Mötesplatsen
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En tidning från Tingvallakyrkan

Musikalen Öppna ditt hjärta
Det byggs om
Scouter på toppen

Föreståndartankar
Om träd
”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon
är kvar i mig och jag i honom bär han rik
frukt: utan mig kan ni ingenting göra.”
Joh 15:5
-Vilken är din favoritkroppsdel?
En period löd min favoritfråga att ställa i ledarsamlingar och andra sammanhang så. Med tillägget att kroppsdelen måste sitta på en själv och inte
på någon annan. Många roliga svar blev det.
En gång när jag ställde frågan, var jag gravid.
Min egen favoritkroppsdel under den här tiden
var moderkakan. Detta förunderliga organ som
ser till att fostret får syre och
näring från mamman, och
att det kan göra sig av med
avfallsprodukterna från sin
egen kropp. Moderkakan var
min favorit dels för att den är
så fantastisk i sin konstruktion
och funktion, och dels för att
den bara var där tillfälligt – det
gällde att uppmärksamma den och njuta av att
få vara med om den!
Moderkakan kommer ut efter barnet vid förlossningen, och när det var min tur, bad jag att få se
den. Den såg ut precis som den skulle. Blodkärlen
i den bildade ett träd. Livets träd, med sin krona,
sina förgreningar.
Jag tycker om träd. Vi är många som gör det.
Träden som andas in koldioxid, och som har syre
som sin ”avfallsprodukt”.
I vårt kyrkorum finns ett träd, som är ganska
osynligt. Det är ett vinträd, och det är målat på
väggen ovanför dopkällan. Placeringen är förstås
ingen slump. Vinträdet, eller vinstocken, symbol
för gemenskapen i Kristus, har sina tänkta rötter
i dopkällan där den hämtar sitt livsnödvändiga
vatten.
Alla som tillhör församlingen är inte döpta.
Equmeniakyrkan har ordningen att man inte
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behöver vara döpt för att vara medlem. Samtidigt som dopet är en stark
kollektiv symbol för den kristna gemenskapen. Dopet har många delmotiv – Kristus
död och uppståndelse, tro och församling, den
världsvida kyrkan – men på något sätt handlar
det alltid om delaktighet i. Och om livet.
Om Jesus Kristus är vinstocken, trädets stam,
och vi är grenarna, så är det en stark samhörighet
i det. Om vinträdet, som det ser ut i vår kyrka,
hämtar sitt livsnödvändiga vatten ur dopkällan, så
förstärks samhörigheten och beroendet än mer.
Den här hösten och vintern
kommer församlingen att fatta
viktiga beslut om hur det som
kallas kyrkans fond ska se ut.
Där ingår utformningen av
dopkällan. Ska den vara öppen
eller stängd? Hur det än blir, så
vill jag gärna kunna fästa min
blick på trädet, vinträdet, och
låta tankarna fara till livets träd med krona, stam
och djupa rötter. Till vattnet och den klorofyllskimrande grönskan, livets förutsättningar. Till
min favoritkroppsdel en tid i livet, till livet själv
i all sin mångformighet och förunderlighet.

”Vi låg i gräset
och våra ögon insög åt anden
allt det sammansatta som är liv
och Gud
--Så blev vår förundran
tillbedjan
Och vi sänkte våra pannor såsom
genom djupt vatten inför
livets heliga välde”
Harry Martinson
Anneli Sandberg

I detta nummer av

Mötesplatsen

Vi är redan mitt i hösten. I detta nummer
blickar vi både bakåt och framåt. Vi summerar
och minns möten och läger under sommarmånaderna. Vi ser framemot musikal; nya livsnära
gruppar för att möta Gud och varandra; ombyggnationen av kyrkan, "Tingvallakyrkans

lilla gröna" och en höst full av musik. Missa
inte reflektionen på sista sidan; "Räknar vi med
Gud?". Med önskan om en god höst och god
läsning!
Redaktionsgruppen

Musikalen Öppna ditt hjärta
Lördagen den 22/10 kl 17.00 och söndagen den 23/10 kl 15.00 framförs musikalen ”Öppna ditt hjärta” i Tingvallakyrkan.

Repetitionerna har pågått sedan tidigt i våras
och just nu finslipas sångerna och repliker
övas in.

Det är en musikal med nyskrivna sånger, där
Agneta Färninger skrivit manus, sångtexter och
större delen av musiken. Några av sångerna har
hon skrivit tillsammans med Ulrika Källström
Berggren, som också hjälpt till att bearbeta alla
sånger.

