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FÖRESTÅNDARTANKAR:

Gud blev kropp
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När jag kysser havet, är jag tätt intill det verkliga. Så sjunger Ulf Lundell. Vanligare är nog att
kyssa marken, i en intensiv tacksamhet över att
ha kommit helskinnad i land, eller att äntligen
ha kommit hem. Förre påven Johannes Paulus
II kysste marken när han kom till de länder
han besökte. De flesta tolkade det som en gest
av vördnad och kärlek till det land och det folk
han kommit för att besöka.
Vad det än annars är, är kyssen av marken
en kroppslig gest. En måste luta sig ner, böja
på knäna och komma nära marken med sitt
ansikte för att kunna röra vid den med sina
läppar. Marken, som vi annars trampar på.
I den kristna traditionen är längtan till
himlen, ibland beskriven som Kanaans land,
landet bakom en pärleport, Jerusalem, en del.
För många genom historien är dessa bilder en
källa till tröst. När vi kommit dit, till himlen,
har vi kommit hem.
Men Guds längtan tycks vara riktad åt
andra hållet. Så mycket längtade Gud efter
människan att Gud själv blev kropp, ett människobarn på jorden. Inkarnationen, som det
kallas med teologiskt språk. Så föddes Gud i
ett stall. Smuts och halm, mammas lukt, pappas röst. Barnet såg, hörde, kände, luktade och
smakade. Erfor allt det vi gör med våra kroppar. Ett liv på jorden. Tätt intill det verkliga: det
ljuvliga att få släcka törsten med riktigt kallt
vatten. Värmen från en annan människas hud.
Hjärtats slag genom kroppen när rädslan slår
till. Skakningarna av köld kalla nätter. Suget
av hunger.

Julevangeliet är berättelsen om när Gud
kysser jorden, kommer tätt intill det verkliga,
kommer hem. Avståndet, främlingskapet mellan Gud och människa är inte mer. Helig Gud
har blivit kropp.
Därför är varje mänsklig kropp en helig
kropp som ska behandlas därefter: älskas och
vördas.
På 300-talet skrev Zeno från Verona dessa ord:
Detta är en ny världsordning:
genom sin kärlek till oss blev Gud
ett gråtande barn.
Han blev lagd i en krubba för att
visa att han är folkens herde.
Han som inte kan åldras går in i
den ilande tiden.
Fast han är Gud tar han en bräcklig mänskas alla lidanden på sej.
Han gör det för att hejda döden och
ge mänskan evigt liv.
Däri består Guds makt att han kan
vara den han inte är och ändå alltid den han är. Den evige Faderns
evige Son är vår Gud. Han är Gud
och mänska. Han står mitt emellan
Fadern och människorna.
I sin svaghet visar han att han tillhör oss, i sina underverk sitt majestät.
Anneli Sandberg
Församlingsföreståndare

NOTISER

I detta nummer
av Mötesplatsen

Diakonias kampanj
“Kryphålet” – så här gick det

Välkommen till ett sommarnummer av Mötesplatsen med mycket som hänt och kommer
att hända i församlingen. På framsidan hittar
du en bild av Höstmarknaden i Tingvallakyrkan. På baksidan kan ni läsa Louise Hedbergs
text ”En lördagskväll med Markus”.
Redaktionsgruppen

– Vi har tillsammans lyckats täppa till kryphål i det lagförslag som nu ska lämnas över
av regeringen till riksdagen. Det kommer bli
svårare att exportera vapen till diktaturer, säger
Magnus Walan, Diakonia.
Bland annat har kampanjen lett till att
skrivningarna kring hänsyn till mänskliga rättigheter har fått större betydelse i kommande
regelverk.
Dock är förslaget långt ifrån så skarpt som
det borde. Regelverket innebär fortfarande
inte ett absolut förbud mot export av krigsmateriel till diktaturer, och det saknar ett tydligt
genderperspektiv.
Diakonia fortsätter jobba för att de sista
kryphålen ska täppas till. Än är inte sista ordet
sagt.
Varje kyrkfika går 20% av det vi betalar till
Diakonia. Tillsammans förändrar vi världen!
Anneli Sandberg

Träffa församlingens
missionärer
Jesica och David Eriksson heter de, och de är
på väg till Kongo-Kinshasa.
Träffa dem vid kyrkkaffet den 17 december!
Anneli Sandberg

