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En tidning från Tingvallakyrkan

Privjet!
Lovsångens betydelse i församlingen
Guds dårskap

Föreståndartankar

Luk 10:23-37
Låt oss göra det riktigt tydligt med en gång.
Vår nästa är den vi möter, den som kommer
i vår väg. Någon som behöver vår hjälp. Inte
nödvändigtvis någon vi känner, eller någon vi
känner för.
Och det är väl här det blir svårt. Visst är empati
– ”jag känner din smärta” - något som ingår
i vanlig mänsklig utrustning. Att känna den
andres lidande driver oss att försöka hjälpa.
Men det finns ett problem. Empati tenderar att
vara partisk. Graden av hur mycket nästankärlek vi känner hänger på vem vi möter. Enligt
hjärnforskare och psykologer har vi en benägenhet att känna mer med de som är lika oss,
som speglar oss själva. Vi känner mer empati
med någon vi kan identifiera oss med.
Personer som har fientliga åsikter mot andra
grupper, t ex med annan hudfärg, religion
eller sexuell läggning, känner förstås empati med den egna gruppen. Den smärta som man
upplever tillfogas den egna gruppen känner
man starkt med, och vänder sig med hjälp av
fördomar och snedvridna ”fakta”, mot de som
påstås orsaka smärtan.
Så riskerar empatin för de egna bli en källa för
känslan av hot från ”de andra”. Det är ”vi mot
dom”. ”De” orsakar ”vår” smärta. Det blir till
en paradox: kärleken till de egna orsakar hat
mot andra.
Adventstiden kommer till oss med hoppet att
Guds rike är nära. I jultid berättar vi om Gud
som blir människa, en av oss. Och så fortsätter det. Gudsriket är universellt, här finns
inte man eller kvinna, jude eller grek, vi eller
dom. Här finns bara människor. För mig blir
berättelsen om den barmhärtige samariern
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liksom sinnebilden för
det gränsöverskridande
Gudsriket. För här är det ”den andre”, samariern, som går över gränsen för ”vi och dom”.
Den främmande kommer till oss. Och han låter
inte smärtan över hur ”de andra” behandlar
hans grupp förlama honom, han handlar ändå.
Barmhärtigt.
Vi som församling och enskilda ställs nästan
dagligen inför möten med ”den andre”, ”vår
nästa”, människor som är i behov av hjälp. Vi
hamnar i ovana och kanske obekväma situationer. Vi vet inte vad som är rätt att göra, vad som
hjälper, på riktigt. Vi är rädda att bli lurade, och
den som har blivit lurad har lätt att dra in sin
empati. Och hjärnforskarna säger också, att vi
inte klarar av att känna empati med för många
människor i taget. Men om vi tar vår tro på
allvar, riktar vi ändå blicken mot den barmhärtige samariern, ledstjärna i kärleken som
går mot strömmen, som sträcker sig bortom
den egna gruppen.
I ljuset av stjärnan kan vi kämpa vidare. Med
att vår empati sviktar ibland. Med att vi ibland
känner för mycket. Vi får samtala med varandra
om gränsdragningen mellan vad vi kan göra
och vad vi inte kan göra. Kärleken till nästan
är inte helt synonym med empati. Den måste
få vägledas av mer än så. Av vilken individ jag
faktiskt möter, bortom mina föreställningar och
fördomar. Av vem jag själv är, vad jag förmår.
Att ”älska sin nästa som sig själv” betyder inte
att jag måste vara supermänniska kapabel att
älska andra som jag älskar mig själv. Men det
betyder att min nästa, oavsett bakgrund eller
mina känslor, är exakt lika värdig kärleken som
jag själv.
Anneli Sandberg

I detta nummer av

Mötesplatsen

Ett nummer med mycket om den kommande
julen med julkonserter, annandagshögtid och en
hel del annat.
Men ni får också följa med Ing-Marie och
Hanna Arkbro till Barmhärtighetssystern Vera i
Vitryssland, dela tankar om lovsångens betydelse

och trons mysterium. Som alltid finner ni mycket
information om allt som sker och kommer ske i
Tingvallakyrkan.
God jul och ett välsignat nytt år önskar
Redaktionsgruppen

TÄND ETT LJUS
Equmeniakyrkans insamling till det internationella arbetet har också i år temat Tänd ett ljus och
börjar den 1 advent och håller på fram till den 31
januari. Vi uppmärksammar traditionsenligt denna
insamling särskilt på Annandagens gudstjänst, 26
december, som vi också firar tillsammans med våra
grannförsamlingar i Equmeniakyrkan. Medverkar
gör Tingvallakyrkans musikkår m fl. Predikar gör
Mariam Ghaly, diakon i Täby och Högdalen. Läs
mer i notisen på s 13.

Julkonsert 12 dec
Musikkårens traditionella julkonsert går av stapeln
den 12 december kl 18:00.
Gäster, stipendieutdelning och glöggmingel.
Välkommen att fira in julen med musik!

