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FÖRESTÅNDARTANKAR:

Läs som om det vore bröd!
Nu går Equmeniakyrkan in i Markusåret. Senaste gången jag läste Markusevangeliet från början till slut i ett sträck var under min pastorsutbildning.
Vi studenter fick uppgiften i en kurs. Innan vi gick hem sa vår något teatralt
lagde lärare:
- Läs som om det vore bröd!
Den godaste smörgåsen jag någonsin ätit, intog jag i cafét i Uppsala Missionskyrka. Jag
var på hemväg från en fjällvandring och skulle
byta tåg. Jag hade vandrat ensam utan att känna mig alls ensam, och var rejält påfylld till själ
och ande. Men inte så påfylld till kropp. Under de ungefär 10 dagar jag var ute, hade jag
levt på torkade morötter, pasta, torkad köttfärs, hårt bröd och böcklingpastej. Det hade
absolut inte gått någon nöd på mig. Men en
nygjord smörgås…
Färskt bröd. Smör. Krispig sallad. Vanlig
hårdost. Färsk tomat. Antagligen något mer.
Det smakade himmelskt.
Det vanligaste tillståndet för många av oss är
inte att vi är svältfödda på lekamlig spis. Vi
har rikligt med färska tomater, sallad, färskt
bröd, lagad mat och fika inom räckhåll, året
om. Kanske upplever vi oss inte som så svältfödda på andlig eller själslig spis heller. Vi har
gott om utbud på nära håll. Men om vi skulle
vända på perspektivet och läsa Markusevangeliet med utgångspunkt att vi var andligen och
själsligen utsvultna, vad skulle hända då?

2

Jag vet inte. Jag gjorde inte det experimentet, då, under utbildningen, eftersom jag inte
fattade vad läraren menade. Eller ville fatta.
Det blir lätt så när någon annan vill lägga på
en något. Men nu vill jag pröva tanken. Kanske eftersom jag vet att det finns människor
som på riktigt hungrar och törstar efter evangelium, det glada budskapet om befrielse och
upprättelse för alla människor, för män, kvinnor och barn, men som inte riktigt vet var de
skall börja. Eller som är som jag, läste för länge
sedan, men är i ett nytt läge i livet jämfört med
då.
Min känsla och mitt minne är att Markusevangeliet är rätt kärvt. Inte som en krispig, god
kyrksmörgås. Att det finns en del att tugga på,
som är hårdsmält. Och en del som smakar rätt
konstigt, trots teologiska kunskaper som hjälper till att förklara en del. Annat smakar gott.
Jag vet att jag gillar slutet. Alltså det ursprungliga slutet, det som inte står bakom klammer.
Läs så får du se, förlåt – känna smaken. Att
läsa Markusevangeliet tar ett par timmar, det
kan det vara värt. Eller – om du är lik mig, och
gärna går motvalls, läs något annat. Eller ät en
god kyrksmörgås i lugn och ro.
Anneli Sandberg

NOTISER

Sommarens ”Öppen kyrka”

Förtroendevalda uppgifter

Årets upplaga av Öppen kyrka utspelade sig
på onsdagar vid sju tillfällen mellan 28 juni
till 9 augusti. Vi samlades dessa onsdagar på
eftermiddagen vid 14-tiden i cafélokalen för
att fika och samtala. Vid första tillfället talade
Anneli Sandberg om evolution och kristen tro.
Vid sammankomsten 26 juli pratade Per-Ulrik
Johansson kring Martin Luther. I övrigt följde
vi ett och samma upplägg.

Tack för allt arbete du gör i församlingen!
Hoppas du vill fortsätta med dina uppgifter.
Om du vill avsäga dig något uppdrag så hör av
dig senast 15 januari 2018. Vänd dig till:
Expeditionen 054-15 38 80
Annsofi Furuholm 070-786 77 19
Karl-Peter Johansson 073-658 69 21

Lite statistik

Även i år vill Tingvallakyrkan ge en julhälsning
runt andra advent med ett besök och en blomma till församlingens äldre medlemmar.
Onsdagen den 1 november kl. 19:00 är du
som vill vara med och sprida julglädje på detta
sätt välkommen till en träff i Tingvallakyrkan
då vi delar upp vem som besöker vem. Vi ses
den 1 november!
Diakonirådet

Antalet tillfällen för årets Öppen kyrka var sju
onsdagseftermiddagar. Som lägst var antalet
deltagare elva stycken och som mest nitton
stycken. Majoriteten var överlag kvinnor och
de flesta över 50 år.

