Mötesplatsen
Nr 3 juni-oktober 2016

En tidning från Tingvallakyrkan

TEMA Ombyggnad
Kyrkokonferens i Kista
Möt nya sjukhuspastorn

Föreståndartankar
I denna ljuva sommartid gå ut, min
själ, och gläd dig vid
den store Gudens gåvor…

För många människor är det en efterlängtad
rekreation, en vila, en återhämtning. Det att
få vara ute, att se grönt och knoppar, att se
hur mycket kraft och liv som bara är. Det syns
i sommaren. Den store Gudens gåva, liv som
är.
För de av oss som bor i villa kommer reklamen
tätt, om virke för trätrall och uterum. Hammarslagen och sågklingorna hörs i fågelsången.
Det renoveras och byggs.
Rekreation och renovering. ”Re” det lilla ordet
för ”åter”, som har så stor betydelse. Re-kreation, åter-skapa, att ge liv igen. Re-novering, av
”novus” som betyder ny. Att göra ny igen.
Det är ombyggnad på gång även på Östra
Torggatan 18. En renovering av stora mått.
Nu är det dags. Givna förutsättningar samsas
med tankar i helt nya banor. Somligt är som
det är. Mycket kan förändras. Nu börjar det.
Nu börjar vi renovera kyrkan, göra den ny
igen. Gamla rum får nya funktioner och helt
nya rum skapas.
De rum och miljöer vi finns i påverkar oss.
Våra yttre rum påverkar vårt inre rum, det vi
känner, tänker och upplever. Våra yttre rum
kan ge oss en viss stämning, en upplevelse av
helighet, aktivitet, närhet, sorg, glädje, ärlighet,
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storslagenhet, öppenhet. Ibland kanske kyla,
distans och tillstängdhet. Så kan en byggnad,
ett rum också få oss att känna.
Nu formar vi de rum, den kyrkobyggnad, som
kommer att forma och påverka oss och ett par
kommande generationer på Östra Torggatan
18. Som kommer att vara platsen för vår rekreation, platsen där vi kan få liv igen, platsen
där försoning och Guds förlåtelse återskapar
oss.
Ingen renovering är slutgiltig och skapelse,
kreation, pågår ständigt. Några av oss kanske
får uppleva ytterligare ombyggnationer, precis
som några av oss nu varit med vid tidigare
renoveringar. När vi sätter punkt, om en tid,
och tvättar ur penslarna, är vi klara utan att
någonsin bli färdiga. Det är i alla fall min förhoppning. Den store Gudens gåva, liv som är,
blir aldrig färdigt.
Ombyggnad av Tingvallakyrkan. Renovering
och rekreation. För att göra nytt igen och för
att ge liv igen. Och igen. Och igen.
Gud, liksom ett träd i sol och regn så låt min
själ i Andens hägn få växa alla dagar. Amen
Jenny Walan
vice församlingsföreståndare

I detta nummer av

Mötesplatsen

Församlingen har nu beslutat att gå vidare
med att förändra Tingvallakyrkans lokaler. Det
uppmärksammar vi i detta nummer med att
presentera de plancerade förändringarna och
några förväntningar från medlemmar. Ni får

Ny sjukhuspastor
Hej, jag heter Anders Persson
och är ny sjukhuspastor vid
Centralsjukhuset i Karlstad.
Den 1 april 2016 började jag
min tjänst på halvtid.
Min bakgrund är att jag
är pastor inom Equmeniakyrkan, avskild 1987 inom
Missionsförbundet, och har
jobbat i församling, i studentkyrkan, inom studieförbund och på senare tid
tolv år inom S:t Lukas. Tillsammans med min fru,
Eva, bor vi i Skåre. Vi har tre vuxna barn och tre
barnbarn.
Jag ser fram emot att få jobba som frikyrkans representant inom sjukhuskyrkan. Arbetsuppgifterna
blir många: samtal med patienter och anhöriga,
handledning av personal, samt utbildningar och

också läsa ett referat från Equmeniakyrkans
kyrkokonferens. Med önskad om en välsignad
sommartid!
Redaktionsgruppen
samtalsgrupper där de existentiella och andliga
frågorna får vara i centrum. Eller varför inte fira en
tacksamhetens andakt med anledning av ett barn
fötts till världen, eller att man frisknat till.
För er som befinner er i närheten av, eller på,
sjukhuset, kan det vara intressant att veta att vi i stort
sett varje onsdag har en enkel andakt i meditationsrummet. Ni är också välkomna att kontakta mig för
mer info om sjukhuskyrkan, för att boka samtal, eller
tipsa om någon vän/släkting som finns på sjukhuset
och vill ha någon att samtala med.
Kom ihåg att be för sjukhuskyrkans arbete och
låt oss tillsammans be att Guds kärlek blir synlig
mitt i den vård och omsorg som sker på Centralsjukhuset.
Vill ni ha kontakt med mig, når ni mig enklast på
tel 054 61 57 63 eller mejl: anders.persson@liv.se

