Mötesplatsen
Nr 2 april–juni 2017

En tidning från Tingvallakyrkan

Demokrati i församlingen
Ny grafisk profil
Oktogonen

Föreståndartankar
Att vända ett samtal

Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och
klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på
era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred.
(Ef 6:14–15)
Och de sade ingenting till någon, för de var rädda.
(Mark 16:8b)

Jag kommer in i cykelförrådet där vi bor. En granne står böjd över sin upp-och-ner-vända cykel.
––Lagar cykel? säger jag.
––Ja, punktering, säger han. Det är det där gruset.
––Gruset?
––Som Karlstad kommun sprider ut. Det gör
hål på däcken.
Någonstans i mitt bakhuvud sitter en liten notis i
kommunens tidning. Att det är ett specialgrus med
rundade kanter som sprids på cykelbanorna. Men
jag känner också igen det han säger.
––Det var för flera år sedan, säger jag. Kommunen har bytt grus sen dess.
Grannen ser lite störd ut.
––Jag får punktering jätteofta, säger han. Det
måste vara gruset.
––Jag får aldrig punktering, säger jag. Det är inte
gruset, det måste vara glaset.
Det låter lite vackert, en allitteration mitt i cykelförrådsvardagen. Det verkar som om grannen är
nöjdare. Jag tar ut min cykel och cyklar därifrån.
Tänker på mytbildningar. Hur lätt det hade varit
att bara hålla med, falla in i hans beklagan över det
vassa gruset och över Karlstads kommun. Vi är ju
så fostrade, särskilt i vår kyrkkultur, att bekräfta
varandra, att nicka och humma instämmande,
kanske utan att så noga lyssna på vad den andre
egentligen säger. Hur lätt hade det inte varit att
förstärka en uppfattning – den här gången om
gruskvaliteten på Karlstads cykelbanor – som inte
stämmer.
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Personal
Att vi sprider lösa tyckanden, åsikter, påståenden och
föreställningar omkring oss är inget nytt. Det nya
är att de sprids väldigt snabbt till många, via sociala
medier på nätet och därmed också i vårt allmänna
sociala prat. Samtidigt har vi vaknat till och inser behovet av källkritik. Vi talar om ”fake news”,
falska nyheter, och att vi ibland alltför naivt för
vidare sådant som vi ser eller hör, utan att bry oss
om att kolla om det stämmer. Vi talar om vikten
av kritiskt tänkande.
Jag är övertygad om att vi behöver träna mer på
det. Att vi behöver börja i det lilla, i de sammanhang där vi finns. En sned uppfattning om grus på
gatorna kan låta oskyldigt, men nästa gång möter
vi något annat resonemang där det ligger fördomar
och felaktiga föreställningar om andra som grund,
där tonläget är mer uppdrivet – och då är det lätt
att rädslan tystar oss.
Så vi behöver samla mod, läsa Bibeln, spänna
på oss sanningen som bälte och klä oss i rättfärdighetens pansar och gå ut med budskapet om fred,
om Guds kärlek som alltid räcker till fler. Vi behöver göra det genom att samtala med varandra
– om Aftonbladets löpsedlar, om utropstecken på
Twitter, om lösa tyckanden och påståenden i smått
och stort. Vi behöver våga fråga varandra: – Var
har du fått det ifrån? Vi behöver utmana rasistiska
tankegångar genom att hitta till Statistiska Centralbyråns årsbok – www.scb.se – och ägna oss åt att
skaffa kunskap. Vi behöver lyssna generöst, försöka
höra det som sägs bakom orden. Vi behöver lyssna
konstruktivt – i riktning mot Guds rike. Genom
ringar på vattnet, genom att upplysa varandra,
hjälps vi åt att möta tyckanden med välgrundad
kunskap. Till syvende och sidst handlar det om
demokrati och mänskliga rättigheter, rättigheter
som det tagit lång tid och hård kamp att uppnå.
En ensam rädd människa är så mycket lättare att
styra än en trygg grupp av människor som vet sitt
värde.
Anneli Sandberg
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Information
I detta nummer av Mötesplatsen
Välkommen till ett vårnummer av Mötesplatsen
med mycket praktikaliteter kring församlingslivet;
om demokrati, förändringsprocess i församlingen
och förändrad grafisk form. På baksidan kan ni

läsa David Hellholms text om Tingvallakyrkans
Oktogon – takfönstret i kyrksalen.
Redaktionsgruppen

Hänt i kyrkan
Emma Fjeldli och Pär Jorsäter
spelade under gudstjänsten
den 26/2.

