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Vi meddelar
Guds välsignelse
Skall den tid någonsin komma, då den
natur, jag bär i min barm, och som jag
i det föregående skildrat, får sin religiösa
och rättsliga frigörelse och befrias från
skam och nesa? Intill dess skall släkte efter släkte, just i mån av sin ädelhet, lida
fasor och kval, mångdubbelt värre än
dödens, emedan kvalet skall träffa deras
naturs ömmaste punkt.
Så skriver Pontus Wikner i sina ”Psykologiska självbekännelser” år 1879. Själv var han
en innerligt troende kristen, men i djupet av
sin person bar han på en hemlighet, hans naturs
ömmaste punkt: han var homosexuell.
Till prästerna kan jag icke tala: de äro hindrade av den mosaiska och paulinska bokstaven,
fortsätter han och tillägger att om några årtusenden skall kanske även en präst kunna vara
barmhärtig.
Att tala om homosexualitet på 1800-talet var
svårt. Att tala om att man själv var homosexuell
var omöjligt. Det fick anförtros dagböcker och
igenklistrade brev. Ungefär 100 år senare, på
1970-talet, startade de första grupperna för
kristna homosexuella. Det hade blivit möjligt
att börja tala om det.
När jag kom till Uppsala som student på
1990-talet, talades det om det. De samtal jag
var med om ägde rum i församlingen. Så var
det också här, i Karlstad. Och det behövde inte
dröja några årtusenden innan en präst kunde
visa barmhärtighet. Det räckte med hundra
år. Budskapet löd: Gud är god och kommer
till oss människor för att upprätta, inte trycka
ner. Gud löser ur vanmakt och nederlag, lyfter
bort skuld och rädsla.
Det är evangelium inte bara för homosexuella, naturligtvis. Det är för alla som har
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erfarenhet av att leva i yttersta marginalen, inte
vara säker på sitt berättigande. För alla som har
erfarenhet av skam och hemligheter, av att bli
ifrågasatt och förföljd.
Den framtidsvision Pontus Wikner bara vågade berätta för sina ”Självbekännelser” skulle
också visa sig gå i uppfyllelse. Han drömde om
möjligheten till en laglig förbindelse mellan två
personer av samma kön, ett heligt trohetsförbund, såsom nu mellan äkta makar. Det skulle
han ta emot som en gåva från Gud.
År 1994 kom lagen om registrerat partnerskap. Vid Missionskyrkans generalkonferens
1997 fanns frågan om partnerskapsvälsignelse
på dagordningen. Det var möjligt att öppet
och uppriktigt tala om homosexualitet och
homosexuella på ett kristet trossamfunds årskonferens. Då vann den linje som slog fast att
välsignelse av partnerskap inte stod i strid med
samfundets konstitution.
År 2009 ändrades äktenskapsbalken till att
bli könsneutral. Equmeniakyrkan bestämde sig
för en ordning där varje församling själv bestämmer om den vill erbjuda vigselgudstjänster
för samkönade par eller inte.
Nu har Tingvallakyrkans församling fattat
sitt beslut. Vi vill välsigna människor som vill
leva tillsammans i trohet och kärlek. Något
märkvärdigare är det inte, det som tycktes så
märkvärdigt. Vi meddelar Guds välsignelse
över två människors giftermål. Beslutet skedde
i respekt för den som är av annan åsikt, och i
insikten om att samtalet om vad det är att vara
människa i relation till Gud och bibelordet får
fortsätta.
Anneli Sandberg

I detta nummer av

Mötesplatsen

Vad händer med en människa som plötslig vandrar gator och lever hos människor i ett land långt
borta? På nästa uppslag finner du en intervju
med Eva Svedborg som gjort denna resa.
Göran Almqvist i Diakonigruppen reflekterar
kring diakoni utifrån barndomsbilder och vårt
nu i Tingvallakyrkan.

