hagström veckogrupp 14
Britt Marie Rylander veckogrupp 14
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Vision = uppenbarelse, framtidssyn.

Jag har inte haft någon uppenbarelse 
just nu men några funderingar om 
församlingens närmaste framtid har 
ändå dykt upp. 
Inledningsvis vill jag redovisa en viss oro för hur 
församlingens demokratiska modell fungerar när 
endast 60 medlemmar deltog på årsmötet. De som 
nu valts har blivit valda av en minoritet av försam-
lingens medlemmar - ca 15 % av församlingens 
medlemmar.  Det känns inte tillfredställande!

Tingvallakyrkans församling är nu inne på sitt 
tredje verksamhetsår och vi jobbar fortfarande med 
att utveckla den. Att sammanföra två kulturer kan 
ta lång tid även om de har en gemensam grund. 
Vi har fastställt församlingsordning, stadgar och 
värdegrund. Vi har beslutat om en ny bemannings-
plan och jobbar med rekrytering av ungdomspastor 
och församlingsmusiker. Men vi behöver stärka 
känslan av gemenskap ytterligare genom några 
viktiga åtgärder. 

En sådan aktivitet är församlingshelgen på 
Vägsjöfors herrgård 11-12 september. Programmet 
är inte klart, men vi kan förvänta oss ett mycket 
trevligt dygn med samvaro, god mat, gemenskap 
och frisk luft. Ta chansen att lära känna varandra 
under gemytliga former i denna fina nordvärm-
ländska miljö!

Vi ska förnya lokalerna så att de upplevs som ge-
mensamma för hela församlingen. Vi behöver också 
förnya köket och förbättra våra studielokaler så att 
de blir lättarbetade och attraktiva både för våra egna 
verksamheter och för uthyrning. Behovet av reno-
vering av kyrkan, både utvändigt och invändigt, 
är stort eftersom det finns diverse ålderskrämpor i 
form av sprickor och missfärgning.

En viktig fråga är att fastställa organisations-
strukturen så att de olika råden och grupperna kan 
känna sig bekväma i sina roller. Det är nödvändigt 
att församlingens olika verkställande delar känner 

sig trygga i såväl sina uppgifter och mandat, som 
när frågor ska lyftas till styrelse eller församlings-
möte. Ett förslag redovisades på årsmötet inför 
beslut under våren.

Vi vill också fortsätta att arbeta med diakonala 
frågor som inte bara omfattar besök hos gamla och 
sjuka, utan också de verksamheter som innefattas 
i begreppet ”öppen kyrka”. Det gäller t ex kafé, 
olika träffar, invandrarverksamheten, hemlösa och 
olika musikgrupper. Alla dessa verksamheter kräver 
frivilliga krafter. Eftersom medelåldern bland med-
lemmarna är mycket hög måste vi inrätta oss efter 
det faktum att behovet av diakoni ökar samtidigt 
som orken minskar. Många känner sig överhopade 
av frivilligarbetena och måste få trappa ner utan 
skuldkänslor. Yngre förmågor behövs för att ersätta 
de som inte längre orkar. Våra verksamheter måste 
dessutom vara flexibla så att vi anpassar dem till 
verkligheten och inte nöter ut oss.  

Församlingens ekonomi är fortsatt mycket stabil, 
men eftersom vi inte vill använda alla pengarna till 
byggnader behöver vi skjuta till mer pengar för att 
dessa byggnadsarbeten ska kunna genomföras. En 
enkel åtgärd är att varje medlem överför kyrkoav-
giften till vår församling. Idag har endast ca 120 
medlemmar gjort det. En fördubbling vore rimlig. 
En annan åtgärd som styrelsen planerar är att starta 
en insamling för detta omfattande projekt.

Detta ger sken av att vi mest 
ägnar oss åt en massa värdsliga 
bestyr.  Men det finns alltid en 
andlig dimension bakom allt 
vi gör så glöm inte att
allt vi gör, gör vi för 
Herren!

Lars Furuholm

Ordförandes visioner  
för de kommande åren
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Situationen i Rumänien och Bulgarien
Många av de EU-migranter som vi möter på gator 
och torg är romer från Rumänien eller Bulgarien. 
Det finns ca 6 miljoner romer inom EU och en 
stor del av dem finns i Rumänien och Bulgarien, 
där de lever i ett stort utanförskap, utgör samhäl-
lets mest diskriminerade och marginaliserade 
grupp, individer som inte ens i sitt eget hemland 
har grundläggande medborgerliga rättigheter. För 
dessa människor är tiggeriet ett desperat försök att 
försörja sig själva och de familjer som ofta är kvar i 
hemlandet och lever under existesminimum.