Interreligiös dialog i Karlstad
I Karlstad finns flera av världsreligionerna representerade, bland annat en buddhistisk förening, föreningar för shia- och sunniislam och
så förstås flera kristna samfund. På initiativ av
Karlstad kommun arrangeras under senhösten och i början av januari dialogmöten där
representanter från olika religioner möts tillsammans med Karlstads kommun, polisen och
Landstinget i Värmland. Där är också vi med.
Syftet är att skapa samverkan för ett samhälle som är öppet, demokratiskt och jämställt.
Frågorna som ställs är: Inom vilka områden
kan det mångreligiösa Sverige och Karlstad
samverka med kommun och stat? Vilka hinder
finns för samverkan och vilka möjligheter?
Demokrati, öppenhet och jämställdhet –
viktiga värden tycker vi och hoppas och tror
på en bra och givande process.
Anneli Sandberg och Per-Ulrik Johansson

Politikersamtal valåret 2018
Diakonia vill att de internationella frågorna
ska få in en fot i valrörelsen, och vi hjälper till.
Torsdagen den 26 april kl. 18:30 blir det politikersamtal om värderingar, demokrati och
människosyn i Tingvallakyrkan.
Vill du vara med och ordna fika eller spela
en roll i ett drama? Hör av dig till Anneli Sandberg, 054-224 44 81, gärna före nyår.

Välkommen Erik!
Erik Hagström är nu tillsvidareanställd som
koordinator för musik och kreativa uttryck på
50%. Den 14 januari välkomnar vi honom i
sin tjänst i gudstjänsten.
Anneli Sandberg och Agneta Englund
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Barmhärtighetssyster Vera Saladuha (i mitten) med barmhärtighetsbroder Alexander Kabanchuk till höger.
Till vänster: Alexanders fru Ina.

Möte med systrar och
11–14 november åkte Hans och IngMarie Arkbro samt Paul Lund från
Västra Ämtervik till Vitryssland som
en del i Equmeniakyrkans arbete i
Eurasia.
Vitryssland är ett av de länder där Equmeniakyrkor över hela Sverige stöttar samhället på
olika sätt.
Genom Vitryska Baptistunionen är Equmeniakyrkan med och stödjer tre större projekt i Vitryssland:
• Lägergården i Kobrin (Кобрын)
• Alkoholrehabiliteringscentret utanför
Minsk (Мінск)
• Barmhärtighetssystrar och -bröder runt
om i landet.
Vitryssland drabbades hårt när kärnkraftverket i Tjernobyl, Ukraina, exploderade i april
1986. 70% av det radioaktiva avfallet regnade
ner över Vitryssland med stora skador som
följd. Nu drygt 30 år senare påverkar olyckan
fortfarande människors liv.

Barmhärtighetssyster Vera
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Vi i Tingvallakyrkan har under flera år stöttat
barmhärtighetssyster Vera Saladuha som arbetar med socialt arbete i Kobrin i sydvästra

Vitryssland. Sedan juli 2017 delar hon arbetet
med barmhärtighetsbroder Alexander Kabanchuk som på sikt kommer ta över uppdraget.
Sedan många år har Vera byggt upp ett förtroende i staden och besöker bl.a. familjer med
funktionshindrade barn, hem för omhändertagna barn som förhoppningsvis kan återförenas med sina familjer eller placeras i adoptionsfamiljer.
På sommaren anordnas ett läger där familjer eller ensamma mammor med funktionshindrade barn får komma till lägergården i Kobrin
för gemenskap, aktiviteter och möjlighet för
föräldrarna att utbyta erfarenheter. Alexander
har fått i uppdrag att på bästa sätt använda sina
gåvor.

Hälsning om bön och vänskap
Mila Pekun, kanslisamordnare och tolk i Vitryska Baptistunionen skickar med några tankar:
”Vi förstår och vet att det inte är lätt i Sverige eller någon annanstans i världen. Behoven
är stora överallt. Men vi behöver er. Vi behöver
era böner och er vänskap. Vi behöver att ni går
med oss. Alla projekt som är nämnda är viktiga
här i Vitryssland. Alla.
Vi ber att Gud ska öppna era hjärtan så att
ni ska förnya ert engagemang och er tjänst här
i Vitryssland.”
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Bildtexter:

bröder i Vitryssland
Lägergården i Kobrin

Rehabiliteringscenter utanför Minsk

I södra Vitryssland har Vitryska Baptistunionen en lägergård. Där genomförs utbildning/
konferenser för ledare och sommarläger för
barn från hela landet. Under lägerveckan får
alla barn ett tandläkar- och läkarbesök vilket
bidrar till att förbättra barns hälsa. På området finns också landets första servicehus med
en samlingssal och konferensrum. Lägergården
får stöd på olika sätt från flera länder.