Upplägget

Vi började varje sammankomst med att fika
och samtala tillsammans. Därefter läste vi texten inför söndagens gudstjänst. Gemensamt
reflekterade vi över vad texten kunde innebära.
Vi sjöng även psalmer och bad innan vi avslutade träffen.
Karl-Peter Johansson

I detta nummer
av Mötesplatsen
Välkommen till ett sommarnummer av Mötesplatsen med mycket som hänt och kommer
att hända i församlingen. På framsidan hittar
du en bild från församlingshelgen där det pågår spel på komplicerad nivå. På baksidan kan
ni läsa Maj-Britt Wedemalms text ”Församlingshelgen”.
Redaktionsgruppen

Tack!
Ett varmt tack för deltagandet efter min älskade Svens bortgång – för blommor, kondoleanser, bön och samtal.
Barbro Lundgren

Julblommor 2017

Det stora
Barnkalaset
Det börjar bli tradition att Tingvallakyrkan är
med i Det stora barnkalaset! Kalaset har som
mål att alla barn ska ha åtminstone en kalasdag
om året och det äger rum på flera ställen i Karlstad. Vårt bidrag är förstås Öppna Förskolan
och babyrytmik – samt fika. Allt som erbjuds
är kostnadsfritt.
Tid: Lördagen den 25 november 11:00–14:00

Tack!
Musikkåren vill varmt tacka alla som gett en
gåva till vårt stora slagverksinköp och också påminna om att insamlingen pågår och
att ytterligare bidrag emottages tacksamt (Pg
32 98 07-2)!
Elisabeth Wennö
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Foto: Berit Hellholm

Nattvardsprojektet

”The Eucharist — Its Origins and Contexts”
Efter två konferenser, den första vid universitet i Kiel 2012 och vid universitetet i
Agders studiecenter på Metochi (Lesbos) 2013, där 75 forskare från 13 länder kommit samman för att behandla texter om nattvarden, dess ursprung och kontext i
antikens värld, kunde bidragen publiceras i juli detta år i tre praktfulla band om
sammanlagt 2250 sidor.
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Därvid har nu de två protestantiska sakramenten
dop och nattvard fått en ingående vetenskaplig
behandling av religionshistoriker, egyptologer,
klassiska filologer, antikhistoriker, judaister, bibelforskare, patristiker, konsthistoriker och arkeologer. Båda dessa projekt har varit internationella,
interdisciplinära och interkonfessionella till sin
karaktär. T.ex. har katoliker, ortodoxa, syriska
kristna och protestanter från olika trossamfund
deltagit. Från Equmeniakyrkan har Thomas Kazen vid THS och David och Christer Hellholm
från Tingvallakyrkan medverkat. Ansvarig för
projektet har varit David Hellholm. David Hellholm och Dieter Sänger har varit utgivare.
Band I: Old Testament, Early Judaism, New
Testament
Band II: Patristic Traditions, Iconography

Band III: Near Eastern and Graeco-Roman
Traditions, Archaeology
Texter och bildmaterial från 1400 f.Kr. till 700
e.Kr. har presenterats och analyserats.
Anders Jeffner, professor em. i systematisk teologi vid Uppsala universitet, skriver bl.a. följande
om verket: ”De här volymerna är verkligen oerhört imponerande och jag tycker, att böcker av
det här slaget är en förebild för seriös teologisk
forskning. De är förstås idéhistoriskt mycket viktiga men framför allt kan de ge inblick i hur religiöst tänkande skapas och utvecklas i relationen
mellan olika kulturtraditioner. Det är viktigt för
vårt eget religiösa förhållningssätt. Alla teologiska
ämnen måste få glädje av de här volymerna, inte
minst mitt eget”.
David Hellholm
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Markusåret

”Om du vill läsa Bibeln är Markusevangeliet bra att doppa
tårna i. Om du redan läst mycket är
Markusevangeliet perfekt för en djupdykning.”
Så inbjuder Equmeniakyrkan församlingar och
enskilda att bli ”läsare” igen eller att för första
gången smaka på berättelsen om Jesus.
Tre gånger på kvällstid och tre gånger på förmiddagstid bjuder vi in till bibelsamtal omkring Markus. Tisdag 3 okt, onsdag 18 okt och
torsdag 9 nov kl. 18:00.

Och tisdagarna 10 okt, 24
okt, 21 nov kl. 10:30. Vi tar fem kapitel i taget
och du är välkommen alla gånger eller när du
kan.
Ett annat sätt att läsa Markus är att använda en andaktsbok med titeln ”Markus runt på
90 dagar”. Vid någon gudstjänst under hösten
kommer vi att dela ut den. Har du inte fått den,
hör gärna av dig till kyrkans expedition.
I januari/februari kommer vi dessutom att
fira en gudstjänst omkring Markus evangelium,
den så kallade Markusmässan.
Per-Ulrik Johansson

Ett möte med Gideoniten Hans Kumlin
“Herren skall strida för er – och ni skall vara
stilla därvid”, 2 Mos. 14:14, är ett bibelord som
Hans återkommer till under vår pratstund om
Gideoniternas arbete. Det är Gud som öppnar
upp och skapar möjligheterna att sprida Ordet.
Hans engagemang för spridningen av det här
”lilla testamentet” som betytt så mycket för så
många, startade 1980. Han var då med och
startade upp en lokal Gideonitgrupp i Kiruna.
I början upplevde man en del motstånd i trakten, men Gud var med och gjorde stora saker.
Man kom in i högstadieskolorna, fick vittna
om sin tro och dela ut Nya Testamentet.
Idag är det betydligt svårare att få tillträde
till skolorna, i Värmland är det bara en handfull där man släpps in. En förändring här är ett
böneämne.
Det gemene man idag kanske främst förknippar med Gideoniterna är Bibeln som man
väldigt ofta hittar i en byrålåda på hotellrummet. En hotellkedja försökte faktiskt hindra
utläggningen, men kunderna saknade den, så
idag finns den där igen.