Ekumenisk aftonbön

På söndagar i Domkyrkan sker en ekumenisk
aftonbön i completoriets form. Completorium
är medeltidslatin och betyder ”fullbordan” eller
”avslutning”. En avslutning på dagen, helt enkelt, med läsning av psaltarpsalm, bön och sång.
Eller ännu enklare uttryckt: en stilla stund med

Världens fest

En salig blandning av nya och gamla, unga och
äldre svenskar som kommer som vi är – det blir
världens fest. Särskilt om det är knytkalas.
Lördag 8 april kl. 16:00–19:00

möjlighet att tända böneljus från kl. 17:45. Själva
completoriet börjar kl. 18:00. Välkommen alla
söndagar i april samt 14, 21 och 28 maj.
Karlstads Ekumeniska Råd

Välkommen!
Jovita Sosa, Suham Amiz, Anneli Sandberg,
Per-Ulrik Johansson
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Information
Demokrati i församlingen
I mars hade församlingen sitt årsmöte. Ett
årsmöte ger möjlighet att både blicka bakåt
och framåt men inte minst väcker det frågor
om demokrati. Den senaste tiden har frågor
om demokrati aktualiserats på olika sätt i
samhällsdebatten.
Här har vi i Tingvallakyrkan ett viktigt arv att
förvalta.
Att demokrati varit en viktig hörnsten i uppbyggandet av frikyrkorna råder det inget tvivel om.
Inom Baptistsamfundet, som grundades i mitten
av 1800-talet, infördes tidigt i församlingarna lika
rösträtt för kvinnor och män och i den förening
som blev grunden till Karlstads Missionsförsamling hade kvinnor och män lika rösträtt redan från
starten 1861.
Detta har varit viktiga bidrag till demokratiseringen av Sverige och till att forma den demokratin
som vi idag har.
Demokrati är inget som för alltid är givet utan
måste erövras varje dag, i stort som smått.

I vår vision står att Tingvallakyrkan skall vara:

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus
förvandlar – mig, dig och världen.

Arbetet med att förverkliga visionen skall vila
på demokratisk grund. Det ställer krav på oss som
församlingsmedlemmar.
Demokrati i församlingen – ja det är att ta del
av och var aktiv i olika beslutande organ, församlingsmöten och årsmöte. Det är viktiga möten, där
samtalar vi om och bestämmer hur vi skall ha det.
För ett demokratiskt arbetssätt krävs bland annat transparens i information, tid för samtal och
diskussion men framförallt en vilja till engagemang
från var och en av oss.
Vårt demokratiska arv är viktigt att förvalta och
föra vidare till kommande generationer. Låt oss
hjälpas åt med det!
––”Här är icke man eller kvinna, träl eller fri. Här
är alla ett i Kristus”.
Gunnel Kardemark

Vår församlingsmusiker lämnar oss
Henrik Larsson, vår församlingsmusiker, har beslutat att lämna oss och sagt upp sin tjänst. Henrik
kommer att avtackas i samband med vårt försam-

Förändring av husmorstjänst

Den budget som vårt årsmöte beslutade förutsatte
en förändrad omfattning av församlingens husmorstjänst. Diskussioner pågår med husmor och
de ideella medarbetarna om hur Café T:s verksamhet kan anpassas till detta och behålla vår önskan
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lingsmöte den 11 juni. Efter sommaren börjar
Henrik ett nytt arbete i Uppsala.
Styrelsen
om en öppen kyrka. Styrelsen har nu begärt facklig
förhandling om reducering av husmorstjänsten
från 50% till 25% från och med 2017-07-01.
Styrelsen

Information
Nytt grafiskt utseende på församlingen
Spelar utseendet verkligen någon roll? Nej, inte
på människor. Alla är
lika vackra på sitt eget
sätt. Däremot har utseendet på informationsmaterial en viktig roll.
Väldigt många av våra
kontakter sker genom lappar, affischer, foldrar och hemsida och där ska vi jobba efter
samma mallar.
Vår församling består av väldigt många olika
människor och verksamheter. Då är utseendet på
vårt informationsmaterial ett sätt för oss att tala
med samma röst så det blir tydligt vilken organisation det är som pratar. Därför skapas en grafisk
profil som visar hur informationsmaterial ska se
ut på ett ungefär.

energi och kreativitet på innehållet istället, eller på
verksamheten vi ska informera om.

Bra kvalité

Det är viktigt att vårt material är tydligt, läsbart
och ser professionellt ut. Genom att ha gemensamma mallar som vi kan utgå ifrån är man en god bit
på väg redan från början.
Du har redan sett det nya utseendet på affischer
i kyrkan här och var. Den sneda bilden är den gemensamma nämnaren. Mötesplatsen kommer också att få ett nytt utseende med nya typsnitt och
ny layout. Under församlingshelgen i september
kommer vi att presentera alla mallar och hjälpa de
som vill med att visa hur man gör och hur mallarna
används.
Louise Hedberg

Enhetlighet ger sammanhang

Att olika informationsmaterial påminner om varandra kanske kan kännas tråkigt när man skapar.
Men genom att låta materialen likna varandra visar
vi att församlingens delar hör ihop.