Musikalen spelas i två akter, med 30 minuters
paus. Alla repliker är på svenska. De flesta
Agneta Färninger Ulrika Källström Berggren
sånger likaså, men några är på engelska.
Ensemblen består av cirka tjugo personer, varav I pausen kan man köpa fika och lotter i caféet.
tre står för musiken, en som spelar piano, en Man kan också skänka en penninggåva.
gitarr och en bas.
Musikalen handlar om oroligheterna i vår värld,

om människor i social utsatthet i vår närhet och
om att känslor som förtvivlan, rädsla, ovisshet
och ensamhet kan brytas med medmänniskors
omtanke och vilja att hjälpa. Vi kan alla vara
med och bidra till tro och hopp om en ljusare
framtid.

Intäkterna går till människor i vår närmiljö
som har det svårt.
Det är fri entré och alla är välkomna!
Agneta Färninger
Bilder Sven Wedemalm
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Det händer saker på plan 2!
Under sommaren har ett tappert gäng av
våra medlemmar jobbat med plan 2 i kyrkan.
Det har slipats och målats, gammalt golv
har tagits bort, gamla skåp har tömts på sitt
innehåll och rivit nya skåp har satts ihop och
diskbänk har kommit upp. Ett stort tack till
alla kämpar!

Vi i styrgruppen kan inte nog poängtera vikten av
att delta i församlingsmötena den närmaste tiden.
Där kommer bl.a utformningen av kyrkorummet
att presenteras, diskuteras och beslutas.

Det arbete som vi skulle göra själva är nu i stort
sett klart, det som återstår på plan 2 är installation
av belysning och lite annat som vi måste ha proffs
till. Men det är inte långt kvar innan även detta
är färdigt.
Ni som inte redan tittat in på plan 2, gör det!

Ny fas
Nu går vi in i en ny fas i processen,
där vi behöver ta in kompetens
utifrån. Klart är att vår projektledare, som skall ta oss hela vägen
i mål, heter Nisse Koppfeldt,
projektledare på Sweco.
Nisse jobbar på uppdrag av vår församling som
representeras av en styrgrupp. Vi skall tillsammans
se till att hela processen blir så bra som möjligt.
Styrgruppen består av styrelsens arbetsutskott
samt ombyggnadsgruppen.
Det viktigaste arbetet som sker just nu är underlag
till ett byggnadslov. Detta hjälper arkitektfirman
Tengbom oss med. Därifrån börjar det komma
skisser som gör att allt känns väldigt konkret och
spännande.
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Ombyggnadsprojektets styrgrupp
gm Sven Wedemalm

Handla rätt och vist med

Diana Afrah
Kakaoodlare
Ghana

"Tingvallakyrkans
lilla gröna"
”Att älska sin nästa har alltid uppfattats som
självklart i kristen etik. Däremot inte vem
som avses med nästa. I dagens globaliserade värld kan en rimlig definition låta så: Min
nästa är varje människa som påverkas av
mina val. Vad jag köper, äter, reser med och
så vidare har konkret betydelse för människor över hela jorden. Att avskärma kärleken
till nästa från dessa sammanhang blir alltmer absurt.”
Så skriver författaren Magnus Malm i boken ”Ett
hjärta är större än världen”.

Kyrka för fairtrade
Ett sätt att uppmuntra denna strävan och förhållningssätt var arbetet för och certifieringen av
Tingvallakyrkan som en ”Kyrka för fairtrade” sedan
några år. Förutom äran att ha ett fint diplom som
kan beskådas i kaféet innebär att vara en kyrka för
fairtrade att ständigt lyfta fram frågorna om etisk
och rättvis handel. Förutom att självklart sträva
efter att använda fairtrademärkta varor i församlingens verksamhet.
För många kristna är valet av rättvist handlade
varor ett sätt att låta tron på Gud bli konkret och
solidarisk handling.
Församlingar i Sverige har kunnat diplomeras
som Kyrka för Fairtrade sedan 2009 men kyrkans
roll i rättvis handel-rörelsen är lika gammal som
rörelsen själv.
Många menar att den moderna rättvis handelrörelsen grundades i USA av mennoniten Edna
Ruth Byler
Fram till slutet av 1980-talet var rättvis handel
något som framför allt bedrevs på alternativa marknader: kyrktorg, butiker, nätverk och nämnda ”ubodar”. Så var fallet med Sackeus, IM:s och världsbu-

• FÖRSÖRJNING
• UTBILDNING

tikernas
affärer
• MILJÖHÄNSYN
i Sverige.
DET BÖRJAR MED FAIR
TRADE!
DärLäs mer på
efter
fairtrade.se
kom
olika typer av
Fairtrademärkningar, Max Havelaar var den
första Fairtrade-märkningen. I Sverige var både
Sveriges Kristna Råd, Svenska kyrkan och Diakonia
med och grundade Rättvisemärkt som sedan bytte
namn till ”Fairtrade”.