Resan innehöll även ett besök på Alkorehab för
missbrukare. Centret fyller en mycket viktig
funktion i ett land med en utbredd missbruksproblematik.
40 kilometer utanför Vitrysslands huvudstad Minsk ligger ett fungerande rehabiliteringscenter med plats för ca 12–15 hjälpsökande. Här får de en grundrehabilitering under tre
månader med möjlighet till förlängning. De
hjälpsökande har i sitt dagsschema bibelundervisning, matlagning, trädgårdsarbete, djurhållning, skogsarbete och underhåll av fastigheten.
På söndagar besöker de en kyrka i närheten.
När personerna lämnar centret får de hjälp
att hitta någon form av sysselsättning för att
lättare hålla sig nyktra även i fortsättningen.
Flera av de som har genomgått rehabilitering
har valt att bli medlem i någon församling,
några har inlett studier på teologiska seminariet i Minsk.
Ing-Marie Arkbro

Barmhärtighetssystrar och -bröder
Baptistunionen i Vitryssland har ett omfattande socialt arbete. Barmhärtighetssystrar/-bröder (kyrkans socialarbetare) utför ett mycket
viktigt och varierande arbete runt om i landet.
De arbetar med föräldralösa barn på barnhem
eller i familjehem, unga mammor, vuxna och
barn med olika funktionshinder, bland fängelseinterner, med rehabilitering av alkohol- och
drogmissbrukare, m.m. Många gånger är systrarnas och brödernas arbete kyrkornas enda
möjlighet att få komma in på barnhem och
fängelser och därmed genom ord och handling
visa på bibelns budskap.

Vill du vara med och hjälpa till?
Skicka gärna pengar till Tingvallakyrkan pg
37 24 30-9 eller Swish-nr: 123 115 8021 märk
”Barmhärtighetssyster/broder Vitryssland”.
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”Vi är kallade för att
åka ut som missionärer.”
Tingvallakyrkans församling kommer
de närmsta åren på ett särskilt få
stödja och följa familjen David och
Jesica Szlachota Eriksson som är på
väg till DR Kongo som missionärer.
David är 38 år, Jesica 32 år och barnen Nathanael 10 år, Cessia 6 år och Benaja 3 år. Familjen bor i Bankeryd sedan nästan fem år bakåt.
Både Jesica och David har under uppväxten
varit missionärsbarn, i Argentina respektive
DR Kongo och Centralafrikanska republiken.
David har sin svenska bakgrund i Karlstad i
Baptistkyrkan i Karlstad. Jesica föddes och
växte upp i Argentina, flyttade till Sverige först
som 17-åring men hade bott i Sverige 1 år i
taget fram tills dess.

Uppväxten spelade stor roll
- Hela min uppväxt har varit viktig för mig,
berättar Jesica. Det var där jag fick grunden för
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mitt kristna liv, tro och kallelsen till bland annat missionen. Att kunna leva i ett annat land
och se hur andra människor hade det har vidgat mina perspektiv som människa.
Som pastorsbarn var kyrkan alltid en självklarhet i hennes liv. Innan hon kunde gå var
hon redan på söndagsskolan, gudstjänster,
kampanjer osv. Det påverkade till och med de
lekar hon lekte med sina kompisar när hon var
liten. De lekte inte så mycket mamma-pappa-barn utan att hon skulle döpa eller be för
någon. De brukade döpa varandra i vår plastbassäng i trädgården.
- Tron har alltid varit av stor vikt i mitt liv.
Under hela min uppväxt var jag engagerad på
ett eller annat sätt i församlingen, berättar Jesica.
- Jag har under hela mitt liv känt mig inspirerad för missionsarbete, fortsätter David. Min
uppväxt som missionärsbarn i DR Kongo och
Centralafrikanska Republiken har självklart
spelat in i detta intresse.

Han var ute tillsammans med hans två systrar och mamma och pappa som jobbade för
baptistsamfundet i Kongo Kinshasa, (dåvarande Zaire) på 70–90 talet. Han var senare ute
själv med mamma och pappa i Centralafrikanska Republiken för Örebromissionen.

Redan arbetat i Kongo
Paret åkte tillsammans till Kongo 2006 då
David med SIDA-stipendium gjorde sitt examensarbete på civilingenjörsutbildningen i
Väg och Vattenbyggnadsteknik på KTH.
- När jag kom hem startade jag projekt tillsammans med vänner och familj för att hjälpa
befolkningen där nere vilket medfört att jag
kunnat besöka Kongo 1–2 veckor nästan varje
år sedan dess. Mitt engagemang för Kongo har
således varit stort under hela mitt liv och jag
och min fru känner att vi är kallade för att åka
ut som missionärer själva. Vi tog därför kontakt med Equmeniakyrkan vilket lett fram till
att vi nu är på väg ut till DR Kongo som missionärer.