Igenkänning tar tid

Vi vill att allmänheten ska lära sig känna igen
information när den kommer från oss. Detta tar
lång tid – flera år, ibland många år – och kräver att
vi fortsätter med samma utseende. Ibland kan företag lyckas väldigt bra. Till exempel Viking Line,
IKEA eller Karlstad kommun där människor lärt
sig känna igen deras information utan att det ens
står någon avsändare på.

Kraft på innehållet

Genom att vi är överens om hur informationsmaterial ska se ut behöver vi inte lägga ner tid på att
komma på nya idéer varje gång. Istället kan vi lägga
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Kyrkans ombyggnation

Ombyggnadsprocessen
På torsdagkvällen den 2 mars hade ett 40tal församlingsmedlemmar samlats för att
ta del av de anbud som kommit in gällande
våra ombyggnadsplaner.
Med besvikelse och förvåning fick vi klart för oss
att inte ett enda anbud på totalentreprenaden hade
kommit in. Varför blev det då så här?
Enligt vår projektledare handlar det helt enkelt
om att ingen har tid med vårt bygge. Aktiviteten
på byggmarknaden är glödhet och man har slagit
i resurstaket.
Har då 1 1/2 års planeringsarbete varit förgäves?
Nej, det anser inte vi i styrgruppen för projektet i
alla fall. Resultaten finns kvar och vi får hitta andra
vägar än en totalentreprenad för att komma framåt. Det kanske tar längre tid och vi får sannolikt
hantera mer själva, men framåt skall vi.
Vi behöver tämligen omedelbart åtgärda vårt
brandskydd inkl. larm. Ett antal åtgärder kan göras
som inte är beroende av varandra, t.ex. måleriarbeten, handikappingången, ljus och ljud, glasdörrar
i huvudentrén, golv och hörslinga i kyrksalen och
andaktsrummet på läktaren i kyrksalen.

Vi har begärt in offerter från enskilda
entreprenörer avseende

1. Måleriarbeten kyrksalen (taket, väggarna och
pelarna).
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2. Uppsågning av handikappingången (görs i
samband med fasadrenoveringen som börjar
efter påsk).
3. Byggande av ramp till handikappingången.
4. Ny dörr till handikappingången och glasdörr
i den mittersta dörröppningen mot Östra
Torggatan.
5. Montering av akustikplattor på väggytor.
Förhoppningen är att få in offerter så att beslut om
genomförande kan fattas vid församlingsmötet 9
april.

Med egna insatser kan vi också göra följande:
• rensa på nedervåningen och högst upp i huset,
”Internloppis”.
• renovera kyrkbänkar.
• bygga plattformar på vinden för säkrare åtkomst
till brandlarmsanordningar.
• putsa lampor och lampetter.

Nu är det viktigt att vi inte tappar modet p.g.a det
här bakslaget. Vi får helt enkelt hjälpas åt att hålla
processen vid liv.
Styrgruppen för ombyggnadsprojektet

Reflektioner
Växt och utveckling i församlingen
Vad är församlingsutveckling?

– Det är samtal, inte bara i den egna församlingen, utan mellan församlingar. Så säger Alf Rikner,
församlingsutvecklare på Equmeniakyrkans Region Svealand. Att dela problem och lära sig av
varandra.
”Färdväg” heter Equmeniakyrkans resplan för
församlingsutveckling. Här finns ledord som förnyelse, utveckling och växt. Vad kan det betyda,
konkret, för Tingvallakyrkans församling? Hur ser
vår färdväg ut för en hållbar framtid? Det gäller
våra lokaler, själva kyrkobyggnaden. Där vi är på
väg, även om vägen är krokigare än vi först tänkt
oss. Det gäller församlingens överlevnad på lite
längre sikt. För att fortsätta vara församling med
en rik och utåtriktad verksamhet med stora lokaler, och för att kunna tjäna människor i behov av
omsorg, behöver vi resurser – människors bidrag i
form av tid, engagemang och pengar. Rent konkret
behöver vi bli fler.
”Färdväg” ger förslag på metoder att arbeta efter.
Men Alf lämnar in en brasklapp:
– Tilltron till metoder kan vara överdriven. Det
som fungerar i en församling fungerar inte i en annan. Det finns ingen allenarådande smart metod.
Men det kan ändå finnas en resplan, fortsätter
han.
– Den går ut på att församlingar i ett skede
behöver kolla läget: Hur är det egentligen, i församlingen och equmenia, och där vi finns, i vår
omgivning. Utifrån en analys vad vi egentligen ser,
kan vi gå vidare och göra planer. Efter att försam-