Julkonsert för Julänglarna 19 dec
Gospel Groove Company
har återigen julkonsert till
förmån för Julänglarnas arbete för fattiga barnfamiljer
i Karlstad med omnejd. kl
18. 19/12 i Tingvallakyrkan.
Likt tidigare år kommer
konserten vara kostnadsfri,
men med möjlighet att lämna pengagåvor, julklappar samt köpa gåvokort i olika valörer.

Dessa gåvokort finns att köpa i cafét fram till det
stänger inför jul.
Korten levereras av Julänglarna och är utformade
som ett lite större "vykort" med ett tack på och en
rad för att skriva in summan man skänkt.
Ett gott alternativ till julklapp för den som redan
har allt =)
Joel Holmqvist
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Paul Lundh med barn på barnhemmet.

Privjet! Hej!
Här kommer en liten inblick från min och
Hannas resa till Vitryssland 23-27 oktober
2015. Resan skedde med flyg från Arlanda till
Minsk tillsammans med Ann-Britt och Paul
Lundh samt Alice Kunosson (Hannas kusin).
Tack vare min svåger Paul fick vi förmånen att
besöka olika hjälpprojekt för utsatta människor
som Equmeniakyrkan, enskilda församlingar och
privatpersoner stöttar. År 1986 hände Tjernobylkatastrofen i Ukraina, men radioaktiva ämnen
spreds i stor ursträckning i Vitryssland och framförallt i Gomelområdet. Det var inledningen på
Baptistsamfundets samarbete mellan Sverige och
Vitryssland. Med början år 1993 har det varje
sommar kommit grupper av barn från de Tjernobyldrabbade områdena till olika lägergårdar i
Sverige bland annat Arnäsgården i Deje, för att få
nyttig mat och frisk luft.

Alkoholrehab, lägergård och servicehus
Parallellt har olika församlingar i Sverige stöttat
olika projekt i Vitryssland. Paul deltar i Equmeniakyrkans Eurasiengrupp, där även Vitryssland
ingår. I Vitryssland stödjer församlingar knutna
till Equmeniakyrkan bl.a. Alkoholrehabilitering i
Minsk, barmhärtighetssystrar på flertalet platser i
Vitryssland och Baptistunionens lägergård i Kobrin. Lägergårdens senaste ekonomiska bidrag från
Sverige blev fina hygienutrymmen som
kommer väl till pass
när de samlar upp till
200 barn samtidigt.
Under sommaren
2015 har 1100 barn
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fått möjlighet att vara på läger där, otroligt! På
lägergårdområdet finns dessutom en vårdcentral
och ett servicehus där alla anställda är kristna. Vårdcentralen har lokalbefolkningen tillgång till vilket
”bygger broar” och alla barn som är på läger får ett
läkarbesök och ett tandläkarbesök. Servicehuset är
unikt i sitt slag i Vitryssland och de boende betalar
efter förmåga. Hjälpmedel som rullstolar, rollatorer
m.m. har Tyskland skänkt och som arbetsterapeut
kunde jag med glädje se att pensionärerna fick
möjlighet att vidhålla självständighet i dagliga aktiviter efter sin förmåga med stöd av personal och
hjälpmedel. Varje morgon hålls en morgonandakt.
Gården är självförsörjande på bröd från gårdens
bageri och grönsaker odlas i stora växthus.

Barmhärtighetssystern Vera
Just nu är vi i Tingvallakyrkan understödjare för Vera
Saladuha som är
barmhärtighetssyster i Kobrin en
stad några mil från
Polska gränsen.
Vera Saladuha besöker barn med
Som barmhärtig- funktionsnedsättning.
hetssyster besöker
hon bland annat familjer som fått barn med funktionsnedsättning. I Vitryssland innebär det att
minst en förälder måste avstå arbete med låg och
otrygg inkomst som
följd. Vera besöker även
barnhem, tränar barnen på det kommunala
rehabiliteringscentret
och får på båda ställena undervisa om Bibeln och sjunga kristna
sånger. Hannas reflektion vid barnhemmet
var att det är sorgligt
att barnen inte kan bo
Hanna Arkbro och ett barn på
hos sina föräldrar men barnhemmet.

Hygienutrymmen på lägergården i Kobrin som ekonomiska bidrag från Sverige möjliggjort.

Vera Saladuha pratar med föräldrar på lägret för barn
med funktionsnedsättningar.

att barnen ändå har snälla vuxna och fin lekmiljö.
Under sommaren som gick samlade Vera familjer
med ett eller flera barn med funktionsnedsättning
på lägergården i Kobrin, något som de två familjer
vi besökte var mycket tacksamma för.

