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Så svarade Martin Modéus, biskop i Linkö-
pings stift i Svenska kyrkan, när han fick frågor 
om varför gudstjänstdeltagandet sviktar i kyr-
kan. Att det var just han som fick kommentera 
statistiken beror på att han arbetat med och 
skrivit böcker om församlingsutveckling och 
gudstjänstens förnyelse.

”Vi är alltför duktiga på att titta på de 150 
tomma stolarna som finns i kyrkan och allde-
les för lite på de 15 personer som faktiskt är i 
kyrkan”, säger han. ”Utan att sopa problemen 
under mattan så behöver vi hjälpa varandra att 
se det som fungerar”.

Och så är det viktigt att vi får prata med 
varandra om det som vi tycker om med kyr-
kan. ”Det är där energin växer”, menar han 
och liknar det vid intresset för ishockey. ”Om 
jag älskar ishockey vill jag gärna ha med mina 
vänner dit. Om jag älskar den gudstjänst jag 
går i så vill jag ha mina vänner dit.”

Det finns väldigt mycket att vara glad för 
i det som heter Tingvallakyrkan. Jag tänker 
på alla scouter som samlas på tisdagkvällarna, 
musikkår och gospelkör, konfirmander, barn 
på söndagarna och på vardagarna i vår för-
skola, människor som hittar in till vårt café, 
tisdagsträffar, RPG, Stick o trivs, nyanlända 
som möts till språkträning, handarbete och 
samhällsinformation osv. Då har jag ändå inte 
nämnt alla de som trivs i kyrkan och gärna 
vill hyra eller ha konsert. Det finns som sagt 
var väldigt mycket att vara glad för. Tänk att 

Tingvallakyrkan får vara till för så många 
människor.

Vi behöver inte vara så bekymrade för sta-
tistiken, varken i gudstjänster eller övriga sam-
lingar. Däremot vill vi gärna fördjupa gemen-
skapen, och inbjuda ännu mer till samtalen 
om livet och tron.

Det är väldigt spännande med ombyggna-
den och renoveringen av kyrksalen, och det ska 
bli väldigt roligt när allt är klart. Sedan är det 
vår uppgift att fylla kyrkan med liv, värme och 
generositet. Och som sagt, var glad för alla du 
kommer att möta där och dela med dig av allt 
det kyrkan får betyda för dig.

”Gud, jag är så glad att din kyrka finns. Där 
talar du direkt till mig. Där ger du mig förlå-
telse, rening och ro. Där blir det lättare för mig 
att be, tacka och lovsjunga. Där ger din Son ut 
sig för mig vid nattvardsbordet. Där upplever jag 
gemenskap med de nu levande och de för länge 
sedan bortgångna. Där lyfts jag ur min trånga 
värld in i ditt väldiga sammanhang. För detta 
tackar jag dig av hela mitt hjärta. Amen.” (Bön 
av Britt G Hallkvist)

Per-Ulrik Johansson 
Vice församlingsföreståndare

VICE FÖRESTÅNDARTANKAR:

”Tacka Gud för de som kommer!”
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I detta nummer  
av Mötesplatsen
Välkommen till ett vinter-/vårnummer av Mö-
tesplatsen med mycket som hänt och kommer 
att hända i församlingen. På framsidan hittar 
du en bild av scouterna i Tingvallakyrkan, ta-
gen av Britt-Inger Lindkvist. På baksidan kan 
du läsa Per-Ulrik Johanssons text ”Guds bygg-
nader”.

Redaktionsgruppen

Grundkurs i släktforskning
Vi hoppas att till våren kunna starta en grund-
kurs i släktforskning på en sen eftermiddag. 
Vänd dig till Mikael Sund (mikael.sund@
gmail.com), Christer Hellholm (christer.hell-
holm@gmail.com) eller Britt-Inger Lindkvist 
(bilindkvist@gmail.com) för frågor eller an-
mälan.

Britt-Inger Lindkvist

Studieresa med pilgrims- 
inslag Israel och Palestina

Följ med på en resa till “Det heliga landet” där 
vi reser för att möta några av bibelns berättel-
ser på plats. Veckan i Israel och Palestina blir 

också ett möte med de människor som lever 
mitt i vår tids stora och svåra konflikt.

Det finns möjlighet att delta i en studiecir-
kel som en god förberedelse.

Tid: hösten 2018 alternativt våren 2019
Medverkande och kontaktpersoner för mer 
information: Sten-Åke Mollmyr, resepedagog. 
Sten-Åke är pastor och har vistats i Jerusalem 
som ekumenisk följeslagare under tre måna-
der. 0731-405020, mollmyr.s@telia.com

Jonas Hult – resepedagog och konsulent på 
Studieförbundet Bilda. 0702-765699, jonas.
hult@bilda.nu.