Värmande tack

Under vintern har det ekumeniska nätverket för
att stödja hemlösa, bland annat romer, erbjudit
värmestuga i Rias lokaler vissa nätter. Vår församling har bidragit med volontärer vid två ”pass” om

lingen har genomfört det som planerats kan man
gå tillbaka till första steget igen och utvärdera –
och kommunicera utfallet.
– Men man ska inte mäta hela tiden, säger Alf.
En sak som han betonar är vikten av ärliga samtal. Att det kan finnas en församlingskultur som
bromsar ärliga samtal och därmed bromsar utvecklingsprocessen.
– Risken finns att man inte har med sig hela
människan i kyrkan, säger han och fortsätter: Det
finns en tillgång i att vara ärlig – inte bara vara
”klag-ärlig” utan ”det här känns angeläget för
mig”, avslutar han.
På årsmötet la styrelsen fram en verksamhetsplan för 2017–18. Här finns bland annat en plan
för att förbättra vår kommunikation, t.ex. genom
att arbeta med en ny grafisk profil som tydliggör
vilka vi är som avsändare, och en ny hemsida.
En fortsättning är det församlingsläger som planeras till 1–2 september i år. Vägsjöfors Herrgård
är bokat och vi hoppas vi blir många. Då fortsätter
vi med församlingsutveckling tillsammans med Alf
Rikner. Vi inviger vår nya grafiska profil – men
vi kopplar också av tillsammans. Har du frågor
och förslag om församlingslägret, hör av dig till
verksamhetsrådet: vr@kyrkanicentrum.se. Intresseanmälan lämnas på listor som sitter uppsatta på
kyrkans anslagstavlor. Sista datum för intresseanmälan är 15 juni. Sista datum för definitiv anmälan
är 15 augusti.
Anneli Sandberg
tre nätter. Tack till alla som brett smörgåsar, varit
nattvakter, organiserat och stöttat på andra sätt!
Anneli Sandberg
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Information
Läs Markus – möt Jesus
Equmeniakyrkan och
Equmenia föreslår att
vi som enskilda och
församlingar läser Markusevangeliet under
2017–2018. Det är ett
spännande evangelium.
Det är det äldsta men
också kortaste utav evangelierna med endast 16
kapitel. Det börjar med orden ”Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus…”, men det innehåller
också mycket som är svårare att förstå och som
man behöver samtala om.

I Tingvallakyrkan vill vi också läsa Markusevangeliet. Till hösten startar vi med en söndagkväll
och ”En timme om Markus” och så bjuder vi in
till tre-fyra kvällar med bibelsamtal omkring några
kapitel i taget. Vi planerar också att bjuda in till
bibelsamtalen på dagtid. Vi återkommer med tider
och stunder, men läs gärna redan nu.
Ps. På Equmeniakyrkan.se/markusaret kan man
hitta mer information. Ds
Per-Ulrik Johansson

Vårbruk med musikkåren

Den 7 maj kl. 18:00 startar vi vårbruket i vår
konsert. Drillande flöjter är vårligt språkbruk. Klarinetter hörs i bäckens brus och
tromboner muar i grannskapens kosläpp.
Ingen kan undgå vårens ljud. Och nu brukar
vi musikens alla krafter till nytta och nöje.
Konsertens tema är bruksmusik: musik som människans ledsagare i alla livets skiften, precis så som vi
vill att Tingvallakyrkan skall vara för alla, i glädje
och sorg. Vi tänker bomullsfält och slavarbete, se8

der och bruk från förr i Leksand, stämningsfull melankoli och rytmiskt tryck med jazzig
Miller, andlig koral och politisk International, sirlig serenad och Te´ dans mä´ Kallstatösera. Just den låten är inte med, men vi
har beställt och fått ett orkesterarrangemang
med ett Sven-Ingvarsmedley specialskrivet
för oss av samma person som arrangerat vårt
populära julkonsertstycke TV:s Jul, Per-Olof
Ukkonen, sprungen från ett anrikt bruk i
Värmland. Det blir också vår hyllning till
Sven-Erik Magnusson vars bortgång meddelades just innan detta nummer gick i tryck.
Vi spelar också musikkårens första marsch
för 60 år sedan: ”Ung och frälst.” Som bruksmusik fyllde den då, liksom nu, ett annat syfte än
ren musiklyssning.
Välkomna till en variationsrik kväll i Tingvallakyrkan. Ta med några vänner och barn och lyssna,
sjung med, stampa takten, och dansa om ni vill,
om inte för annat så bara för ”Kärleken till musiken” som Sven-Erik Magnusson förklarade sitt
livsval.
Elisabeth Wennö
(Inträde 100 kr, barn gratis)

