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Bygga för framtiden
Vår kyrkobyggnad invigdes år 1928. När den 
stod färdig ansågs den av Svenska Morgon-
bladet vara “Sveriges vackraste frikyrkotem-
pel”.

Equmeniakyrkans modersamfund, Baptistsamfun-
det, Metodistkyrkan och Missionsförbundet, vad 
sysslade de med på den tiden? Ja, de byggde. Kyr-
kor för gudstjänstfirande och församlingsverksam-
het – syföreningar och musikföreningar, barn- och 
ungdomsverksamhet. Men också institutioner. Un-
der sena 1800-talet och tidiga 1900-talet byggdes 
folkhögskolor och seminarier. På “Missionsskolan” 
på Lidingö skulle studenterna, som kom från alla 
samhällsklasser, bo och utbildas, liksom på folk-
högskolorna i Karlskoga, Härnösand, på Sjövik 
och fler platser. Folkhögskolorna var ett svar på 
folkrörelsernas behov av bildning och utveckling 
på det personliga planet för sammanhangets bästa. 
Så byggdes också internationella kontakter och 
utbyten. Allt sammantaget en kultur som känne-
tecknades av bildningstörst, övande i demokrati, 
opinionsbildning och en tro på Jesus Kristus och 
hans förmåga att förändra människors livsvillkor.

Så det våra modersamfund sysslade med var att 
vara en del i samhällsbygget, med evangeliet som 
drivkraft.

Nu är det 2017 och vi är mitt i en ombyggnads-
process i vår kyrkobyggnad. Vi behöver bygga om 
för att Sveriges då vackraste frikyrkotempel är slitet 
och otidsenligt när det gäller ljudmiljö och ljus-
miljö, våra katedralvalv är ganska skitiga och det 
är förenat med livsfara att byta lampor. Vi bygger 
om för att ge den nya församlingen, Tingvallakyr-
kans församling, ett nytt kyrkorum utformat i en 
gemensam, demokratisk process. Både praktiska 
och symboliska skäl ligger bakom.

Är vi med i ett samhällsbygge? Bygger vi för 
kultur och bildning? Vi bygger för verksamhet, för 
hemkänsla och för att alla åldrar och funktionsva-
riationer ska få så bra plats som möjligt. Vi bygger 
för att fortsätta vara en öppen kyrka, för att skapa 
mötesplatser, möta behov, för gästfrihet och ge-
nerositet. För Gudsmöten i rymden under valven 

och i andra rum. Det är bra. 
Kanske rent av samhällsbyg-
gande.

Nu, år 2017, är vi mitt i ett skede där jordens 
framtid står på spel. Klimatförändringarna är ett 
faktum och om uppvärmningen inte hejdas så 
innebär det slutet på vår civilisation. Det måste 
sägas, och det måste sägas också i kyrkan, eftersom 
vi har ett profetiskt uppdrag. En omställning måste 
ske, samhället måste byggas om.

Ord och handling behöver följas åt, i kyrkan 
liksom överallt.

Det betyder förstås inte att vår församling ska 
bära hela klimatoket eller ta ansvar för all miljö-
förstöring. Bara att vi ska göra det som är möjligt 
med just vår byggnad, för att bidra till den nöd-
vändiga omställningen, för att inspirera andra att 
gå från ord till handling. På mellanvåningen har 
vi ansträngt oss för att få så kemikaliefria mattor 
och textilier som möjligt. Vi ska få bästa möjliga 
energiekonomi för uppvärmning och belysning.  

Om alla kyrkor och församlingar i hela Sverige, 
i hela den ekumeniska vidden och bredden, drar 
sitt strå till stacken och går före i den omställning 
vi står inför, då kan det få betydelse för resten av 
samhällsbygget. Om enskilda församlingsmedlem-
mar på sina håll försöker verka för ett klimatsmart 
samhälle genom olika konkreta förändringar i sin 
närmiljö, i sitt närsamhälle, då kommer det också 
påverka samhället i stort. Politikerna får lättare att 
fatta de beslut som är nödvändiga på övergripande, 
strukturell nivå. Det är viktigt, för utan politiska 
beslut på nationell och internationell nivå klarar vi 
inte omställningen.

Jag är glad och tacksam att Equmeniakyrkan 
avsätter resurser till 20% tjänst på nationell nivå 
för att arbeta med klimatfrågor. Och när våra barn, 
barnbarn och barnbarnsbarn ser tillbaka 100 år 
och undrar vad vi sysslade med, så hoppas jag att 
de kan säga att vi tog klimathotet på allvar, och att 
vi fortsatte vara samhällsbyggare med evangeliet 
som drivkraft.

Anneli Sandberg
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I detta nummer av Mötesplatsen
I detta nummer blickar vi både bakåt och framåt. 
Vi tar upp säkerhetsfrågor, ombyggnadsprocessern, 
strategi för tillväxt i församlingen. Framsidan visar 
Världsböndagens temabild. Missa inte reflektionen 

på sista sidan; ”Flyttfåglar och ”declutter””. Med 
önskan om en god vinter och god läsning!

Redaktionsgruppen

Församlingens årsmöte
Som vanligt kommer ett stort antal funktionärer 
att väljas vid församlingens årsmöte. Beslut om 
ekonomi mm ska också fattas. Vi ska även besluta 
om vår planerade ombyggnation av kyrkan, samt 

verksamhetsplan för vårt arbete framåt. Alla med-
lemmar kallas till årsmöte 11 mars kl 15:00.