Grön och rättvis inköpspolicy
Tingvallakyrkans styrelse beslutade att en köpguide/inköpspolicy skulle utvecklas. Fairtradegruppen fick detta uppdrag och arbetet är nära
tryck! I ”Tingvallakyrkans lilla gröna” samsas flera
perspektiv: fairtrade, ekologiskt och närproducerat.
Det ska fungera som guide och inspiration för de
vardagliga inköpen i församlingen men även för
oss alla som medlemmar och privatpersoner. Olika
märkningar kommer presenteras, konkreta tips för
hur vi lätt kan välja rätt och vist i mataffären. Som
krydda på moset bjuder våra husmödrar på sina
mest smaskiga sopprecept.
Mycket mer information och inspiration finns att
läsa på webbsidorna http://fairtrade.se och http://
www.kyrkaforfairtrade.org.
Snart kommer ”Tingvallakyrkans lilla gröna” - håll
utkik!
Fairtradegruppen genom Daniel Fröding
Texten delvis lånad ur skriften "Kyrka för fairtrade" från Sveriges Kristna råd
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Öppen kyrka
– en mötesplats under sommaren
Även i år har vi haft ”Öppen kyrka” under sommaren. Det har varit en möjlighet att träffas mitt
i veckan med enkelt fika och samtal.
På onsdagseftermiddagarna med början kl.
14:00 har vi haft ”Öppen kyrka”. Första tillfället
var den 29 juni och det sista den 10 augusti. Sammankomsterna inleddes med fika och därefter en
inledande bön innan vi tillsammans studerade
texterna inför den kommande söndagen. Utifrån
dessa texter har vi samtalat kring en given frågeställning. Samvaron har ofta avslutats med att sjunga
en passande psalm och bön.
Sammanlagt blev det sju tillfällen med 6-13
besökare. Majoriteten av besökarna var äldre

kvinnor.
Vid sista sammankomsten den 10 augusti talade
vi om hur sommarens ”Öppen kyrka” har varit. Det
framkom att man gärna skulle vilja fortsätta med
tillfällen då man kunde samtala kring söndagens
texter även efter sommaren. Man konstaterade att
antalet besökare vid sammankomsterna har känts
bra och det har varit lagom många
som har kommit.
Karl-Peter Johansson

Gudstjänstliv i sommar

Under sommaren har gudstjänsterna varit klockan
18 istället för klockan 11. En timme innan gudstjänst har det dessutom bjudits in till sommarkafé.
Tre av sommarens gudstjänster har varit förlagda
till Lövnäskyrkan.
Den här sommaren har vi, Sara och Mattias,
till skillnad från många andra somrar, deltagit i
merparten av sommargudstjänsterna. Vi tillfrågades
därför om att skriva några rader.
Mötena har varit varierande, givande och genomgående väl genomarbetade. De har varit goda
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avbrott i sommarbestyren. Vad som varit påtagligt
är dock att de som deltagit generellt har varit betydligt färre än vad som brukar vara fallet under
terminerna.
Vad är orsaken till detta? En anledning är säkert
att många av oss reser bort kortare eller längre
perioder under sommarmånaderna. Men detta
förklarar troligtvis inte allt. Det finns församlingar
där gudstjänstlivet till och med lever upp under
sommaren. En annan förklaring är sannolikt att
vi bryter våra normala rutiner under sommaren.
Sedan går det inte att undvika att undra över i vilken utsträckning besökarantalet påverkas av att vi
byter gudstjänsttid och därtill plats ett par gånger.
Är detta något vi bör fortsätta med eller är det bättre
att även låta sommargudstjänsterna vara på samma
tid och samma plats som vanligt?
Sara och Mattias J Fröding

Gospel night med Emmanuel Djob
13 november

Helgen den 11-13 november kommer flera gospelkörer från
Karlstad med omnejd träffas för att skapa en häftig, ösig och
själfull gospelkväll tillsammans med den franske artisten Emmanuel Pi Djob. Emmanuel är en livfull sångare och gitarrist
med mycket karaktär. Han har sina rötter i bluesen och har
genom livet sjungit mycket gospel. Emmanuel skriver också
egen musik och deltog i musiktävlingen ”The voice” i Frankrike 2013. Körledare den här helgen är Kristina Andréen, som
tidigare varit gospelkörledare i Tingvallakyrkan. Konserter blir
i Väse kyrka lördag 18.00 och i Tingvallakyrkan söndag kl
17.00. Helgen är ett samarr mellan studieförbunden Sensus
och Bilda, Karlstads pastorat och Tingvallakyrkan.