Pastor och ingenjör
Jesica är pastor. Hon berättar att hon började
läsa teologi direkt efter gymnasiet med studier
på Korteboskolan, pastorsutbildningen på
PTS (Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium) samt Örebro teologiska högskola.
- Dessa år var väldigt berikande för mig i
min personliga utveckling men även där jag
har kunnat fördjupa mig mer i min kristna tro.
Min studietid pågick under ett antal år, då jag
fick tre barn och jobbade under denna period.
Till Bankeryd där de nu bor hamnade familjen då Jesica fick en ungdomspastorstjänst.
David har de senaste tio åren arbetat som brooch huskonstruktör.
Jesica och Davids presentationer vittnar om
ett starkt engagemang. David har alltid varit
engagerad i både evangelisations- och missionsarbete vid sidan om studier och arbete.
Efter sista mammaledigheten har Jesica jobbat
på ett HVB-hem för ensamkommande barn.

REPORTAGE

Familjen är just nu kontaktfamilj för en kille
från Afghanistan.

Dags att bryta upp
Nu väntar alltså Kongo på familjen.
- Jag känner nu att det är dags att bryta upp
och tjäna Gud på detta nya sätt vilket känns
mycket inspirerande. Kongo är ett land som
verkligen behöver stöd och hjälp på många sätt
så det känns mycket bra att få vara med och
stötta dem med de gåvor Gud har lagt i våra
liv, säger David. Jag känner mig ödmjuk inför
uppgiften men jag vill ändå ställa mig till förfogande för Herren.
- Det är svårt att beskriva hur viktigt Gud
är för mig då han betyder allt i mitt liv, berättar
Jesica. Jag skulle aldrig vilja leva ett liv utan
att ha en personlig relation till honom. Livet
utan Gud skulle inte vara lika spännande att
leva och inte lika tillfredsställande. Självklart så
tycker jag att livet inte alltid är en dans på rosor
utan taggar utan många gånger tvärtom, men
då har jag min trygghet i Gud. Han hjälper
alltid och ger ny styrka att fortsätta framåt.
Jesica tycker väldigt mycket om att predika
och undervisa samt möta människor. Hennes
önskan och längtan har varit att en dag kunna
få möjligheten att åka ut som missionär och
kunna få representera Sverige och församlingarna här. Där vi tillsammans bidrar till en bättre framtid för andra människor. Nu blir det
verklighet.

På plats i Kongo
I Kongo kommer David i huvudsak hjälpa Samarbetskyrkan CEBU med att komma
igång med utvecklingsprojekt och få igång en
avdelning för utveckling och fattigdomsbekämpning. Jesica kommer vara lärare på pastorsutbildningen på IBB i Bendela och stötta
och vara rådgivande i departementen som berör främst evangelisation och familj och kvinnoarbete.
Familjen kommer också vara missionärer i
systerkyrkan CEC.
Daniel Fröding Reyes
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Strängmusik
”Den 28/1 bjuds det en strängmusikgudstjänst
och till den söker vi, med ljus och lykta, efter
alla som har en cittra/mandolin/gitarr, eller ett
annat instrument man vill spela med på, för att
ackompanjera församlingssången. Ju fler desto
roligare!
Alla som vill vara med och spela i denna begivenhet samlas för övning den 24/1 kl. 18:00.
Har du funderingar eller ett instrument som
behöver lite handpåläggning så kontakta gärna
undertecknad. Välkomna!
Erik Hagström

Musikbesök
Den 14/1 kl. 11:00 får vi besök av Nina och
Mattias Perez och får njuta av en gudstjänst i
folkmusikens tecken.

Markusåret
Tre förmiddagar och tre kvällar har vi läst fem
kapitel i taget ur Markus evangelium i bibeln
och samtalat om vad det kan betyda för oss.
Vi avslutar med en kväll 12/12 kl. 18:00 och
en förmiddag 7/12 kl. 10:30 då vi sammanfattar hela evangeliet. “Vad har vi lärt oss av
Markus?” är temat för bibelsamtalet vid dessa
tillfällen. Det går alldeles utmärkt att vara med
även om man inte haft möjlighet förut.
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Om du ännu inte har fått andaktsboken
“Markus runt på 90 dagar” så är du välkommen att hämta den i kyrkan.
I mars månad firar vi så “Markusmässan”
i en gudstjänst. Mer om detta på annan plats.
Per-Ulrik Johansson

Vi sjunger och spelar med hela hjärtat för att
samla in pengar så fattiga barnfamiljer i Karlstad kan få fira en god jul!
Vi samlar in pengar eftersom de räcker längre
än gåvor när vi köper in presentkort på mat,
kläder och upplevelser till barnfamiljerna. Gåvokort finns att köpa.
Föräldrarna får dessutom upplevelsen att
välja presenter till sina barn och slå in dem.
Det är inte en självklarhet att få göra det. Att få
välja själv är viktigt och kan vara väldigt betydelsefullt för den som annars inte får välja p.g.a
ansträngd ekonomi.
Pengarna vi samlar in går oavkortat till julänglarna. Svenska kyrkan står för all administration.
Häng med Gospel Groove Company den
16 dec 18:00 och samla in pengar till Julänglarna!