Situationen i dessa länder måste förändras!
Utbildningsnivån inom den romska minoriteten 

i Rumäninen och Bulgarien är låg. En del barn 
börjar inte i skolan överhuvudtaget och andra 
hoppar av den i förtid. Dessutom finns det många 
vuxna analfabeter. Avsaknaden av utbildning el-
ler bristfällig sådan gör det svårare att etablera sig 
på arbetsmarknaden, att förstå sina rättigheter 
och skyldigheter. För många romska familjer är 
de olika ekonomiska hinder, som kostnader för 
undervisningsmaterial och skoluniform innebär, 
oöverstigliga. Familjen är tvungen att priorietera 
den dagliga överlevnaden och har helt enkelt in råd 
att låta barnen eller alla barn gå i skolan. Många 
saknar sjukförsäkring och inte heller råd till sjuk- 
och hälsovård.

Ge stöd till sociala projekt i Rumänien 
och Bulgarien
För att lösa romernas situation i hemlandet krävs 
ett brett samarbete. Det kommer att ta lång tid och 
stora insatser. Vi kan stötta romer under den tid de 
finns i Sverige och det är bra, men än mer ange-
läget är det att hitta sätt att påverka och förändra 
situationen för romer i sitt hemland.

Equmeniakyrkan har besökt projektet ”Rut”, i 
Bukarest, som drivs av Baptistunionen i Rumänien. 
Rut-projektet omfattar grundskola för romska 
barn, vuxenutbildning, praktisk utbildning för 

vuxna, rådgivning, hälso-och hygien-program 
med mera. Det finns ytterligare två projekt, på 
andra platser, via European Christian Mission som 
Equmeniakyrkan har kontakt med. I Livizile, en 
mycket fattig region, arbetar man framför allt för 
barn, genom att hjälpa dem med skolgången och 
skapa förutsättningar för en bättre framtid. I Sibiu 
arbetar man gentemot familjer som har barn med 
utvecklingsstörning.

I Sofia, Bulgarien, finns ett liknande projekt som 
bedrivs av Baptistunionen i Bulgarien. Socialt stöd, 
undervisning för barn och vuxna, fritidsverksam-
het för barn, föräldrarådgivning med mera. Detta 
arbete har pågått under många år men lokalerna 
är slitna och för små och därför har ett nytt center 
byggts upp för att kunna utveckla arbetet. Till detta 
nya center behövs stöd för uppbyggnad och fortsatt 
socialt arbete för romska barn och familjer.

För församlingar och enskilda i Sverige som vill 
ge stöd direkt till romer i Rumänien och Bulgarien 
rekommenderar Equmeniakyrkan ovan nämnda 
projekt.

Ge en gåva till projekt i Rumänien ge-
nom Equmeniakyrkans 90-konto

pg 90 03 28-6 eller bg 900-3286
Märk inbetalningen Rumänien/Bulgarien 

47700

På Equmeniakyrkans hemsida finns en projket-
beskrivning och bilder från Sociala centret i Sofia, 
Bulgarien.

För frågor och ytterligar information kontakta

Inga.johansson@equmeniakyrkan.se eller

gerard.willemsen@equmeniakyrkan.se

Fotnot: Texten är hämtad från www.equmenia-
kyrkan.se

Projekt för stöd till romer i Rumänien 
och Bulgarien
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Scout För dig som är 8-15 år. Tisdagar 18:15 i Ma-
riebergsskogen/Tingvallakyrkan 

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

Barnens stund under gudstjänsten bar-
nens aktivitet på gudstjänsttid. Söndagar 11:00

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

Baby/småbarnsrytmik Onsdag 11:15-
12:00

Volleyboll i Tingvallagymnasiets gymnastiksal 
söndagar kl 19:00-21:00. Kontakt: Daniel Arkbro

Innebandy i Tingvallagymnasiets idrottshall 
fredagar kl.20.00-22.00. Kontakt: Daniel Arkbro

Varje
Vecka

Scoutläger på Ladtjärnstorp 13-17Juni för årskus 
2 och uppåt 

Tonårslägeret ENTER på Vägsjöfors 22-26 juni  
Tema Mej Dej&Världen

Kristendomsskola på Sjövik 22 juni -4 juli för 
dom barn som gått ut sjuan
För mer info kontakta equmenia Karlstad

Hans Arkbro 070/5735328  eller 
Jovita Häggmyr på expedition 054/2244483

Ett bidrag som du som församlingsmedlem kan 
göra är att ta med alla barn, ungdomar och ledare 
som åker på läger i dina förböner.