Anneli Sandberg berättar om processen till
årsmötesbeslutet om vigslar för samkönade
par.
Katarina Lämås berättar också om familjeband, på sista sidan. Väl mött i läsningen!
Redaktionsgruppen

Vad händer när vi möts?
Bilder från inspelningen av radiogudstjänsten 13 mars.
Läs notis s 5.
Foton:
Sven Wedemalm
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Nyfiken på
Eva Svedborg
Eva Svedborg är en nybliven pensionär, men
en mycket aktiv sådan. Hon är med på flera
språkkaféer för invandrare i olika kyrkor och
precis före intervjun har hon kommit hem
från en Alfakurs med personer som nyligen
kommit till Sverige och som är intresserade
av kristen tro.
Eva är uppvuxen i Västergötland söder om Kinnekulle som den äldsta av tre syskon. Hennes
föräldrar hade ett större jordbruk på slätten. Det
är nog därifrån jag och mina syskon har fått vårt
stora intresse för odling funderar hon.
Det var ett kristet hem och jag bestämde mig
tidigt för att jag ville vara kristen, säger hon. Men
min barndoms gudstro var väldigt sträng. Det var
mycket man inte fick göra. Samtidigt krockade
detta men min personliga upplevelse av Gud som
var en helt annan, den var betydligt varmare, säger
hon. Under livet har min bild av Gud förändrats
väldigt mycket. Genom allt det jag upplevt vet jag
att jag är sedd av Gud och att Gud är att lita på,
uttrycker hon.

Sjuksköterskejobb i Betlehem
Eva har på olika sätt arbetat som sjuksköterska
under hela sitt yrkesliv. Till Karlstad kom Eva
1976 som nyutbildad distriktssköterska. En viktig
milstolpe i hennes liv var när hon 1986 åkte ner till
Betlehem för att arbeta på en klinik för palestinska
barn. De två och ett halvt åren i Betlehem kom att
påverka mitt sätt att tänka oerhört mycket, säger
hon. Efter tiden i Betlehem har jag insett att det
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finns olika vägar att komma fram till samma sak.
Jag tar lite lättare på saker nu, även om jag inte
riktigt vet hur jag ska ordna något, tänker jag att
det nog ska gå på något sätt ändå, säger hon.
Under tiden i Betlehem insåg hon hur viktiga familjen, klanen och andra grupper är i Mellanöstern.
Diskrimineringen var påtaglig mot dem som hörde
till andra grupper. Många människor kom ofta i
kläm mellan olika grupperingar, säger hon. Detta
är ett något hon även kan uppleva idag i mötet med
olika invandrare.
Efter tiden i Betlehem åkte Eva iväg till Indien
tillsammans med UMU – Ungdom med uppgift.
Där samarbetade vi med kristna i Indien, säger hon.
Arbetet var skiftande men gick mest ut på att hjälpa
fattiga och äldre människor. Särskilt minns hon en
kvinna som hade söndagsskola i sitt lilla hus, det
var så trångt att deltagarna var tvungna att stå upp
för att få plats.

Perspektiv
Tiden utomlands har gett Eva perspektiv på tillvaron. Kampen för vår överlevnad är mindre i
Sverige jämfört med många andra länder. Vi har
andra problem, uttrycker hon. Efter tiden i Indien

blev det mycket jobb, men även en del annat som
bidrog till att hon gick in i den så kallade väggen.
Det tog flera år att återhämta sig, säger hon. Men
även det påverkade mitt sätt att tänka, jag mognade.
Allt hänger inte på mig! Nu är jag dock tillbaka och
har återhämtat mig, säger hon.

Kolonilott och odla relationer

Idag är hon frimodigare än tidigare i mötet med
andra religioner. De som kommer till Sverige har
oftast större respekt för de som är kristna än de som
inte har någon tro, säger hon. Vi ska inte skämmas för att vi är kristna utan stå för det vi tror på
i mötet med exempelvis muslimer. Man får ofta
frågor och då får man svara, säger hon, och ibland
leder det till något mer. Hon har själv varit med
när muslimer uttryckt en önskan om att bli kristna.
Människor som känner sig älskade vågar öppna sig,
uttrycker hon.

Idag ägnar sig Eva gärna åt att odla sin kolonilott
som ligger precis utanför hennes lägenhet. Jag skulle
också gärna resa mer, om jag hade råd,
även om jag har fått nog av att häcka "Många saker blir
på flygplatser, säger hon. Hon lägger som om man skulle Önskar mer undervisning
också ner en hel del tid på arbete bland
När det kommer till församlingen
flyktingar. Eftersom hon själv har levt göra dem med för- säger Eva att hon skulle önska mer
i en främmande kultur har hon lättare bundna ögon, när av undervisning. Hon önskar också
att sätta sig in i deras situation. Många
fler tillfällen där vi har möjlighet
man inte känner att
saker blir som om man skulle göra dem
dela våra liv och vår tro. Gärna i
kulturen"
med förbundna ögon, när man inte
mindre och enklare samlingar. Ibland
känner kulturen säger hon. Bara en sån
undrar jag var vi lägger vår kraft i kyrsak som att handla kan vara en utmaning. Vid ett kan säger hon. Vad är viktigast, att skapa mysiga
tillfälle i Betlehem skulle jag handla tandkräm och miljöer eller att hitta former för att dela vår tro?
kom hem med fläckborttagningsmedel, berättar Tillfällen då vi kan hjälpa varandra att växa som
hon. Att hon kan lite arabiska underlättar också kristna och komma närmare varandra.
mötet med en del av flyktingarna.
Mattias J Fröding