ÖPPNA FÖRSKOLAN
Terminsavslutning med julfest måndag 11 december.
Luciaframträdande tillsammans med Babyrytmiken onsdag 13 december kl. 11:15.
Därefter jullov. Öppnar igen 15 januari.
Elvy Axelsson

NOTISER

Fortsatt bibelsamtal
Vi fortsätter att läsa bibeln! Efter Markus
evangelium gör vi en djupdykning i Gamla
Testamentet och samlas omkring Första Mosebok. En bibelbok med många stora berättelser
och som ligger till grund för mycket av den
kristna tron. Det blir både kvällstid och förmiddagstid. Första träffen dagtid blir tisdag
30 januari kl. 10:30. Söndagen den 4 februari
håller Anneli Sandberg i En timme om Moseböckerna. Därefter fortsätter bibelsamtalen
kring Första Mosebok torsdag 15 februari,
tisdag 27 februari och ons 14 mars, alla dessa
datum kl. 18:00. Dagtidsträffarna blir tisdagar
10:30 när det inte är tisdagsträff eller RPG.
Anneli Sandberg och Per-Ulrik Johansson

Ekumeniskt finbesök
i Karlstad
Varje år firas ekumenisk lovsångsgudstjänst i
Domkyrkan. Lite extra klang och jubel blir det

den 21 januari kl. 18:30 då den nyutnämnde
kardinalen och biskopen i Stockholms katolska
stift Anders Arborelius medverkar. Även sånggruppen Vokalis och lokala diakoner, pastorer
och präster medverkar. Välkommen!
Anneli Sandberg

Askonsdagen – en möjlighet
Med askonsdagen, dagen efter fettisdagen, inleds fastan före påsk. Fastan har fått större och
större betydelse för många. Ibland avstår vi från
viss mat under fastan, t ex kött, ibland från vanor som kanske tar mycket tid och fokus, t ex
sociala media eller TV-tittande, eller från sånt
som inte är så bra för vår kropp, som godis.
Vad vi än gör av fastetiden, finns en möjlighet att göra ett avstamp på askonsdagens kväll
i Tingvallakyrkan. Vi delar bröd och vin i ett
enkelt nattvardsfirande. Välkommen onsdagen
den 14 februari kl. 18:00.
Anneli Sandberg

Samhällsinformation för nysvenskar
Under ett och ett halvt år har TIVs teamet gett
samhällsinformation för nysvenskar och vi kan
med glädje konstatera att i vår kyrka har vi haft
totalt tusen nysvenska besökare.
Ungefär varje vecka har det kommit grupper om ca 20 deltagare för att få undervisning,
fika och delta i en andakt.
TIVs teamet har undervisat och informerat om hur Socialtjänsten som myndigheten
fungerar och varför den finns i Sverige. Det har
berättats om olika högtider som t.ex, jul, påsk
och midsommar. Vi har även uppmärksammat
olika svenska koder som finns, både skrivna och oskrivna. Vi har pratat om skillnaden
mellan äktenskap och samboförhållanden men
även allemansrätts rättigheter och skyldigheter.

För att avsluta varje träff bjuds det in till kyrksalen för en andakt. Andakten har bestått av
psalmer som spelas på orgel av vår trogna organist L-G Rinaldo.
Vi har samlats runt ljusträdet och tänt ljus
tillsammans och slutligen har våra besökare
från andra länder och religioner fått med sig
Herrens välsignelse.
Det har varit en stor utmaning och välsignelse att jobba med våra nysvenskar, att se hur
deras ögon lyser när de har förstått varför Socialtjänsten finns och hur det fungerar och varför svenskarna firar midsommar, påsk eller jul.
Förra veckan kom ett tack-brev från våra besökare genom deras ledare som vi gärna delar
med oss av till er.
Hej!
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Häng med familjescouterna ut för att utforska naturen
Under hösten startade vi familjescout i Tingvallakyrkan. Två gånger träffades vi, 25–30
vuxna och barn för att vara ute i naturen, lära
oss om djur, göra “insektshotell”, grilla korv
och koka choklad och kaffe. Till våren fortsätter vi. Den första träffen blir lördag 3 februari
kl. 10:00–13:00.
Anmäl er via mail till per-ulrik.johansson@kyrkanicentrum.se så får du en inbjudan

i veckan innan träffen med information om
plats och vad man ska ha med sig.
En familj kan se olika ut. Det kan vara farmor och/eller farfar och barnbarn, pappa och
barn osv…. Det viktiga är att vi är vuxna och
barn tillsammans.
Per-Ulrik Johansson

Nya scouter
invigda
Den 19 november firades det
scoutgudstjänst. Alla patruller hämtade nya märken och
ett gäng nya scouter invigdes.
Det var härligt med så många
scouter på plats i kyrkan. På
bilden sjunger alla scouter tillsammans.
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Vårstart för alla
equmenialedare!

