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-En formulering tillkommen på en knivsegg, 
sa Sofia Camnerin. Vi talade dop i handbok-
skommittén och läste ord i Teologisk grund 
för Equmeniakyrkan. Ord som ska förklara 
Equmeniakyrkans syn på vad dopet är. Kan-
ske uttryckte sig den biträdande kyrkoledaren 
lite överdramatiserat på skoj, men nog mest på 
allvar.

När Equmeniakyrkan talar dop, i Teologisk 
grund, benämns det som en förening mellan 
Kristus och hans församling. Dop och tro 
hör samman. Där står att dopet är Guds gåva 
som möts av människans svar i tro. Det var 
den formuleringen som var tillkommen ”på en 
knivsegg”.

Uttalandet säger något om att kyrkan som 
helhet, och vårt eget samfund rymmer olika 
syner på vad som händer i dopet. Till detta att 
olika syner behöver samsas, och att det är en 
delikat balansgång.

Skiljelinjen kan ritas upp med frågan vem 
det i första hand är som handlar i dopet.

Är det Gud?
Eller är det människan som kommit till tro 

och vill döpas för att bekräfta sin tro?
Formuleringen i teologisk grund försöker 

hålla ihop de båda dopsynerna. Gud räcker 
dopet som gåva och människan tar emot. Do-
pet blir en mötesplats. Inte bara mellan Gud 
och människa, utan också mellan människor. 
I den gemenskap Gud skapar genom dopet 
bryts sociala skillnader ner och uppdelningar 
i olika grupper suddas ut. Alla är vi ett i Jesus 
Kristus, så ber vi i ett av handbokens förslag 
till böner.

Och där snuddar vi vid den fråga som 
många ställer sig. Spelar det någon roll, egent-
ligen? Tror vi ändå inte att Gud redan älskar 
alla människor och ser dem som sina barn, 
oavsett om de är döpta eller inte? Och oavsett 
när de är döpta?

Sett på det sättet, blir dopet än mer en gåva 
i mina ögon. Något som Gud ger för männ-
iskans skull, något som människor gör för vår 
skull, för att vi behöver det. Men samtidigt 
en handling från Guds sida. I dopet blir vi 
delaktiga i påskens mysterium, död och upp-
ståndelse. I Johannesevangeliet 20:22 berättas 
hur den uppståndne Jesus andas på lärjungar-
na. Hur det nya livet, Anden, strömmar fram. 
Som en förlängning av påsken. Som en sam-
hörighet mellan Gud och människa, bekräftad 
i dopet – liv ur död.

Dopet, som urgamla riter gör, rymmer 
självklart mer än ord kan säga. Det är därför 
kroppen är med. Och vattnet. Kroppen kanske 
begriper det ogripbara.

Själv är jag barndöpt med vatten i dopfunt. 
Ett dop jag inte minns, men som var på riktigt.

Andra döps i en dopgrav i en kyrka, eller 
i en glittrande sjö, och har minnen. På riktigt 
också det.

Alla med vatten, förutsättning för allt liv. I 
ett och samma dop.

I Faderns och Sonens och den heliga An-
dens namn.

Amen
Anneli Sandberg 

Församlingsföreståndare

FÖRESTÅNDARTANKAR:

Dopet – en delikat balansgång
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I detta nummer  
av Mötesplatsen
Välkommen till ett sommarnummer av Mö-
tesplatsen med mycket som hänt och kommer 
att hända i församlingen. På framsidan hittar 
du en bild av konfirmanderna i Tingvallakyr-
kan, tagen av Sven Wedemalm. En av konfir-
manderna, Siri Romhed, bär Tingvallakyrkans 
nya processionskors, vilket nämns mer om på 
sidan 9.

Redaktionsgruppen

Grundkurs i släktforskning
Vi hoppas att till hösten kunna starta en 
grundkurs i släktforskning på en sen efter-
middag. Berätta gärna vad du skulle vilja lära 
dig. Vänd dig till Mikael Sund (mikael.sund@
gmail.com), Christer Hellholm (christer.hell-
holm@gmail.com) för frågor eller anmälan.