Anneli Sandberg

Markusåret
Det kortaste och äldsta och kanske det mest be-
tydelsefulla evangeliet – det är evangelium enligt 
Markus. Det skrevs ca år 70, och bröt ny mark. 
Innan dess fanns bara Paulus brev och lite annat, 
och ingen sammanlagd berättelse om Jesus liv. 
Läsare av Markusevangeliet har blivit arga – för 
Jesusbilden stämmer inte riktigt med den snälla 
söndagsskolebilden – berörda – för här finns en 
vrede mot ondskan – och sett att här finns ord 
kopplat till handling.

Equmeniakyrkan har valt att som ett gemen-
samt, samlande projekt för hela kyrkan, alla för-
samlingar, lansera läsåret 17–18 som Markusåret. 

Året då vi läser Markusevangeliet i sin helhet. Till 
vår hjälp kommer det att finnas material på Equ-
meniakyrkans hemsida. Till exempel har hundra 
personer skrivit varsin betraktelse över olika tex-
tavsnitt – allt från kyrkoledaren Lasse Svensson till 
Alice, 10 år, i Gävle. Det finns också möjlighet att 
själv bidra med sitt Markusmaterial, om det så är 
ett material för barn, någon andakt i en grupp för 
daglediga eller något annat. Att läsa hela Markus 
tar ungefär två timmar. Men det tål att läsas flera 
gånger. Kanske är detta något för dig?

Anneli Sandberg

Medarbetarna i kyrkan och deras tider och uppdrag
Anneli Sandberg
pastor och föreståndare, arbetar 50% i försam-
lingen och 50% på universitetet – tisdagar och 
torsdagar i regel. Ledig måndag. Kontaktperson för 
equmenias verksamheter riktade mot barn.

Per-Ulrik Johansson
arbetar 100% i församlingen. Ledig måndag. Kon-
taktperson mot scout och Equmenia Karlstads 
styrelse.

Jovita Sosa
arbetar 100%, måndag–fredag i regel. Kontaktper-
son mot tonår och viss barnverksamhet.

Sara Enqvist
kanslist/vaktmästare arbetar 80%, ledig måndagar

Cristina Hellholm
husmor, arbetar 50%, tisdag–torsdag.

Elvy Axelsson
förskolepedagog, arbetar 50% måndag, onsdag 
och fredag.

Henrik Larsson
musiker, 50% (sjukskriven 25%), arbetar tisdag 
em och onsdag.
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Brandskydd i Tingvallakyrkan
I höst har jag haft besök av Räddningstjäns-
ten Karlstad som haft synpunkter på dels 
vårt systematiska brandskyddsarbete, dels 
på själva brandskyddet.

Ulf Lind, med brandskyddsansvar, samt under-
tecknad jobbar med stort fokus på detta under 
våren. Den första åtgärd vi utfört är att, på rekom-
mendation, flyttat uppsamlingsplatsen. I händelse 
av brand och/eller vid utrymning, oavsett tidpunkt 
på dagen skall man lämna lokalerna ifall man hör 
brandlarm och samlas utomhus Tidigare var upp-
samlingsplats innergården. Då den är trång och 
platsen kan vara för nära brandhärden, samt att 
brandkåren kan behöva innergården för en steg-
bil, har vi valt att flytta uppsamlingsplats till hitre 
hörnet (korsningen Herrgårdsgatan – Västra Kyr-
kogatan) på domkyrkotomten, d.v.s på gräsmattan 

ovan stenmuren. Denna notis är ett av sätten vi 
kommunicerar denna nya viktiga information på, 
men det kommer även hållas utbildningar där vi 
berättar mer om detta samt förebyggande brand-
skydd, var brandposter och brandfiltar finns etc…. 
Givetvis är utrymningsplanerna som du finner på 
varje våning också uppdaterade. Ta gärna en kik 
på dom vid tillfälle.

Av brandskyddsorsak har vi också köpt in 
LED-värmeljus till cafét. Det är en av våra mest 
använda lokaler idag utan brandlarm. Ibland är 
den välfylld, ibland är det folktomt, men kvar-
glömda ljus eller oaktsamhet i kombination med 
servetter & textilier är en stor brandrisk. Vänligen 
respektera. LED-ljusen knäpps av och på under-
sidan.

Sara Enqvist

Tack – Konserter
Tack alla som hjälpt till med externa bokningar i 
höst och vid konserterna i december. Nu är den 

stora konsertmånaden över, men visst vore det 
roligt med fler konserter?

Sara Enqvist

Sångarförbundets körhelg i Karlstad
Sångarförbundet har valt att lägga vårens 
körhelg hos oss i Tingvallakyrkan!

Under namnet ”Ack Värmeland du sköna” kom-
mer sångare från hela landet bjudas in till helgen 
1-2 april för att tillsammans med körledaren Ro-
bert Sund sjunga och umgås. Robert Sund är en 
av Sveriges mest erfarna körledare och har bl.a. 
varit ledare för Orphei Drängar och Allmänna 
sången i Uppsala. Han har även arbetat med bl.a 
radiokören och Eric Ericssons kammarkör och 
var under många år lärare i kördirigering på Kgl 
musikhögskolan i Stockholm.

Det kommer vara en konsert lördag kväll och 
helgen avslutas med deltagande i gudstjänsten på 
söndag. Evenemanget är inte öppet endast för 

sångarförbundets medlemmar utan alla är välkom-
na så länge man har viss körvana.

Vi kommer förstås behöva ett stort antal volon-
tärer kring kök främst, men säkert annat också. 
Värdfamiljer efterfrågas också till körsångarna som 
inte väljer annat boende. Anmäl dig till Sara om 
du vill göra en praktisk insats under en rolig helg. 
sara@kyrkanicentrum.se

Det känns jätteroligt att ett så stort evenemang 
kommer till Karlstad och om du vill och har möj-
lighet att delta tror jag du kommer få ett minne 
för livet.