Samma mål, Guds rike har inga gränser
Minnena från resan är många. Främst minns jag
kärleken och den samhörigheten vi som kristna
har genom tron på Jesus Kristus. Församlingarna i
Minsk, Kobrin och andra platser i Vitryssland har
samma mål som Tingvallakyrkan att vara en öppen
kristen gemenskap och hjälpa människor till en
egen tro på Jesus och utveckla tron i vardagslivet
för att kunna ge vidare till andra människor som
vi i Bibeln är kallade till. För mig är det stärkande
att hand i hand i någons hall eller vid ett köksbord
be för hemmet, resan, oss som står i ringen, våra
liv och för våra församlingar, det är stort. Jag fick
av två personer den hälsningen ”vi ska be för din
församling i Sverige”. Ni som har lärt känna mig
vet att jag uppskattar kramar både att ge och få. En
kram kan säga något när orden inte räcker till. Sophia som jag här kramar fick jag med tolkens hjälp
dela några ord med och vi fick båda be om hjälp i

Paul, Ann-Britt Alice, Hanna, Vera och hennes man Nocholai samt lägergårdens direktör Pavel med tolk längst till
vänster.

bön för det som låg våra hjärtan närmast. Guds rike
har inga landsgränser, låt oss i Tingvallakyrkan ta
med Equmeniakyrkans projekt i Vitryssland i våra
förböner. Vill du veta mer kan du maila Paul Lundh
paul.lundhh@gmail.com eller ringa 073-8220405.
Vill du bidra ekonomiskt till vår barmhärtighetssyster så sätter du in på Tingvallakyrkans konto
372430-9 och märker Barmhärtighetssyster Vera
Saladuha. Hälsning från underbara människor i
Vitryssland till er: Bohzvami –Gud med er.
Ing-Marie och Hanna Arkbro
Ing-Marie Arkbro och kvinnor i kyrkan.

EU-migranter i vinter
Tingvallakyrkans församling är med i Vintervärme
- kyrkornas hjälp till EU-migranter i Karlstad. På
torsdagar serveras enkel förtäring på campingen
vid polishuset. Då delas också insamlade kläder ut.
"Våra" torsdagar är 21 januari, 18 februari och 10

mars. Vill du vara med? Kontakta Agneta Englund,
0768 200061.
Vill du skänka vinterkläder, sovsäckar etc så tar
vi emot på vardagar, expeditionstid.
Styrelsen
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Lovsångens betydelse i
församlingen
Efter en tids sjukdom har jag på nytt blivit
påmind om lovsångens betydelse både privat och i församlingen. I Bibeln står det att
han lägger lovet i vår mun.
I Psalm 33: 1-2 kan vi läsa:
”Jubla över Herren, ni rättfärdiga! De redbara
skall sjunga hans lov. Tacka Herren till lyrans
klang, spela på tiosträngad harpa!”
Som sångarevangelist har jag många gånger fått
uppleva hur lovsången har öppnat upp för Guds
Ande i gudstjänsten. När jag vid ett tillfälle turnerade runt och sjöng i församlingar i Danmark
kunde jag besöka flera gudtjänster per dag. En dag
när jag hade sjungit i en gudtjänst i en kyrka och
skulle vidare till en annan kyrka för att sjunga, var
jag jättesliten och kände att jag inte hade mer att
ge. När jag kom till den andra församlingen så
inleddes gudtjänsten med att en man kom fram
och tog sin gitarr och började sjunga en enkel
lovsång som församlingen stämde in i. Församlingen fortsatte att sjunga i 20 minuter och det
kändes som himlen hade kommit ner. Det blev en
fantastisk atmosfär av Guds kärlek och härlighet.
Man riktigt kände att Gud hade behag till denna
lovsång. Efter denna avskilda stund i lovsången så
kunde jag resa mig upp helt som ny och känna att
jag hade fått krafterna tillbaka. Nu kunde jag gå in
i min sångartjänst igen och förmedla det budskap

som Herren ville ha sagt.
Det 16 augusti medverkade jag med min sång i
gudstjänsten. Det var underbart att få vara med
och förmedla lovsången i församlingen. Jag själv
kände stor nåd och tacksamhet till Herren att åter
få sjunga till Herrens ära efter min svåra sjukdom.
I lovsången finns helande och läkedom och vila
från prestation i vetskap att Jesus utför sitt verk
när vi lovprisar honom. Lovsången öppnar himmelens portar för att Guds Ande skall kunna verka
i församlingen.
Hur skall man få lovsången att bryta fram i sitt
hjärta? Börja med att tacka. Sätt dig ner och meditera över hur mycket du har att tacka honom för,
låt sedan lovsången bryta fram i dig. Du skall få
erfara att när du sjunger hans lov så hjälper han dig
på ett fantastiskt sett få uppleva Guds godhet och
kärlek. Det har jag fått erfara.
Herren vill inte ha en prestationsfylld lovsång
utan en lovsång som kommer från hjärtat.
Låt oss öppna upp oss som församling för mer
lovsång för att Guds Ande mer skall få tända våra
liv.
Carina Persson
Gospelsångerska, blomsterkreatör, utbildare