Mikael Sund & Christer Hellholm

Sommar i Tingvallakyrkan
Som tidigare somrar har vi öppen kyrka på 
onsdagar kl. 14:00–16:00. Första gången är 20 
juni, sista är 15 augusti.

Hålltider: 14:15 andakt runt ljusträdet, 
därefter fika och fortsatt samtal runt fikabor-
det i cafét.

Välkommen!
Verksamhetsrådet

Sommar är också guds- 
tjänst – och kanske  
skjuts dit?
Sommarens gudstjänster är lite lättare, lite  
ledigare och ligger framåt kvällen. Från och 
med 17 juni till och med 12 augusti firar vi 

gudstjänst kl. 18:00. Mellan 17:00–18:00 in-
bjuder vi till sommarcafé vilket betyder att vi 
dricker kyrkkaffet före gudstjänsten.

Tre söndagar firar vi gudstjänst i Löv-
näskyrkan på Hammarö, 1 juli, 15 juli och 29 
juli. Då också kl 18:00, med fika innan, från 
kl. 16:00.

Behöver du kyrkskjuts ut och hem, hör av 
dig till följande:
• 1 juli Peter och Inger Andersson, tel 072-234 

85 05
• 15 juli Gunnar och Marie Banck, tel 070-

547 71 50
• 29 juli Christer Hellholm, tel 073-7670794

Välkomna till sommarens gudstjänster!
Anneli Sandberg

Dramatiska berättelser  
och teologi på väg  
– Bibelsamtal i höst
Efter Markusevangeliet och Första Mosebok 
gör vi ett hopp framåt i tiden och tillbaka till 
Nya Testamentet. Apostlagärningarna hand-
lar om den tidiga kyrkan, de första kristna. På 
många sätt kan den betraktas som en även-
tyrsberättelse, med all sin dramatik – Paulus 
omvändelse, Petrus mirakulösa befrielse från 
fängelset, konflikter och storm – men också 
en berättelse om hur den första kyrkan börjar 
forma sin teologi.

Vi börjar med en timme om de första krist-
nas värld kristnas värld med professor David 
Hellholm söndag 9/9 kl. 18:00 Sedan bör-
jar läsningen onsdag 26/9 kl. 18:30–20:00 
om du föredrar kvällstid och fredag 28/9 kl. 
10:30–12:00, om du föredrar förmiddagstid. 
Välkomna!

Anneli Sandberg och Per-Ulrik Johansson

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
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REPORTAGE

Första helgen i oktober är det ett 
helt decennium sedan Gospel Groove 
Company startade. Kören har varierat 
i storlek men framför allt i människor.
Till Gospel Groove Company är alla välkomna 
– alla! Det behövs inte att man sjunger upp för 
någon först, har någon särskild egenskap eller 
tränad röst. Här är alla välkomna precis som de 
är, med den röst de har, som människan de är. 
Ordet ”groove” betyder skåra eller fåra och an-
vänds för spår i en LP-skiva eller en sån fåra 
som plöjs i åkern. Det ordet valdes då för 10 

år sedan eftersom det var drömmen – att musi-
ken skulle göra sitt avtryck, göra sin fåra, i för-
samlingen, i världen och i människors liv. Och 
det känns som det målet är uppnått med råge.

Kören har alltid övat på tisdagar kl. 19:00 
och planerna ser likadan ut för hösten. Förut-
om att det jubileumsåret blir lite annorlunda. 
Det blir stor konsert första helgen i oktober 
och sen kommer det att hända mer hemliga 
saker under året.

I nästa nummer av Mötesplatsen kommer 
det att finnas ett längre reportage om körens 
körledare och bilder från åren som gått.