Vill du veta mer är det bara att fråga Henrik 
eller läsa på http://www.equmeniakyrkan.se/sang-
arforbundet.

Henrik Larsson
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Vi behöver växa
Vi försöker gå till kyrkan varje söndag, bar-
nen, Sara och jag. Jag skriver inte detta för 
att slå mig för bröstet. Det är ingen uppoff-
ring. Vi mår bra av det och trivs med det. Jag 
trivs i Tingvallakyrkan! 

Men ibland inställer sig 
frågan, ska det inte vara 
något mer? Intressanta 
predikningar, god ge-
menskap och gott fika i 
all ära, men att vara kyrka 
handlar inte det också om 
att nå ut, nå ut med bud-
skapet, evangeliet.

Equmeniakyrkans vi-
sion lyder: ”En kyrka för 
hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar–
mig, dig och världen.”

Hur bidrar vi i Tingvallakyrkan till möten med 
Jesus Kristus som förvandlar världen?

Och i församlingens värdegrund kan vi läsa: ”Vi 
vill gestalta den världsvida kyrkans uppdrag i var-
dagen och sprida evangelium i ord och handling.”

Gör vi detta? Ja, jag vet, vi bedriver en hel del 
verksamhet, riktat mot unga, gamla, invandrare 
med flera. Gott så. Men handen på hjärtat, hur stor 
del av Karlstads invånare når vi ut till? Hur många 
vet ens att vi existerar.

Jag tror att den tiden är förbi, om den någonsin 
funnits, då det räckte med att bedriva tillräckligt 

bra verksamhet och ha tillräckligt låga trösklar för 
att folk skulle komma till oss.

På församlingsmötet den 15 januari visade Gun-
nel Berdén bilden du kan se här intill. Den visar 
ålderssammansättningen i församlingen. Diagram-
met talar sitt tydliga språk.

Om vi tror att Tingval-
lakyrkan har en uppgift 
att fylla, för Karlstad, för 
världen, ja då är detta nå-
got vi måste ta på allvar.

Inte minst med tanke 
på att vi just nu är inne 
i en strategiskt viktig tid 
med många nya i Sverige 
som söker sammanhang 
och gemenskap.

Församlingen måste sätta sig ner och fundera 
på vad vi ska göra för att vända utvecklingen. Om 
fem till tio år kan det vara försent, då kanske vi 
är för få.

Självklart ska vi be, men vi måste också arbeta 
med strategifrågor. Det finns studier som visar vad 
som kännetecknar församlingar som växer, dem 
bör vi studera och lära av.

Jag tror Tingvallakyrkan har en uppgift från 
Gud att fylla i Karlstad. Låt oss ta oss an det upp-
draget.

Mattias J Fröding

Vintervärme
I vinter erbjuds hemlösa vila och värme tre 
nätter i veckan under februari och mars.

Platsen blev, efter långt sökande, RIAs lokaler. An-
svaret för nätterna fördelas genom det ekumeniska 

nätverket Vintervärme. Vår församling ansvarar för 
nätterna 12, 13 och 14 februari och 26, 27 och 28 
mars. Vill du hjälpa till?
Kontakta Agneta Englund 076-820 00 61.
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Foto: Christer HellholmInstallation av ny pastor, Per-Ulrik Johansson
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Nyfiken på Tomas Svensson

Tomas Svensson föddes i Göteborg 1958. 
Han växte upp tillsammans med sin mam-
ma. Min mammas bröder och en ingift 
morbror var mina pappor, säger han. I sin 
mammas släkt i Sollebrunn och Alingsås 
upplevde han trygghet. På den tiden fanns 
ingen barnomsorg varför han tillbringa-
de en stor del av sin barndom där. När det 
var rörigt under tonårstiden var det också 
hos mammas familj som den fasta punkten 
fanns.

Musiken har alltid varit en viktig del i Tomas liv. 
Hans första riktiga jobb hade han i Spårvägens 
musikkår. Det innebar att han körde buss ungefär 
hälften av tiden och spelade den andra delen av 
tjänsten. Det fanns även planer på musikhög-
skolan, något han dock inte fullföljde. Det är 
inget han ångrar. Musiker har 
så dåliga villkor, dessutom är det 
med människor jag vill arbeta, 
uttrycker Tomas.

Det var även genom musiken han träffade sin 
fru Monica i tjugoårsåldern. Hon hade flyttat ner 
till Göteborg från Kristinehamn för att gå tredje 
året på musikgymnasiet. När han träffade henne 

blev tillvaron mer stabil. Tidigare hade han levt ett 
ganska bohemiskt liv.

Under tonåren hade han varit sökande men 
hade själv ingen erfarenhet av kristen tro. Det var 
genom Monica som hade en ganska traditionell 
frikyrklig bakgrund som han kom i kontakt med 
kyrkan.

I ungdomsgruppen i Fiskebäcks missionskyr-
ka, Sveriges då ”pingstigaste” missionsförsamling 
enligt vissa, mötte han en välkomnande, öppen 
och tolerant miljö. Det var en salig blandning av 
människor som hängde där. Allt från ungdomar 
med frikyrklig uppväxt till de som var mer bohe-
miskt lagda, vissa höll även på med droger minns 
Tomas. Det var i den här miljön den kristna tron 
gradvis växte fram hos honom.