Musikhösten i Tingvallakyrkan
Det kommer att finnas många tillfällen att lyssna
till musik i Tingvallakyrkan i höst. Det är både
våra egna grupper som har konserter och andra
som hyr vår lokal.
Det börjar med att Tingvallakyrkans Musikkår
har höstkonsert söndagen den 16 oktober kl. 16.
Då medverkar, förutom Musikkåren, trumpetaren
Clas-Olof Grumer.
Påföljande helg kommer musikalen ”Öppna ditt
Hjärta” att uppföras både på lördag 22 oktober kl.
17 och på söndag 23 kl. 15.
29 oktober har Stiko Per Larsson konsert tillsammans med en gäst. Han är en låtskrivare och artist
som i sin rockmusik inspireras av folkmusik.
Lördagen den 12 november har kören Sångkompaniet konsert tillsammans med rockmusikern och
låtskrivaren Staffan Hellstrand.
11-13 november är det gospelhelg som avslutas
med en konsert på söndagen. Över 100 sångare
kommer att medverka tillsammans med den franske
soul- och gospelsångaren Emmanuel Pi Djob. Se
särskild notis.
Första advent, 27 november, kommer traditionsenligt adventskören att medverka i gudstjänsten.
Alla som vill får vara med och sjunga. Övningarna
är på torsdagkvällar: 10, 17 och 24 november kl.
19.00

Joel Holmqvist

Julkonserterna i december startar med Gospel
Groove Company lördagen den 3 december och
därefter följer en hel rad.
Torsdagen den 8 har Plusgymnasiet julkonsert.
Kulturskolan har konserter 12,13 och 14 december.
Söndagen den 11 kl. 16 ger Tingvallakyrkans
Musikkår sin julkonsert. Gästartist är då Anna
Rydberg, operasångare från Forshaga.
Fredagen den 16 kommer Sofia Karlsson och
Martin Hederos. De gjorde bejublade julkonserter
förra året och gav då också ut det gemensamma
albumet ”Stjärnenätter - Sånger om julen”.
Onsdagen den 21 har Folkuniversitetets gymnasium sin julkonsert.

SÖKES

Konsert- och
bokningsvärdar sökes!
Kontakta Sara på
sara@kyrkanicentrum.se,
054-22 444 84
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Livsnära smågrupper
En plats och en tid att dela vardagsliv och
behov, att finna en plats för bön och omsorg,
att lära känna varandra lite mer – det kan en
smågrupp i en församling vara.
Just nu håller vi på att forma nya grupper, som
kan se olika ut beroende på behov och önskemål.
Kanske passar det dig att komma till kyrkan dagtid
på fredagar? Eller vill du hellre träffas ”hemma –
hos” på kvällar och helger? Eller kanske du helst vill
ut och gå tillsammans med andra? Redan finns en
öppen smågrupp med fokus kring stickning i Stick
och trivs som ses på måndagar kl 18.00. Kanske
har du ett annat fokus att samlas kring? Hör av dig
till Jovita Sosa eller Anneli Sandberg.

* Hemma hos Hans och Ing-Marie Arkbro
under enkla former med fika, samtal och bön.
Första träffen är torsdagen 29 september kl 18.00
- 19.30. Meddela Ing-Marie, tel 076866845 om
du vill komma.
* I Tingvallakyrkan på fredagar, kl 10.30. Första
träffen är enligt överenskommelse. Hör av dig till
Jovita Sosa, tel 054 224 44 83.
I mötet med andra människor är det vi växer
och mognar.
Jovita Sosa och Anneli Sandberg

Tisdagsträffen

Öppen gudstjänstplanering

Även om det inte alltid syns, blir vi alla äldre. Nu
står vi inför ett vägskäl.
Vi behöver, inför 2017, se över de resurser vi har,
när det gäller Tisdagsträffen. Denna mötesplats har
länge varit ett uppskattat inslag i vardagen för oss,
som är lite äldre. Flera av oss finns med i någon av
de grupper, som bakar, serverar, diskar och köper
vinster till lotteriet. Nu är det några som, efter ett
mångårigt engagemang, inte orkar vara lika aktiva
längre. Vi i kommittén har full förståelse för det och
vi är tacksamma för det arbete, som har gjorts och
som fortfarande görs. Inför 2017 ställer vi frågan:
Vad kan och vill just du göra? Vill du:
Baka
Servera/diska
Breda smörgåsar
Köpa vinster till lotteriet
Skänka pengar för inköp till bröd, smör och ost
Tisdagsträffen är varannan tisdag (jämna veckor)
och antalet besökare skiftar mellan 30-60.
Du kan kontakta Britt-Inger Lindkvist, 070-156
10 25 eller Lhena Ahlbäck, 072-506 04 06 för att
berätta vad du kan och vill. Du kan även skriva ditt
namn på en lista, som kommer att ligga framme
under höstens Tisdagsträffar.