Hans Arkbro

Nu är det definitivt 2015 för nu har Equme-
nia Karlstad haft sitt årsmöte. Lördagen den 
7 februari samlades 11 personer i Tingvalla-
kyrkan. Budgeten fastställdes och styrelsen 
utsågs. I halvtidspausen bjöds det på fantastisk 
hemmagjord pizza till de ca 10 närvarande. 
Det blev inga sprakande debatter men en del 
frågetecken rätades ut och beslut blev fattade. 
Mötet valde Hans Arkbro till ordförande och 
Regina Lind till kassör. 

Positivt att notera är bl.a. att antalet scout-
ledare ökat och att en konfirmationsgrupp 

startats upp under hösten. Ombud inför 
Equmenias riksstämma i Tierp delegerades 
till styrelsen att utse, så om du är intresserade 
så sök kontakt med någon av styrelsemedlem-
marna. Årsmötet uttryckte längtan över en 
anställd till barn och ungdomsarbetet.

Nu laddar vi med på med energi inför året 
och ber om Guds välsignelse för Equmenia 
Karlstad även 2015. 

Johannes Arkbro

Referat från årsmötet för Equmenia Karlstad 2015

TORNADO? Läs på sista sidan!
Sommarens läger



 11

Vilken värld!
Vissa människor säger att världen inte är en 
plats att leva i medan andra säger att det är en 
bra plats. Andra använder uttrycket ”komplex 
värld” för att beskriva vad världen handlar om. 
Emellertid är min fråga; Vad tycker du världen 
handlar om? Vissa av dessa svar beror helt 
enkelt på den situation en individ befinner sig 
i. Har du låtit din livssituation bestämma ditt 
sätt att tolka världen?

I Bibelns Första Mosebok 1:31 kan man läsa att 
efter Gud hade skapat allt i världen, människan 
inräknad, sa han att ”Allt var gott”. Hur kan 
det goda som Gud skapat bli en hjärtekrossare 
för den av Gud underbart skapade människan? 
Psalm 139 vers 14. Jag känner att vissa saker 
händer människor för att vi inte behandlar 
varandra på det sätt vi behandlar oss själva. 
Detta skapar spänningar mellan människor och 
t o m mellan nationer. Vi som kristna borde 
ha en bra insikt om vad världen handlar om, 
för Gud informerade oss noggrant i sitt ord 
(Bibeln) vad livet i världen handlar om (en 
underbar plats). Vi behöver vara ljus. Det är 
att göra det skriften säger, så att människorna 
kan se Gud i oss genom våra handlingar. Gör 
dina handlingar att Gud reflekteras i dig? Hur-
somhelst har vissa av dagens kyrkor beslutat 
att kompromissa det skriften säger genom 
att omfamna vad världen anser vara det rätta. 
Bibelverser har blivit misstolkade och folk har 
avletts från Guds löften. Vi behöver Guds nåd 
så hans vilja kan ske i våra liv.

Barn är en Guds gåva och när dessa barn växer 
behöver de vägledning från sina föräldrar, inte 
för att barnen är deras utan för att det är en 
anvisning från Gud. Föräldrarna vägleder sina 

barn så att de utvecklas på ett sätt att de inte 
avviker från Guds väg när de blir äldre. Ord-
språksboken 22:6. Barn bör följa och lyda sina 
föräldrar i Kristus för detta är det rätta. Det 
finns ett löfte om ett långt liv för den som är 
hörsam till Gud. Efesierbrevet 6:1-3 Så smaka 
på Gud och se att han är god.

Jag kan inte avsluta detta utan att prata om de 
äldre. Jag ser dem som en välsignelse för oss 
och speciellt för mig. Varje söndagmorgon då 
jag förbereder mig för att gå till kyrkan kän-
ner jag mig allt mer begeistrad. I de äldre ser 
jag min framlidne mormor och det påminner 
mig om all den visdom Gud har anförtrott de 
äldre. Något som den yngre generationen be-
höver ta till sig för att världen ska bli en bättre 
plats för oss.