Vad hände när vi möttes?
Eller "Att angöra en radiogudstjänst…"
Den sjungna mässan ”Vad händer när vi möts?”,
som vi var med om den 13 mars i Tingvallakyrkan,
blev radiogudstjänst, exakt 57 minuter lång. Den
som var med kan då lätt räkna ut att allt som hände
i gudstjänsten inte kommer att hända i radion. Du
som inte kunde vara med när den spelades in, eller
bara är nyfiken på resultatet, kan gå in och lyssna

på Sveriges Radios hemsida. Gudstjänsten ligger
kvar i 30 dagar efter sändningstillfället, som är den
24 april kl 11.00.
Anneli Sandberg
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Församlingens årsmöte
2016 års styrelse förutom Ing-Marie Arkbro
som var sjuk.
Bakre raden: Lennart
Höglund, Björn Olsson
och Bo Enquist
Främre raden: Agneta
Englund, Lars Furuholm,
Katarina Lämås, Ulrika
Länsberg och Gunnel
Kardemark

Ett 60-tal medlemmar deltog på församlingens
årsmöte Lördagen den 12 mars.
Utöver de traditionella inslagen i form av
verksamhetsrapporter, val till olika roller och ekonomisk redovisning fick vi reda på att ett gediget
arbete med Församlingsboken har gjorts under året.
Numera vet vi att vi är 353 personer, en betydligt
lägre siffra än vi hittills trott.
Ett enat möte tog beslutet att följa svensk äktenskapslagstiftning vad gäller att erbjuda vigsel av
samkönade par.

Vi fick reda på att 6 personer sökt den utannonserade pastorstjänsten varav 2 är ordinerade
inom Equmeniakyrkan.
Dessutom presenterade ombyggnadsgruppen
sitt senaste förslag för en förnyelse av vår kyrka.

Ny sjukhuspastor

Församlingsdag
17 september

Anders Persson heter vår nya sjukhuspastor. Han
installerads av vår regionala kyrkoledare Helen Friberg i gudstjänsten i Tingvallakyrkan den 24 april.
Förutom sin bakgrund som pastor och direktor
på St Lukas, har han också spelat i musikkåren,
predikat och konsultat i vår församling. Sjukhuspastorstjänsten är på 50%. Välkommen, Anders!
Anneli Sandberg
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Sven Wedemalm

Dags att ta fram almanackan och boka in hösten!
Den 17 september bjuder styrelsen in till församlingsdag i kyrkan. Vi pratar verksamhetsplan - alltså
vad församlingen vill satsa på under närmaste året
och åren. Välkommen till ett viktigt samtal.
Styrelsen

Vad är diakoni?

Tingvallakyrkans diakoniråd; Göran Almqvist, Jenny Forsberg, Jovita Häggmyr, Ing-Marie Arkbro och Peter Andersson

Jag är sedan några år medlem i församlingens diakoniråd och kastades då in i en för mig ny verklighet.
Det var väldigt mycket som låg inom rådets arbetsområde. Det var ganska allomfattande uppgifter.
Om man googlar på diakoni får man många svar
som kan sammanfattas som att ”diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom
delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta
varandra i utsatta livssituationer.”
Jag har funderat en del omkring ordet diakoni.
Och man har ju med sig en del i bagaget sedan
barnaåren.
När jag var barn visste jag att det fanns diakonissor som var snälla. I Skoghall där jag växte upp
fanns syster Hilda, som hjälpte till ofta i barnfamiljer och skötte hushållet och vardagssysslor om
någon var sjuk eller hade problem. Hon var en
symbol för godheten! Jag minns när jag åkte hem
med bussen från skolan i stan och syster Hilda satt
ensam på sitt säte när en illaluktande och lindrigt
nykter man satte sig bredvid henne och pratade hela
vägen och fick vänliga svar. Syster Hilda och jag
steg av vid samma hållplats och då hade jag någon
kommentar om hennes ressällskap. Då minns jag
att hon svarade med att se på mig med sina goda
varma ögon medan hon läste psalmen: ”Ett vänligt
ord kan göra under, det läker hjärtats djupa sår, det