Ett arrangemang av Studieförbundet Bilda

Vill du vara med och spela?
I gudstjänsten för alla åldrar 15/4 ”Den gode 
herden” vill jag bjuda in alla som vill vara med 
och spela kompband att medverka! Anmäl 
till mig om du vill vara med och förgylla den 
gudstjänsten så bestämmer vi tillsammans när 
vi träffas och förbereder oss. Välkommen med 
ditt instrument och spelglädje!

Erik Hagström

Koordinator för musik och kreativa uttryck.

Gudstjänster  
i Stilla veckan och påsk
På torsdagkvällen kl 19.00 samlas vi till Getse-
manestund, läser texterna om hur Jesus tvät-
tar lärjungarnas fötter, den sista måltiden och 
den första nattvarden. Så som vi läser, så gör 
vi också. 

Långfredagens gudstjänst blir enkel och 
avskalad. Vi följer med i dramat kring Jesus 
korsfästelse och död.

Påskdagen infaller i år på första april! Finns 
det plats för ett och annat skämt? Plats för 
nattvard och glädje blir det i den gudstjänsten 
i allafall.

Välkommen att fira påsk i Tingvallakyrkan!

NOTISER

mailto:mikael.sund%40gmail.com?subject=Grundkurs%20i%20sl%C3%A4ktforskning
mailto:mikael.sund%40gmail.com?subject=Grundkurs%20i%20sl%C3%A4ktforskning
mailto:christer.hellholm%40gmail.com?subject=Grundkurs%20i%20sl%C3%A4ktforskning
mailto:christer.hellholm%40gmail.com?subject=Grundkurs%20i%20sl%C3%A4ktforskning
mailto:bilindkvist%40gmail.com?subject=Grundkurs%20i%20sl%C3%A4ktforskning
mailto:mollmyr.s%40telia.com?subject=Studieresa%20med%20pilgrimsinslag%20%E2%80%93%20Israel%20och%20Palestina
mailto:jonas.hult%40bilda.nu?subject=Studieresa%20med%20pilgrimsinslag%20%E2%80%93%20Israel%20och%20Palestina
mailto:jonas.hult%40bilda.nu?subject=Studieresa%20med%20pilgrimsinslag%20%E2%80%93%20Israel%20och%20Palestina
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Ja, så var vi då äntligen igång med re-
noveringen av kyrksalen. Efter år av 
ritande, planerande, diskuterande och 
flera omtag så händer det. Och fort 
går det! Etapp ett, som är det som 
beslutats och beställts, är klar då du 
läser nästa nummer av Mötesplatsen. 
Tanken svindlar lite.
Den handgripliga processen startade med en 
”farväl till körläktar-andakt” på vår tretton-
dagsfest.

Efter gudstjänsten dagen därpå hjälpte ett 
stort antal händer till att tömma kyrkolokalen 
(tänk vad fort det går om många hjälper till).

Och i början på veckan därpå kom hantve-
rarna och det kördes in maskiner och lyftar och 
arbetet kunde starta.

Vad kommer då att göras? Jo, ett nytt 
brand- och utrymningslarm installeras i hela 
kyrkan. Detta är något som vi fått ett föreläg-
gande om att göra, vi kommer att få en säkrare 
kyrka tack vare dettta.

Kyrkorummet kommer att tvättas och må-
las, orgelläktaren kommer att förminskas ge-
nom att frontväggen flyttas tillbaka, en ny stor 

estrad kommer att byg-
gas, dopkällan kommer 
att bli mycket finare och 
ljud och ljus kommer att 
förbättras. Jag har säkert 
glömt något.

Dan Klevskog, som 
håller ihop arbetet, ber 

oss alla att respektera uppmaningarna att inte 
gå in i kyrkorummet under tiden som renove-
ringen pågår. Vi vill inte att några olyckor sker.

Första gudstjänsten förlagd till församlings-
salen, 14 januari, avlöpte väl. Det var gott att 
se att det inte hänger på lokalen, hur bra en 
gudstjänst blir.

Insamling till  
byggnadskassan
De ursprungliga planerna för renovering av vår 
kyrka inbegrep ju även kök och expeditions-
lokaler. De planerna finns kvar men för detta 
behövs mer pengar.