Ganska snart väcktes också tanken på att läsa 
teologi. Själv var han inne på att läsa på Örebro 
missionsskola, som han då ansåg var ”lite mer på 
riktigt” än teologiska seminariet på Lidingö. Men 
i församlingsledningen tyckte man att det var själv-
klart att han skulle välja det egna samfundets skola, 
det vill säga Lidingö. Tomas själv var dock inte 
inställd på att bli just pastor. Men efter ett idogt 
påverkansarbete, inte minst från seminariets rektor, 
Olle Engström, hamnade han till slut på pastors-
utbildningen på Lidingö.

Tiden på seminariet minns han som tuff. Jag var 
fortfarande ganska ny i sammanhanget och jag var 
osäker på vad jag ville, säger han. Hur som helst, 
efter avslutad utbildning blev Tomas pastor i Fry-
keruds församlingskrets. Det blev två år i Frykerud, 
två mycket lärorika år, men även år som på olika 
sätt var konfliktfyllda.

Efter det flyttade Tomas och Monica med sina 
två barn till Uppsala. Under tiden i Uppsala hann 

Tomas med att vara förestånda-
re för ett kristet kafé, köra buss, 
arbeta på bilfirma under ganska 

många år, samt vara musiklärare. Samtidigt var det 
mycket som drog västerut, både släkt och det väst-
svenska kynnet.

2001 flyttade därför familjen till Karlstad. To-
mas läste på Komvux och senare på universitetet 

 –”lite mer på riktigt”
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för att bli gymnasielärare. Som färdig lärare visade 
det sig dock svårt att få ett fast jobb, samtidigt som 
man på universitetet gärna såg att han stannade 
kvar där för att undervisa. Och på den vägen är 
det. Efter några år fick Tomas en doktorandtjänst 
vid Örebro universitet där han fortfarande arbetar, 
men nu som lektor i svenska språket.

När familjen kom till Karlstad engagerade sig 
både Monica och Tomas i Karlstads missions-
församling. Bland annat var Tomas ordförande i 
församlingen under en tid. Tomas har även under 
perioder varit dirigent i musikkåren.

På frågan hur han önskar att församlingen skall 
vara lyfter han fram erfarenheterna som nykristen 
i Fiskebäcks missionsförsamling. Där fanns en öp-
penhet och en tolerans, man behövde inte vara på 
ett speciellt sätt för att passa in, samtidigt som där 
fanns en trygghet och stabilitet.

Han citerar också Olle Engström, som han be-
skriver som en stor ekumén: Om vi en gång ska 
kunna sitta vid samma nattvardsbord, måste vi re-
dan här och nu kunna mötas nån gång.

En bok som påverkat Tomas gudssyn är boken 
”Herr Gud, det är Anna”. Boken utgörs till stor 
del av samtal mellan Anna, en luggsliten flicka i 
förskoleåldern och Fynn. Ett utdrag ur boken som 
Tomas tycker visar hur han själv tänker kring Gud 
är detta:

 – Varför går vi till kyrkan Fynn?
 – För att förstå Herr Gud bättre.
 – Sämre.
 – Vadå sämre? Vänta nu ett litet tag. Du är ju 
helt snurrig.

 – Det är jag visst inte.
 – Jo det är du sannerligen.
 – Nehej. Man går till kyrkan för att Herr Gud ska 
bli riktigt riktigt stor. När man låter Herr Gud 
bli riktigt riktigt riktigt stor, då blir det riktigt 
riktigt så man inte förstår Herr Gud – och då 
gör man det.

Under kyrkohistorien har gudssynen och sättet att 
tillbe skiftat ordentligt genom århundradena och 
i olika sammanhang. Vilket sätt är det rätta? Är 
något det rätta? funderar Tomas. Tomas betonar 
vikten av att inse att Gud alltid är större oavsett vil-
ka bilder vi gör oss. Hur jag än tänker kring Gud, 
så har Gud nåt annat att komma med, säger han. 

Tomas lyfter även fram en studie han gjort. Han 
gick igenom alla ställen i evangelierna där Jesus 
talar om stark respektive svag tro och det är aldrig 
de tvärsäkra som beskrivs ha stark tro.

Foto och text: Mattias J Fröding

Församlingsutveckling
På församlingsdagen i september medver-
kade bland andra Alf Rikner, församlingsut-
vecklare inom Equmeniakyrkan.

Han inspirerade och väckte frågor hos oss. Sty-
relsen har gått vidare med detta och har under 
hösten haft kontakt med Alf. Han kommer att 
vara med på styrelsemötet den 25 januari och då 
kommer merparten av tiden att ägnas åt samtal 

och reflektion över hur vi skulle kunna starta ett 
utvecklingsarbete i församlingen. Ett församlings-
utvecklingsarbete är självklart en angelägenhet 
för hela församlingen och på årsmötet kommer 
styrelsen att berätta om de tankar och idéer som 
framkommit i samtal med Alf Rikner.

Gunnel Kardemark 
Vice ordf. i styrelsen

Foto: Christer Hellholm
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Ombyggnadsprocessen
När du läser detta har det gått ut en öppen 
inbjudan om att lämna anbud på vår reno-
vering/ombyggnad av Tingvallakyrkan.

Beslutsgången
Vi kommer att ha ett församlingsmöte i månads-
skiftet feb/mars när anbud förhoppningsvis kom-
mit in, vi hoppas kunna ta beslut vid årsmötet 11 
mars.

Tidplanen
Vi vet inte ännu när vi startar, men kanske redan 
i april. Vi hoppas verkligen att vi i byggboomen 
som pågår skall hitta någon som vill åta sig arbete 
till rimligt pris.