Ekumenisk lovsångsgudstjänst i välkomnandets tecken
Hur välkomnar vi våra nya svenskar? Vad kan vi
göra som samhälle och kyrka för att bidra till ökad
integration? Varje år firar vi ekumenisk lovsångsgudstjänst i Domkyrkan. I år innehåller gudstjänsten ett samtal mellan biskop Esbjörn Hagberg och
Alem Fisshatzion. Alem är ortodox kristen från
Eritrea. Han kom till Sverige som flykting 1979 och
har arbetat aktivt med integration. Fram till juni
-15 har han varit etableringslots och arbetat med
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att lotsa in människor från olika nationaliteter in
i det svenska samhället. Gospel Groove Company
sjunger och det blir mingelfika med internationell
prägel.
Välkommen till en annorlunda och angelägen
gudstjänst!
Söndagen den 24 januari kl 18.00 i Domkyrkan
Karlstad Ekumeniska Råd

Guds dårskap
Jag är en skeptiker och grubblare, det är ett av mina
personlighetsdrag. Finns det något att ifrågasätta så
nog ska jag ifrågasätta det. Detta har såväl föräldrar,
lärare och andra i min omgivning fått erfara under
min uppväxt. Med åren har jag väl blivit något
bättre på att inte alltid ge uttryck för mina ifrågasättanden, men nog finns den kvar där, skepticismen.
På gott och ont.
I 1 Kor 1: 22-25 skriver Paulus: “Judarna begär
tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten
för judarna och en dårskap för hedningarna, men
för de kallade, judar som greker, en Kristus som
är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är
visare än människorna och Guds svaghet starkare
än människorna.”
Det är det här som är grunden för den kristna tron;
att Gud har blivit människa genom Jesus Kristus.
Att denne Jesus dessutom inte bara har blivit brutalt mördad utan även uppstått från det döda och
därigenom gett möjlighet för oss att få leva i evig
gemenskap med Gud.
Nog kan det tyckas vara en dårskap. Inte desto
mindre är det något som hundra miljontals, ja
kanske miljarder människor tror runt om hela
vår jord. Det är det som vi som kallar oss kristna
påstår oss tro på.
Många gånger har jag ifrågasatt om detta verkligen kan vara sant, jag har ifrågasatt erfarenheter
och upplevelser av gudsnärvaro. Jag har grubblat,
mycket! Och som den skeptiker jag är borde jag i
ärlighetens namn inte tro på något sådant. Men

hittills har alltid mina grubblerier landat i att jag
tror, trots allt. Det om något måste väl vara ett Guds
under, tänker jag.
Om nu vi som kallar oss kristna tror på detta,
en Gud som dött och uppstått, varför har vi ofta
svårare att tro att samma Gud skulle vara verksam
idag på ett lika påtagligt sätt som för 2000 år sedan?
Särskilt då Jesus själv säger: “Sannerligen, jag säger
er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar
som jag, och ännu större.” Joh 14: 12
Och Paulus skriver: “Den ene får genom Anden
gåvan att meddela vishet, den andre kan med
samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron
genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En
får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja
mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal,
en annan kan tolka tungotal.” 1 Kor 12: 8-10
På samma dåraktiga sätt som jag tror att Jesus har
uppstått från det döda, tror jag att han vill verka
aktivt och konkret i Tingvallakyrkan i Karlstad.
Hur det kommer att ske vet jag inte, Guds andes
vind blåser vart den vill. Men om vi är öppna för
vad Gud vill med oss och vår församling, om vi är
villiga att ställa oss till Guds förfogande, ska vi inte
bli förvånade om vi får vara med om samma saker
som under de första kristnas tid. Vår uppgift är
att sprida Guds rike i Karlstad och då får vi tro att
Gud kommer att rusta oss för det uppdraget. Den
Gud som har lovat att han är med oss alla dagar
intill tidens slut.
Mattias J Fröding

Ung i församlingen?
Jonas Lundkvist har en projekttjänst på region
Svealand med inriktning på föreningsutveckling,
konfirmander och unga vuxna. I sommar är han
ledare för en kommunitet för unga vuxna på Vägsjöfors herrgård. Den 7 februari firar vi gudstjänst
med eftersits tillsammans med honom. Vi samtalar

med unga och äldre om vad det har varit och är att
vara ung i församling och kyrka. Vad kan vi lära
oss av varandra? Välkomna!
Anneli Sandberg
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Ett första utkast på förslag till

förnyelse av vår kyrka
Ombyggnadsgruppen presenterade sina ideer på
förnyelse av vår kyrka på församlingsmötet den
15 november. I stora drag handlar förslaget om
följande:
- Förbättra ljud och ljus-miljöer i hela kyrkan
- Skapa en gemensam ingång till kyrkan med
en förbättrad foajé
- Dubbelt så stort kök i anslutning till församlingssalen
- Anlägga ett hobby/bordtennisrum i nuvarande
kök
- Ha ingången till kyrkolokalen bakifrån samt
skapa en estrad mot fönstren på
Herrgårdsgatan genom att vrida
sittningen i lokalen 90 grader