Därför startades på Trettondagen officiellt 
vår insamling till byggnadskassan med tomte-
bloss och trumpetfanfar. Redan efter en vecka 
har det kommit in pengar eller löften om gåvor 
på mer än 375 000 kr, och vi hoppas på ännu 
många fler små och stora gåvor.

Det finns många sätt att samla in pengar 
på. Ett fint initiativ och gott exempel kommer 
från församlingens blivande 70-åringar:

Sven Wedemalm

OMBYGGNATIONEN

Dan Klevskog

Festkväll i Tingvallakyrkan en 
lördag i slutet av september!!!

Vi 48:or firar.

Inträdet går oavkortat går till 
Ombyggnaden av kyrkan.

Mer information senare.

/2018 års 70åringar

Äntligen renoveras kyrksalen
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Inklädd orgel

Borrning av den grövre modellen

Christer Landén och Gunnar Lindkvist Förbereder 
sig för polering av ljuskronan

Bora bora – äh, jag menar borra, borra…

Högt uppe i valvet

Tvättning och målning av valvet

Foton: Sven Wedemalm

Foto: Nils-Erik Fröding
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Gudstjänstkör på 
Markusmässan
Kom och var med och sjung!
Vi övar
8 feb torsdag kväll 18:00–19:30
18 feb efter gudstjänsten
22 feb torsdag kväll 18:00–19:30

Markusmässan 4/3 söndag 09:30–12:30
Markusmässan 3/6 söndag 09:30–12:30

Mellan övningstillfällena övar man till stämfi-
ler. Föranmäl gärna innan 5/2 eller dyk upp på 
valfritt rep!

Mer info: Joel Holmqvist –  
joel@kyrkanicentrum.se!

Första gudstjänsten i 
församlingssalen
Folkmusiksväng, värme och glädje. Så var det 
första gudstjänsten i församlingssalen. Alla 
fick inte sittplats, vi lärde oss en del om ljudet 
och hur viktigt det är med mittgång, samt att 
stänga av elementen. Nina och Mattias Perez 
folkmusik fick oss att känna festglädjen och att 
det var trångt gjorde att vi kom närmare var-
andra. ”Det var som ett stugmöte!” sa någon.

Anneli Sandberg.

REPORTAGE

Erik Hagström välkomnas som
koordinator för musik och kreativa uttryck.

Från vänster: Sophia Holmqvist, Elisabeth Wennö, Erik Hagström 
och Anneli Sandberg

Nina och Mattias Perez spelar.

Först kommer Fettisdagen…
den 13 februari och cafét laddar med semlor. 
Dagen därpå, 14 februari kommer Askonsda-
gen. Då inleds fastan, avhållsamhetens tid in-
för passionstid och påsk. Fyrtio dagar där livet 
får gå i eftertänksamhetens tecken. Aska är en 
symbol för livets förgänglighet och skörhet. I 
fastetiden ryms kamp och lidande. Men den 

är också en påminnelse om Guds kärleks väg 
genom livet, Jesus som går före oss in i lidan-
de och död. Vi inleder fastan på Askonsdagen 
med ett enkelt nattvardsfirande den kvällen, kl. 
18:00. Varmt välkommen!

Anneli Sandberg

mailto:joel%40kyrkanicentrum.se?subject=Markusm%C3%A4ssan
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Bilder från Trettondagsfesten

Farväl till orgelläktaren med sång och tal…

NGALA Godlove, Maj-Britt Wedemalm och Peter Andersson Undanröjning inför renovering Foto: Christer Hellholm

Banketten är igång! Emil sund tvekar… tar jag rätt tårta?!

Foton: Sven Wedemalm
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Årsmötet
Tingvallakyrkans församlings årsmöte äger 
rum lördagen den 10 mars kl. 15:00. Vi tack-
ar varandra för ett händelserikt verksamhetsår 
2017, väljer förtroendeposter och fattar beslut 
om verksamhetsplan för kommande år.
Välkommen!

Styrelsen

Återinvigning av kyrksalen
När Karlstads Baptistförsamling och Karlstads 
Missionsförsamling gick samman 2013, var 
skapandet av ett nytt, gemensamt kyrkorum 
en viktig förutsättning. Den 25 mars ska kyr-
korummet vara färdigrenoverat. Då flyttar vi in 
under nymålade valv, nyputsade takkronor och 
till ett nytt stort podium. Också till förbättra-
de ljus- och ljudförhållanden. Det firar vi för-
stås med en särskild återinvigningsgudstjänst i 
tacksamhet och glädje över att församlingens 
längtan nu blivit verklighet. Tingvallakyrkans 
musikkår blir först att få breda ut sig på podi-
et! Vi tror att många, många kommer att följa 
efter och inta podiet, både på söndagförmidda-
gar, sena fredagkvällar och andra tider.