Anders Persson
Sjukhuspastor

Gospel Groove Festival 2016
I Kristi Himmelsfärdshelgen samlades Gospel
Groove Company körerna från Karlstad och
Vänersborg samt Vaucluse Gospel Singers från
Frankrike, till tidernas första Gospel Groove
Festival i Vänersborg. Som extra dragplåster
medverkade den franska soul och gospel-artisten
Emmanuel Djob.

Från torsdag till söndag kunde Vänersborgarna
njuta av svängig gospelmusik i Vänersborgs Missionskyrka eller i en idrottshall där lördagens stora
konsert hölls.
Sven Wedemalm
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TEMA OMBYGGNAD

Nu kör vi!
Med församlingsmötets beslut i ryggen Plan 3
går vi nu vidare i konkret handling med Detta plan går i musikens tecken. Vi skapar en
stor, akustiskt anpassad, övningslokal för musiker,
förnyelse av vår kyrka.
Ritningar
Expeditioner

körer osv. Det kommer finnas förråd och ett pentry.
Här kommer det också att finnas ett samtalsrum/
avskilt arbetsrum.

Församlingssal
Här kommer inga stora förändringar ske.
Serveringsdisken kommer att förläggas ”i
väggen” mot det nya köket, och ljud och
ljusmiljö kommer att förbättras.
Andaktsrum på läktaren
I bakre delen av läktaren, mot Östra Torgatan, kommer vi att skapa ett andaktsrum
genom att plocka bort alla bänkar och sätta
en glasvägg som avskiljare mot övriga kyrkorummet.
Genom att plocka bort bänkarna får vi
fram de vackra fönster som idag är dolda.

Plan 2
På detta plan tänker vi oss att vi gör så mycket som
möjligt själva, men att ett proffs talar om för oss
vad vi skall göra. Vi vill få till en mer inbjudande
och mysig miljö, där nuvarande ”Studierum 1”
blir ett kombinerat ungdomsrum/mötesrum/
bordtennisrum.
”Studierum 2” blir församlingens vardagsrum
med multimedia-möjligheter inklusive ett litet
bibliotek. I övrigt förbättringar för öppna förskolan
och allmän uppfräschning.
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Kyrksal
Kyrksalen förändras på så sätt att orgelläktaren minskas ner genom att flytta tillbaka
antependiet och prediksstolen så att dopkällan kommer fram. Dopkällan kommer att
få en mer central roll i gudstjänstrummet
och en större och mer flexibel estrad skapas.
Här kommer vi också att fokusera på bättre ljud
och ljusmiljö. En del av den förbättrade ljudmiljön
ligger i ett nytt golv, helt i trä.
Huvudentré
Det nya är att vi gör ett större och mer välkomnande kapprum i nedre delen av kyrksalen, med
glasväggar mot kyrksalen, dit man även kommer
med barnvagn, rollator och rullstol via rampen
från gården.

Kök

TidSplan
Sommaren 2016
Innertak plan 2
Golv plan 2
Övrigt (eget arbete) plan 2 Handikappentré från gården
Soprum

Höst/vinter/vår 2016-2017
Yttre expeditioner
Musikrummet

Sommaren 2017
Huvudentré från Ö Torggatan
Kyrksal
Kök
Inre expedition
Församlingssal

Vad kan du hjälpa till med?
En enkät har skickats ut till alla mejladresser i församlingsmatrikeln. Om du inte fått e-post med länk
till vår ”Vad-kan-du-hjälpa-till-med-inventering” så
skicka ett mejl till sven.wedemalm@bahnhof.se så
får du en länk till formuläret. Alternativt kan du
hämta en pappersenkät i kyrkans caféentré, som
som du fyller i och lägger i lådan vid informationsskärmarna i foajén.
Ombyggnadsgruppen
gm Sven Wedemalm
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TEMA OMBYGGNAD
Vilka tankar har du inför
ombyggnationen av Tingvallakyrkan?
Johannes Fröding
Jag tycker att det är viktigt att alla åldrar ska kunna ha kul i kyrkan. Exempelvis
att det finns lekrum för barn. Jag tycker också att det skulle vara kul att få vara
med och inreda. När allt är färdigt kommer det att bli roligt att upptäcka allt
som är nytt i kyrkan.