Finansiering
Vi känner oss mycket osäkra på om de pengar vi 
har räcker till allt vi vill. Därför har vi gjort vår 
förfrågan så att vi kan tacka nej till vissa delar.

När vi väl vet vad ombyggnaden kommer att 
kosta är det viktigt att vi vet vad vi har råd att 
beställa och vad vi måste tacka nej till.

Det finns säkert flera av er som läser detta som 
vill ge ett extra stöd till vår ombyggnad. Du kan 
redan nu ge en sådan gåva och ange att den skall 
vara till vår byggnadskassa. Det går också utmärkt 
att till kassören lämna ett gåvolöfte för senare in-
betalning. Du kanske har fondandelar eller vär-
depapper. Tänk då på att om du ger fondandelar 
kan församlingen sälja dessa utan att behöva betala 
skatt på värdeökningen. Det kan öka värdet på din 
gåva ytterligare.

Omfattning
Det vi vill göra är i korta drag:

Etapp 1: (Kyrksalen) sker 2017: Mer belysning, 
målning, nytt golv, ny hörslinga, ny es-
trad, tillgänglig entré, andaktsrum på 
läktaren, nytt ljudsystem.

Etapp 2: Sker 2018 och gäller nya expeditioner 
och nytt kök.

Rendering: Christer Hellholm
Renderingen visar bara ett hum hur det kan se ut.
Det innebär att det kan förändras.
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Visa saker ligger inte ute på anbud utan behöver 
göras av oss själva. Här är exempel på sådana saker:
• Ta kontakt med professionell person för utform-

ningen av estrad, front, fond osv.
• Välja, skaffa och flytta in/montera fristående 

kapphängare till foajén vid kyrksalen.
• Plocka ner, förvara (var?) och renovera lamp-

kronorna.
• Köpa upp utvändig fönsterputsning, som ska 

ske medan byggställningen för utvändig fasad-
renovering står kvar.

• Välja matta och kulör till densamma till kyrksa-
lens gångar och estrad i samarbete med Annika 
Larsson på Tengbom.

• Välja skaffa och installera projektor i kyrksalen 
på en av de norra pelarna och motordriven 
projektorduk, som hissas upp från insidan av 
orgelläktarens räcke.

• Engagera någon som utför ”konsten” i dopkäl-
lan, stäm av ”budget” med kassör/styrelse

• Nytt tyg och mer stoppning till kyrkbänkarna
• Röja undan kyrkbänkar inför byggnation och 

ställa tillbaka dom när det är klart.
• Hur möblerar vi det nya andaktsrummet?

• Välja kakel till toaletterna vid stora ingången.
• Flygel till andaktsrummet.
• Vi sätter inte igen radiatornischerna i nya an-

daktsrummet, vad gör vi där istället? Målning, 
psalmboksförvaring etc?

• Utrustning för informationsskärmen innanför 
den  nya glasdörren i entrén från Östra Torgga-
tan samt börja skissa på innehåll.

• Fixa gradänger i stället för utskjutbar estrad.

Du kan kontakta oss om du har några frågor eller 
förslag angående bygget. Ombyggnadsgruppen 
består av: Hasse Kumlin, Sven Wedemalm och 
Gunnel Berdén. Styrgrupp för ombyggnadspro-
jektet är ombyggnadsgruppen tillsammans med 
styrelsens arbetsutskott, som består av Lars Fu-
ruholm, Gunnel Kardemark, Björn Olsson och 
församlingsföreståndaren Anneli Sandberg.

Ytterligare informationen om byggprocessen 
finns tillgänglig på korridorväggen på plan 2.

Ombyggnadsprojektets styrgrupp 
gm Sven Wedemalm

Soul children – gospel för dig som är 10–16 år.
Soul Children är en körrörelse för tweens (ung-
domar 10–16 år) som sjunger gospel, rock, pop, 
soul & R`n B.

I Norge finns över hundra körer och i Sverige 
blir det fler hela tiden.

Tillsammans med Equmenia riks kommer vi 
ordna en soul-childrendag i Tingvallakyrkan den 
25/3. Vi övar från morgonen och avslutar med en 
konsert på kvällen. Om intresset är tillräckligt stort 
tänkte vi sjunga ett par sånger på gudstjänsten den 
26/3 också.

Det blir ett utmärkt tillfälle både för ungdomar 
och kyrkan att testa Soul Children-konceptet, och 
kanske startskottet för en egen kör som ses och 
övar regelbundet. Kanske är barn som har föräldrar 
som sjunger i GGC sugna på att sjunga i en egen 
kör?!

Alla sångsugna ungdomar är välkomna att delta, 
både medlemmar och icke medlemmar i försam-

lingen. Vi kommer få hjälp av en ledare från EFS 
som heter Maria Smeds som jobbat med materialet 
tidigare. En anmälningsavgift tas ut om 100 kr för 
att täcka kostnader för mat och musiker. Mer info 
och anmälan finns på soulchildren.se. Klicka på 
kalendern och vidare på ”Soul children gathering 
i Karlstad”.

Vi behöver volontärer till köket och även till 
annat så fundera på om du har möjlighet att hjälpa 
till.

Är ni nyfikna på vad det är för något kan ni 
gå in på soulchildren.se, titta på filmer från Soul 
children-festivaler på Youtube eller prata med mig, 
Henrik. Prata gärna med barn och ungdomar ni 
träffar, jag tror det kommer bli jätteroligt!

Fullständiga programmet finns på soulchildren.
se/kalendarium/.