är ett ljus i mörka stunder, en hand som torkar ögats
tår.” Det har jag haft i minnet sedan dess. Det tror
jag är mitt första möte med diakoni.
Sedan visade det sig att syster Hilda inte var
diakonissa utan något som kallades hemsyster och
var anställd av kommunen och älskad av alla. Men
det gör inte historien sämre om man drar konsekvenserna av detta. Man behöver inte vara diakon
(diakonissa säger man väl inte längre) för att göra
en diakonal insats. I församlingen kanske man kan
göra något som man är bra på, laga något som gått
sönder, sjunga, musicera, baka och en massa mer!
För många år sedan frågade jag Johan Olsson
(en hedersman i församlingen och verkmästare vid
kyrkbygget 1928) hur han mådde. Han svarade då
”har du tid ett par minuter eller vill du att jag ska
säja att det är bra?”. Det är viktigt att man bryr sig
och har tid med varandra särskilt när livet ibland
är tufft. Det har vi i vår familj fått erfara när hälsan
inte är så efterhängsen. Tack alla som varit med oss
i omtanke och förböner!
Diakoni tror jag kan utföras på många olika
sätt och jag tror att alla kan göra något som de är
bra på!
Göran Almqvist
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Förnyelsen av vår kyrka
Ombyggnadsgruppens senaste förslag, som sitter
uppsatt på skärmarna i foajén, har fått många positiva reaktioner, både hos församling och personal.
Förslaget i korthet:
Plan tre blir musikvåning med stort ljust musikrum, förråd för instrument och noter, samtalsrum,
kapprum och pentry.
Plan två blir gemenskapsvåning med samma
funktioner som idag, men mycket trevligare med
nya/uppfräschade tak, väggar, golv och bättre
ljuddämpande innertak. Förskolan får en ny målarhörna med diskbänk utanför städutrymmet.
Kyrksalen får större och ljusare kapprum mot
Östra Torggatan, glasvägg mellan kapprum och
kyrksal samt en ramp från gården in i kapprummet. Tegelestraden och den gamla tillbyggnaden tas
bort. Den nya estraden görs större och mer flexibel
än idag. Dopkälla/dopfunt görs till nytt vackert
blickfång. Vi sitter vända västerut (som idag).
Effektivare belysning installeras. Tak och väggar
målas vita. Förbättrad ljudteknik och ljudmiljö.
Golvteglet byts mot trä.
På läktaren mot Östra Torggatan görs ett vackert
andaktsrum med glasvägg mot kyrksalen.

Församlingssal/Café får bättre dämpande ljudmiljö och gardiner, som skapar trivsel och bättre
akustik.
Köket flyttas tillbaka till nordöstra hörnet av
plan 1 och blir dubbelt så stort. I köket görs ett
separat diskrum, samt en kontorsplats.
Soprummet flyttas och ger plats åt kontor med
fönster mot gården och foajén. Ett gemensamt
kontor med fyra arbetsplatser görs i ”gamla köket” med glasvägg mot foajén och takfönster för
dagsljus. Här byggs också ett kopieringsrum och
ett samtalsrum.
Nu går vi vidare med förslag från inredningsarkitekt för plan 2. Vi gör en inventering av vilka
arbetsinsatser som vi i församlingen kan tänka oss
att bidra med. Håll uppsikt efter ett formulär som
skickas ut med e-post. Även pappersformulär finns
att fylla i. Dessa finns att hämta vid skärmarna i foajén. Där kan du också lämna din enkät i lådan.
Vänlig hälsning
Ombyggnadsgruppen

Sommar i Tingvallakyrkan
Snart är det sommar och det innebär att församlingens verksamhet lägger i en lite lägre växel. Allting
har sin tid, vi hoppas att sommaren även till viss
del kan vara vila från det högre tempot från alla de
ledare, förtroendevalda och idella i våra grupper och
i cafét. Då kan man komma till kyrkan och bara få
det där göttaste; samtalen, sommargudstjänsterna
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och fikastunder tillsammans. Vi kommer även i år
samarbeta med Lövnäskyrkan och fira sommargudstjänster tillsammans. På onsdagar kommer vi
ha ”Öppen Kyrka”- en stunds samvaro med enkelt
fika för de som vill.