Magdalena Persson
Min förhoppning är att kyrkan fylls av människor, dag som kväll, helg
såväl som vardag. Att rummen fylls av stillhet och rörelse, skratt, musik
och tystnad. Önskan är att lokalens utformning underlättar rent praktiskt för det som den ska fyllas med och för det som ska utföras.

Göran Romhed
Att den nya församlingen genom ombyggnaden får en ny kyrka som alla
känner sig delaktiga och att det praktiska arbetet ger oss möjlighet att lära
känna varanda.
Hoppas på nya funktioner och möjligheter i byggnaden som underlättar
församlingens arbete detta är inte enkelt då vi bygger för framtiden och det
är få som kan spå i denna. På 80 talet byggde man till exempel squashhallar i kyrkor...
Men bara att få ett nymålad ljus kyrksal är fantastiskt!

Frågade gjorde Mattias J Fröding
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Installation till kyrkokonferensens tema "Ikläd er Kristus"

Från Baptistsamfundets årsmöte med David
Hellholm och övriga författare till boken
Vägmärken utgiven av Votums förlag

Equmeniakyrkans
kyrkokonferens 2016 i Kista
Rosita och Bo Enquist samt Ing-Marie och
Hans Arkbro var Tingvallakyrkans representanter på årets kyrkokonferens. Här delar de
sina erfarenheter.
Kyrkoledarna Lasse Svensson, Sofia Camnerin och
Olle Alkholm välkomnade engagerat och med
tydligt Gudstilltal till årets kyrkokonferens. Sången
”De komma från öst och väst ” med tidsenligt
komp med dragspel, mandolin och gitarr inledde
konferensen. Nyskrivna verser om våra flyktingar
som strömmar in lades till. Trehundra församlingar
inom Equmeniakyrkan arbetar idag med flyktingsituationen. Ett stort flyktingengagemang sprider
sig över landet. Nya församlingar inom Equmeniakyrkans satsning på församlingsplantering börjar
etablera sig.
Under förhandlingarna fick varje motionär presentera sin motion. Beslut om att föreslå riksdag
och regeringen kärnvapenförbud i Sverige togs
liksom beslut om samarbete med Svenska kyrkan.
Kyrkostyrelsen fick i uppdrag att bearbeta förslaget
till lokala avtalet. Beslut i kommande kyrkokonferenser ska ske i konsensus/enighet. Kyrkostyrelsen
fick i uppdrag att i samråd med THS, Equmenia
(vårt ungdomsförbund) och Bromma folkhögskola
utforma grundutbildningen till pastorer och diakon
på ett sådant sätt att barn- och ungdomsperspektivet förtydligas. Palestina /Israelfrågan återremit-

terades p.g.a. frågans storlek och bristande debattid.
Verksamhetsplan för år 2016-2017 antogs. För mer
information om konferensen och besluten läs på
www.equmeniakyrkan.se
Den nya Kyrkohandboken presenterades av
bl.a. Anneli Sandberg som varit medförfattare.
Tingvallakyrkans församling har ju varit försöksförsamling. Ett stort arbete har lagts ner. I gudstjänstens huvudmoment Samling, Ordet, Delande
och Sändning finns plats för variation konstaterade
författarna. Handboken har i dagarna getts ut som
provutgåva och kommer att antas 2018.
Flera seminarier erbjöds. Ett av dessa var ett
storseminarium med den amerikanske teologen
professor William Covanaugh som talade kring
konferensens huvudtema ”Ikläd er Kristus” (Rom
13:14). Han delade med sig av ett radikalt budskap
som får sociala konsekvenser på hur vi möter vår
syster/broder. Parallellt med konferensen firade
Diakonia sitt 50-årsjubileum med fest och eftertanke i Immanuelskyrkan.
Vår egen konferensbön får bli: ” Herre hjälp
oss att inte fokusera på det skiljande och invanda.
Utmana oss i att se att världen och att vårt eget
uppdrag förändras.”
Rosita och Bo Enquist, Ing–Marie och Hans Arkbro
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Att försonas med sin skörhet
Ett av ledorden i vår församlings värdegrund är
Rum för försoning. Det handlar om att försonas
med sig själv, sina medmänniskor och Gud. I höst
nystartar vi ”En timme om…” med överrubriken
Rum för försoning. En plats för fördjupning och
samtal vissa söndagkvällar kl 18.00 – 19.00.
”Att försonas med sin skörhet” är första tillfället, 25 september. Karin Svedberg är ordförande i
Ångestsyndromsällskapets lokalförening i Karlstad
(ÅSS) och koreograf, och tar med oss in i sin erfarenhet av psykisk ohälsa. Om hur det känns när
livet går sönder och om att resa sig igen. Välkommen till en angelägen kväll!
Missa inte heller diakonirådets gudstjänst 11
september ”Inte ens i den mörkaste dal…” – en
gudstjänst om psykisk ohälsa.
Anneli Sandberg