Henrik Larsson
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Innebandy/PULS
Vi vill gärna ha lite fler deltagare i innebandy. Man 
behöver inte vara ungdom, åldern spelar ingen roll 
–  alla får vara med! Tid och plats nämns längst ner 
på denna sida. Är du intresserad, kontakta mig, 
johannes.arkbro@gmail.com.

Johannes Arkbro

Scout För dig som är 8–15 år. Tisdagar kl. 18:15 i 
Mariebergsskogen/Tingvallakyrkan.

Tonårsscout För dig som är över 13 år. Tisdagar 
ca varannan vecka kl. 18:15 på olika platser…

Tonår För dig som är 13 år och äldre. Fredagar kl. 
19:00 i Tingvallakyrkan

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

Öppen förskola Tingvallakyrkan måndag och 
fredag kl. 9:30–14:00, onsdagar kl. 12:00–16:00.

Baby/småbarnsrytmik Onsdag kl. 11:15–
12:00

Innebandy/Puls i Tingvallagymnasiets idrotts-
sal söndagar kl.18:00–20:00 kontakt Johannes 
Arkbro

Equmenia Karlstad
söker scoutledare

Är du taggad?
Hör av dig till 

valberedningen:

Sara Fröding, Sara Enqvist & 
Ulf Lind

Varje
Vecka

Foto: Hans ArkbroTrettondagsfesten 2017

Välkommen till 
equmenia Karlstads 

Årsmöte 11 februari 2017 
Kl 15:00 i Tingvallakyrkan 

Vi bjuder på rejält fika’
Ta din chans som medlem att påverka  
equmenias arbete i Tingvallakyrkan 

Hälsningar Styrelsen
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Hälsning från kassören

2016 är nu bakom oss och vi har med goda för-
hoppningar påbörjat 2017. Enligt vårt preliminära 
bokslut för det gångna året fick församling på olika 
sätt ta emot offergåvor på tillsammans 982.000 kr. 
Till detta kommer 75.000 förmedlat till speciella 
ändamål inom och utanför församlingen. Vi kän-
ner stor tacksamhet för detta stöd till församlings-
arbetet.

En växande del av gåvorna till församlingen 
kommer via kort eller Swish. Dessa inkomster är 
förenade med en del kostnader för mottagaren, för 
kortbetalning 2,75% av beloppet och för Swish 

2 kr per betalning. För er som använder Swish ber 
jag er därför att inte dela upp i flera betalning-
ar utan t.ex. ge kollekt och betala kyrkkaffet i en 
överföring, gärna med några kronor extra för för-
samlingens kostnader. Vi kan också konstatera att 
för belopp på 100 kr eller högre blir församlingens 
kostnader lägre med Swish än med kortbetalning. 
Jag vill samtidigt understryka att alla gåvor är vik-
tiga oavsett vilken väg de kommer in.

Björn Olsson 
församlingens kassör

Café T
Vi behöver förstärkningar av frivilliga personer till 
Café T. Man kan alltid byta sig med någon annan 
ur den frivilliga café personalen ifall man får för-
hinder. Ju fler frivilliga medlemmar vi blir desto 
lättare blir det att kunna byta dag mot en annan. 

Man behöver inte vara medlem i Tingvallakyrkans 
församling. Kom och var med!

Cristina Hellholm

Insamlingar mot budget 2016, ackumulerat
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Foto: Cristina Hellholm

Pajlunch
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Februari
5 söndag
11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST med alla åldrar. Per-Ul-
rik Johansson. Ljuständning och 
bön för ban födda 2016. Kyrkfika.

18:00–19:00 En timme om natt-
vardens praktik. Anneli Sandberg 
m.fl.

7 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Vi sjunger 
med Joel Holmkvist.

11 lördag
15:00 ÅRSMÖTE: equmenia 
Karlstad. Tingvallakyrkan.

12 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. Per-Ulrik 
Johansson. Gospel Groove Com-
pany. Kyrkfika.

14 tisdag
14:00 RPG-träff i Pingstkyrkan – 
Årsmöte med programinslag.

19 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Det 
levande ordet” Anneli Sandberg. 
Musik av Gustav Stenseke och 
Malin Stenseke Aarup. Kyrkfika.

21 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Sjukhuspas-
torn Anders Persson.

26 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Kärlekens 
väg” Anneli Sandberg. Musik av 
Emma Fjeldli och Pär Jorsäter. 
Kyrkfika.

Mars
2 torsdag
18:00 Extra församlingsmöte om 
ombyggnaden av kyrkan.

3 fredag
18:00 Världsböndagen i Vikenkyr-
kan. Se sidan 13 för mer infor-
mation om böndagsprogrammet.

5 söndag
11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST. Per-Ulrik Johansson. 
Musik av Bo-Jacob Enqvist. Offer-
dag för pastors- och diakonutbild-
ning i Equmeniakyrkan. Kyrkfika

7 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Brottsoffer – 
vem kan bli det? Monica Ekström, 
ordförande i Brottsofferjouren, 
Värmland.

11 lördag
15:00 ÅRSMÖTE: Tingvallakyr-
kans församling.

12 söndag
11:00 ÅRSHÖGTIDSGUDS-
TJÄNST. ”Hålla ut” Anneli Sand-
berg. Kören DaCapo. Kyrkfika.

14 tisdag
14:00 RPG-träff i Tingvallakyr-
kan. “Följ med på en drömtur i 
Europa”. Sten-Åke Mollmyr visar 
bilder och berättar.

19 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. Per-Ulrik 
Johansson. Kören Vocalis. Kyrk-
fika.

21 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Vår nye pas-
tor Per-Ulrik Johansson.

25 lördag
18:00 Konsert Soul children – 
gospel för dig som är 10–16 år. Se 
notis på sidan 9.