Andra ställen där man delar ut Bibeln i Sverige är hos polisen, häktespersonal, intagna på
häkten, inom sjukvården, militärförläggningar
samt bland FN-personal.
I dagsläget delas ca 90 000 Biblar ut per år
i Sverige. Totalt har 5,5 miljoner exemplar delats ut genom åren. I världen har Gideoniterna
totalt delat ut 2,2 miljarder exemplar!
Idag är 2 500 personer engagerade inom
Gideoniterna i Sverige. Dessa 2 500 är en grånande samling människor som är i starkt behov
av föryngring. Kanske Gideoniternas arbete är
ett sätt för dig att uppfylla Jesu ord i missionsbefallningen? Prata med Hans Kumlin!
Hans Kumlin
Sven Wedemalm
Intervjuaren
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Om att läsa

Kajsa Romhed:

”Bibeln är en jätteviktig bok.
Jätteviktig med världens största J.”
Jag öppnade min bibel för första gången ”på
riktigt” den 21 december 2016 då jag bestämde mig för att läsa ut den på ett år. Just nu är
jag på Jeremia – vilket betyder att jag antagligen inte kommer hinna läsa ut den tills 21
december i år. Men jag är ändå så glad över att
jag började läsa från första början.
Bibeln är tung litteratur och även jag som
är bokmal kan ibland låta ögonen glida över
den blåa framsidan och tyst tänka nej i mitt
huvud. Dock gör den mig alltid lugn. Det är
alltid en lättnad att bläddra mellan de lövtunna bladen prydda med svarta små krumelurer
eftersom Bibeln är en jätteviktig bok. Jätteviktig med världens största J.
Bibeln är ju egentligen det närmaste vi kan
komma Jesus och Gud och den lär oss om hur
vi ska behandla varandra. Det viktigaste jag
lärt mig av Bibeln är kärleken till våra medmänniskor som vi fått från Gud och Jesus. Det
upprepas hundrafaldigt att vi ska stå på de fattigas sida, hjälpa flyktingar och aldrig göra varandra illa – någonting som jag önskar att alla
kunde leva efter.
Bibeln innehåller också fantastiskt många
sanningar om livet, och ordspråk om allt som
du kan komma att tänka på. Den får dig både
att gråta och gör dig orolig ända in i varje kvark.
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Men den gör dig också trygg när livet känns
som en tsunami. Den är överfull av kärlek från
Gud som bara vill ut och in i ditt hjärta och
din själ. Det är dessutom genom att jag läst
Bibeln som jag fått mina närmsta möten med
Gud, därför borde alla läsa Bibeln. Du som är
kristen borde ju vilja ha mer av Gud och hans
kärlek! Då är en av de bästa källorna Bibeln.
Jag vill dessutom slå ett slag för de första bitarna av Gamla testamentet. Det är jätteviktigt
att läsa de böckerna även fast de är gammalmodiga och ibland tråkiga. För det är bland
allt detta som anses tråkigt som man har chansen att hitta riktiga guldpärlor, helt fantastiska
tecken och sanningar.
För en del, även mig, kan Bibeln kännas
som en öken, en lång vandring, en tung arbetsdag eller en till punkt på att göra listan.
Men Bibeln är en svindlande värld myllrande
av sanningar, lärdomar, kärlek, glädje och livserfarenhet – och framförallt fylld av Gud, Jesus
och tro.
Dessutom så är det alltid bättre att läsa en
vers än inget alls, alla som någon gång har funderat på att öppna Bibeln, eller gör det regelbundet – gör det, om och om igen, för det du
får ifrån Bibeln är ovärdeligt!
Kajsa Romhed

bibeln
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Anna Fahlander:

”Det jag istället har gjort har ju faktiskt varit att
lyssna när någon annan läst och tyckt att det varit
intressant att samtala kring det som står.”
I somras när jag var till Dalarna för att vara med
på min sons avslutning på Sjövik, åkte jag på
hemvägen förbi vänner till mina föräldrar som
jag känt sen jag var barn. Jag minns att jag som
liten tyckte det var väldigt roligt när vi träffades
för att det var en stor familj men många barn.
Strax efter att jag kommit fram stannar det
en bil utanför familjens hus. Ur bilen kommer
en barnfamilj som jag först inte kopplar vilka
de är. När de närmar sig ser jag att det är deras
son med familj som kommit. Så länge jag kan
minnas har vi två alltid suttit och fnissat som
barn, så när han ser att det är jag som kommit på besök möts jag av ett leende och en stor
kram innan vi går in.
Vid fikabordet kommer pappan, som är
pastor, in på den predikan han ska hålla nästa dag. Efter ett tag hejdar han sig och säger:
”Kanske inte ska dra hela predikan för er, det
kom bara av farten”.
Jag tyckte att det han berättade var intressant för att det handlade om kärleksbudskapet,
så jag säger utan att tänka mig för – ”Har du
aldrig tyckt att bibeln varit svår att förstå? För
det är nåt när jag läser som gör att jag inte får
ihop det?” Mitt emot mig sitter sonen och lyssnar samtidigt som han sorterar fiskedrag, och
jag kan se att han börjar få svårt att hålla sig
för skratt. Så jag säger till honom med ett flin
”Inget du känner igen dig i eller..?” Då lyfter
han blicken och mumlar ”...trodde du redan
visste mitt svar, och att jag tycker som du”, sen
börjar vi skratta.