Ekonomi
Hälsning från kassören

Vi kan glädja oss åt en positiv trend i offrandet den
senaste tiden. För årets två första månader har det
skänkts 197 000 kr till församlingens arbete och

det är 16 000 kr över vår budget. Ett stort tack till
alla givare.
Björn Olsson
församlingens kassör

World Fairtrade Challenge 11–13 maj

Succén med Fairtrade Challenge fortsätter, för
nionde året i rad, men i år i maj och som en global kampanj där hela världen är med! Var med på
världens största Fairtrade-fika, World Fairtrade
Challenge.
Som vanligt kan du registrera din fikapaus till
fikalaget ”Kyrkor för Fairtrade”.
Anmäl din fikapaus från och med den 10 april.

Gud håller ställningarna

… och ställningar är det runt Tingvallakyrkan med
början i april. Fasaden ska genomgå en välbehövlig
renovering. Detta kommer innebära en del olägenheter för den som vill parkera sin bil eller cykel på
innergården då det kommer att bli parkeringsförbud tidvis och cykelstället kommer att flyttas. Mest

olägenhet blir det för den gamla idegranen bredvid
cykelstället. Den kommer att sågas ner.
Frågor om fasadrenoveringen besvaras av fastighetsrådet, Lennart Höglund, 83 60 57.
Fastighetsrådet
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Årsmötesdags

En lördag i februari var vi ett antal ledare och medlemmar i equmenia i Karlstad som träffades för
att ha årsmöte i Tingvallakyrkan. Vi kunde sammanfatta ett år med många lyckade arrangemang:
höstmarknaden, scoutgudstjänster, läger och hajker
och tillsammans med Karlstad kommun ”Det stora
barnkalaset. Men vi var också överens om att det
allra viktigaste ändå varit alla möten med scouter,
barnens stund – barn, Pulsare (idrott), tonår (Tornado) och familjer i Öppna förskolan.

Hans Arkbro avtackades

När det blickades framåt mot det nya året innebar
det bland annat ett byte på ordförandeposten.
Hans Arkbro avtackades för ett mycket gott arbete
och kommer att gå till historien som equmenia i
Karlstads första ordförande.

Mattias J Fröding ny ordförande

John Lidén, Mattias Bernspång, Stina Larsen, Nils
Larsen och David Blixt. Dessutom kunde vi med
glädje välja ett antal ledare till de olika verksamhetsgrupperna.

Jamboree för de äldre scouterna

Några speciella arrangemang under det kommande
året som nämndes var scoutlägret på Ladtjärnstorp
och tonårslägret på Vägsjöfors. Dessutom kommer
de lite äldre scouterna att åka på Jamboree i Kristianstad i början av augusti tillsammans med ca
20 000 andra scouter från hela världen.
Det är roligt att det just nu är många barn och
ungdomar med i equmenias olika aktiviteter. På
söndagkvällarna träffas 10–12 st tonåringar till
innebandy, på tisdagar träffas ett 40-tal scouter och
ledare, på fredagkvällarna träffas tonåringarna och
på söndagarna springer barnen till Barnens stund.

Till ny ordförande valdes Mattias J Fröding. Till
övriga ledamöter i styrelsen valdes Regina Lind,

Per-Ulrik Johansson

Varje

Vecka

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
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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 idrottssal söndagar kl.18:00–20:00 kontakt Johannes
Arkbro

Konfirmera dig naturligt

Tingvallakyrkan bjuder in dig som till hösten
börjar årskurs 8 att delta i konfirmationsläsning
med lätt friluftslivsinriktning. Kanske är du eller
har varit scout, eller kanske gillar du helt enkelt
att vara ute.
Vi eldar, vandrar och pratar om tro, tvivel, bibel,
fred, miljö, kärlek och deltar i några gudstjänster.
(OBS! Man behöver inte ha varit scout för att
vara med.)
Vi börjar med en gemensam träff för konfirmander och föräldrar en vardagkväll i början av
september. Vi återkommer med tider och stunder
för läsningen, men försöker dock hitta tider som
passar alla; eftermiddagar, några lördagar osv.