Ekonomi
Insamlingsresultat

Hälsning från kassören
Denna gång vill vi lyfta fram de bidrag vår församling under 2015 gav till verksamheter utanför
församlingens eget arbete, men som vi vill stödja,
både lokalt och globalt. Det gäller framför allt
Equmeniakyrkans gemensamma arbete, men också
andra organisationer.
Till Equmeniakyrkans arbete för mission i andra
länder, mission i Sverige, regionala arbetet, till ungdomsorganisationen equmenia, till utbildning och
till flyktingarbete har via vår församling kommit
in drygt 206 tkr.
Insamlingarna till de olika ändamålen sker vid
offerdagar under året; till pastors- och diakonutbildning i början av mars, till arbetet i Sverige
24/4, till equmenia 9/10 och till det internationella
arbetet under advent och jultiden. Dessa gåvor kan
också ges via autogiro varje månad, och det gäller
större delen av vår församlings gåvor. Vill du veta
mera om hur det går till så kan du kontakta kyrkans expedition eller kassören. De går också bra
att när som helst under året ge en gåva till något
av dessa olika ändamål via församlingens plusgiro
372430-9. Vi ombersörjar att pengarna kommer
till rätt mottagare.
Lokalt stöder vår församling sjukhuskyrkan, RIA/
Hela människan och Vintervärme, kyrkornas arbete

till hjälp för EU-immigranter och med mindre belopp också S:t Lukas i Värmland, Brottsofferjouren
och Kristna fredsrörelsen. Gospel Grove Company
har också genom sina julkonserter stöttat Julänglarnas arbete.
Internationellt ger församlingen regelbundet direkt
stöd till en barmhärtighetssyster inom Baptistunionen i Vitryssland, till barnarbete i Thailand
genom organisationen Kristen och Kvinna och
till Diakonia som får 20% av intäkterna från våra
kyrkkaffen. Det blev i fjol nästan 18 tkr. Församlingen gav också förra året en engångsgåva till en
skolbyggnation i Kamerun, som genomförs av en
baptistförsamling där nere.
Slutligen några ord om årets insamlingar till vår
egen församlings arbete. Församlingen antog en
ambitiös insamlingsbudget, och tyvärr måste vi
konstatera att vi efter två månader saknar 17 600
kr jämfört med budget. Jag tror att vi är många som
vill hjälpas åt att få bort det underskottet.
Björn Olsson
församlingens kassör
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Sportlov!
Under sportlovet
fanns det möjlighet
för ungdomar att
komma till kyrkan
och handarbeta.
Några tonårstjejer
dök upp och stickade och virkade under
eftermiddagen. Min
ambition var att det
skulle komma nyanlända ungdomar
också, men det dök
inte upp några. Kanske kommer de nästa gång.
Det är inte så lätt att hinna och orka allt när man
är ny i stan. Vi som sågs hade i alla fall en väldigt
trevlig eftermiddag.
På fredagen var det kyrkdisco! Jag fick hjälp av
Joel att ordna ljus och ljud. Det dök till och med

upp en liten rökmaskin. På kvällen kom tonåringarna och dansade,
fikade och tittade
på youtube-klipp.
De hade nog kunnat hålla på halva
natten om de
hade fått…
Sammanfattningsvis hade vi
ett väldigt roligt
sportlov och jag
hoppas att ungdomarna håller
med mig.
Rebecca Karlsson

Varje

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

fredag 9:30-14, onsdagar 12-16

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

Equmenias årsmöte
Lördagen den 7:e februari hade equmenia sitt årsmöte. Ungefär femton personer dök upp och mötet
började. Några intressanta nedslag var verksamhetsberättelse och budget. Tänk vad mycket gott vi gör
med och för barn och unga! Scout, tonår, öppen
förskola… Vi når verkligen alla åldrar.
Avsaknaden av julmarknad syns tydligt i budgeten och en lång diskussion om hur, vad och vem
som ska göra något inleddes. Många goda förslag
föreslogs om allt från återupplivad julmarknad till
internationellt knytkalas. Styrelsen fortsätter att
jobba med detta eftersom alla var överens om att
vi vill och vi måste göra något.