Efter att vi pratat om annat en stund, berättar
jag varför jag ställde frågan, och om den artikel
jag skulle skriva som handlar om på vilket sätt
jag läser bibeln. Jag berättade om den bibelapp
jag hittat som läser upp texten, och att den varit
till hjälp för mig. Då säger han ”Hur har du
tänkt få ihop det när du säger att du så sällan
läser Bibeln”?
Då slår det mig att han har rätt. Hur kunde
jag få för mig att jag skulle skriva om nåt jag
aldrig gör? Och hur kunde jag tro att en app jag
hittat vid 41 års ålder, alltså lika många år som
jag inte läst bibeln, skulle göra skillnad.
På hemvägen i bilen börjar jag tänka på det
vi pratat om. Efter tag inser jag att det inte alls
är konstigt att jag så sällan läst Bibeln. Jag är ju
dyslektiker, så varför skulle jag få för mig det
när längre texter för mig varit ett myller av svarta prickar som hoppar runt? Det jag istället har
gjort har ju faktiskt varit att lyssna när någon
annan läst och tyckt att det varit intressant att
samtala kring det som står. Så egentligen har
jag haft den där bibelappfunktionen sen länge,
utan att jag vetat om det.
När jag inser det, blir jag också övertygad
om, att både jag och min barndomskompis fått
med oss mycket mer från vår uppväxt än vad vi
trodde då vi satt vid fikabordet.
Anna Fahlander
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Vandra genom Bibeln
Lördag 11 november

Foto: Runar Patriksson

Utflykt med cafépersonalen
Det är höst och på hösten brukar vi ha en
höstutflykt för alla som jobbar eller bidrar något till kaféet (alla som vill är välkomna). I år
var vi 14 personer. Den här gången var vi långt
borta i Töcksfors, Värmland. Margaretha Lager fixade aktiviteter där. Vi fick en detaljerad
beskrivning om Frank Mangs av guiden Runar
Patriksson. Bl.a. fick vi åka till Mangsgården.
Tack till alla, det var roligt att vara tillsammans.
Cristina Hellholm

Regionfest
Välkommen till en heldag med inspiration,
gudstjänst och fest. Medverkar gör bland andra
Anders Persson, Sjukhuskyrkan, Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, Sune Fahlgren,
Teologiska högskolan och Noomi Tönnäng.
Anders Bernspång som arbetat i decennier för
distrikt/region avtackas och Anna Gustavsson
installeras. Tårta och festmiddag blir det också.
Se programmet i detalj på Region Svealands
hemsida. Platsen? Karlskoga folkhögskola.
Tiden? Lördagen 14 oktober kl. 09:30 – sena
kvällen. Anmälan – ja, se hemsidan.
Anneli Sandberg
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Många kan flera berättelser från Gamla testamentet, men hur hänger de samman? För att
du ska få en överblick över Gamla testamentet
ordnar Equmeniaförsamlingarna runt Karlstad
”Vandra genom Bibeln” i Skårekyrkan 11 november.
Konceptet är mycket pedagogiskt, roligt
och kreativt, där vi använder alla sinnen för att
minnas för livet! Samtidigt ordnas aktiviteter
för barnen. Jonas Magnusson är instruktören som tar oss med på denna ”vandring”, vi
är dock kvar i kyrksalen hela tiden. Start kl.
09:30, fika och avslutning kl. 15:30.
Vandringen + två fika och lunch + en bok
med innehållet i vandringen för bara 100 kr/
person. Säg till om priset ändå är ett hinder.
Anmälan till Per-Ulrik Johansson, 054224 44 82 senast 8 nov.
Läs mer på www.vandragenombibeln.com

Valåret, Diakonia och vi
Nästa år, 2018, är det valår. Det sker i en tid då
debattklimatet hårdnar, populismen ökar och
demokrati och mänskliga rättigheter ifrågasätts
världen över. Inför det här valet är det därför
extra viktigt att mobilisera en rörelse som inte
står tysta när demokratin hotas.
Diakonia, Equmeniakyrkan, Svenska Alliansmissionen och Studieförbundet Bilda vill
arbeta för att få in världen i valet, och skapa
opinion för en politik som sätter mänskliga
rättigheter först.
På flera håll i världen ser vi en demokratisk
backlash. Det demokratiska utrymmet för civilsamhället krymper.
När man försöker tysta det civila samhället,
när samtalet om värderingar, människosyn och
ideal tystnar, behöver vi motverka det och skapa plats för dialog. Ge människor mod att ta
de viktiga samtalen för allas lika värde i varda-

NOTISER
gen och utkräva ansvar från svenska politiker
att arbeta för att det demokratiska utrymmet
ökar. Diakonia satsar bland annat på politikersamtal – och ett av dem kan ske i vår kyrka!
Vill du vara med i en grupp och arbeta för detta – hör av dig till Anneli Sandberg, 054 224
44 81. Vill du veta mer: kom på gudstjänsten
den 29 oktober då Petter Jakobsson från Diakonia predikar.
Petter Jakobsson och Anneli Sandberg