Sommar och gudstjänst
Sommarens gudstjänster blir lite närmare, lite
lättare, lite ledigare. Det blir samtal, ”Minns du
sången” och några gästande predikanter. Även
denna sommar firar vi, enligt styrelsens beslut,
sommargudstjänsterna tillsammans med Lövnäskyrkans församling. Tre söndagar, 3, 17 och 31 juli
välkomnas vi ut till Lövnäskyrkan på Hammarö. I
sommar finns där en konstutställning med fika som
är öppen mellan 16 och 18, då gudstjänsten börjar.
Konstnären heter Marita Hult. Efter gudstjänsten
blir det kyrkkaffe. Övriga gudstjänster firar vi i
Tingvallakyrkan. Liksom tidigare somrar vänder
vi på ordningen och har vårt kyrkfika klockan
17.00. Därefter firar vi gudstjänst kl 18.00. Välkommen!
Anneli Sandberg och Jovita Häggmyr

Picnic i parken!
Visst är knytkalas mysigt! Därför gör vi ett sommarknyt på midsommarsöndagen, den 26 juni, i
museiparken – där finns plats för lek och picnicfilt.
Vi börjar vid 14-tiden. Ta med dig mat, och som
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på alla knytkalas delar vi med varandra. Efterätten tar vi på sommarcafét som börjar kl 17.00 i
kyrkans café. Och så avslutas alltihop med en sommarandakt kl 18.00. Regnar det för mycket har vi
knytkalaset i kyrkan istället. Frågor? Hör av dig till
Jovita Häggmyr, tel 054 224 44 83

Konfirmationsläsning!?
Konfirmationsläsning ska vara rolig och den ska
beröra. Det ska vara lek och allvar, högt och lågt
i en salig blandning. I början på höstterminen
inbjuder vi till en informationsträff om läsning ht
16 – vt 17. Känner du någon som ska börja åttan
i höst? Tipsa och bjud in! Vi ses
Torsdagen den 1 september kl 19.00
PS: Glöm inte att det går att intensivläsa sommartid på Sjöviks Folkhögskola – också en god
variant att tänka in i sina konfirmationsläsningsplaner för framtiden.
Anneli Sandberg och Jovita Häggmyr

Smågrupp – hemgrupp?
Vill du vara med i en hemgrupp? Eller någon
annan smågrupp? Kanske en där man lagar mat
tillsammans, äter den och pratar tro och liv under
tiden? Välkommen till en informationsträff – där
vi pratar med varandra om önskemål och andra
förutsättningar. Torsdagen den 1 september kl
18.00 i Tingvallakyrkans café. Kan du inte komma
då, så hör av dig till någon av Anneli, 054 224 44
81 eller Jovita, 054 224 44 83
PS: Är du singel mellan 30 och 60 år? Vill du träffa
andra i samma livssituation, dela erfarenheter och
funderingar – helt enkelt föra livsnära samtal? Hör
av dig till Jovita eller Anneli så kan vi finna former
för en sådan grupp.

Ekonomi
Insamlingsresultat

Hälsning från kassören
Under tiden sen min senaste rapport har vi i församlingen gjort insamlingar till Equmeniakyrkans
gemensamma arbete på totalt närmare 19 tkr varav
4 tkr till jordbävningsdrabbade Equador.
Till församlingsarbetet har vi under januari till
april på olika vägar samlat in 312 tkr. Det är tyvärr
62 tkr under vår insamlingsbudget.
Som kassör känner jag en viss oro inför sommaren med detta resultat, och ber er alla att inte

glömma offrandet under den tid då vi kanske inte
är lika ofta i kyrkan som vanligt. En extra överföring
till församlingens plusgiro 372430-9 eller bankgiro
985-1833 när ni betalar era räkningar under sommarmånaderna är mycket välkommet.
Björn Olsson
församlingens kassör

Vad ska vi göra?
Församlingsdag 17 september
Vad tycker Du är det viktigaste i det församlingen
gör? Vad kan vi släppa? Hur får vi ett bredare
engagemang?
Välkommen till en församlingsdag där vi tänker
kring församlingens verksamhetsplan. Inleder
gör Alf Rikner, regional församlingsutvecklare på
Equmeniakyrkan Svealand.