Equmenias årsmöte

Tisdag 16/1 kl.18:00 i Tingvallakyrkan.
Fika, information och andakt. kl.19:00 fortsätter grupperna var för sig och planerar.

Lördag 10/2 kl.14:00 i Tingvallakyrkan.
Sedvanliga förhandlingar och "gofika" utovas.
Välkommen!

Foto: Christer Hellholm

Bilder från höstmarknaden

En kort bildtext som berättar kort om höstmarknaden och hur mycket man fick in?

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

December
3 söndag

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

5 tisdag

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

7 torsdag

12:00–13:30 Sopplunch i Café T.

10 söndag

11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST.
”Guds rike är nära”. Ulrika Danielsson, Anneli Sandberg. Musik av
Per Jorsäter. Kyrkfika.
17:00 Musikkårens julkonsert.

12 tisdag

14:00 Tisdagsträffen: ”Julsånger
med Joel Holmqvist”.
18:00 Bibelsamtal med Markus –
sammanfattning. Anneli Sandberg.

14 torsdag

12:00–13:30 Sopplunch i Café T.

16 lördag

18:00 Julkonsert med Gospel Groove Company.

17 söndag

11:00 GUDSTJÄNST med alla
åldrar. Per-Ulrik Johansson. Luciagudstjänst med alla åldrar. Musik av Clas Grumer. Kyrkfika. Vid
kyrkkaffet berättar ”församlingens
missionärer” David och Jessica
Eriksson om sin resa till Kongo.

24 söndag

23:00 JULNATTSANDAKT. ”God
bless the child”. Anneli Sandberg.
Musik av Erik Hagström.
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26 tisdag

11:00 ANNANDAGSGUDSTJÄNST
samlyst med övriga Equmeniaförsamlingar i Karlstadsregionen.
Adam Harknäs, Per-Ulrik Johansson
m fl. Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.
Musikkåren.

28 torsdag

14:00 Jul-Öppen kyrka

31 söndag

11:00 GUDSTJÄNST. ”Guds barn”
Gunlög Ehne, musik av Britta Holger, Anna Svensson, Erik Hagström.
Kyrkfika.
17:00 Ekumenisk nyårsbön i
Domkyrkan.

Januari

hamn, samtalar med Per-Ulrik Johansson om sin livsresa och konst.

18 torsdag

12:00–13:30 Sopplunch i Café T.

21 söndag

11:00 GUDSTJÄNST på Bibelns
dag. Jovita Sosa, Anneli Sandberg,
Gideoniterna. Musik av Börje Wennersvärd. Kyrkfika.
18:30 Ekumenisk lovsångsgudstjänst i Domkyrkan. Kardinal
Anders Arborelius.

23 tisdag

14:00 Tisdagsträffen: Martin
Luther och Per-Ulrik Johansson.

25 torsdag

12:00–13:30 Sopplunch i Café T.

28 söndag

3 onsdag

14:00 Jul-Öppen kyrka

11:00 GUDSTJÄNST med läsarsånger. ”Nåd och tjänst” Per-Ulrik Johansson, musik av cittraorkestern.

6 lördag

30 tisdag

15:00 TRETTONDAGSFEST

7 söndag

11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST.
”Vem är du, Jesus?” Per-Ulrik
Johansson, sång av Marianne Gustafsson. Kyrkfika.

9 tisdag

14:00 Tisdagsträffen: ”Milstolpar
och rastplatser” Gunvor Byström.

11 torsdag

12:00–13:30 Sopplunch i Café T.

14 söndag

11:00 GUDSTJÄNST i folkmusikton. ”Livets källa”. Anneli Sandberg, musik av Mattias och Nina
Perez. Kyrkfika.
12:30 FÖRSAMLINGSMÖTE

16 tisdag

14:00 RPG-träff i Pingstkyrkan.
Konstnär Gunnel Norin, Kristine-

10:30 Bibelsamtal – Första Mosebok kap 1-.

31 onsdag

18:00 Bibelsamtal – Första Mosebok kap 1-.