Anneli Sandberg

Jul-Öppen Kyrka
I mellandagarna arrangerade Tingvallakyrkan 
för första gången Jul-Öppen Kyrka. Det blev 
två tillfällen, torsdag 28 december och onsdag 
3 januari. Konceptet var på samma sätt som 
sommarens Öppen Kyrka, det vill säga fika in-
ledningsvis med påföljande samtal efter att ha 
läst texterna inför den aktuella söndagen. Varje 
tillfälle började klockan 14:00.

Ser man till statistiken, så var det färre som 
kom till Jul-Öppen Kyrka än i somras. Den 28 
december kom 7 personer och den 3 januari 
var det 5 personer. Under sommaren låg an-

talet deltagare på 11 till 15 stycken. Men, nu 
får vi ha i åtanke att det här var första gången, 
så det är svårt att i nuläget dra några generel-
la slutsatser. Min varma rekommendation är 
därför att även vid mellandagarna nästa gång 
arrangera Jul-Öppen Kyrka.

Karl-Peter Johansson

Bön- och offerdagar 
i Equmeniakyrkan
Vi påminns om att vi är del i ett större sam-
manhang, Equmeniakyrkan, då och då. Till 
exempel när vi får bidra med böner och pengar 
dit. Bön- och offerdagarna under året har lite 
olika fokus. Den 18 mars uppmärksammar vi 
pastors- och diakonutbildningen. Vi välkom-
nar Ulrika Danielsson, som predikant den 
gudstjänsten. Den 22 april kommer turen till 
det nationella arbetet.

Anneli Sandberg

NOTISER

Beach Church är en av de nya församlingar som grundats inom 
ramen för Equmeniakyrkans mission.  Nu tar vi krafttag för att det  
ska bli ytterligare 50 till 2025. Bli en del av denna rörelse genom bön, 
engagemang och givande.

Ge din gåva på gudstjänsten  
eller på bg: 900-3286
Swish: ”SVERIGE” 123 900 32 86

BÖN & 
OFFERDAG
FÖR MISSION I SVERIGE

23 APRIL: BÖN & OFFERDAG FÖR MISSION I SVERIGE

Foto: D
avid Berjlund
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Trygga Möten - i scout, 
barnens stund, Tornado, 
Puls och Öppna förskolan
Trygga Möten är en utbildning som handlar 
om att förebygga och förhindra att barn och 
unga utsätts för alla typer av övergrepp. I en 
Trygga Möten-kurs tar man bland annat upp 
vad som menas med ett övergrepp, vilka risk- 
och skyddsfaktorer som finns i föreningen, vad 
man gör om ett barn berättar att det är utsatt 
för övergrepp och om man kan se om ett barn 
är utsatt för övergrepp.

Vi har pratat en hel del om detta i styrelsen 
för Equmenia Karlstad. VI vill göra vad vi kan 
för att ge ledarna de verktyg och den kunskap 
som behövs för att skapa trygga möten. Re-
gelbundna kurser i Trygga möten är ett av de 
redskapen. Det är till och med så att vi vill att 
alla ledare ska gå denna utbildning. I början av 
februari hölls en sådan kurs i Tingvallakyrkan. 
Anja Wändal, föreningsutvecklare på Region 
Svealand av equmenia, var kursledare.

I equmeniastyrelsen har vi också tagit fram 
en krisplan. I den finns en enkel handledning för 
hur vi som förening ska agera vid en mindre eller 
större kris.

Vi kan naturligtvis inte förbereda oss för allt 
som kan hända, men om vi kan hjälpas åt att re-
flektera över vad det innebär att vara ledare, hur 
vi hanterar det förtroende som vi får av barn och 
ungdomar och föräldrar så är det mycket värt.

Equmeniastyrelsen

Familjescout
Scouting för alla åldrar! Vi är ute, leker och lär 
och är tillsammans. Och så grillar vi korv, ko-
kar choklad och kaffe. Tre lördagar satsar vi på 
under våren; 3/2, 17/3 och 5/5. Tiden är kl. 
10:00 till 13:00.

Anmäl till per-ulrik.johansson@kyrkani-
centrum.se så får du meddelande och informa-
tion när det närmar sig.