26 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Flykten 
valde dig” Anneli Sandberg, Karl-
stad dansteaterförening. Kyrkfika.

April
1 lördag
18:00 Konsert Sångarförbundets 
körhelg ”Ack Värmland du sköna”. 
Se notis på sidan 4.

2 söndag
11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST. Per-Ulrik Johansson. 
Sångare från Equmeniakyrkans 
körhelg med Robert Sund. Kyrk-
fika.

4 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Neuropsyki-
atri – vad är det? Robert Lindell.

9 söndag
11:00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar. Anneli Sandberg. Kyrkfika.

11 tisdag
14:00 RPG-träff i Pingstkyrkan. 
Stilla veckan. Dan Kihlström. 
Musik och sång: Rakel Lind-
qvist-Rosengren.
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13 torsdag
19:00 GETSEMANESTUND 
med nattvard.

14 fredag
11:00 KORSANDAKT. Per-Ulrik 
Johansson.

16 söndag
11 :00  PÅSKDAGSGUDS-
TJÄNST Helen Friberg och An-
neli Sandberg. Kyrkfika.

18 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Vad händer 
med de svenska tidningarna och 
den fria journalistiken? Peter 
Franke.

23 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. Per-Ulrik 
Johansson. Equmeniakyrkans bön- 
och offerdag för nationella arbetet. 
Kyrkfika.

30 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. Per-Ulrik 
Johansson. Kyrkfika.

Böndagsprogram 2017
2017 års böndagsprogram 
kommer från Filippinerna 
och har temat ”Har jag varit 
orättvis mot er?”

Temat kommer från kapitel 20 i 
Matteusevangeliet, där Jesus liknar 
Guds rike vid en vingård, där alla 
arbetare får samma lön, oavsett hur 
länge de arbetat under dagen.

Kampen mot orättvisa förhållan-
den har pågått länge i Filippinerna, 
som var spansk koloni från mitten 
av 1500-talet till slutet av 1800-talet 
och därefter kontrollerades av USA 
fram till självständigheten 1946.

Landet upplever sedan några år 
en stark ekonomisk tillväxt och räk-
nas som en av de s k ”tigerekono-
mierna” i Sydostasien, men präglas 
ändå av djupa sociala och ekonomis-
ka klyftor mellan stad och land och 
mellan olika delar av landet. Brist 
på inhemska arbetstillfällen tvingar 
miljoner filippinska kvinnor och 
män att lämna sitt hemland och sin 
familj och söka jobb som gästarbeta-
re i andra länder, där de ofta utsätts 

för exploatering, diskriminering och 
våld.

De flesta filippiner är kristna, 
men en muslimsk minoritet finns 
på ön Mindanao och några närlig-
gande öar.

Om detta och mycket mer berät-
tar våra systrar i Filippinerna i årets 
gudstjänstprogram. 

Genom Karlstad Ekumeniska 
Råd firar vi i Karlstad världsböndag-
en fredagen den 3 mars kl 18:00, i 
Vikenkyrkan.

Anneli Sandberg

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

Måndag 
Öppen förskola kl. 9:30–14:00
Stick och trivs kl. 18:00
Tingvallakyrkans Musikkår kl. 
18:30

Tisdag
Tisdagsträffen kl. 14 (jämna 
veckor)
Scout kl. 18:15
Gospel Groove Company kl. 19:00

Onsdag
Baby/småbarnsrytmik kl. 11:15
Pajlunch kl. 12:00
Öppen förskola kl. 12:00–16:00

Torsdag
Sopplunch kl. 12:00

Fredag
Öppen förskola kl. 9:30–14:00
Tonår Tornado kl. 19:00

Söndag
Bön och lovsång kl. 10:20
Gudstjänst kl. 11:00
Barnens stund under gudstjänst.
PULS Innebandy kl. 18:00–20:00

Varje
Vecka

Omsorgsgrupp i Tingvallakyrkan
Grupp 7 v5 30 jan–5 feb
Grupp 8 v6 6–12 feb
Grupp 9 v7 13–19 feb
Grupp 10 v8 20–26 feb
Grupp 11 v9 27 feb–5 m
Gr 12, 13 v10 6–12 mar
Grupp 14 v11 13–19 mar
Grupp 1 v12 20–26 mar

Grupp 2 v13 27 feb–2 apr
Grupp 3 v14 3–9 apr
Grupp 4 v15 10–16 apr

Kom ihåg att barn och led-
are på barnens stund under 
gudstjänsten önskar sällskap 
av en person från vecko-/om-
sorgsgruppen!
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Församlingsboken
Till Vila

Rut Malmestig född den 29 mars 1924, död den 4 
november 2016. Begravningen ägde rum den 26 no-
vember 2016 i Tingvallakyrkan. Officiant var Anneli 
Sandberg.

Ändringar i matrikeln
Lars-Gustav Rinaldo mobil 073-042 64 65

Anita Säther lägenhet nr 1403

Övrigt
Grupper
Livsnära smågrupp/bönegrupp träffas hemma 
hos Ing-Marie och Hans Arkbro torsdag ojämna 
veckor kl.18:00–19:30. Välkommen.

Ing-Marie Arkbro

Ny tid för Bön och lovsång
Varje söndag innan gudstjänsten samlas vi på andra 
våning för att läsa dagens texter, be och sjunga. En 
stund för att komma ner i varv och förbereda sig 
inför gudstjänsten. Från och med den 19 februari 

kommer tiden för detta vara kl. 10:20–10:50. 
Välkommen!