Februari
1 torsdag

12:00–13:30 Sopplunch i Café T.

4 söndag

11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
med alla åldrar. Anneli Sandberg,
Jovita Sosa, Louise Hedberg och
Projektfamiljekören. Ljuständning
för barn födda eller adopterade
2017. Kyrkfika.

6 tisdag

14:00 Tisdagsträffen:

7 onsdag

18:00 Projektkör Markusmässan.

KALENDER
8 torsdag

12:00–13:30 Sopplunch i Café T.

11 söndag

11:00 GUDSTJÄNST. ”Kärlekens
väg” Per-Ulrik Johansson, Sång av
Gospel Groove Company. Kyrkfika.

13 tisdag

14:00 RPG-träff Årsmöte. Musik
av Birgitta Thörnqvist.

25 söndag

11:00 GUDSTJÄNST. ”Den kämpande tron” Per-Ulrik Johansson.
Kyrkfika.

27 tisdag

18:00 Bibelsamtal – Första Mosebok?
12:00–13:30 Sopplunch i Café T.

18:00 NATTVARDSANDAKT på
askonsdagen. Anneli Sandberg.

Mars

15 torsdag

3 lördag

18:00 Bibelsamtal – Första Mosebok?

4 söndag

12:00–13:30 Sopplunch i Café T.

18 söndag

11:00 GUDSTJÄNST. ”Prövningens
stund” Anneli Sandberg. Kyrkfika.
13:00 Projektkör Markusmässan.

20 tisdag

14:00 Tisdagsträffen:

22 torsdag

12:00–13:30 Sopplunch i Café T.
18:00 Projektkör Markusmässan.

I TINGVALLAKYRKAN

Café T

Öppet mån–fre

29 torsdag

14 onsdag

Varje vecka
10:30–13:30

MÅNDAG

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

13:00 Projektkör Markusmässan.
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST.
Markusmässan. Per-Ulrik Johansson, projektkör. Kyrkfika.

6 tisdag

14:00 Tisdagsträffen:

13 tisdag

14:00 RPG-träff i Pingstkyrkan.
På äventyr genom Gamla Testamentet. Andreas Hultsten ger
smakprov från “Bibeläventyret”.
En uppskattad pedagogik som
används i skolorna.

TISDAG

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

ONSDAG

TIV (Träna Svenska)
09:30
Babyrytmik
11:15–12:00
Öppen förskola 12:00–16:00
TIV (Handarbetargrupp) 13:00

TORSDAG
Sopplunch

12:00–13:30

FREDAG

Öppen förskola 9:30–14:00
Tonår – Tornado 19:00

Lucior, tärnor, stjärngossar mm
Söndagen 17/12 firar vi Luciagudstjänst i Tingvallakyrkan kl. 11:00. Kl.10:00, samma dag, är alla barn
som vill vara med välkomna till kyrkan. Ta med lucialinnen, ljuskronor, glitter, stjärngossestrutar mm.
Louise Hedberg och Anki Löwenhamn övar några sånger som alla kan och samordnar ett luciatåg.

Omsorgsgruppernas veckor
GR

V

DATUM

GR

V

DATUM

GR

V

DATUM

10+11
12
13
14
1+2

v48
v49
v50
v51
v52

27 nov–3 dec
4–10 dec
11–17 dec
18–24 dec
25–31 dec

3+4
5
6
7
8

v1
v2
v3
v4
v5

1–7 jan
8–14 jan
15–21 jan
22–28 jan
29 jan–4 feb

9
10
11
13+14
1

v6
v7
v8
v 10
v 11

5–11 feb
12–18 feb
19–25 feb
25 feb–4 mar
5–11 mar

VIKTIGT: Kan du inte delta i din omsorgsgrupp den veckan – hitta alltid ersättningsfolk själv eller kontakta din
omsorgsgruppsansvarig om du misslyckas hitta ersättningsfolk. Alla grupper är underbemannade!! Vi hjälps åt!
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INFORMATION

Församlingsboken
Till Vila

Delete Gebre Georgis född den 3 oktober 1950,
död den 2 juli 2017. Begravningen ägde rum
den 5 juli 2017 i Avskedsrummet, Centralsjukhuset, Karlstad. Officiant var Anders Persson.
Jonas Enqvist född den 2 september 2017, död
den 5 september 2017. Begravningen ägde
rum den 22 september 2017 i Frykeruds kyrka. Officiant var Anders Persson.
Sven Granqvist född den 25 oktober 1934, död
den 2 oktober 2017. Begravningen ägde rum
den 12 oktober 2017 i Munkfors kyrka. Officiant var Anders Persson.