Vi försöker även ordna någon form av barnaktivitet,
men i skrivande stund vet vi inte om det lyckas.

Plats: Tingvallakyrkan
Tid: lördag 17 sept kl 9.30-15, inklusive fika och
lunch

Styrelsen

Anmälan senast 10 september till tk_styrelsen@kyrkanicentrum.se
Välkomna
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Tonårsledare- en del av livet
Många ledare har tonåringarna knäckt, men en står
fast kvar. Nej det är kanske inte riktigt sant men
ibland kan det kännas så. Jag var på kyrkokonferens
för Equmeniakyrkan i helgen (5-7/5) och där träffade
jag 2 personer som har varit tonårsledare och betytt
mycket för de ungdomar som de träffat. Andreas träffade jag på Tonårslägeret ”Sommaräng”-93, ett läger
fullt med upptåg och aktiviteter som Andreas var motorn för men mitt i alltihop fanns stunder för samtal,
bön och lovsång och det är ju det som är charmen med
att vara ledare. I vår Tornadogrupp försöker vi också
att hitta den där sköna känslan, men det är inte alltid
lätt. Man får vara trött när fredagen kommer (gäller
både tonåring och ledare), men jag blir berörd när vi
tillsammans sjunger lovsånger och samtalar om vardags- och livsfrågor. Den andra ledaren är Hanna som
med sin energi spred vikten av att tycka om sig själv
och se livet på ett positivt sätt, vilket jag vet är mycket
viktigt för tonåringar. Vad är det då som får mig att
stanna kvar som ledare. Jag tror på att få förmedla
min tro men samtidigt ha kvällar där vi får leka, prata,
fika, baka, quiz och ha popcornkvällar* eller kanske
åka på läger tillsammans. Att få möta ungdomar med
sin egen livs- och ledarerfarenhet samtidigt som de
får vara sig själva gör att man oftast får bra möten för
både mig och tonåringarna. Att vara ledare för barn

och ungdomar är bland
det bästa man
kan göra.

Hans Arkbro
en av tonårsledarna i
Tornado
Övriga ledare i Tornado är Annika Fernado, Daniel
Arkbro, Katarina Lämås och Mattias Fröding.
*popcornkväll=filmkväll
ÖPPNA FÖRSKOLAN
3 juni avslutningsutflykt
Därefter sommarlov
22 augusti startar höstterminen

BARNENS STUND
Barnens stund följer skolåret och
har ledigt på sommaren och vid
jul. Startar 4 september.
/Ledarna Barnens stund

Varje

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

Tonårsscout För dig som är över 13 år. Tisdagar

fredag 9:30-14, onsdagar 12-16. Sommarstängt
se ovan!

ca varannan vecka 18:15 på olika platser...

Baby/småbarnsrytmik Onsdag 11:15-12:00
Tonår För dig som är 13 år och äldre. Fredagar 18:00- Sommarstängt se ovan!
21:00 i Tingvallakyrkan

Barnens stund under gudstjänsten barnens aktivitet på gudstjänsttid. Söndagar 11:00
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Innebandy/Puls i Tingvallagymnasiets idrottssal söndagar kl.18.00 -20.00 kontakt Daniel
Arkbro

Läsarcirkel i TK fortsätter
En läsarcirkel i TK har studerat den historiskt omvälvande och ofta konfliktfyllda processen bakom
Nya testamentets tillkomst och den tidiga kyrkans
brottning med att tolka och formulera den kristna
trons grund. Tolkningens utmaningar är förvisso
lika aktuella idag.
Tisdagen 6 september kl. 18.30 i TK startar höstens läsarcirkel kring boken Släpp fången loss! av
KG Hammar, tidigare ärkebiskop. Författaren tar
i sin bok upp frågorna om hur vi beskriver och
tolkar våra erfarenheter av Gud. Hammar menar