Emellertid behöver vi förstå att det finns tider 
i livet när du pratar med Gud i bön, och när 
du har sagt allt du vill säga behöver du vänta 
och lyssna på hans gensvar. Vi behöver vara 
tålmodiga inför Herren. Det är därför vi har 
tysta stunder när vi ber, 
det är tid för att lyssna. 
Om du tror kommer 
Gud tala till dig.

Till alla äldre; jag är 
stolt över er och ni är 
helt enkelt bäst.

Ngala Godlove N.

(översättning från engelska Daniel Fröding)
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Tingvallakyrkan
April

18 lördag
17:00 Musikkårens vårkonsert - 
Vår konsert. Se mer i notis!

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

11:00 GUDSTJÄNST. "Den 
gode herden" Jovita Häggmyr, 
sång av Kalle och Desirée Kjell-
berg. Kyrkfika

13:00-15:00 Internationell 
utblick. Ngala Godlove berättar 
om projekt

23 torsdag
18:30 Födelsedagsfirande för dig 
som fyller år i april. Värd: Jenny 
Walan. Anmälan senast 17 april 
till exp, 15 38 80.

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

11:00 GUDSTJÄNST. "Vägen 
till livet" Anneli Sandberg, Stina 
Wesslund, Inger Olsson. offerdag 
för mission i Sverige Kyrkfika

28 tisdag
14:00 Tisdagsträffen. " De fat-
tigas Jesus" Lennart Strandlund

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

11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST. "Guds kind" Jenny 
Walan. Musik av Börje Wenner-
svärd. Kyrkfika.

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

11:00 GUDSTJÄNST. Frans 
Wingård. Musikkåren. Kyrkfika

12 tisdag
14:00 Tisdagsträffen. Musik 
med Hans Bergström & Lennart 
Axelsson

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

11:00 GUDSTJÄNST. "Förvän-
tan" Anneli Sandberg. Kyrkfika

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

11:00 GUDSTJÄNST. Konfir-
mationshögtid. Konfirmanderna, 
Daniel Arkbro, Amanda Lämås, 
Jovita Häggmyr, Anneli Sand-
berg. Kyrkfika

26 tisdag
14:00 Tisdagsträffen "Diakonin i 
Tingvallakyrkan" Jovita Häggmyr

28 torsdag
18:30 Födelsedagsfirande för dig 
som fyller år i maj Värd: Jovita 
Häggmyr. Anmälan senast 22 
maj till exp, 15 38 80.

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

11:00 GUDSTJÄNST. Jovita 
Häggmyr, Jenny Walan. Bibelut-
delning till barn som fyllt 8 år. 
Kyrkfika. Församlingsmöte vid 
behov.

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

11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST. Kyrkfika

14 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. Kyrkfika

21 söndag
18:00 Sommargudstjänst

Vårkonserter
Det bubblar av musik i vår kyrka. 
Inte bara kring jul. Våren är också 
musikens tid. Se efter affischer i 
kyrkan inför kommande musika-
liska händelser:

18 april Tingvallakyrkans 
Musikkårs årliga vårkonsert 
25 april Kören Da Capo 
sjunger in våren 
 3 maj Klusterverket och 
Göran Samuelsson
13 maj vår "husensemble" 
Cave Musica håller en välgö-
renhetskonsert
20 maj Kullturskolans elever 
har vårkonsert



 13

Tingvallakyrkan
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
Gudstjänst kl 11
Aktivitet för barn under gudstjän-
sttid.
Volleyboll kl 19-21

Varje
Vecka

Veckogrupper
v 16 13-19 april: Grupp 4
v 17 20-26 april: Grupp 5
v 18 27 apr-3 maj: Grupp 6
v 19 4-10 maj: Grupp 7
v 20 11-17 maj: Grupp 8
v 21 18-24 maj: Grupp 9
v 22 25-31 maj: Grupp 10
v 23 1-7 juni: Grupp 11
v 24 8-14 juni: Grupp 12
v 25 15-21 juni: Grupp 13

Nationella insam-
lingen - om mission i 
Sverige
Nu kraftsamlar vi i Equmenia-
kyrkan för missionsarbetet i Sve-
rige.Vi vill inspirera församlingar 
att växa så att nya kan slå rot.