Psalmförslag, predikouppslag eller idéer om symbolhandlingar? Vill du medverka eller bara påverka?
Tycker du gudstjänst är det minsta roligt eller intressant, kom med på Öppen gudstjänstplanering.
Vi äter lunch i cafét kl 12.00 och samtalar om
gudstjänsten samtidigt. Höstens återstående tillfällen är 19 oktober då vi förbereder gudstjänsten 30
oktober, 26 oktober, då vi förbereder gudstjänsten
13 november, och 30 november då vi förbereder
gudstjänsten den 11 december. Välkommen!

Britt-Inger Lindkvist och Lhena Ahlbäck
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Grupper som är i startgroparna just nu
är:

Anneli Sandberg

Det stora barnkalaset
För tredje året i rad öppnar Tingvallakyrkan portarna för alla Karlstads barnfamiljer under ”Det
stora barnkalaset” den 26 nov kl. 11- 15. Detta
är ett samarbete med Karlstads kommun där man
ordnar gratis aktiviteter under en dag. Vi erbjuder
fika, barnrytmik, öppen förskola med pyssel och
Spa för själen.
Jovita Sosa

Ekonomi
Insamlingsresultat

Hälsning från kassören
Inför sommaren kände jag, som jag skrev i förra
numret av Mötesplatsen, oro för att vi inte nått vår
insamlingsbudget. Tacksamt kan jag konstatera att
oron lyckligtvis var obefogad. Fram till och med
augusti har samlats in 625 tkr, och underskottet
mot budgeten är nu mindre än innan sommaren.
Särskilt gåvorna som kommit via giro till församlingens konto har ökat. Inte desto mindre ligger

vi 54 tkr efter, och min förhoppning är att den
offervilja vi sett under sommaren skall fortsätta att
visa sig också under hösten.

Matsäcken

Vill Du vara med...

Ibland möter vi människor som har behov av
praktisk hjälp. En hjälp kan vara att skänka mat
till behövande. Jag tänkte ha en kista med enkla
matvaror – torrvaror som står sig länge – som en
möjlighet för behövande. Vill du bidra? Kontakta
Jovita så får du veta mer.

... och glädja någon inför julen med ett besök,
en blomma och Tack
en hälsning från församlingen?
Då är du välkommen till en träff i Tingvallakyrkan onsd. 2/11 kl. 19.00.
Då delar vi upp vem som besöker vem och när
blommorna finns för avhämtning.
Tack att Du vill vara med.

Jovita Sosa

Björn Olsson
församlingens kassör

Hälsningar Diakonirådet
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Enter på Vägsjöfors
Precis efter midsommar åkte ett stort gäng ungdomar iväg till Vägsjöfors för årets Enterläger. Temat
var kroppen och vi fick lära oss både hur långa
tarmar vi har och hur kroppen beskrivs i bibeln.
Det var fantastiska dagar fulla av både lek och allvar
uppblandat med en stor dos bön och lovsång. Mygg

Höstmarknad 19 november
Lördagen den 19 November kl. 10:00 är ni välkomna på Höstmarknad/Loppmarknad i Tingvallakyrkan till förmån för equmenia Karlstad
(Scout, Tonår, Barnens stund, Öppna förskolan).
Vill du bidra med att baka bröd, hantverk tas
det tacksamt emot, kontakta Hans Arkbro Tel.0705735328 eller hans.arkbro@telia.com
Hans Arkbro

Höstlov!

och knott fanns det gott om och åtminstone jag såg
ut som en prickig korv när jag kom hem, men det
var snabbt glömt och lovsångerna snurrade i mitt
huvud långt efter att myggbetten slutat klia.
Rebecca Karlsson

Välkommen på

equmenia Karlstads
Höstmarknad/Loppmarknad

Lördag 19 november
kl 10:00-15:00
i Tingvallakyrkan

Kom till kyrkan och pyssla, spela spel eller bara
häng ett slag. Se affischer för tider och dagar.
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 Johannes
21:00 i Tingvallakyrkan

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

Scouter på toppen!!