Ny pastor?
Nu har processen kommit så långt att en pastor är
beredd att komma och hälsa på oss i församlingen.
Styrelsen bjuder alltså in församlingen till te, smörgås och samtal med vår potentiellt nya medarbetare
lördagen den 11 juni kl 16.30. Kvällen avslutas
med aftonbön som vår besökande pastor håller i.
Dagen därpå, söndagen 12 juni efter gudstjänsten
har vi församlingsmöte då vi förhoppningsvis fattar
beslut om att kalla vår pastor in spe (= tänkbar,
blivande, i vardande). Välkommen till viktiga
samlingar!
Styrelsen och Anneli Sandberg

Personalen i höst
Om församling och pastor in spe säger ja till varandra, tillträder han vid årsskiftet. Under hösten
är planen att Anneli Sandberg arbetar 100% i
församlingen, och Jenny Walan arbetar 50% på
universitetet. Sara Enqvist är föräldraledig 20%.
Rebecca Karlsson kommer att arbeta som ungdomsledare 50% i höst.
Anneli Sandberg och Agneta Englund

att vårt tal om Gud alltid är ett provisorium, tillfälligt och liksom på prov. Gud är bortom våra ord.
Utan den insikten riskerar våra gudsbilder att bli
ett fängelse för Gud.
Avsikten är att efter Hammars bok gå vidare
med läsning och samtal utifrån Magnus Malms
bok Som om Gud inte finns.
Är du intresserad av att vara med i läsarcirkeln,
så hör av dig senast 22/8 till Hans Bergström,
tel. 0727-402050 eller Mikael Sund, tel. 0706910554.

På goda grunder…
… för kristen tro i dagens
Sverige.
Är du nyfiken och reflekterande? Längtar du efter
att hitta former för ditt andliga liv? Funderar du
över frågor som: ”Ska vi konkurrera med våra
arbetskamrater?”, det nya läget för kristen tro i
dagens Sverige, eller Gudsbilden i Gamla Testamentet? Missa inte den nya lekmannautbildningen
på Karlskoga folkhögskola under nästa läsår. Sex
lördagar med start i september och slut i mars
(ungefär). Alla mellan 18 och 98 år är välkomna,
inga inträdeskrav, inga avgifter för själva undervisningen, men ett riktigt bra upplägg. Håll utkik på
Region Svealands hemsida, eller prata med Anneli
Sandberg om du vill veta mer – och om du vill gå
kursen säg till, så kan åkandet samordnas!

Öppen kyrka

Anneli Sandberg

Öppen kyrka har blivit en viktig mötesplats mitt
i veckan under sommaren. På onsdagar, med start
24 juni och sista gången 10 augusti kl 14 – 16 är
kyrkan öppen för enkelt fika och gemenskap för
alla som vill, t ex lära sig prata mer svenska med
svenskar, dela med sig av sina berättelser – eller
bara vara med i gemenskapen. Kanske blir det ett
sätt att hänga med i omgörningen av kyrkans andra
våning – se annan plats i tidningen – en mötesplats
för den som grejar med målning, skåpsröjning och
den som inte gör det. Välkommen!
Anneli Sandberg och Jovita Häggmyr
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Tingvallakyrkan
Juni

11 lördag

16:30-18:30 Församlingskväll
med presentation av eventuellt
ny pastor. Te och smörgås.
18:00 Kvällsandakt.
12 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST "Borttappad?" Anneli Sandberg, sång
av Gospel Groove Company.
Kyrkfika
Församlingsmöte.
19 söndag

17:00 Sommarcafé
18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. Anneli Sandberg. Sång
av Mattias Bernspång.
26 söndag

14:00-17:00 Picnic i Museiparken
17:00 Sommarcafé
18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. Jovita Häggmyr
29 onsdag

14:00-16:00 Öppen kyrka

Juli
3 söndag

16:00-18:00 Sommarcafé, Lövnäskyrkan
18:00 SOMMARGUDSTJÄNST, Lövnäskyrkan. AnnaGreta O. Berggren
6 juli

14:00-16:00 Öppen kyrka
12

10 söndag

10 onsdag

17:00 Sommarcafé

14:00-16:00 Öppen kyrka

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. Samtal om livet, Jovita
Häggmyr med gäster. Sång av
Julia Kihlström.

14 söndag

17:00 Sommarcafé

14:00-16:00 Öppen kyrka

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. Mattias Fröding,
musik av Louise Hedberg & Joel
Holmqvist med vänner.