Förändringar i styrelsen

Kvällen fortsätter
Efter mötet bjöd styrelsen på paj innan vi fortsatte
kvällen med Jonas Lundkvist i täten. Vi talade
om allt från poesi till giraffspråk och fick med oss
mycket inspiration kring arbetet med våra unga.
Framförallt bär vi med oss de fyra nycklarna till
lyckat ungdomsarbete i kyrkan: uppgift, relationer,
bibelns berättelser och upplevelser.
Att få känna sig behövd är oerhört viktigt här
i livet och det är vår uppgift att få våra barn och
ungdomar att veta att de är sedda och att de behövs
här i vår kyrka och i samhället i stort. Vi hoppas
och jobbar för att även nästa år blir ett år fullt av
liv och rörelse bland unga i vår kyrka.

Annika Fernando går vidare mot nya mål och
lämnade sin plats i styrelsen. Hon avtackades med
blommor av ordföranden. Ny i styrelsen är Emilia
Eriksby Svensson som valdes in som ledamot. I övrigt är styrelsen samma som förra året och vi tackar
dem för att de vill fortsätta engagera sig.

Rebecca Karlsson

Gudstjänst på Sandgrund
Karlstads kommun har ställt frågan om Karlstads
domkyrkoförsamling vill anordna en Friluftsgudstjänst på Sandgrundsudden söndag den 5/6 kl 15.
Församlingsherden Maria Olofsdotter Leroy kom
då på idén att göra detta till en Ekumenisk Friluftsgudstjänst. Vi har tackat ja. Hur vår medverkan
ser ut är i skrivande stund ännu inte bestämt. En
tanke är att det ska bli mycket sång i gudstjänsten.
Friluftsgudstjänsten kommer att äga rum på och

framför den scen som byggs upp inför Nationaldagen den 6 juni. Eventuellt kommer musiker från
Värmlandsoperan att medverka i gudstjänsten,
liksom Motettsällskapet. Biskop Esbjörn Hagberg
har tackat ja.
Sara Enqvist

11

Tingvallakyrkan
April

Maj

16 lördag

1 söndag

18:00 Musikkårens vårkonsert.
Gäster: kören Söt Likör. Entré
100 kr

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

17 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST. "Vägen
till livet" Karl-Peter Johansson,
Ulrika Länsberg. Kyrkfika.
19 tisdag

11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST "Mässa för många"
Jenny Walan, Anneli Sandberg m
fl. Kyrkfika.
3 tisdag

14:00 Tisdagsträffen Heidi
Lovnér, fotterapeut: Var rädd om
dina fötter!

14:00 Tisdagsträffen Sonja Modén lärare och elever från Kulturskolan: Musiken i våra liv

8 söndag

21 torsdag

18:30-20:30 Övning inför Mässa
för många

11:00 GUDSTJÄNST. "Alltings
mått?" Anneli Sandberg. Musik
av Lovisa Jennervall. Kyrkfika

24 söndag

15 söndag

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

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

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

11:00 GUDSTJÄNST. "Större
än vårt hjärta" Anders Persson,
Helen Friberg, Anneli Sandberg.
Erik Hagström, musik. Installation av sjukhuspastor. Offerdag
till Equmeniakyrkans nationella
arbete. Söndagsskola. Kyrkfika.

11:00 PINGSTDAGSGUDSTJÄNST "Inte ensam" Anneli
Sandberg, Tingvallakyrkans musikkår. Kyrkfika.
17 tisdag

Församlingsmöte.

14:00 Tisdagsträffen Kerstin
Berglind: Våren är här! Om fåglar
och blommor

28 torsdag

22 söndag

18:30-20:30 Övning inför Mässa
för många

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST med alla
åldrar. Rebecca Karlsson, Jovita Häggmyr. Öppen kör, barn
särskilt välkomna! Kom 9.30.
Kyrkfika.
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29 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST. "Invigd utsänd" Anneli Sandberg. Agnes
Christensson, sång. Mixturen.
Söndagsskola. Kyrkfika.

Juni
5 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST Jenny Walan. Kyrkfika.
15:00 Ekumenisk gudstjänst på Sandgrundsudden.
Esbjörn Hagberg m fl
12 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST "Borttappad?" Anneli Sandberg. Kyrkfika
Församlingsmöte.