Foto: Daniel Berdén

En busslast full med scouter från Tingvallakyrkan, Skårekyrkan och Sannerudskyrkan
åkte till Norge 11-14 juli för att ta sig upp på
Galdhöpiggen och för att paddla fors i gummiflotte (=rafting).
Två av våra ledare, Linus Höök och Daniel Berdén,
tänker tillbaka på resan.
-Jag trodde bergsturen skulle vara tuffare, men det
blev ingen jobbig bestigning, säger Daniel.
Linus, som inte provat rafting förut, berättar:
- Forsen där vi åkte va med små fall och med tio
meter höga bergväggar runt. Det va häftigt! På vissa
ställen va det som små grottor in..
Vad tror ni att den här resan har gett
scouterna för framtiden?
Linus: -Det var nog lärorikt att få gå i
replag och bestiga ett berg.
-Troligen har resan gett mersmak för
friluftande. Vi har planterat idén att
man kan göra en resa med friluftsliv
som mål, säger Daniel.
För båda var raftingen det bästa minnet.
Daniel: -Det var nästan roligare att
vara ur båten än i båten, och kul att
hoppa i vattnet.
-Men bussresan hem kändes lång, vi

tog en omväg, säger Linus.
Stina Larsen och Simon
Kornfeld är äventyrscouter
(12-15 år) i vår kår.
Nästa gång ni klättrar uppför ett berg eller åker i en
fors, skulle ni göra något
annorlunda då?
Stina: -Jag skulle nog knyta
åt skorna lite hårdare, för när
vi åkte ruschkana på vägen
nerför berget fick jag snö
i skorna. Om jag fick åka
samma raftingtur igen skulle
jag prova att hoppa i vattnet
från klipporna.
-Jag skulle ta med mig vatten!

säger Simon.
Vilket är ert bästa minne från resan?
-När vi åkte i forsen, säger Stina, det var kul när
hela båten guppade. Om jag gjorde en egen tur
skulle det bli en ännu längre sträcka.
-Jag var först lite rädd att raftingen skulle va läskig
men det var mycket roligare än jag trodde, säger
Simon, vi hade bra teamwork vi som satt i samma
båt. Vi gjorde coola saker! Och att komma högst
upp på berget va också häftigt. Det var skönt att
klara av att komma ända dit. Man va så högt
uppe!

Foto: Gunnel Berdén

Gunnel Berdén
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Tingvallakyrkan
Oktober

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, bön- och offerdag
för Equmenia. Kyrkfika

17:00 Öppna ditt hjärta - musikal
23 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST "Förunderlig nåd". Mattias Fröding.
Musik av Trio Atlantis. Kyrkfika
med liten konsert.
15:00 Öppna ditt hjärta - musikal
26 onsdag

12:00 Öppen gudstjänstplanering

11 tisdag

30 söndag

14:00 RPG-träff.
Trubadur Anders Caringer, Sala
“Fängelser bortom och inom oss”
En fängelsepastors erfarenheter
och upplevelser.

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

16 söndag

9:30 Öppen kör - övning inför
gudstjänsten
10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST "Rättvist
är vist" Anneli Sandberg, fairtradegruppen. Öppen kör, kom
9.30. Söndagsskola. Kyrkfika
16:00 Höstkonsert Tingvallakyrkans Musikkår
18 tisdag

14:00 Tisdagsträffen: Biet, en
flitig och nyttig arbetare, Bengt
Hultsten med bi-sittare

11:00 GUDSTJÄNST. "Förlåtelse utan gräns?" Anneli Sandberg.
Musik av Mixturen. Kyrkfika
12:45 Församlingsmöte

November
1 tisdag

14:00 Tisdagsträffen: Olof Wästlund - en av dem som var med
när Betlehemskyrkan byggdes,
Gun Waernhoff
2 onsdag

19:00 Träff inför julhälsningar
med Diakonirådet. Se notis.
5 lördag

12:00 Öppen gudstjänstplanering

11:00 ALLHELGONAGUDSTJÄNST, ljuständning för under
året avlidna. Peter Andersson,
Jovita Sosa

21 fredag

6 söndag

19 onsdag

10:00-13:00 Barnloppis
12

22 lördag

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

11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST "Hopp" Hans Kvarnström, Jenny Walan, Gospel
Groove Company. Samarr med
Universitetskyrkan Kyrkfika

8 tisdag

14:00 RPG-träff i Pingstkyrkan.
Information av polis Anders
Finnström från Trygghetscenter
i Karlstad. Sång och musik: Birgitta och Karl-Erik Tellebo
10 torsdag

19:00 Adventskören övar
13 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST "Hjälp på
väg?". Anneli Sandberg. Musik av
Tomas och Alicia Strand. Söndagsskola.Kyrkfika
17:00 Gospel night med Emmanuel Djob och stor gospelkör från
Karlstadtrakten. Se notis s 7.
15 tisdag

14:00 Tisdagsträffen: Besök av
sjukhuspastorn, Anders Persson
17 torsdag

19:00 Adventskören övar
18 fredag

10:00-13:00 Barnloppis
19 lördag

10:00-14:00 equmenia Höstmarknad. Se notis!
20 söndag

10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
11:00 SCOUTGUDSTJÄNST
med alla åldrar. "Redo" Anneli
Sandberg. Kyrkfika.