Vi vill vara en röst för de 
som inte har någon och göra 
det möjligt för sjukhus- och 
studentpastorer, flykting- och 
invandrarprojekt att fungera.

Bidraget till insamlingen kan 
med fördel ges i gudstjänsten den 
26 april eller på pg 90 03 28-6. 

Sommarpastor
Den här sommaren kommer 
Frans Wingård att vara som-
marpastor i Tingvallakyrkans 
församling. Frans har tidigare 
arbetat i ett ungdomsprojekt i 
Karlstads Missionsförsamling, 
varit volontär i Taizé och nu lä-
ser han till pastor på Teologiska 
Högskolan i Stockholm. Frans 
jobbar under veckorna 26 – 32. 
Dessutom kommer han att pre-
dika i gudstjänsten den 10 maj. 
Varmt välkommen!

Styrelsen

Nu är det dags!
Många gör det – en frivilliginsats. 
Är det din tur nu? Cafét i vår 
kyrka behöver fler personer som 
är villiga att regelbundet hjälpa 
till antingen på lunchdagarna 
onsdag och torsdag eller de van-
liga cafédagarna. Du får förutom 
kaffe och lunch också möta trev-
liga cafégäster och frivilliga. Din 
insats bidrar till en öppen kyrka! 
Hör av dig till husmor Cristina 
Hellholm, tel 054 224 44 86.

Tack för Vintervärme!
Vintervärme, det ekumeniska nät-
verket för att ge tak över huvudet 
åt hemlösa under vintern, är nu 
slut och ska utvärderas. Varmt 
tack till alla som har ställt upp 
med tid, tepåsar, smörgåsar, soppa 
och annat! (Se på annan plats i 
tidningen om Equmeniakyrkans 
projekt för att förbättra situatio-
nen i Rumänien på längre sikt.)

Anneli Sandberg

Storstädning 8-9 maj
Det kommer att behövas våra 
gemensamma krafter då vi 
genomför en storstädning av 
kyrkan den 8-9 maj. Detta 
har skjutits upp en tid, så 
nu är det dags! Ombyggna-
tionerna på Östra Torgga-
tan och Herrgårdsgatan har 
byggt på fönstrens dammlager, 
så ställ framförallt in er på 
fönsterputsning. Vi kommer 
att ha många trappstegar i 
beredskap. Men även andra, 
mindre tunga arbetsuppgifter 
finns. Listor kommer att fin-
nas med uppgifter från vilken 
man bockar av uppgifter när 
de är gjorda. Det kommer att 
finnas förtäring dessa dagar i 
forma av enkel lunch samt fika 
och frukt så man orkar städa 
mycket. Välkomna att arbeta 
tillsammans i vår kyrka!
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Insamlingsresultat

Församlingsboken
Ny medlem

Iréne Hoseason, Fågelsångsvä-
gen 4, 652 30 Karlstad, 0733 
266 018 .  Veckogrupp 12

Till Vila
Ruth Torpman född 4 juni 
1927 avled 28 januari 2015. 

Begravningen ägde rum i Kor-
sets kapell 27 februari. Offici-
ant var Anneli Sandberg

Ulla Widéll född 28 april 1924 

avled 8 februari 2015.

Begravningen ägde rum i Ting-
vallakyrkan 27 februari. Offici-
ant var Lars Widéll

Rune Malmestig född 24 janua-
ri 1923 avled 23 mars 2015.

Begravningen ägde rum i Ting-
vallakyrkan 10 april. Officiant 
var Anneli Sandberg

Utflyttade
Frida och Jonas Lindberg till 

Skårekyrkan

Gunvor Nilsson till Immanu-
elskyrkan, Jönköping

Annika Lettenström till Lövnä-
skyrkan, Hammarö

Insamlingarna till vår församling är efter två 
månader ca 20 000 kr under vår budget. Jag 
har kunnat notera att både kyrkoavgifter och 
missionsgåvan via Equmeniakyrkan minskat 

jämfört med föregående år. Jag ber er fortsatt 
tänka på församlingens behov av resurser för 
vårt arbete.