Mattias J Fröding 

Snöskottning
Till alla omsorgsgrupper; Ett avtal har upprättats 
med Värmlands Fastighetsservice som åker ut och 
sandar vid behov vintertid, samt skottar vid 5 cm... 
måndag–söndag. Från hörnet på fastigheten på 
Herrgårdsgatan ända till skiljelinjen mot Scan-
dic-fastigheten på Östra Torggatan. Så nu kan vi 
släppa det ansvaret…

Sara Enqvist

Installation av ny pastor i Tingvallakyrkan

Vid gudstjänsten den 15 januari installerades Per-Ulrik Johansson som pastor i Tingvallakyrkan under ledning 
av regionala kyrkoledaren Helen Friberg.

Foto: Mattias J Fröding
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Pastor/församlingsföreståndare/
universitetet
Anneli Sandberg
054-22 444 81
anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se

Pastor
Per-Ulrik Johansson
054-22 444 82
per-ulrik.johansson@kyrkanicentrum.se

Kanslist och vaktmästare
Sara Enqvist
054-22 444 84
sara@kyrkanicentrum.se

Förskolepedagog
Elvy Axelsson
054-15 38 80
elvy@kyrkanicentrum.se

Diakon
Jovita Sosa
054-22 444 83
jovita@kyrkanicentrum.se

Husmor
Cristina Hellholm
054-22 444 86
cristina@kyrkanicentrum.se

Församlingsmusiker
Henrik Larsson
054-22 444 85
henrik@kyrkanicentrum.se

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 till kyrkans expedition, prata med någon i redaktionen eller e-posta till: 
motesplatsen@tingvallakyrkan.se

Nästa manusstopp är 20 mars 
Prenumeration 100:-/år, betalas in på pg 37 24 30-9, glöm ej ange ”prenumeration mötesplat-
sen” samt avsändare.

TINGVALLAKYRKAN
Adress: Östra Torggatan 18 

652 24 Karlstad
Öppettider exp: mån–fre 10:00–15:00
Besökstid: tis & tors 10:00–12:00
Telefon (växel): 054-15 38 80
Telefon caféet: 054-22 444 87
E-post: info@kyrkanicentrum.se
Hemsida: www.tingvallakyrkan.se



Posttidning B

Nästa nummer av  
Mötesplatsen  

utkommer i början av 
april.   

Manusstopp är 
20 mars.

I samarbete med

Flyttfåglar och ”declutter”
 –  ”Se på himlens fåglar, de 
sår inte, skördar inte och 

samlar inte i lador, men er 
himmelske fader föder dem. 
Är inte ni värda mycket mer 
än de? Vem av er kan med 
sina bekymmer lägga en 

enda aln till sin livslängd?”

Matteusevangeliet 6:26–27 B2000

När oktober blev november, un-
gefär när de sista fågelstrecken for 
söderut, styrde vi kosan mot Jennes 
hemland Nicaragua för att leva en 
tid med vår familj där. Skillnaderna 
mellan vår tillvaro här och där är 
många. I Nicaragua är vi omgivna 
av människor mest hela tiden. Sta-
dens alla ljud letar sig upp till vår 
boning. Med tio steg till grannarna, 
som ofta sitter ute på trottoaren, är 
man varse om varandra, interage-
rar. Många har mycket enkla bo-
städer, även i stan. Vår bostad, en 
enrumslägenhet vi byggde uppe på 
svärmors hus för några år sedan, är 
mycket mindre än huset på Lökvä-
gen. Vi har klart färre prylar och 
klädesplagg omkring oss när vi är i 
Nicaragua. Ett enklare liv materiellt 
sett. Det är befriande.

De här månaderna har jag för-
djupat mig i Jesu bergspredikan 
med hjälp av Magnus Malms ”Ett 
hjärta större än världen”. Malm 
plockar fram område efter område 
som Jesus belyste för 2000 år sedan 
men alla så aktuella i vår tillvaro 
idag. Inte minst kritiken av vårt 
förhållande till det materiella är obe-

kväm och knivskarp. Malm hjälper 
till att måla en hållbar tolkning för 
vårt liv idag och det är minst sagt 
utmanande, och lockande.

Det sista året har jag följt blog-
garen Joshua Becker och hans ”Be-
coming minimalist”. Det är möjligt-
vis ett så kallat i-landsproblem att 
bekymra sig över att ens tillvaro fylls 
av prylar och köphets, men det är 
en sanning för många av oss. Den 
minimalism som Becker och andra 
bloggare vittnar om handlar om att 
rensa ut, ”declutter”, inte bara det 
överflödiga materiella i våra hem. 
Det är även att se över vår längtan 
och mål i livet; ställa frågorna om 
vad som fyller vår tid, våra tankar 
och omsorger? Just detta kallar väl 
Jesus oss till i bergspredikan. Er-
farenheten från de som vågat ren-
sa ut är att nåt befriande sker när 
våra hem blir luftigare. Vi slipper 
bekymra oss för våra prylar. När vi 
vågar välja bort extrakonsumtionen 
finns dessutom kanske större ekono-
miskt utrymme för att dela med sig 
och att betala av skulder.

Jesu ord i Bergspredikan är tydli-
ga; vårt förhållande till det materiel-
la är livsviktigt att reda ut. Det är en 
livsviktig andlig fråga.

När vi nu kommer tillbaka till 
våra 150 kvadratmeter bostad kli-
ar det i fingrarna att sortera, lämna 

vidare och återvinna. 
Flyttfåglarna har inte 
de bekymren...

Daniel Fröding

Begravningsbyrån
Roland Andersson AB
Älvgatan 11, Karlstad,  

054-10 10 01

 