- Skapa ett rum för mindre förrättningar i bakre
delen av läktaren mot de vackra glasfönstren
- Anlägga kontor för våra anställda i regionerna
där vi har nuvarande huvudentrén
- Göra om hela plan 3 till ett sångens och musikens våning med en stor sal som rymmer både
körer och musikkår
Samtliga ritningar på förslagen finns anslagna
på skärmar i församlingssalen.
Ombyggnadsgruppen

Kyrksal

Entré

Rum för mindre
förrättningar
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Expedition och kontor

Insamlingsresultat

Hälsning från kassören
Under hösten har församlingen utöver det regelbundna offrandet också mottagit en större gåva.
Detta gör att vi nu sen årets början totalt mottagit

mer än 880 000 kr till församlingsarbetet, närmare
32 000 kr över vår insamlingsbudget."

Språkcafé - kom och prata svenska!

Fler bön- och offerdagar i vår

I mitten av november startade TIV (Tingvallakyrkans internationella vängrupp) språkcafé på torsdagseftermiddagar i Tingvallakyrkan. Asylsökande,
helt nya svenskar i alla åldrar "gamla" svenskar möts
för att fika och prata svenska efter bästa förmåga.
Välkommen oavsett språkkunskaper! Du behövs!

Bön och offerdag för Pastors- och diakonutbildningen har Equmeniakyrkan lagt 13 mars 2016.
Eftersom vår församling har årshögtid 13 mars och
dessutom uppmärksammar sjukhuskyrkans arbete
den dagen, lägger vi vår offerdag för pastors-och
diakonutbildningarna söndagen innan, 6 mars.
Det nationella arbetet har sin bön- och offerdag
den 24 april.

Björn Olsson/kassör
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LUCIATÅG!
Tonår inbjuder till luciafirande den 18:e december
kl 19 i Tingvallakyrkan.
Efteråt finns det möjlighet att köpa fika i caféet
och pengarna går till equmenia Karlstad.

Till våren startar söndagsskolan!

Tonår i Tingvallakyrkan!

En gång i månaden träffas lite äldre barnen och
lär sig mer om Jesus, bibeln och dagens tema.
Rebecca håller i träffarna och första gången blir
den 24:e januari.
Välkommen!
Rebecca Karlsson

equmenias årsmöte
Lördag 6 februari kl 14:00
Jonas Lundkvist.kommer ha en samling efter
årsmötet och är sedan med på gudstjänsten den7
februari. Läs mer i notis s 7!
Välkomna!

ÖPPNA FÖRSKOLAN
Tillsammans med Småbarnsrytmiken har öppna
förskolan ett litet luciaframträdande på Caféet
Onsdag 9 dec 12.00
Måndag 14 dec har vi julfest och tar sedan jullov
fram till 11 januari.
Elvy Axelsson

Varje

Vecka
Scout För dig som är 8-15 år. Tisdagar 18:15 i Ma- Öppen förskola Tingvallakyrkan måndag och
riebergsskogen/Tingvallakyrkan.

fredag 9-14, onsdagar 12-15

Tonårsscout För dig som är över 13 år. Tisdagar Baby/småbarnsrytmik Onsdag 11:15-12:00
ca varannan vecka 18:15 på olika platser...
Innebandy/Puls i Tingvallagymnasiets idrottsTonår För dig som är 13 år och äldre. Fredagar 18:00- sal söndagar kl.18.00 -20.00 kontakt Daniel
21:00 i Tingvallakyrkan

Barnens stund under gudstjänsten barnens aktivitet på gudstjänsttid. Söndagar 11:00
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Arkbro

Sverigetrampen
Vet du hur man gör en pålstek, hur man går på
gemensamma skidor eller hur man bäst minns
vad som säljs på Jokkmokks marknad? I så fall
hade du varit till god hjälp för att samla poäng i
årets Tramp!
Värmlandstrampen är ett årligen återkommande
evenemang som arrangeras av equmeniascoutkårer.
I år stod vår scoutkår värd tillsammans med kårerna
från Hammarö och Skåre. Scouter i Värmland med
omnejd, deras ledare och föräldrar kunde bilda patruller och delta. Det var en vandring som i år gick
genom ”Götaland”, ”Svealand” och ”Norrland”.
Längs vägen möttes patrullerna av kontroller med
praktiska uppgifter och en hel del kluriga frågor
att svara på.
Lördag morgon den 26 september, efter en regnig vecka strålade plötsligt solen och vi var många
som med tacksamhet konstaterade detta. Ett års
planering var över och nu var den efterlängtade
dagen här! På samlingsplatsen vid Tyrstugan strömmade över 500 förväntansfulla scouter, ledare och
föräldrar från Värmland med omnejd in. Härligt
att skåda! Därtill fanns ett 100-tal funktionärer ute
i skogen och vid matkontroller.
Efter välkomnande och invigning drog patrullerna strax ut i skogen. Den hopslagna Karlstadpatrullen Flygande gurkan /The Skittles första