Från ond till god cirkel
– prisbelönt podcast
Pillerpodden består av Siri Strand och Emma
Westas Rödin. Båda har egen erfarenhet av
psykisk ohälsa, och båda brinner för att bryta
den onda cirkel av tabun, okunskap, fördomar
och tystnad som länge har rått kring detta.
Ämnet är allvarligt. – Inget barn ska ta sitt liv.
Den största orsaken till att barn och unga dör i
Sverige är psykisk ohälsa – något vi måste, och
kan, förändra, säger de.
– Hur går man från ond till god cirkel? Siri
och Emma har flera svar. Tillsammans gör de
en podcast, ett radioprogram som sänds över
nätet, men de gör också föreläsningar och
workshops och har blivit prisbelönta för sitt
sätt att tala om psykisk ohälsa. Onsdagen den
11 oktober kl. 18:30 kommer de till Tingvallakyrkans mellanvåning och möter oss. Kom du

också och hitta in i den goda cirkeln av kunskap, öppenhet och samtal! Ingen entré, men
vi tar en utgångskollekt för att täcka kostnaderna. Föreläsningen samarrangeras med Studieförbundet Bilda och Ångestsyndromsällskapet i Karlstad.
Anneli Sandberg

En VFU:are ibland oss
Hon är från Säffle och heter Ulrika Danielsson. Under två veckor, en i månadsskiftet oktober – november och en i början av december, kommer hon att lära sig mer om själavård
i praktiken, undervisning och kommunikation
i vår församling. Ulrika är pastorskandidat, går
i årskurs 3 – och VFU betyder Verksamhetsförlagd undervisning. Varmt välkommen!
Anneli Sandberg

Kardinal Arborelius
+ ekumenisk lovsångsgudstjänst = sant
Vid nästa års ekumeniska lovsångsgudstjänst
får vi finbesök! Biskopen i Stockholms katolska
stift och kardinal Anders Arborelius medverkar
i gudstjänsten tillsammans med lokala präster,
pastorer och diakoner. Sång blir det av Vocalis
– och av oss alla som är där.
Söndagen den 21 januari kl. 18:30 i Domkyrkan.
Anneli Sandberg

Dags för Adventskör!
Under den eminenta ledningen av Björn Olsson och Anki Löwenhamn träffas vi för repetitioner 16 nov, 23 nov, 30 nov kl. 18:30–20:00
för att delta i gudstjänsten 1:a Advent 3 dec.
Välkommen!
Nils Erik Hagström
Församlingsmusiker i Tingvallakyrkan
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Sjöviks kristendomsskola
Sjöviks kristendomsskola i Folkärna
Dalarna har funnits sedan 1965 inom
Baptistsamfundet och arrangeras i
dag av Equmenia Mitt, Stockholm och
Svealand i samarbete med Sjöviks
folkhögskola.

Lägret fungerar så att man går från åk 1–4
under två veckor på sommarlovet med ungdomar från hela landet. I åk1 ges konfirmationsundervisning, i åk 2 är det fokus på Nya testamentet, det tredje året koncentrerar man sig på
gamla testamentet och i åk 4 handlar det om
ledarskap. Förutom lektioner har man även
körsång, fritidsaktiviteter, mm.
I år åkte Salomon Berger åk 2, och Hanna Arkbro åk 3 från vår församling till Sjövik.
Att komma tillbaka till Sjövik var något de sett
fram emot.
I åk 2 får eleverna åka iväg på en hajk, så
i år var det Salomons tur att göra det. För att
ta sig till platsen berättar han att man fick gå
och paddla kanot. När jag frågar honom vad
de gjorde mer, förvandlas hans svar plötsligt till
nåt otydligt mumlande som till slut gör att jag
säger, men vad blir det? Han tittar på mig som
om frågan var hur underlig som helst och svarar sen med eftertänksam röst. ”– Mamma, en
stor del av tiden gick faktiskt åt att förbereda
maten och våra sovplatser”. Säkert tänker jag,
har ju varit iväg på den där hajken själv, och

vet att vi gjorde en massa roligt. Det här handlar nog mer om att det är hans mamma som
ställer frågorna. Han säger i alla fall att han var
väldigt nöjd med hajken och att den goda sammanhållningen i klassen gjorde att den blev så
lyckad. Jag tackar honom för pratstunden och
hoppas att Hanna inte är lika hemlighetsfull
som min son!
Hanna berättar att lektionerna var annorlunda det här året, och att det var mer som
öppna samtal kring livsfrågor. I åk 3 ingår det
att eleverna får åka iväg på en ”24 timmars
retreat”som hålls utanför lägerområdet. Hon
berättar att tystnaden är till för att ge sig själv
en möjlighet till eftertanke. Nåt som visade sig
inte var helt enkelt. Första timmarna virvlade
bara tankarna runt, så det tog ett tag innan
tystnaden kändes bekväm. När jag frågar Hanna om det finns något från lägret hon vill ta
med sig till församlingen får jag svaret att hon
skulle vilja se att ungdomarna i församlingen
fick större plats i gudstjänsterna. Och att församlingen sjöng fler lovsånger.
Jag tror att under det här två veckorna sås
en hel del frön och tankar som man sen tar
med sig hem. Det är då hemförsamlingen blir
extra betydelsefull. Det är därför viktigt vi tar
hand om ungdomarnas erfarenheter så att de
får möjlighet att växa vidare och utveckla sin
egen tro.
Anna Fahlander