Om David Hult
Jag har blivit ombedd 
att skriva några rader om 
mig själv i detta nummer 
av Mötesplatsen då jag 
är nytillträdd kårchef för 
Equmaniascout i Karl-
stad. Jag började min 
scoutbana 1988 då jag 
började i SMU Värm-
landsnäs och blev fast 
direkt. Tanken på att få 
hantera kniv, yxa och såg lockade. Att dessut-
om få sova utomhus i tält med en massa kom-
pisar kändes också spännande. Under tolv år 
var jag delaktig i SMU Värmlandsnäs, åkte på 
läger, gick scoutledarutbildning och var till och 
med kårchef i något år innan det bar av mot 
studier nere i Göteborg. Tyvärr tog studierna 
och därefter småbarnsår mycket tid i anspråk 
så jag var inte alls aktiv under 15 år. Förra året 
insåg jag att min äldsta son Olle var rätt ålder 
för att börja scouterna så jag ringde Tyra (fd. 
kårchef ) och frågade om det fanns plats för 
min son och på den vägen är det.

Jag är glad över att ha fått chansen att 
leda 13 ledare och ett stort antal scouter. Vi 
är ett härligt gäng som alla jobbar stenhårt för 
att barn och ungdomar ska ha möjlighet till 
en meningsfull fritidssysselsättning utan av-
bytarbänk eller krav på prestation. Scouterna 
får även en möjlighet att upptäcka en tro och 
uppleva möten med Gud. Min förhoppning 
och ambition är att Equmenia Karlstad ska 
växa ytterligare och fortsatt erbjuda spännande 
upplevelser för barn och ungdomar.

Är du intresserad av Scout?

Ring Per-Ulrik Johansson

054-22 444 82

David Hult

mailto:per-ulrik.johansson%40kyrkanicentrum.se?subject=Familjescout
mailto:per-ulrik.johansson%40kyrkanicentrum.se?subject=Familjescout
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”Nya vänner, en fantastisk upplevelse, SCOUTING!”
Ett gemensamt storläger för alla svenska scout-
förbund samlade över elvatusen scouter på 
Rinkabyfältet utanför Kristianstad. Jamboree 
2017 blev en vecka full av utmaningar, upple-
velser och nya kontakter för våra scouter.

Vi frågar scouterna i patrull ”Radioaktiva 
Räkorna” och ”Glada Älgarna” om deras läger-
vecka:

Lärde du känna någon ny person på lägret?
- Ja väldigt många. Jag chattar just nu med 
några från Jönköping.
- Alla brittiska kompisar och israelerna. De var 
väldigt trevliga. Och dom från Norrköping.
- Ja, Ben och Wille, Sanna och Tilda och de 
som vi bodde med.
- Ja, några nya från Värmskog o Storvreta.

Fick du göra något som du aldrig har gjort 
förut?
- Ja, vi byggde en katapult. Det var väldigt ro-
ligt. Och vi pratade om kroppsideal. Det var 
bra eftersom det är så mycket med såna ideal. 
Bra att höra hur det kan ändra sig i olika kul-
turer. Vissa tycker det är snyggt med ärr andra 
tycker det är snyggt med svarta tänder.
Jag känner mig mer tillåten att vara mig själv 
och tänker på att någon som är annorlunda. 
Att man inte dömer på hur någon ser ut.
- Det där med katapulten. Just samarbetet i 
gruppen. Att vi inte hade en konstruktion utan 
fick komma på konstruktionen själva.

- Det där med klimat - vindsnurran med ef-
fektmätning.
- Den här lappen och det med uppgifter. Att 
hitta personer med samma namn var kul. Vi 
hittade 5 st ”Oscar”.

Vilken måltid gillade du mest?
- Det var nog den där pulled pork-burgaren.
- Pulled pork-burgarna dom var väldigt goda, 
eller den fiskgrytan som vi gjorde.
- Linsgrytan.
- Den här kyckling curry-grytan.

Säg tre goda skäl att åka på ett såhär 
stort scoutläger:
- Träffa nya vänner. Du bondar mycket 
med patrullen. Du får en upplevelse 
som du kommer ihåg resten av ditt liv.

Glada Älgarnas egen katapult Foto: Tyra

Foto: Eric Hampusgård
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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.

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

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

Babyrytmik Onsdagar kl. 11:15–12:00.

Innebandy/Puls i Tingvallagymnasiets idrottssal 
söndagar kl. 18:00–20:00. Kontakt Johannes Arkbro.

Varje vecka i

- Känslan var helt magisk att komma dit och 
se allt som byggs upp och allt folk. Att man lär 
känna så många. Man lär sig om andra scout-
er och förbund och andra sätt att ha scouting. 
Man ser verkligen hur stor scoutrörelsen är. 
Det tände ytterligare en gnista i vår patrull.
- Det är kul. Man får träffa många som man 
aldrig träffat och från andra länder, t.ex. Eng-
land.
- Det är roligt att göra nåt nytt. Man får testa 
nya grejer.
- Man får skaffa nya vänner. Det är väldigt ro-
ligt. Man lär sig mycket.