Kristendomsskolan i Sjövik
Sjöviks folkhögskola och Equmenia inbjuder till
Kristendomskola 26 juni – 8 juli.
Alla som gått ut årskurs sju eller äldre är välkomna. Det unika med kristendomskolan är att

Familjeläger

Brobygge 2.0. Dialog med livet under nästa läsår
2017–2018. Fem helger fredag–söndag under året
på Bromma folkhögskola. Ett tema per helg i form
av Dialog med: Gud, Min insida, Omvärlden,
Kroppen och Dialogen i mitt liv. Vidare se Equ-

Vi tar ut ett självkostnadspris på 1 400 kr.
Då ingår Bibel, material, hajk och läger, och ett
fint kort som tas vid läsningens slut.
Anmälan och info – Skicka ett mail till per-ulrik.
johansson@kyrkanicentrum.se med:
• blivande konfirmandens namn
• adress
• födelsedata
• hem-telefonnummer
• mobilnummer
• målsmans namn
• mobilnummer
• mailadress
Avgiften betalas in på Tingvallakyrkans församlings
pg 37 24 30-9 senast 31 januari 2018. Det går att
dela upp betalningen på flera tillfällen. Glöm inte
att skriva med konfirmandens namn vid inbetalning!
Du är naturligtvis välkommen att höra av dig till
Per-Ulrik Johansson tel. 054-22 444 82 om det är
något du undrar.
Per-Ulrik Johansson

det finns flera årskurser. Hör av dig snarast till Sjöviks folkhögskola om du är intresserad tel. 022667803.

meniakyrkans hemsida. Ytterligare frågor kontakta
Ing-Marie Arkbro (ing.marie.arkbro@gmail.com).
Ing-Marie Arkbro
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Kalendarium

April
8 lördag
16:00–19:00 Världens fest.
9 söndag
10:20 Lovsång och bön inför gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST med alla
åldrar. ”Ropande stenar?” Anneli
Sandberg. Musik av klass 6A, Norrstrandsskolan. Kyrkfika.
13:00–15:00 Församlingsmöte.
11 tisdag
14:00 RPG-träff i Pingstkyrkan.
Stilla veckan. Dan Kihlström. Musik
och sång: Rakel Lindqvist-Rosengren.
12 onsdag
10:30–13:30 Äggostens dag i caféet.
Se notis s 13.
13 skärtorsdag
19:00 GETSEMANESTUND med
nattvard Per-Ulrik Johansson, Anneli Sandberg, Jovita Sosa.
14 långfredag
11:00 KORSANDAKT. Per-Ulrik
Johansson. Sång Louise Hedberg
och Joel Holmquist.
16 söndag
10:20 Lovsång och bön inför gudstjänsten, våning 2.
11:00 PÅSKDAGSGUDSTJÄNST.
Helen Friberg, Anneli Sandberg.
Dop. Musik av Mixturen, Filip
Magnusson och Niklas Bergström.
18 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Vad händer
med de svenska tidningarna och
den fria journalistiken? Peter Franke.
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23 söndag
10:20 Lovsång och bön inför gudstjänsten, våning 2.

21 söndag
10:20 Lovsång och bön inför gudstjänsten, våning 2.

11:00 GUDSTJÄNST. ”Påskens
vittnen” Per-Ulrik Johansson. Jovita
Sosa. Gospel Groove Company.
Equmeniakyrkans bön- och offerdag
för nationella arbetet. Kyrkfika.

11:00 GUDSTJÄNST med alla
åldrar. ”Böna och be” Anneli Sandberg. Tingvallakyrkans musikkår.
Kyrkfika.

30 söndag
10:20 Lovsång och bön inför gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST. ”Herren är
min herde” Per-Ulrik Johansson.
Musik av Agneta Färninger och Ulrika Källström Berggren. Kyrkfika.

Maj
2 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Stjärnor och
exoplaneter Christer Hellholm.
7 söndag
10:20 Lovsång och bön inför gudstjänsten, våning 2.
1 1 : 0 0 N AT T VA R D S G U D S TJÄNST. ”Vägen till livet” Anneli
Sandberg. Musik av Louise Hedberg
med vänner. Kyrkfika.
13:00–15:00 Församlingsmöte.
18:00 Musikkårens vårkonsert, se
mer på s 8.
14 söndag
10:20 Lovsång och bön inför gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST. ”Att växa i
tro” Per-Ulrik Johansson. Musik av
Agnes Karlsson Fraenki. Söndagsskola. Kyrkfika.
16 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Om Alice Tegnér, Liss-Kulla Fahlander.

18:00 En timme om… Kan tro och
naturvetenskap leka med varandra?
Anneli Sandberg Se notis s 13.
28 söndag
10:20 Lovsång och bön inför gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST. ”Hjälparen”
Per-Ulrik Johansson. Ung-till-hjärtat-kören. Kyrkfika.
30 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Vi besöker
Naturrum i Mariebergsskogen.