Mässa för många
1/5 sjunger vi "Mässa för många"
av Jan Matsson på gudstjänsten.
Den sjöngs på kyrkokonferensen
2014.
Om man vill är man välkommen att träna på sångerna på
kvällstid den 21 och 28 april kl
1830-20.
Välkomna hälsar Henrik Larsson
och Anki Löwenhamn.

Ekumenisk
utegudstjänst
5 juni är det ekumenisk gudstjänst på Sandgrundsudden. Se
notis s 11 för mer info!

Hemtrevligt

Konserter i Tingvallakyrkan i vår
Den 28/4 gästas kyrkan av 2
klasser åk 9 från Adolf Fredriks
musikklasser som gör en konsert
tillammans med musikklasserna
Norrstrand.
Dagen efter 29/4 gästas kyrkan
av Linda Ström från gruppen
Cookies n Beans.
Se affischer för tider!
Henrik Larsson

Gudstjänst med alla
åldrar!
22 maj är det gudstjänst med alla
åldrar. Medverkar gör alla som vill
sjunga i öppen kör, Rebecca Karlsson och Jovita Häggmyr. Kom kl
9.30 för att öva sångerna.

.....är namnet på den nya
grupp som startats i kyrkan. Vi Församlingsmöten
träffas på onsdagar kl 16-18 och Församlingsmöte 1 blir den 24
pysslar, stickar, virkar, målar…. april. Församlingsmöte 2 blir
Välkommen om det känns lust- den 12 juni.
fyllt. Visst material (särskilt garn)
finns på plats, men ta med eget
om du vill. Vi PRATAR också
med varann, så vill du lära känna
nya människor, träna sociala små
sammanhang eller öva på
att prata svenska är du
Vecko/omsorgsgrupp
särskilt välkommen.
Grupp 2 v 15 11-17 april
Har du frågor om gruppen
Grupp 3 v 16 18-24 april
kontakta ungdomsledare
Grupp 4 v 17 25 april-1 maj
Rebecca Karlsson
Grupp 5 v 18 2-8 maj
Tel: 054- 22 444 84 eller
Grupp 6 v 19 9-15 maj
maila
Grupp 7 v 20 16-22 maj
rebecca@kyrkanicentrum.
Grupp 8 v 21 23-29 maj
se
Grupp 9 v 22 30 maj-5 juni

Varje

Vecka

Café Innegården har öppet
måndag-fredag kl 10:30-13:30.
Måndag
Öppen förskola kl 9:30-14
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 12-16
"Hemtrevligt" kl 16-18
Torsdag
Sopplunch kl 12
Språkcafé kl 14
Fredag
Öppen förskola kl 9:30-14
Tonår Tornado kl 18-21
Söndag
Bön och lovsång kl 10
Gudstjänst kl 11
Barnens stund under gudstjänst.
PULS Innebandy kl 18-20

Grupp 10 v 23 6-12 juni
Kom ihåg att barn och ledare på
barnens stund under gudstjänsten
önskar sällskap av en person från
vecko/omsorgsgruppen!

13

Församlingsboken
Till Vila

Anders Carlsson född den 18/9
1934, död den 4/3 2016           
Begravningen ägde rum den 18/3
2016 i Tingvallakyrkan. Officiant
var