17 söndag

21 söndag

16:00-18:00 Sommarcafé, Lövnäskyrkan

11:00 GUDSTJÄNST. "... du
som förde oss till denna morgon...." Anneli Sandberg m fl.
Kyrkfika

13 onsdag

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST i Lövnäskyrkan.
"Den konstnärliga sidan."Jovita
Häggmyr

24 onsdag

20 onsdag

RPG:s gemenskapsdag på
Hjälmaregården. Anmälan.

14:00-16:00 Öppen kyrka

25 torsdag

24 söndag

19:00 Öppen körövning inför
söndagen. Anki Löwenhamn

17:00 Sommarcafé
18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. Peter Andersson, Jovita
Häggmyr

28 söndag

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

17:00 Sommarcafé

11:00 SAMLINGSGUDSTJÄNST med alla åldrar. "Bygga
om, bygga upp, bygga på." Anneli Sandberg, Anki Löwenhamn.
Öppen kör, kom 9.30. Kyrkfika

18:00 SÅNGGUDSTJÄNST.
"Minns du sången" Jovita Häggmyr, Lennart Axelsson

September

27 onsdag

14:00-16:00 Öppen kyrka
31 söndag

Augusti
3 onsdag

1 torsdag

18:00 Informationsträff om smågrupper i kyrkan

14:00-16:00 Öppen kyrka

19:00 Informationsträff om konfirmationsläsning ht 16- vt 17

7 söndag

4 söndag

17:00 Sommarcafé

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

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. Frans och Julia Wingård

11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. "Vår religions hem-

lighet" David Hellholm, Anneli
Sandberg.Sång av Marianne Gustavsson. Kyrkfika

25 söndag

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

6 tisdag

11:00 GUDSTJÄNST. Paul
14:00 Tisdagsträffen Ragnar
Lundh, Anneli Sandberg.
Åstrand. Sköt m din hjärna på äldre Tingvallakyrkans musikkår.
dar
Kyrkfika
11 söndag

10:00 Lovsång och bön inför gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST. "Inte ens i
den mörkaste dal..." - en gudstjänst
om psykisk ohälsa. Diakonirådet.
Kyrkfika
13 tisdag

14:00 RPG-träff. “Vad händer på
Resurscentrum?” Enhetschef
Maria Hasslid. Birgitta Thörnqvist
och Barbro Mattsson.
17 lördag

9:30-15:00 Församlingsdag om
verksamhetsplanen. OBS! Preliminär tid
18 söndag

10:00 Lovsång och bön inför gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST. "Rikedom
och rikedom" Anneli Sandberg.
Kyrkfika
12:45 Församlingsmöte
20 tisdag

14:00 Tisdagsträffen Karin Söderlund berättar om skolprojektet i
Nepal.

Vecko/omsorgsgrupp
Grupp 9 v 22 30 maj-5 juni
Grupp 10 v 23 6-12 juni
Grupp 11 v 24 13-19 juni
Grupp 13&14 v 25 20-26
juni
Grupp 15 v 26 27 juni-3 juli
Grupp 1 v 27 4-10 juli

18:00 En timme om... att försonas med sin skörhet. Karin
Svedberg. Se notis.

Oktober
2 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. "Hållen" Anneli Sandberg. Sång av kören
"Ung till hjärtat". Kyrkfika
8 lördag

Regionfest på Karlskoga folkhögskola. Regionalt förtroenderåd, equmenia Svealands
regionstämma med mera.
9 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST med
alla åldrar. Equmeniastyrelsen. Bibelutdelning, bönoch offerdag för Equmenia.
Kyrkfika

Grupp 2 v 28 11-17 juli
Grupp 3 v 29 18-24 juli
Grupp 4 v 30 25-31 juli
Grupp 5 v 31 1-7 aug
Grupp 6 v 32 8-14 aug
Grupp 7 v 33 15-21 aug
Grupp 8&9 v 34 22-28 aug
Grupp 10 v 35 29 aug-4 sep
Grupp 11 v 36 5-11 sep

Varje

Vecka

Café Innegården har öppet
måndag-fredag kl 10:30-13:30.

Sommarstängt 4 juni till 14 augusti.