- Träffa nya kompisar. Häftiga invigningar och 
avslutningar och roliga aktiviteter.
- Nya vänner. Det är en fantastisk upplevelse  
SCOUTING!

Radioaktiva Räkorna på topp

Gryning i vår lägerby Foto: Gunnel Berdén

Foto: Gunnel Berdén
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Februari
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: Hur skall vi 
överleva framtiden som art? Chris-
ter Hellholm.

8 torsdag
18:00 Projektkör Markusmässan.

10 lördag
14:00 Equmenias årsmöte. Sed-
vanliga förhandlingar och ”gofika” 
utovas. Välkommen!

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

13 tisdag
14:00 RPG-träff i pingstkyrkan: 
Årsmöte. Musik av Birgitta Thörn-
qvist.

14 onsdag
18:00 NATTVARDSANDAKT på 
Askonsdagen. Anneli Sandberg.

15 torsdag
18:00 Bibelsamtal – 1 Mosebok 
kap 1–11.

18 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Prövningens 
stund” Anneli Sandberg. Kyrkfika.

13:00 Projektkör Markusmässan.

20 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Strängmusik. 
Erik Hagström med flera.

22 torsdag
18:00 Projektkör Markusmässan.

25 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Den käm-
pande tron” Per-Ulrik Johansson. 
Musik av Gustav Stenseke och 
Malin Stenseke Arup. Kyrkfika.

27 tisdag
18:00 Bibelsamtal – 1 Mosebok 
kap 12–23.

Mars
1 torsdag
10:30 Bibelsamtal – 1 Mosebok 
kap 12–23.

3 lördag
13:00 Projektkör Markusmässan.

4 söndag
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. 
Markusmässan. Per-Ulrik Johans-
son, projektkör. Kyrkfika.

6 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Rapport från 
en Israelresa, Curt Sandström.

10 lördag
15:00 ÅRSMÖTE: Tingvallakyrkans 
församling.

11 söndag
11:00 ÅRSHÖGTIDSGUDSTJÄNST. 
”Livets bröd” Anneli Sandberg, 
Per-Ulrik Johansson, Jovita Sosa. 
Musik av Mixturen. Medlemshäls-
ning. Kyrkfika.

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

18 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Att säga ja”, 
Ulrika Danielsson, Anneli Sand-
berg. Musik av kören DaCapo. 
Bön- och offerdag för pastors- och 
diakonutbildningen. Kyrkfika.

20 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Berättel-
ser från Vänerskärgård, Anneli 
Sandberg.

25 söndag
11:00 GUDSTJÄNST med återinvig-
ning av kyrkorummet. Per-Ulrik 
Johansson, Anneli Sandberg, Ting-
vallakyrkans Musikkår. Kyrkfika.

27 tisdag
10:30 Bibelsamtal – 1 Mosebok 
kap 24–35.

28 onsdag
18:00 Bibelsamtal – 1 Mosebok 
kap 36–50.

29 torsdag
19:00 GETSEMANESTUND med 
nattvard.

30 fredag
11:00  LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST. 
Korset. Anneli Sandberg, musik av 
Erik Hagström.

April
1 söndag
11:00 PÅSKDAGSGUDSTJÄNST  
med nattvard. Per-Ulrik Johansson. 
Kyrkfika.

3 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Rörelser för 
äldre, Ulrika Sälgeback.

8 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Påskens 
vittnen” Per-Ulrik Johansson, Jovita 
Sosa. Kyrkfika.

10 tisdag
14:00 RPG-träff i Tingvallakyrkan. 
Sannerudskyrkans kvartett från Kil 
spelar och sjunger.

15 söndag
11:00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar. ”Den gode herden”, Anneli 
Sandberg. Kyrkfika.

KALENDER
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18:00 En timme om församlings-
medlemskap (Se notis på nästa 
sida).

17 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Med motett 
sällskapets seniorkör: Snart är 
våren här, Anna-Maja Ehne.

22 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Vägen till 
livet”, Per-Ulrik Johansson. Sång av 
Gospel Groove Company. Bön- och 
offerdag för Equmeniakyrkans 
nationella arbete. Kyrkfika.

24 tisdag
10:30 Bibelsamtal – 1 Mosebok 
kap 36–50.

29 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Att växa i 
tro”, Anneli Sandberg. Sång av Lisa 
Svanström. Kyrkfika.