23 onsdag

11 söndag
12:00-13:00 Spa för själen i advent 10:00 Lovsång och bön inför
gudstjänsten, våning 2.
24 torsdag

12:00-13:00 Spa för själen i advent 11:00 LUCIAGUDS17:00-19:00 Spa för själen i advent TJÄNST. Sång av Louise
Hedberg med vänner i alla
19:00 Adventskören övar
åldrar. Kyrkfika. Söndagsskola
25 fredag

16:00 Musikkårens traditio17:00-19:00 Spa för själen i advent nella julkonsert
26 lördag

11:00-15:00 Spa för själen i advent
11:00-15:00 Det stora barnkalaset
(pågår samtidigt som Spa för själen)

Spa för själen
i advent

”Kom till mig, ni som är
tyngda av bördor…” Varje
10:00 Lovsång och bön inför guds- människa är värdefull och
tjänsten, våning 2.
ibland behöver vi få möjlighet
11:00 ADVENTSGUDSTJÄNST. att stanna upp och reflektera
Anneli Sandberg, Adventskören och över våra liv.” Adventstiden
Tingvallakyrkans musikkår. Kyrkkan vara hektisk och stressig.
fika
Spa för själen är en möjlighet
att bara få ta emot. Kyrksa29 tisdag
len är öppen, med stationer
14:00 Tisdagsträffen: Guyanaexoch möjlighet till symbolpedition i Jan Lindblads fotspår,
handlingar. Stanna länge eller
Jurgen Stohlmann
bara en kort stund. ”Besöket
30 onsdag
lugnade och gav tid för efter12:00 Öppen gudstjänstplanering
tanke”. Läs mer i en artikel
som finns på Tingvallakyrkans
hemsida. Men framför allt:
Välkommen! Öppet 23 – 26
november. Ons- Torsd kl. 123 lördag
13, tors- fre kl. 17- 19 samt lör
Julkonsert Gospel Groove Company kl. 11-15
27 söndag

December

4 söndag

10:00 Lovsång och bön inför gudstjänsten, våning 2.
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. Gunlög Ehne. Börje
Wennersvärd, flöjt. Kyrkfika
6 tisdag

14:00 RPG-träff i Pingstkyrkan.
Grötfest. Jullotteri. Anmälan.
Pastor Sam Wohlin medverkar med
betraktelse, sång och musik.

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
Tingvallakyrkans Musikkår kl 18:30
Tisdag
Tisdagsträffen kl 14 (jämna veckor)
Träna svenska/språkcafé 16-18
Scout kl 18:15
Gospel Groove Company kl 19
Onsdag
Baby/småbarnsrytmik kl 11:15
Pajlunch kl 12
Öppen förskola kl 12-16
Torsdag
Sopplunch kl 12
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

Jovita Sosa

Omsorgsgrupp
Grupp 1 v 40 3-9 okt
Grupp 2 v 41 10-16 okt
Grupp 3 v 42 17-23 okt
Grupp 4 v 43 24-30 okt
Grupp 5 v 44 31 okt-6 nov
Grupp 6 v 45 7-13 nov
Grupp 7 v 46 14-20 nov
Grupp 8-9 v 47 21-27 nov

Grupp 10 v 48 28 nov-4 dec
Grupp 11 v 49 5-11 dec
Kom ihåg att barn och ledare
på barnens stund under gudstjänsten önskar sällskap av en
person från vecko/omsorgsgruppen!
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Församlingsboken
Vigsel

Till Vila

Charlotte Löfwenhamn och Jad
Andersson vigdes i Sliperiet, Borgvik den 4 juni 2016. Officiant var
Anneli Sandberg. Paret har antagit
namnet Löfwnhamn.

Märta Dahl född den 4 februari
1916, död den 15 augusti 2016.
Begravningen ägde rum den 1
september 2016 i Korsets kapell.
Officiant var Johan Husberg.

Lisa Olsson och Magnus Rydström vigdes i Ljungs nya kyrka,
Ljungskile den 16 juli 2016. Officiant var Anneli Sandberg. Paret
har antagit namnet Eldén.

Johannes Arkbro inflyttad från
Lekeryds Missionskyrka.

Jovita Häggmyr och Roger Lager
vigdes i Tingvallakyrkan den 20
augusti 2016. Officiant var Cecilia
Hagevi. Paret heter Roger Lager
och Jovita Sosa Villafuerte.

Inflyttad

Utflyttad

Sofia Björndahl till Equmeniakyrkan i Väse.
Pär Mårtensson till Betlehemskyrkan i Gävle.