Juni
4 söndag
10:20 Lovsång och bön inför gudstjänsten, våning 2.
1 1 : 0 0 N AT T VA R D S G U D S TJÄNST. ”Guds vind” Per-Ulrik
Johansson. Kyrkfika.
14:40 Gospel Groove Company
sjunger inför friluftsgudstjänsten.
15:00 Ekumenisk friluftsgudstjänst
på Sandgrundsudden. Tingvallakyrkans Musikkår och Gospel Groove
Company m fl.
11 söndag
10:20 Lovsång och bön inför gudstjänsten, våning 2.
11:00 GUDSTJÄNST. Anneli
Sandberg. Kyrkfika.
13:00–15:00 Församlingsmöte.

Kalendarium
Favorit i repris:
Ekumenisk gudstjänst på Sandgrund
Återigen får vi glädjen att fira
ekumenisk gudstjänst på Sandgrundsudden i början av juni.
Det börjar bli en tradition att
Karlstad Ekumeniska Råd får
”låna” den scen som ändå byggs
upp på Sandgrund inför nationaldagsfirandet. På pingstdagen,
den 4 juni, kl. 15:00, får vi fira
gudstjänst tillsammans i den

kyrkliga mångfald vi har i Karlstad. Tingvallakyrkans Musikkår
och Gospel Groove Company
medverkar. Vi hoppas på flera
körer och mycket sång och musik. Ta med något att sitta på,
kläder efter väder och gläds åt
pingstens under, kyrkans födelsedag tillsammans!

Gospel Groove Company blir förband!
Eller kanske vi kallar det våravslutningkonsert. Före den ekumeniska gudstjänsten på Sandgrundsudden, mellan kl. 14:00

och 14:40 ungefär, intar Gospel
Groove scenen med härlig, ösig
gospelmusik. Var där! Var med!
Sing on! Söndagen den 4 juni.

Kan tro och naturvetenskap leka med varandra?
Om konsten att stå på
två ben.
En timme om… fortsätter med
teologisk fördjupning och samtal. Relationen mellan religion
och naturvetenskap är ständigt
aktuell, kanske mer aktuell nu
när man alltmer talar om ”religionens återkomst” i samhället.

Äggostens dag i Tingvallakyrkan

Onsdag 12/4 kl.10:30–13:30
serveras det Bohusländsk äggost
och sylt i caféet. Det kommer också att finnas smörgås.
Kl.12:00 berättar Per-Ulrik Johansson kort om hur man gör
äggost.
I övrigt håller caféet stängt
under Stilla veckan.

Kan man tro på Big Bang och
samtidigt ta Bibelns skapelseberättelser på allvar? Måste man
välja? Anneli Sandberg, pastor
och biolog talar förhållningssätt
och reder ut begrepp. Välkommen till en timmes föredrag
och samtal söndag 21 maj kl.
18:00–19:00.

Varje

Vecka
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

Omsorgsgrupp i Tingvallakyrkan
Grupp 3

v14 3–9 apr

Grp 4 & 5

v15 10–16 apr

Grupp 6

v16 17–23 apr

Grupp 12

v22 29 maj – 4
jun

Grupp 13

v23 5–11 jun
v24 12–18 jun

Grupp 7

v17 24–30 apr

Grupp 14

Grupp 8

v18 1–7 maj

Grupp 9

v19 8– 14 maj

Grupp 10

v20 15–21 maj

Grupp 11

v21 22–28 maj

Kom ihåg att barn och ledare
på barnens stund under gudstjänsten önskar sällskap av en
person från omsorgsgruppen!
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Församlingen
Församlingsboken
Till Vila

Runa Nordenstig född den 26 september 1922, död
den 27 december 2016. Begravningen ägde rum
den 20 januari 2017 i Tingvallakyrkan. Officiant var
Anneli Sandberg.

Nya medlemmar

Per-Ulrik Johansson. Inflyttad från Stenungsunds
Missionsförsamling. Södra Klaragatan 10, 653 40
Karlstad. Mobil 070-522 70 42. perulrikjohansson@
telia.com. Omsorgsgrupp 10.
Kontaktuppgifter arbetet: 054-22 444 82, per-ulrik.
johansson@kyrkanicentrum.se
Marie Stenseke. Inflyttad från Stenungsunds Missionsförsamling. Södra Klaragatan 10, 653 40 Karlstad.
Mobil 070-576 71 47. marie.stenseke@geography.
gu.se. Omsorgsgrupp 10.

Utflyttad

Stefan Jerkeby till Equmeniakyrkan Skattkärr.