Ändringar i matrikeln
Jenne och Daniel Fröding heter nu Fröding Reyes.
Zaida Brask, ingen fast telefon.
Per-Åke Byström, Lilla Sollbo, Björsjö 89,
774 92 Avesta.
Hagny och Ralph Finell, Bäverstigen 8, 660 60
Molkom.

Maj Granqvist, Ulsavilagatan 41, lgh 1203,
702 86 Örebro.
Pär Jorsäter, Olsätersgatan 17, 654 68 Karlstad.
David Nebangeh, Tenstagången 55, lgh 1807,
163 64 Spånga.
Lennart och Margareta Sunnemar, Myringbyvägen 4, 686 97 Lysvik.
Sjukhuspastor Anders Perssons förrättningar
registreras i Tingvallakyrkans församling.

Ny matrikel
Efter årsmötet kommer det att tryckas en ny
matrikel. Därför vore det bra att alla kontrollerar sina uppgifter i den nuvarande matrikeln
och meddelar om något inte stämmer. De uppgifter som redan ändrats, och som funnits med
i Mötesplatsen, behöver inte rapporteras igen.
Ändringar kan anmälas till kyrkans expedition eller till Inger Olsson, tfn 054-56 32 51,
070-698 95 13 eller inger_olsson@hotmail.
com.
Inger Olsson

Jul och nyår i Tingvallakyrkan
Välkommen till gudstjänster och andra samlingar under jul, nyår och dagarna däremellan!
På julafton välkomnar vi till julnattsandakt
kl. 23:00. Anneli Sandberg, ord och Erik Hagström, musik. Insamling till Hela Människan/
RIA.
Annandag jul samlyses gudstjänsten kl.
11:00 med övriga Equmeniaförsamlingar i regionen. Adam Harknäs, pastor i Sannerudskyrkan i Kil, predikar, Tingvallakyrkans Musikkår
med hemvändare och Neighbourhood gospel
från Fagerås musicerar. Det blir traditionsenlig
insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.
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Nyårsafton är en söndag. Vi firar gudstjänst
kl. 11:00, och inbjuder till ekumenisk nyårsbön i Domkyrkan kl. 17:00.
Trettondag jul, 6/1 kl. 15:00, inbjuder vi
till internationellt präglad julfest med andakt
och festligt, globalt fika.
Vi inbjuder också till Jul-Öppen kyrka två
mellandagar, torsdagen den 28/12 och onsdagen
den 3/1. Precis som under sommaren är tiden
14:00–16:00. Precis som under sommartid
blir det fika och samtal kring kommande söndags text. Fast fikat är mer julbetonat.
Anneli Sandberg, Per-Ulrik Johansson och
Jovita Sosa

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
Trenden fortsätter. Fortfarande insamling över budget varje månad.
Ber om fortsatt ansvarstagande för
församlingens löpande arbete, när
vi nu också tror på ett generöst
offrande till vår byggnadskassa.
Björn Olsson, församlingens kassör
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Posttidning B

En lördagskväll med Markusmässan
Vet du var Kuvarp ligger? Nej, de flesta gör
inte det. Det är en kursgård mitt ute i skogen
i Västergötland nära gränsen mot Småland. En
gång om året samlas ett gäng människor från
Brukssånger där för att skriva musik.
Brukssånger är Equmeniakyrkans musikprenumeration som ger ut tio nya låtar varje
vår och höst. Senaste åren har de använt några
av mina låtar och jag ser alltid till att vara med
på årets låtskrivarhelg.
Att åka till Kuvarp är som en lång inandning. Det är nåt väldigt speciellt att träffas när
alla är inställda på att skriva musik, skriva texter och spela tillsammans. Sen andas man ut
inspirationen under resten av året.
Den här gången fick vi vara med om Markusmässan – en mässa om Markus med 14
sånger från Brukssånger. Väldigt olika sånger,
olika författare, olika tonsättare, olika musikgenrer – men samma genomvarma känsla. Tex-

terna och musiken berörde mig från håret ner
i tårna. Den känslan bär jag med mig hela året
till nästa gång jag åker till Kuvarp.
Louise Hedberg

Sjung Markusmässan!
Gudstjänstkör
Övningstillfällen:
8 feb torsdag kväll 18:00–19:30
18 feb efter gudstjänsten
22 feb torsdag kväll 18:00–19:30
Sedan gör vi Markusmässan tillsammans
med församlingen söndag 4 mars 09:30–
12:30.
Mellan övningstillfällena övar man till stämfiler. Föranmäl gärna innan 5/2 eller dyk upp på
valfritt rep! Mer info: Joel Holmqvist:
joel@kyrkanicentrum.se

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 Reyes, 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 jan
Nästa nummer av Mötesplatsen
kommer ut i februari.

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.