Puls Innebandy i Tingvallagymnasiets idrottshall
Ett svettigt gäng i Puls Innebandy som träffas på söndagkvällarna i Tingvallagymnasiets
idrotthall. Välkomna med! Intresserad? Kontakta Johannes Arkbro 0767-86 83 68.
Johannes Arkbro
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Equmenias
Höstmarknad

Lördag 18/11 kl. 10:00–15:00
Försäljning av bröd, saft,
sylt, hantverk, lotterier m.m.
Servering
Bidrag till försäljningen mottages tacksamt!
Det går bra att lämna in kvällen före, eller i
caféet under veckan.
Du kan också kontakta Hans Arkbro,
070-573 53 28 eller kyrkans expedition.

Scouting med hela familjen
Nu har vi startat! Två lördagar har vi träffats den här hösten och vi kommer
med nya datum till våren. Familjescout är scouting för hela familjen. Vi
är ute, eldar, grillar korv, leker och lär. Vi träffas några lördagar kl. 10:00–
13:00. Vill du anmäla intresse och få information om våra träffar
får du gärna skicka ett mail till per-ulrik.johansson@
kyrkanicentrum.se.
Per-Ulrik Johansson

Varje vecka i

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

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

Babyrytmik Onsdag kl. 11:15–12:00.
Innebandy/Puls i Tingvallagymnasiets idrottssal

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

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

Oktober

12 torsdag

1 söndag

15 söndag

11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST.
”Änglarna”. Sång av Lisa Svanström, Per-Ulrik Johansson.
Kyrkfika.

11:00 GUDSTJÄNST. ”Att lyssna i
tro”. Per-Ulrik Johansson. Bibelutdelning till konfirmander. Ungtill-hjärtat-kören. Kyrkfika.

3 tisdag

17 tisdag

18:00 Bibelsamtal Markusevangeliet kap 1–5. (Se notis sidan 5).

18 onsdag

14:00 Tisdagsträffen: Gunvor
Byström m.fl. Vägmärken.

4 onsdag

19.00 ”Kan en stad vara helig?”
Samtal om tro, politik och litteratur med Anita Goldman författare
till boken ”Jerusalem och jag”.
Samarr Bilda

14:00 Tisdagsträffen: Jovita Sosa,
Mellan berg och dal.
18:00 Bibelsamtal Markusevangeliet kap 6–10.

19 torsdag

12:00–13:30 Sopplunch, Sjömanssoppa, i Café T.

22 söndag

12:00–13:30 Sopplunch, Linssoppa, i Café T.

11:00 GUDSTJÄNST. ”Kraft som
växer när den delas”. Anneli
Sandberg. Rebecca Karlsson, flöjt.
Kyrkfika.

7 lördag

24 tisdag

5 torsdag

10:00 Familjescout – samling vid
Tingvallakyrkan. Anmälan till
Per-Ulrik Johansson, 054-224 44
82.

8 söndag

11:00 GUDSTJÄNST med alla åldrar. ”Glädjedans och tacksamhet”.
Equmeniastyrelsen och församlingens pastorer och diakon. Bönoch offerdag för equmenia. Lisa
Svanström med kör. Kyrkfika.

10:30 Markusevangeliet – bibelsamtal. Per-Ulrik Johansson.

26 torsdag

12:00–13:30 Sopplunch, Blomkålssoppa, i Café T.

29 söndag

11:00 GUDSTJÄNST. ”Att leva
tillsammans”. Petter Jakobsson,
Diakonia. Per-Ulrik Johansson,
musik av Mixturen. Kyrkfika.

10 tisdag

31 tisdag

14:00 RPG-träff: “Inbjudan till
Bohuslän” med Per-Ulrik Johansson.

November

11 onsdag

2 torsdag

10:30 Markusevangeliet – bibelsamtal. Per-Ulrik Johansson.

18:30 Föreläsning och workshop
om psykisk ohälsa: Från ond till
god cirkel. Med Emma Westas Rödin och Siri Strand, Pillerpodden.
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12:00–13:30 Sopplunch, Paprikasoppa med pasta, i Café T.

14:00 Tisdagsträffen: Katarina
Lämås berättar om sitt arbete.

12:00–13:30 Sopplunch,
Gulaschsoppa, i Café T.

4 lördag

11:00 ALLHELGONAGUDSTJÄNST
”Saliga ni som...” Ljuständning för
under året avlidna. Anneli Sandberg, Jovita Sosa. Musik av Maria
Rydberg.

5 söndag

11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST.
”Det är hoppet som bär oss”.
Per-Ulrik Johansson. Cecile Claussen, flöjt. Kyrkfika.

7 tisdag

14:00 RPG-träff i Pingstkyrkan:
“Fanny, Lina & Tryggve”. Sångoch musikprogram med Irene och
Roberth Johansson.