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 13 v 37 12-18 sep
Grupp 14 v 38 19-25 sep
Grupp 15 v 39 26 sep-2 okt
Grupp 1 v 40 3-9 okt
Kom ihåg att barn och ledare på
barnens stund under gudstjänsten önskar sällskap av en person
från vecko/omsorgsgruppen!
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Församlingsboken
Barnvälsignelse

Elin Fröding, dotter till Jenne och
Daniel Fröding barnvälsignades i
Tingvallakyrkan den 15 maj. Officiant var Anneli Sandberg

Begravningen ägde rum den 22/4
2016 i Tingvallakyrkan. Officiant
var Anneli Sandberg

Till Vila

Fritz Sjöberg född den 11/5 1929,
död den 25/3 2016

Info från vaktmästeriet/expeditionen
Lås på grinden
På vår innergård är parkering
förbjuden för allmänheten. Om
du som medlem måste parkera,
så ber du om parkeringstillstånd,
mån- fre 9-15 på exp. På övriga
tider parkerar man, som besökande medlem endast tillfälligt
(och med förnuft), i de fall man
har mycket bagage eller t.ex har
svårt att gå. Lite för många gånger på ett år, felparkerar icke behöriga personer på Innergården
kvällstid. För att förhindra att
behöriga personer blir instängda
framför felparkerad bil, så kommer ett lås att finnas på grinden,
vars vänstra halva (från gatan
sett) förseglas med ett hänglås
mellan ca kl 16- 09. Alla som har
en kyrknyckel märkt BA-(BB,
BC ETC)- BK kan vid behov
öppna låset för inpassering. Man
återställer förstås efter sig.

Säkerhet
När jag ändå har ordet påpekar
jag igen hur viktigt det är för
kyrkans säkerhet att man låser
entrédörren på andra tider än när
cafét och förskolan har dagöppet.
De som ansvarar för verksamhet
utanför dessa tider har fått en
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s.k ”tag” för passering genom
ytterdörren. Det är var och ens
ansvar för alla som har en ”tag”
att se till att när alla besökare i
sin verksamhet anlänt, låsa ytterdörren igen. De som kommer
sent kan knacka på fönster eller
ringa på porttelefon. Vill man
komma ut trycker man enkelt
på ”nyckelknappen” till höger
innanför den yttre glasdörren.
Då flera verksamheter pågår i huset är det de med senast starttid
som ansvarar för att låsa. Under
gudstjänsttid ska glasentrén vara
låst utifrån. Saknar du en nyckel
eller tag, så ska jag ordna det,
påminn mig gärna.
På tal om säkerhet…… i gudstjänstförrådet, som ligger bakom
dopgraven ska det inte förvaras
tändstickor, och det vore trevligt
och säkert för alla, om man låter
bli att lämna utbrunna tändstickor i askarna. De spolas istället av
och slängs i matavfallet.

Intern anslagstavla
Det pratas mycket om församlingens interna kommunikation.
I väntan på kommunikationsrådets flygande start så kan vi igen
berätta att har du något du vill

delge alla inom församlingen
,men inte alla besökande i kyrkan, så finns en anslagstavla för
det bredvid städskrubben vid
cafét. De stora anslagstavlorna
vid entrén är främst avsedd för
församlingens och Equmenias
utåtriktade information.

Inställd storstädning
I väntan på renovering av fasader
skjuter vi på vårstädningen då
de fönster som främst saknar
fönsterputs sitter i kyrksalen.
Håll utkik ifall vi till hösten tar
ett nytt tag kring storstädning
inomhus.
Sara
vaktmästare
054- 22 444 84
sara@kyrkanicentrum.se

Tack så mycket för
era besök i caféet!
Sista dagen för servering i caféet
är 3 juni. Därefter är caféet stängt
under sommaren och öppnas
igen den 15 augusti 2016.
Varmt välkomna tillbaka.
/Cristina och personalen

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 86
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

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 september.
Prenumeration 100:-/år, betalas in på pg 37 24 30-9, glöm ej ange "prenumeration mötesplatsen" samt avsändare.
15

Posttidning

B

I samarbete med

Vilka tankar har du inför
ombyggnationen av
Tingvallakyrkan?
Nils-Erik Fröding
Kyrkan är en plats där vi firar gudstjänst och där vi möter människor i
olika sammanhang, därför tycker jag
att det är spännande och känner glädje
och tillförsikt i beslutet om ombyggnad och uppfräschning av vår kyrka.
Ställer gärna upp med arbetsinsatser.

Personalens sommarledighet
Anneli Sandberg v 25 – 32
Jenny Walan v 24 - 32
Jovita Häggmyr v 31- 34
Sara Enqvist v 27-31
Cristina Hellholm v 25 - 30
Henrik Larsson v 26-32
Elvy Axelsson v 25-32
Rebecca Karlsson v 27 - 30

Tel. 054-22 14 30

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

Nästa nummer av
Mötesplatsen
utkommer i början av
oktober.
Manusstopp är
15 september.