kontroll bestod av att rulla hjul runt träd. Redan
då var vi jättepeppade konstaterar Stina Larsen.
Skidkontrollen var roligast, där fick vi maxpoäng
minns Erik Friman. Signe Skalare -Tiden i pauserna när vi bara kunde umgås var det bästa med
dagen! Det var ändå till god hjälp att känna till
sina patrullkompisars styrkor, patrullen berättar
vidare att någon var bra på fiskar, en annan på
bibeln och några kunde bygga en bår. Kanske var
det just detta som ledde dem till seger vid slutet av
dagen. Simon Kornfeldt är övertygad, -Vi vann för
att vi hade bäst teamwork! Oavsett poäng var det
många denna dag som kämpade med liv och lust
både med kontroller, frågor och med den tidvis
kuperade banan. Även om tävlingsdelen är en
komponent under dagen är gemenskap, upplevelse
och förhoppningen att skapa goda minnen det som
drivit oss arrangörer.
Patrullerna från Arvika kammade hem kårvinsten, och fick därmed ta hem det åtråvärda
vandringspriset, en uppstoppad bäver.
Många frivilliga från församlingen och scouternas föräldrar och gjorde denna dag möjligt genom
att sleva upp soppa, baka bullar, planera och bemanna kontroller. Tack för en upplevelserik dag
och era insatser!
Hälsningar från scoutledarna

Scoutrörelsen i världen växer och har nyligen passerat 40 miljoner medlemmar, ett
växande intresse märker också vi! Just nu finns det ett gäng 8-9 åringar som hoppas
få börja, men som står på väntelista då vi saknar ledare till dem. Gör det möjligt för
dem att börja, bli en av oss! Även vår tonårspatrull efterlyser ledare. Prata med någon
av ledarna eller mejla kårchef Tyra Thorn-Andersen på tyrata@gmail.com
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Tingvallakyrkan
December

8 tisdag

14:00 Tisdagsträffen med sång
och musik i adventstid
9 onsdag

24 torsdag

14 torsdag

23:00 JULNATTSANDAKT.
Jenny Walan, sång av Kajsa
Romhed och Caroline Forsman
Andreis med flera

14:00 Språkcafé

26 lördag

10 torsdag

14:00 ANNANDAGSGUDSTJÄNST. Mariam Ghaly, Tingvallakyrkans musikkår. Jovita
Häggmyr. Samlyst med övriga
församlingar i regionen. Kyrkfika

14:00 Språkcafé

31 torsdag

12:00 Småbarnsrytmiken och
öppna förskolan har luciaframträdande på caféet.

12 lördag

18:00 Tingvallakyrkans Musikkårs traditionella julkonsert
13 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 LUCIAGUDSTJÄNST
med alla åldrar. Anneli Sandberg.
Barn som vill vara med i luciatåg är välkomna ombytta 9.30.
Kyrkfika
14 måndag

Julfest på Öppna förskolan
18 fredag

19:00 Luciafirande med Tonår,
Café efteråt. Se notis s 10.
19 lördag

18:00 Julkonsert Gospel Groove
Company
20 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST. "Kan
ingen annan?" Jenny Walan.
Sång av Emeli Bohlin och Gustaf
Andersson. Kyrkfika

17:00 EKUMENISK NYÅRSBÖN, Domkyrkan. Anneli
Sandberg mfl

Januari
3 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST Mattias
J Fröding, Louise Hedberg sång,
Gideoniterna
19 tisdag

14:00 RPG-träff i Pingstkyrkan
Författaren Ewa Persson
“Vart tog livet vägen och vart är
vi på väg nu?” Musik och sång:
Birgitta Thörnqvist o Barbro
Mattsson.
21 torsdag

12:00 Öppen gudstjänstplanering

11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. "På spaning efter Guds
närvaro" Anneli Sandberg, sång
av Carina Persson. Kyrkfika

14:00 Språkcafé

6 onsdag

24 söndag

15:00-17:30 TRETTONDAGSFEST med kakfat, långdans och
andakt
18:00 Julkonsert med KARLSTAD KAMMARKÖR &
Christer Nerfont
10 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST. "... det
kommer en som är starkare än
jag." Anneli Sandberg, Öppen
kör, kom 09.30

23 lördag

15:00-18:00 Samtal om ombyggnad av kyrkan
10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST. "Nåd och
tjänst" Jenny Walan. Söndagsskola.
18:00 Ekumenisk lovsångsgudstjänst i Domkyrkan. Panelsamtal
med biskop Esbjörn Hagberg
m fl. Gospel Groove Company
deltar.
26 tisdag