9 torsdag

12:00–13:30 Sopplunch, Ärtsoppa
i Café T.
18:00 Bibelsamtal Markusevangeliet kap 11–16, Per-Ulrik Johansson.

11 lördag

10:00 Vandra genom Bibeln, Skårekyrkan. Samarrangemang med
Equmeniaförsamlingar i närområdet. Anmälan senast 6 november
till Per-Ulrik Johansson, 054224 44 82.

12 söndag

11:00 GUDSTJÄNST ”I mörker och
ljus”. Sång av Da Capo. Anneli
Sandberg. Kyrkfika.
12:30 FÖRSAMLINGSMÖTE

14 tisdag

14:00 Tisdagsträffen: Marie
Stenseke. ”Rädda arterna! Om mitt
arbete i FN’s panel för biologisk
mångfald”.

16 torsdag

12:00–13:30 Sopplunch,
Morotssoppa, i Café T.
18:30–20:00 Adventskören övar.

18 lördag

10:00 Equmenia Karlstads höstmarknad.

KALENDER
19 söndag

11:00 SCOUTGUDSTJÄNST med
alla åldrar. ”Var redo”. Per-Ulrik
Johansson. Sång av Sångarsystrarna.
Kyrkfika.

21 tisdag

10:30 Markusevangeliet – bibelsamtal. Per-Ulrik Johansson.

5 tisdag

14:00 RPG-träff: Grötfest med
musikalisk hälsning från Erik Hagström. Obs! Anmälan krävs!

Varje vecka
I TINGVALLAKYRKAN

7 torsdag

12:00-13:30 Sopplunch i Café T.

Café T

10 söndag

Öppet mån–fre

10:30–13:30

12:00–13:30 Sopplunch, Tomatsoppa, i Café T.

11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST.
”Guds rike är nära”. Ulrika Danielsson, Anneli Sandberg. Musik av
Per Jorsäter. Kyrkfika.

18:30–20:00 Adventskören övar.

17:00 Musikkårens julkonsert

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

25 lördag

12 tisdag

TISDAG

26 söndag

14 torsdag

23 torsdag

11:00–14:00 Det stora barnkalaset
(se notis s. 3)
11:00 GUDSTJÄNST i Globala
veckan. ”Hållbar värld för alla”.
Per-Ulrik Johansson, Kulturskolan
spelar Vivaldi. Kyrkfika.

28 tisdag

14:00 Tisdagsträffen: Karl-Peter
Johansson ”Om RSMH och mitt
perspektiv på tillvaron”.

30 torsdag

12:00–13:30 Sopplunch, Fisksoppa i Café T.

12:00–13:30 Sopplunch i Café T.

ONSDAG

16 lördag

Babyrytmik
Öppen förskola

18:00 Julkonsert med Gospel
Groove Company.

TORSDAG

17 söndag

Sopplunch

11:00 GUDSTJÄNST med alla
åldrar. Per-Ulrik Johansson.
Luciagudstjänst med alla åldrar.
Musik av Clas Grumer. Kyrkfika.

December

26 tisdag

19:00

11:15–12:00
12:00–16:00
12:00–13:30

FREDAG

Öppen förskola
Tonår – Tornado

24 söndag

18:30–20:00 Adventskören övar.

11:00 ADVENTSGUDSTJÄNST.
”Tänd ett ljus”. Per-Ulrik Johansson,
Anneli Sandberg. Tingvallakyrkans
musikkår, adventskören. Kyrkfika.

Tisdagsträffen
14:00
(jämna veckor)
Scout
18:15
Gospel Groove Company

14:00 Tisdagsträffen: ”Julsånger
med Joel Holmqvist”.

23.00 Julnattsandakt. ”A child is
born”. Anneli Sandberg. Musik av
Erik Hagström.

3 söndag

MÅNDAG

9:30–14:00
19:00

SÖNDAG

Gudstjänst
11:00
Barnens stund under gudstjänst.
PULS Innebandy 18:00–20:00

11:00 ANNANDAGSGUDSTJÄNST
samlyst med övriga Equmeniaförsamlingar i Karlstadsregionen.
Insamling till Equmeniakyrkans
internationella arbete. Musikkåren.

31 söndag

11:00 GUDSTJÄNST. Kyrkfika.
17:00 Ekumenisk nyårsbön i
Domkyrkan.

Omsorgsgruppernas veckor
GR

V

DATUM

GR

V

DATUM

GR

V

DATUM

GR

V

DATUM

1

v39

25 sept–1 okt

5

v43

23–29 okt

9

v47

20–26 nov

14

v51

18–24 dec

2

v40

2–8 okt

6

v44

30 okt–5 nov

10+11

v48

27 nov–3 dec

1+2

v52

25–31 dec

3

v41

9–15 okt

7

v45

6–12 nov

12

v49

4–10 dec

3

v1

1–7 jan

4

v42

16–22 okt

8

v46

13–19 nov

13

v50

11–17 dec

4

v2

8–14 jan
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INFORMATION

Tack för de fina bänkarna!
Nu har vi nya stolar och renoverade bänkar i
kyrksalen. Så här såg det ut i augusti, då var bänkarna nästan klara. Nästan allt är på plats nu och
det blev riktigt fint. Tack till inredningsgruppen
som arbetat med förslag till stolar och klädsel!
Nu går vi vidare med omgörningen av kyrksalen.
Anneli Sandberg

Församlingsboken
Till Vila

Maths Arvidsson

Britt Ödhagen född den 8 juli 1926, död den
11 maj 2017. Begravningen ägde rum den 2
juni 2017 i Stillhetens kapell. Officiant var Anneli Sandberg.