Ändringar i matrikeln

Ingela Byström – Dagsverksvägen 193, lgh 1203, 163
55 Spånga.
Tommy Melin Andersen – ingen mail
Carina Andersson – andersson.thomas1@spray.se
Marie Bank – 070-231 43 94

Sommar i Tingvallakyrkan

Snart är det sommar och det innebär förhoppningsvis vila och rekreation för de flesta av oss,
också ledare i församlingens olika verksamheter.
Det lite lägre tempot inbjuder till det bästa: samtal, sommargudstjänster och fikastunder. Även
detta år samarbetar vi med Lövnäskyrkan och firar
tre sommargudstjänster i fin miljö på Hammarö
tillsammans med dem. Datumen för dem är 2,
16 och 30 juli. Övriga sommargudstjänster firar
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Rune Boman – boman.rune@gmail.com
Zaida Brask – 073-848 52 81 zaida.brask@gmail.com
Kajsa Edqvist – edqvist.kajsa@gmail.com
Marianne Eliasson – fridhem86@gmail.com
Jenny Forsberg – 073-694 65 12
Johannes Forsberg – 073-714 55 79 johannes.forsberg@gmail.com
Elisabeth Fröding – elisabeth.froding@gmail.com
Nils-Erik Fröding – nilserik.froding@gmail.com
Malin Furuholm – malinfuruholm@gmail.com
Berit Gustafsson – berit.maria.gustafsson@gmail.com
Maria Hindenborg – mariahindenborg@yahoo.com
Bjarne Holmkvist – ingen mail
Lena Jerkeby – Oldevigsgatan 2B, 652 30 Karlstad.
lenajerkeby@icloud.com
Susanne Persson – ingen fast tel. 076-810 72 16 sussip@live.com
Anna Thörnros – anna@thornros.com
Olle Thörnros – olle.thornros@glocalnet.net
Jenny Walan – 072-550 99 11 jennywalan@hotmail.
com

vi i Tingvallakyrkan – på något sätt, i något rum,
beroende på eventuella ombyggnationsarbeten.
Tiden är som tidigare år kl. 18:00, med fika en
timme före gudstjänsten. Vi fortsätter också med
Öppen kyrka på onsdagar – en stund samvaro och
enkelt fika för dem som vill.
Verksamhetsrådet

Personal
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

Kanslist och vaktmästare
Sara Enqvist
054-22 444 84
sara@kyrkanicentrum.se
Förskolepedagog
Elvy Axelsson
054-15 38 80
elvy@kyrkanicentrum.se

Pastor/församlingsföreståndare/
universitetet
Anneli Sandberg
054-22 444 81

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

anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se

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

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

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

Mötesplatsen

utges av Tingvallakyrkans församling.
Ansvarig utgivare: Anneli Sandberg
Redaktionen
Sven Wedemalm, Christer Hellholm, Anna Fahlander, Karl-Peter Johansson, 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 15 maj
Prenumeration 100:-/år, betalas in på pg 37 24 30-9 eller Swish-nr: 123 115 8021, glöm ej ange
”prenumeration mötesplatsen” samt avsändare.
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Posttidning

B

I samarbete med

Korset i Oktogonen i Tingvallakyrkan
Lanterninen (takfönstret) i
Tingvallakyrkan är utformat
som en oktogon (åttahörning).

Sådana är vanliga i fornkristen
och medeltida arkitektur, särskilt
i dopkapell och basilikor, t.ex. i
baptisterier i antikens Nordafrika (Bir Ftouha och Thabraca)
och i Lateranbaptisteriet i Rom.
Exempel i Norden återfinns i Nidaråsdomen i Trondheim. Hela
kyrkobyggnader är också uppförda som oktogoner, t.ex. Hedvig
Eleonora kyrka i Stockholm och
Själevads kyrka utanför Örnsköldsvik. En oktogonskuren
sigillring i jaspis med gemmaeförsett långkors omgärdat med
två fiskar under tvärbalken härstammar från ca. 350 e. Kr.
I Tingvallakyrkan återfinns
den åttkantiga formen förutom

i takfönstret även i stengolvet
under dopfunten, vilket alltså är
i enlighet med det fornkristna
och medeltida symbolbruket,
som anger fullkomligheten.
Takfönstret är utfört ”i bränt
antikglas med blyinfattning med
ett grekiskt kors i mitten. Från
korset utgår strålar som mynnar
ut i moln” (Gunnar Hansén).
Det grekiska korset med lika
långa armar är betingat av den
åttkantiga formen. Korset är utformat med utsvängda korsändar, vilka är försedda med åtta
gemmae (juveler). Härigenom
blir det grekiska korset ett segertecken. Utsvängda gemmaeförsedda korsarmar möter för första
gången på Probus-sarkofagen i
Rom från år 390.
Korset som lidandessymbol
har nu, sedan kristendomen
blev statsreligion under kejsar
Konstantin, utvecklats till en segersymbol.
Det grekiska korset har en
dubbel funktion, både som lidandes- och som segertecken.
Långfredagens lidande och påskdagens uppståndelse är här förenade i en och samma symbol.
David Hellholm

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

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