12:45 Församlingsmöte

14:00 Tisdagsträffen: Om
"sittdans" med Madelen Eklund,
Region Värmland

12 tisdag

28 torsdag

14:00 Tisdagsträffen: "Lyckliga
människor läser och dricker
kaffe- eller te" Anneli Sandberg
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17 söndag

14:00 Språkcafé

31 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST med alla
åldrar. "Ljuset bär oss" Anneli
Sandberg. Ljuständning för barn
födda 2015. Agneta Färninger
musik

Februari

21 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST. "Den
kämpande tron" Anneli Sandberg

Julens och nyårets
gudstjänster

Julafton kl 23.00 Julnattsandakt
med sång och musik
4 torsdag
Annandag jul kl 14.00 OBS
14:00 Språkcafé
Tiden! Annandagsgudstjänst
6 lördag
tillsammans med övriga Equme14:00 Equmenia Karlstads årsnia-församlingar i närområdet,
möte. Jonas Lundkvist.kommer
musikkåren med hemvändare.
ha en samling efter årsmötet.
Insamling till Equmeniakyrkans
internationella arbete.
7 söndag
27 december – ingen gudstjänst.
10:00 Lovsång och bön inför
Fira gärna gudstjänst i någon av
gudstjänsten, våning 2.
våra grannförsamlingar!
11:00 NATTVARDSGUDSNyårsafton kl 17.00 Ekumenisk
TJÄNST "Om vetekornet inte
nyårsbön i Domkyrkan
dör..." Jonas Lundkvist, Anneli
Trettondag jul kl 15.00 TraSandberg. Kyrkfika och samtal
ditionell julfest med andakt,
om församling och unga
kakbord, dans genom kyrkan, lite
9 tisdag
andra julfestaktiviteter. Klockan
14:00 Tisdagsträffen: Gunvor
18.00 har Karlstad Kammarkör
Byström berättar om Lina Sandell sin julkonsert i kyrkan.
11 torsdag

14:00 Språkcafé
14 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST. Per-Inge
Lidén. Öppen Kör, Kyrkfika
16 tisdag

14.00 RPG-träff.
Blåsensemblen Mixturen spelar.
Årsmöte.
17 onsdag

12:30-13:30 Öppen gudstjänstplanering inför gudstjänsten den
28 februari
18 torsdag

14:00 Språkcafé

Mariam Ghaly predikar i annandagens
gudstjänst
Mariam är diakon i Equmeniakyrkan och arbetar i Täby
och Högdalen med att skapa
mötesplatser för kvinnor från
olika länder. Hon kom hit från
Egypten för 10 år sedan och har
bland annat arbetat med "Prata
svenska-café". För henne är integration ett ömsesidigt lärande.–
Ömsesidigheten skapar trygghet
och banden mellan människor
stärks. Det är utvecklande och
lika viktigt för oss alla, säger
hon.

Varje

Vecka

Café Innegården har öppet
måndag-fredag kl 10-13.
Måndag
Öppen förskola kl 9-14
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
Öppen förskola kl 12-15
Torsdag
Sopplunch kl 12
Fredag
Öppen förskola kl 9-14
Tonår kl 18-21 i Tingvallakyrkan
Söndag
Bön och lovsång kl 10
Gudstjänst kl 11
Barnens stund under gudstjänst.
PULS Innebandy kl 18-20

Vecko/omsorgsgrupp
Grupp 9 v 50 7-13 dec
Grupp 10 v 51 14-20 dec
Grupp 11 & 12 v 52 21-27 dec
Grupp 13 v 53 28 dec-3 jan
Grupp 14 & 15 v 1 4-10 jan
Grupp 1 v 2 11-17 jan
Grupp 2 v 3 18-24 jan
Grupp 3 v 4 25-31 jan
Grupp 4 v 5 1-7 feb
Grupp 5 v 6 8-14 feb
Grupp 6 v 7 15-21 feb
Kom ihåg att barn och ledare på
barnens stund under gudstjänsten önskar sällskap av en person
från vecko/omsorgsgruppen!
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Församlingsboken
Till vila

Kerstin Löwenhamn född den
26/3 1933 avled den 24 oktober
2015.
Begravningen ägde rum den 6
november i Tingvallakyrkan.
Officiant var Anneli Sandberg

Utflyttad

Karin Vigelius fd Karlsson till
Vänersborgs missionsförsamling
Stina Wesslund till EFS Kapellet,
Lund

Utträde

Stefan Boström

Info från vaktmästeriet/
expeditionen
Anslagstavlan
I väntan på grafiska profiler, kommunikationsråd och en sammantagen policy om hur det annonseras i och kring kyrkan, kan det vara
bra att veta att det finns en anslagstavla för intern kommunikation
i församlingen. Det är den vita white-boarden som sitter utanför
städskrubben vid cafét. Där kan du anslå allt som är ämnat för bara
medlemmar, alltså inte konsertaffischer och dylikt , utan t.ex tackkort. Info till veckogrupperna finns tex också där.