Björn Olsson/kassör

Hälsning från kassören



 15

Tingvallakyrkans
församling

TINGVALLAKYRKAN
Adress: Ö:a Torggatan 18
652 24 Karlstad
Öppettider exp mån-fre 10-15
Besökstid tis & tors 10-12
Telefon:  054-15 38 80 (vx) 
E-post: info@kyrkanicentrum.se
Hemsida: www.tingvallakyrkan.se
Pastor och församlingsföre-
ståndare 75%/universitetet 
25%
Anneli Sandberg 054-22 444 81 
anneli.sandberg@kyrkanicentrum.
se
Pastor 25%/universitetet 25%
Jenny Walan 054-22 444 82
  jenny@kyrkanicentrum.se
Kanslist och vaktmästare 
100%
Sara Enqvist 054-22 444 84

sara@kyrkanicentrum.se
Förskollärare 50%
Lena Josefsson 054-22 444 85
  lena@kyrkanicentrum.se
Diakon 100%
Jovita Häggmyr 054-22 444 83

jovita@kyrkanicentrum.se
Husmor 50%
Cristina Hellholm  054-22 444 87 

 
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

Från styrelsen i korthet
Styrelsen har under den 
senaste tiden arbetat med 
rekryteringen av ungdoms-
pastor/diakon. Det verkar 
vara ett svårlöst problem 
eftersom det råder brist på 
sådana. Vi försöker därför 
att parallellt söka efter 
en ungdomspraktikant 
om huvudspåret inte blir 
framgångsrikt. Rekrytering 
till en musiktjänst pågår 
också.
Under förberedelserna till 
årsmötet arbetade styrelsen 
med en policy för place-
ring av ekonomiska medel. 
Denna godkändes av års-
mötet och sätts nu i sjön 
av ekonomirådet. 

En tredje arbetsuppgift har 
varit att lämna förslag till 
en organisationsplan. Den-
na redovisades i årsmötet 
och kommer att diskuteras 
och beslutas i kommande 
församlingsmöte.
Styrelsen ägnade en stor 
del av en lördag i februari 
till att diskutera uppdraget 
till den grupp som års-
mötet utsåg till att arbeta 
med kyrkans renovering 
och ombyggnad. Det var 
en intressant och givande 
vandring runt i kyrkans 
olika utrymmen som gav 
oss nya idéer och tankar 
för framtiden.

Lars Furuholm

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 nå-
gon i redaktionen eller e-posta till: 
motesplatsen@tingvallakyrkan.se

Nästa manusstopp är 20 maj. 
Prenumeration 100:-/år, betalas in på pg 37 24 30-9, 
glöm ej ange "prenumeration mötesplatsen" samt 
avsändare.



Posttidning B

Begravningsbyrån
Roland Andersson AB
Älvgatan 11, Karlstad,  

054-10 10 01

Nästa nummer av 
Mötesplatsen  

utkommer i mitten av 
juni.   

Manusstopp  är 
20 maj.

Tel. 054-22 14 30

 

På fredagskvällar samlas ett 
gäng tonåringar i Tingvalla-
kyrkan. Vi börjar kl.18:00 
men det droppar in tonåringar 
ett par minuter efter 6 också. 
Känslan är positiv några är 
kompisar, några är klasskam-
rater men ändå umgås alla 
med varandra. Vi ledare försö-
ker ha ett så blandat program 
innehåll som möjligt det är allt 
från tröjtryck, bullbak, spel-
kväll och så förstås popcorn-
kväll!! Vi har alltid en andakt 
av något slag ibland längre, 
ibland kortare. Goa stunder 
under fredagskvällarna är när 
någon av tjejerna eller killarna 
sätter sig ner kanske spelar 
lite på gitarren eller provar 
något av alla våra pianon el-

ler hänger med sina kompisar 
och bara är tillsammans. En 
populär spontan lek är norsk 
kurragömma en gömmer sig, 
alla andra letar och gömmer 
sig på samma ställe tills det 
bara är en kvar som letar, kul 
eller hur.  Vi fyra som är ledare 
försöker ge det vi kan av vår 
livserfarenhet och syn på livet 
och vår tro. Det här är lite av 
det som händer en fredagkväll 
i Tingvalla kyrkan. Å så var det 
de här med 

TORNADO= Träffa Oli-
ka Roliga Nya Ansikten Du 
Också

Hälsning Hans Arkbro en av 
fyra ledare i tonår.

En kväll på tonår: TORNADO