Veckogrupper blir omsorgsgrupper…
Församlingens veckogrupper har några gånger per år praktiska uppgifter med städning, kyrkfika mm. En del församlingsmedlemmar
kan av olika anledningar inte vara med i detta arbete, men finns
ändå med i grupperna. Grupperna är inte bara till för praktiskt arbete, utan också för att vi ska kunna ha omsorg om varandra. Detta
fungerar lättare i en mindre grupp och vi vill att våra veckogrupper
ska ha också den funktionen. För att betona detta byter vi nu namn
till omsorgsgrupper.
Medlemmarna i veckogrupp 12 har delats upp på de andra grupperna. Vi gör nu en justering. Gamla veckogrupp 13 blir nu 12, 14
blir 13 och 15 blir 14. Först när nästa schema kommer ut används
de nya gruppnumren.
Jovita Sosa och Anneli Sandberg

Personal i höst
Under hösten arbetar Anneli
Sandberg 100% i församlingen
medan Jenny Walan finns 50%
på universitetet. Efter många
förlängningar tar Jennys tjänst
definitivt slut den 31 december.
Söndagen den 18 december håller hon avskedspredikan, och vi
får tillfälle att tacka henne vid
14

kyrkkaffet den söndagen. Då
tackar vi även Rebecca Karlsson
och Karl-Peter Johansson vars
tidsbegränsade tjänster också går
ut i årsskiftet.
Henrik Larsson är fortsatt
sjukskriven från musikertjänsten.
Sara Enqvist arbetar 80% och
är föräldraledig en dag i veckan
(måndagar). Inger Olsson har

Från
valberedningen
Om du vill avsäga dig något
uppdrag i församlingen:
Gör det innan den 1 november
2016.
Maila till annsofi.furuholm@
gmail.com eller lämna in ett
skrivet papper till kyrkans expedition

Språkcafé
Vill du träna svenska? Vill du
hjälpa andra att träna svenska?
Välkommen till språkcafé i Tingvallakyrkan, tisdagar kl 16 – 18.
Vi samtalar, fikar och bekantar
oss med varandra.
För mer information, kontakta
Jovita Sosa

Trio Atlantis
Trio Atlantis är en träblåstrio bestående av Britta Holger, oboe,
Nils Erik Hagström, klarinett
och Todd Goranson, fagott.
Trion är ett musikaliskt samarbete mellan Sverige och USA
och bjuder på ett program som
spänner från vackra melodier
från Mozart till Aurics franska
ekviblirism. Den 23 oktober
medverkar de i gudstjänsten
och bjuder på en minikonsert
till kyrkfikat.
vissa expeditionsuppgifter men
ingen fast expeditionstid.
Den 15 januari installeras
Per-Ulrik Johansson som pastor
i församlingen. Det gläds vi åt
och ser fram emot!
Anneli Sandberg och
Agneta Englund

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

Posttidning

B

I samarbete med

Räknar vi med Gud?
Sverige är ett av världens mest
sekulariserade länder. Det finns
flera undersökningar som stöder
detta påstående. Att ett land är
sekulariserat behöver dock inte
nödvändigtvis betyda att det är få
som är troende.
Sekularisering innebär att religion har liten påverkan på samhället, både i formell mening men
även hur människor väljer att leva
sina liv och det utrymme religiösa
uttryck får.
Om detta är bra eller dåligt
kan man ha olika åsikter om. Vad
värre är att jag även tror att vi som
kyrka och enskilda kristna riskerar
att sekulariseras. Att vi i allt mindre utsträckning räknar med den
Gud vi bekänner som herre, som
en realitet i våra dagliga liv.
De flesta av oss lever materiellt
ett gott liv och matas dagligen av
media där idén om en levande
Gud har mycket litet utrymme.
Ur ett rent sociologiskt perspektiv
är det mot den bakgrunden inte

konstigt om utrymmet för Gud
reduceras i våra liv.
Men jag tror inte detta är vad
Gud önskar. Jag tror att han vill
gemenskap med oss och vara en
del i våra liv i vardagen. I Filipperbrevet 4:6 kan vi läsa. "Gör er inga
bekymmer, utan när ni åkallar och
ber, tacka då Gud och låt honom
få veta alla era önskningar."
Jag tror att det handlar om att
bjuda in Gud att vara en del i det
lilla såväl som det stora. Att lyssna
till Gud och förvänta oss att Gud
faktiskt talar till oss. Att lyfta upp
allt det vi funderar över och oroar
oss för och tro att Gud faktiskt
svarar på bön - på olika sätt.
Detta gäller såväl oss som enskilda som församling. Om vi låter
Gud ta plats i våra liv kommer vi
att förändras.
Vill vi det?
Vågar vi det?
Mattias J Fröding

Tel. 054-22 14 30

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

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