Swish
Församlingen har numera ett swish-konto;123 115 8021. Till det kan man
göra inbetalningar för t.ex. kondoleanser, kollekt eller kyrkfika. Detta gäller
alla smartphone-användare med appen Swish.

Sara Enqvist

Öppen gudstjänstplanering

Tankar och idéer kring gudstjänst? Förslag på psalmer och
sånger att sjunga? Vi fortsätter
med öppen gudstjänstplanering
även denna termin. Vi erbjuder
några olika tider så hittar förhoppningsvis många möjlighet
att delta. Du behöver inte medverka i gudstjänsten vi planerar,
men du är mycket välkommen
att göra det.
Torsdag 21 januari kl 12.00
planerar vi gudstjänsten med
alla åldrar 31 januari. Då finns
även möjlighet att äta sopplunch
samtidigt.
Anneli Sandberg
och Jenny Walan.

Öppen kör
Välkommen till Öppen kör – vi
övar 9.30 före gudstjänsten och
medverkar i den. Första tillfället 2016 är 10 januari. Senare i
vår, första gången 20 mars, har
vi Öppen kör i samband med
gudstjänst med alla åldrar. Då
är barn särskilt välkomna – men
vuxna också, förstås. Ett enkelt
och roligt sätt att vara med och
sjunga!
1000 TACK för den fina
scoutgudstjänsten i vår kyrka
söndagen den 15 november.
Oj, så många scouter!
Jag och många med mig var
så imponerade av er alla. Att ni
är i Mariebergsskogen det vet
vi, men ni måste väl ha tak över
huvudet ibland?
TACK från många, många.
Anna-Stina Winberg
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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
Pastor/församlingsföreståndare Hemsida: www.tingvallakyrkan.se
/universitetet
Anneli Sandberg
Husmor
054-22 444 81
Cristina Hellholm
anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se
054-22 444 87
Pastor/universitetet
Jenny Walan
Församlingsmusiker
054-22 444 82
Henrik Larsson
jenny@kyrkanicentrum.se
054-22 444 85
Kanslist och vaktmästare
henrik@kyrkanicentrum.se
Sara Enqvist
Ungdomsledare
054-22 444 84
Rebecca Karlsson
sara@kyrkanicentrum.se
054-224 44 88
Förskolepedagog
rebecca@kyrkanicentrum.se
Elvy Axelsson
054-15 38 80
elvy@kyrkanicentrum.se
Fotot på detta
Diakon
nummers framsida
Jovita Häggmyr
är taget av Sven
054-22 444 83
Wedemalm.
jovita@kyrkanicentrum.se

Personal

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@tingvallakyrkan.se
Nästa manusstopp är 15 januari.
Prenumeration 100:-/år, betalas in på pg 37 24 30-9, glöm ej ange "prenumeration mötesplatsen" samt avsändare.
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Posttidning

B

I samarbete med

”Öppna ditt
hjärta”
Hösten 2016 kommer vi, i Tingvallakyrkan, att sätta upp minimusikalen ”Öppna Ditt Hjärta”
, till förmån för människor som
har det svårt, som finns här, nära
oss.
Ensemblen kommer att bestå
av musiker, en kör, samt några
mer framträdande roller; några
med och några utan sånginsatser.
Musikalen har tolv sånger. Jag har
skrivit musikalen och alla sångerna, med god hjälp av Ulrika
Källström Berggren.
Det blir två akter, med paus.
Vi tar inte något inträde. Alla
som vill, ska kunna komma.
Möjlighet kommer att finnas, att
på olika sätt skänka det man kan.
Dels genom att köpa gott fika,
lotter och fina saker som finns
till försäljning, men också genom
penninggåvor.

Musikalen handlar om, att
känslor som förtvivlan, rädsla,
ovisshet och ensamhet, kan
brytas, med medmänniskors omtanke och vilja att hjälpa, och leda
till en ny och starkare tro, med
hopp om en ljusare framtid.
Det finns så mycket lidande
i vår värld. Ingen är opåverkad.
Alla vill hjälpa.
Det är svårt att ensam göra
skillnad, men tillsammans blir
vi starka.
Du som är intresserad av att
vara med i musikalen/vill veta
mera, är välkommen till Tingvallakyrkan, söndag 22/11 12.45,
direkt efter gudstjänsten.
Vi kommer då att ha en informationsträff, då vi berättar mer
och tar emot intresseanmälan.
Agneta Färninger och
Ulrika Källström

Tel. 054-22 14 30

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

Nästa nummer av
Mötesplatsen
utkommer i början av
februari.
Manusstopp är
15 januari.