Utträde

Göran Eksbo
Leila Rahal
Peter Sjövall
Bengt Ögren
Curt Andén
Karin Larsson

Anneli Sandberg

Foto: Sven Wedemalm

Samkönade äktenskap
Bakgrundsmaterial till årsmötesbeslutet
Sedan 2009 är äktenskapslagstiftningen i Sverige
könsneutral. Det betyder att samkönade par kan
ingå äktenskap.
I Equmeniakyrkan har vi den ordningen att varje
församling bestämmer själv om den vill erbjuda
könsneutrala vigslar.
Flera församlingar har redan fattat det beslutet.
I vår församling väcktes frågan av en församlingsmedlem för ganska precis ett år sen. Styrelsen hade
uppe frågan tidigt i höstas och beslöt att bjuda in
till en samtalskväll om samkönade äktenskap, och
den hade vi i november. Det är ju också så att båda
bildarförsamlingarna, alltså Karlstads Missionsförsamling, och Karlstads Baptistförsamling har haft
anledning att redan tidigare bearbeta frågan om
homosexualitet.
Att processen har funnits betyder förstås inte
att alla är överens.
Vi har medlemmar i vår församling som är homosexuella, och förtroendet for oss pastorer är sånt
att vi får frågan om att viga samkönade par – genom
de kontaktnät vi har i och utanför församlingen.
Så frågan finns.
Vigselrätt är inte detsamma som vigselplikt.
Det kan finnas olika skäl till att en vigselförrättare
bedömer att den inte vill viga. Ens egna övertygelse
kan vara en. Att känna tveksamhet kring att båda
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verkligen vill kan vara en annan. Poängen är att det
alltid ytterst sett är pastorn som bestämmer om han
eller hon ska tacka ja till en fråga. Och detta oavsett vilket beslut församlingen fattar. En pastor är
alltså inte tvingad att viga samkönade par även om
församlingen beslutar sig för att erbjuda det. Det
som händer är att församlingen då har som uppgift
att ordna fram en vigselförrättare som är beredd
att viga paret. Och församlingen kan ge pastorn i
uppdrag att ordna det. Man kan dra en parallell
med att vi har olika dopsyn. En del pastorer döper
inte barn, men eftersom vi i Equmeniakyrkans
församlingar döper både barn och vuxna, så får den
pastorn hänvisa till en kollega som döper barn.
Styrelsens förslag till beslutsmening är att
Tingvallakyrkans församling följer svensk äktenskapslagstiftning.
Vad händer då om svensk äktenskapslagstiftning
skulle ändras? Ja, en ändring av äktenskapsbalken
sker inte utan att vi får kännedom om det. Det är
också så att innan lagändringar så sker ett remissförfarande, och när det gäller äktenskapsbalken så
är kyrkor och samfund som har vigselrätt självklara
remissinstanser. Och det skrivs och diskuteras. En
ändring lär inte gå oss förbi. Och då är det bara att
ta upp frågan igen i församlingsmötet.
Anneli Sandberg

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)
Telefon caféet
054-22 444 87
Pastor/församlingsföreståndare E-post: info@kyrkanicentrum.se
/universitetet
Hemsida: www.tingvallakyrkan.se
Anneli Sandberg
054-22 444 81
Husmor
anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se
Cristina Hellholm
054-22 444 876
Pastor/universitetet
cristina@kyrkanicentrum.se
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
Diakon
Jovita Häggmyr
054-22 444 83
jovita@kyrkanicentrum.se

Personal
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Posttidning

B

I samarbete med

Familjeband
Till påsk 2015 kom Kierstin från
Californien för att visa sin pojkvän
det land hon har sina rötter i. Vi
känner samhörighet i vårt släktskap, men det handlar om något
mer än våra blodsband. Som mina
tre adopterade syskonbarn, de står
mig och Kierstin lika nära som de
biologiska. Ingen har kunnat leta
efter vilka egenskaper de ärvt från
mamma eller pappa, kanske har de
ännu mer fått vara sina egna istället. De är tre olika individer var
och en med sina förutsättningar,
så som Gud har skapat dem.
Strax efter Kierstins besök träffade jag en man som jag kom att
tycka väldigt mycket om. Under
året som gått har jag lärt känna
honom, hans barn och barnbarn
allt mer. Det har inte bara varit
enkelt då familjekartan ritats om,
men då kärleken och viljan funnits
har jag alltmer växt in som en del
i familjen. Snabbast att visa sin
glädje har barnbarnen varit, som
så ofta tar barn det som händer

omkring dem som naturligt.
I februari i år fick Kierstin och
jag ännu en liten släkting, en liten
pojke älskad och efterlängtad av
sina tre föräldrar. Ja tre, eftersom
han har två pappor som är gifta
med varandra. För en del är sådana familjebildningar ovana, för
pojken kommer det att vara det
mest naturliga i världen.
Som liten funderade jag aldrig
över att min pappa bara hade ett
ben. Först när det kom en ny
grannflicka förstod jag på hennes
reaktion att det var konsigt och
annorlunda. Jag minns känslan
som väcktes i mig då.
Kyrkan var en trygg plats för
mig när jag växte upp, som ett
andra hem. Församlingen är en
familj där vi lever tillsammans
trots våra olikheter. En plats där
kärleken och viljan finns att låta
även det som känns ovant växa in
som en naturlig del.
Katarina Lämås

Tel. 054-22 14 30

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

Nästa nummer av
Mötesplatsen
utkommer i början av
juni.
Manusstopp är
15 maj.