Elisabeth och Hans Bergström, Mossgatan 129,
lgh 1002, 654 66 Karlstad.

Karin Larsson född den 15 juni 1945, död den
24 juni 2017. Begravningen ägde rum den 3
augusti 2017 i Grava kyrka. Officiant var Sven
Kragh.
Rut Höglund född 7 oktober 1931, död den 27
juni 2017. Begravningen ägde rum den 22 juli
2017 i Tingvallakyrkan. Officiant var Gunlög
Ehne.
Henning Hilmersson född den 15 oktober
1918, död den 14 juli 2017. Begravningen
ägde rum den 11 augusti 2017. Officiant var
Peter Andersson.
Ulla-Gerd Romhed född den 15 maj 1926, död
den 28 juli 2017. Begravningen ägde rum den
16 augusti 2017. Officiant var Per-Ulrik Johansson.
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Utträde

Sven Lundgren född den 29 november 1927,
död den 11 maj 2017. Begravningen ägde rum
den 2 juni 2017 i Tingvallakyrkan. Officiant
var Ulf Eriksson.

Johan Dalstad

Ändringar i matrikeln

Joiceline Biy Samtan och Godlove Nshukwi Ngala, Basungatan 2, lgh 1204, 656 31 Karlstad.
Elvy Brunzell, Ventilgatan 20, lgh 1202, 653
45 Karlstad.
Kerstin Hilmersson, Petersbergsgatan 32 A, lgh
1601, 653 44 Karlstad. Ingen fast telefon.
Barbro Svenneling, ingen telefon.
Annsofi och Lars Furuholm, ingen fast telefon.
Gun Britt Warg Björevall 072-744 14 35.
Bo Jacob Enqvist 076-127 56 85.
Emilia Eriksby Svensson eesvensson.ee38@hotmail.se.
Gunnar Gruvberger gunnar@gruvberger.se.

INFORMATION

TINGVALLAKYRKAN

Adress: Östra Torggatan 18
652 24 Karlstad
Expeditionen
Telefon:		 054-15 38 80 (växel)
Öppettider: tis och tors 09:00–15:00
		 ons
11:00–15:00
Telefontid: tis och tors 10:00–12:00
Telefon caféet: 054-22 444 87
E-post: 		 info@kyrkanicentrum.se
Hemsida: www.tingvallakyrkan.se
Pastor/församlingsföreståndare/
universitetspastor
Anneli Sandberg
054-22 444 81
anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se
Pastor
Per-Ulrik Johansson
054-22 444 82
per-ulrik.johansson@
kyrkanicentrum.se

Kanslist t.f.
Gunlög Ehne
054-15 38 80
gunlog.ehne@kyrkanicentrum.se
Vaktmästare t.f.
Ulf Lind
054-22 444 84
ulf.lind@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
Erik Hagström
054-22 444 85
erik.hagstrom@kyrkanicentrum.se

Hälsning från kassören
Hittills detta år har offergåvor till
församlingen alla månader blivit
mera än budgeterat, och en god
ökning från föregående år. Det är
glädjande att se den goda viljan att
på detta sätt bidra till församlingens arbete.
Björn Olsson, församlingens kassör
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Posttidning B

Foton: Sven Wedemalm

Församlingshelg med sol, samtal och vägar framåt
Trött, håglös och utan nån större
inspiration for jag iväg med Sven,
maken, till vårt församlingsläger på
Vägsjöfors i början av September.
Syftet med de här dagarna var bl.a att få nya
infallsvinklar på vad vi vill med vår församling.
Alf Rikner delade med sig av tankar och frågeställningar runt begreppet församling.

I små grupper möttes vi sedan för diskussion
om församlingens syfte och framtid. Har vi
mål och strategier? Stora och viktiga frågor
som berör. Det blev en givande helg med barn,
unga och vuxna tillsammans. Alla tillför vi något till gemenskapen. Det är livgivande att få
vara med. Jag reste hem glad, pigg och tacksam
över församlingsgemenskapen.
Maj-Britt Wedemalm

I samarbete med

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

Tidningen Mötesplatsen

ges ut av Tingvallakyrkans församling.
Ansvarig utgivare: Anneli Sandberg

Redaktionen

Sven Wedemalm, Christer Hellholm,
Anna Fahlander, Karl-Peter Johansson, Daniel Fröding, Louise Hedberg
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Vill du kontakta redaktionen?

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

Nästa manusstopp är 15 nov

Prenumeration

Kostnad: 100:-/år.
Betalas in på pg 37 24 30-9 eller
Swish-nr: 123 115 8021
Glöm ej att ange ”prenumeration
mötesplatsen” samt avsändare.