Maj
6 söndag
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. 
”Hela kroppens bön”, Anneli Sandberg, 
Hans Kvarnström. Samarr med Univer-
sitetskyrkan. Sång av Vocalis. Kyrkfika.

Café T
Öppet mån–fre  10:30–13:30

MÅNDAG
Öppen förskola 09:30–14:00
Stick och trivs  18:00
Tingvallakyrkans Musikkår  18:30

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 (Handarbetsgrupp) 13:00

TORSDAG
Sopplunch 12:00–13:30

FREDAG
Öppen förskola  09:30–14:00
Tonår – Tornado 19:00

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

Varje vecka
I TINGVALLAKYRKAN

Omsorgsgruppernas veckor
GR V DATUM
9 v 6 5–11 feb
10 v 7 12–18 feb
11 v 8 19–25 feb
12 v 9 26 feb–4 mar
13+14 v 10 5–11 mar

GR V DATUM
1 v11 12–18 mar
2 v12 19–25 mar
3+4 v13 26 mar–1 apr
5 v14 2–8 apr
6 v15 9–15 apr

GR V DATUM
7 v16 16–22 apr
8 v17 23–29 apr
9 v18 30 apr–6 maj
10 v19 7–13 maj
11+12 v20 14–20 maj

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

KALENDER

I Stilla veckan (26 o 28 mars) är Öppna förskolan stängd och 
Babyrytmiken inställd. Välkomna på Påskfest onsd 4 april kl. 
14:00.

Elvy Axelsson

Medlem? Vem? Jag?
Har du funderingar på att bli medlem i Tingvallakyrkans för-
samling? Känner du någon som funderar? Är du själv medlem 
och funderar ändå? Här är två datum att lägga på minnet: I års-
högtidsgudstjänsten den 11 mars hälsar vi nya medlemmar väl-
komna. Kanske är du en av dem? Kontakta Per-Ulrik Johansson 
eller Anneli Sandberg om du vill gå med!

Söndagen den 15 april inbjuder vi till en timme om försam-
lingsmedlemskap. En timme, varken mer eller mindre, med fö-
redrag och samtal om medlemskap i församlingen, dop och tro. 
Kanske också om församlingens överlevnad och kyrkans fram-
tid. Medverkar gör församlingens pastorer. 

Anneli Sandberg
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Församlingsboken
Till vila
Lisa Kvarnström född den 4 maj 1922, död 
den 18 november 2017. Begravningen ägde 
rum den 14 december 2017 i Stillhetens ka-
pell, Ruds kyrkogård. Officiant var kyrkoherde 
Inger Brandel.
Kerstin Westerlind född den 26 augusti 1931, 
död den 30 november 2017. Begravningen 
ägde rum den 15 december 2017 i Tingvalla-
kyrkan. Officiant var Per-Ulrik Johansson.

Ändringar i matrikeln
Gunilla Axelsson, Horsensgatan 150, lgh 1401, 
654 58 Karlstad.
Agneta Färninger, Norra Strandgatan 13, 
lgh1405, 652 24 Karlstad.
Lennart och Margareta Sunnemar, ingen fast 
telefon.
Lennart Sunnemar, 070-831 17 32.
Margareta Sunnemar, 070-424 12 19.
Inger Andersson, inger.a-son@tele2.se
Peter Andersson, peter.a-son@tele2.se

Inger Olsson

Ekumeniska gudstjänsten i Domkyrkan
Vi var många som var glada efter 
den ekumeniska lovsångsgudstjäns-
ten 21 januari i Domkyrkan. Gla-
da över Vocalis vackra sång, över 
kardinalens fina predikan och över 
att vi var många, från många oli-
ka samfund som möttes över sam-
fundsgränserna till gudstjänst på 
Bibelns dag. Temat var ”Guds hand 
leder oss” och utgick från berättel-
sen när Israels folk befriades från 
slaveriet i Egypten. På svenskakyr-
kan.se/karlstadpastorat finns hela 
predikan att lyssna på.

Anneli Sandberg

INFORMATION

Fr. v.: Martin Ferenc (Katolska kyrkan), Kardinal Anders Arborelius, Anna Bengtsson (Skårekyrkan), Harald 
Cohén (Domprost), Anneli Sandberg (Tingvallakyrkan), Sam Wohlin (Pingstkyrkan), Katarina Johansson  
(Domkyrkan), Catharina Widén (Korskyrkan) och Lars Karlsson (EFS)

Foto: Louise Hedberg

Gåva till kardinalen
Tre representanter från bokprojektet om nattvarden (Da-
vid Hellholm, Christer Hellholm och Anders Ekenberg 
[som tyvärr inte kunde deltaga – Harald Cohén gick in i 
hans ställe]) överlämnade tre band om evkaristin till kar-
dinal Anders Arborelius.

Christer Hellholm
Foto: Berit Hellholm

Fr. v.: David Hellholm, Christer Hellholm och 
Kardinal Anders Arborelius

mailto:inger.a-son%40tele2.se?subject=Inger%20Andersson
mailto:peter.a-son%40tele2.se?subject=Peter%20Andersson
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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

Koordinator för musik och kreativa 
utryck
Erik Hagström
054-22 444 85
erik.hagstrom@kyrkanicentrum.se

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

Hälsning från kassören
När vi nu har lämnat år 2017 
bakom oss kan vi konstatera att 
de löpande insamlingarna till 
församlingen samtliga månader 
överstigit vår budget, totalt för 
året med 107 000 kr. Räknar vi 
med andra gåvor till fonder och 
via testamente har gåvor kommit 
på totalt 1 174 000 kr. Vi hoppas 
på ett fortsatt generöst offrande 

till församlingsarbetet, samtidigt som vi också genomför vår insamling till byggnadskassan. Stort 
tack till alla givare!

Björn Olsson, församlingens kassör

INFORMATION

mailto:anneli.sandberg%40kyrkanicentrum.se?subject=
mailto:per-ulrik.johansson%40kyrkanicentrum.se?subject=
mailto:per-ulrik.johansson%40kyrkanicentrum.se?subject=
mailto:gunlog.ehne%40kyrkanicentrum.se?subject=
mailto:ulf.lind%40kyrkanicentrum.se?subject=
mailto:elvy%40kyrkanicentrum.se?subject=
mailto:jovita%40kyrkanicentrum.se?subject=
mailto:cristina%40kyrkanicentrum.se?subject=
mailto:erik.hagstrom%40kyrkanicentrum.se?subject=
mailto:info%40kyrkanicentrum.se?subject=
http://www.tingvallakyrkan.se
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REPORTAGE
Posttidning B

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 Johans-
son, Daniel Fröding Reyes, Louise 
Hedberg.

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

Nästa manusstopp är 15 mars
Nästa nummer av Mötesplatsen  
kommer ut i april.

Prenumeration
Kostnad: 100:-/år.
Betalas in på pg 37 24 30-9 eller 
Swish-nr: 123 115 80 21
Glöm ej att ange ”prenumeration 
mötesplatsen” samt avsändare.

Guds byggnader
I Dalarna, bara 
några kilometer 
från varandra 

finns världens minsta missionshus (kanske) och 
en av Sveriges största kyrkor som inte är dom-
kyrka. Först kommer man till Stora Tuna kyrka 
där giganter som Jussi Björling ligger begravd 
och där Johan Olof Wallin varit präst. En bit 
därifrån, alldeles vid vägen mot skidbackarna 
vid Romme Alpin ligger Tolsbo Missionshus. 
Det består i princip bara av en sal med enkla 
träbänkar och en talarstol. Jag tror inte ens det 
finns en farstu där man hänger kläderna.

Nästan varje gång jag åker förbi tänker 
jag att båda byggnaderna är lika heliga. I 
båda byggnaderna har människor erfarit heli-
ga stunder. Och så kommer jag (nästan varje 
gång) att tänka på en sång: ”Gud bor överallt, 

men vårt hjärta är den boning där han helst 
önskar vara”.

”Gud bor inte i tempel byggda av männis-
kohand” säger Paulus i Apostlagärningarna i 
bibeln, men vi läser också i Psaltarens 122:a 
psalm ”Jag blev glad när man sade till mig: 
Kom, vi skall gå till Herrens tempel.”

Hur stor eller hur liten den än är, så vill 
kyrkan hjälpa oss att finna ro. Kanske är det än 
viktigare idag när så mycket splittrar. Kanske 
är det det som ombyggnad, utveckling och för-
nyelse ytterst syftar till; hur vi kan fortsätta att 
vara ett sammanhang som gör människor gla-
da och där Gud också kan hitta in i vårt inre.

Vid ljusbäraren i Tingvallakyrkan kan vårt 
ljus få lysa. En bön om tro, tro på att Gud ock-
så vill bo i mitt hjärta.

Per-Ulrik Johansson

I samarbete med

SISTA ORDET

Foto: Sven Wedemalm

mailto:motesplatsen%40tingvallakyrkan.se?subject=M%C3%B6tesplatsen