Louise Hedberg

REPORTAGE

Gospel Groove Company  
firar 10 år i församlingen

Dags för

SOMMARGOSPEL
Tingvallakyrkan

16 juni, 18.00

Kom och var med när Gospel Groove 
Company  bjuder på härlig, svängig,  
själfull och röjig gospelmusik!
Likt tidigare år är det fri entré - Alla har rätt att få höra 
Gospel! Vid utgången kan man lämna en frilvillig gåva till 
arbetet med unga och kultur i Tingvallakyrkan.

GOSPEL

COMPANY
KARLSTAD

Valborg 2015 i Ölmhult. Den allra trängsta  
konserten som någonsin genomförts.

Konsert på stora scenen på Sandgrund 2017.
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Konfirmationsgudstjänst
Från vänster: Stina Larsen, Filippa Anté, Jakob Friberg, Siri Romhed, Fredrika Skrinning, Johannes Fröding, 
Samuel Persson, Alva Brolinson

8 nervösa konfirmander!

Emilia Eriksby Svensson och Kajsa Rom-
hed sjunger – Anki Löwenhamn spelar.

Handpåläggning!

Stina Larsen håller tal.

FESTKVÄLL I

TINGVALLAKYRKAN
Vi är 7 st 70-åringar som hoppas på fest!!! Boka in 
lördagen den 29 september kl. 17:00 för en kväll 
i kyrkan, då gör du även en insats för kyrkans 

ombyggnad.

Inträde: En frikostig gåva till byggnadsfonden.

Kvällens innehåll: 
Underhållning – mat – tårta (så klart)

För att maten ska räcka till alla behöver du/ni an-
mäla er, till expeditionen eller på listor på kyrkans 

anslagstavlor under våren och sommaren.

Sista anmälningsdag är 15 september.

Välkomna! – HOPPAS VI SES!!! 

Eva Svedborg, Elisabet Lagerström, 
Lennart Sunnemar, Bengt Lundgren, Lars Furuholm, 

Björn Olsson, Elisabeth Bergström

Foto: Sven Wedemalm

Foto: Sven Wedemalm

Foto: Sven Wedemalm

Foto: Sven Wedemalm

Foto: Christer Hellholm
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Kyrkokonferensen:
”Ett i Kristus – en kyrka för alla”
Under Kristi Himmelsfärdshelgen 9–12 maj 
höll Equmeniakyrkan kyrkokonferens i Gävle. 

En av höjdpunkterna var förbön för mis-
sionärer som är redo för utlandstjänst där 
Tingvallakyrkans missionärer familjen Eriks-
son fanns med.

En evangelist ordinerades för tjänst inom 
Equmeniakyrkan. Även i år kommer missionä-
rer från andra länder för att missionera i Sveri-

ge. Under avslutningsgudstjänsten ordinerades 
7 diakoner och 11 pastorer för tjänst inom 
Equmeniakyrkan. Det var även förbön för 4 
pastorer från andra samfund som nu påbörjat 
tjänst i Ekumeniakyrkan.

Mer från konferensen och beslut som togs 
kommer i nästa nummer av Mötesplatsen.

Ing-Marie Arkbro

Församlingsläger med tema ”Se varandra ?!”
Vi åker till Sandvikengården som ligger mitt i 
skogen vid Värmelns strand i västra Värmland 
strax utanför Arvika (knappt en timmes resa).

Start sker på lördag förmiddag med fika 
och fortsätter till söndag lunch, alternativt 
åker hem på lördag kväll och är tillsammans i 
samtal, mat, lek och gudstjänst. Tillsammans 
med Församlingsutvecklingsgruppen prövar 
vi lite nya sätt att vara tillsammans; skapande, 
”walk and talk” mm.

Vi arbetar på möjligheten att åka buss för 
de som endast vill vara med på lördagen, och 
hoppas på så sätt att så många som möjligt kan 
vara med någon del av helgen.

Priser: Lördag – Söndag 615kr
 (I priset ingår logi och all mat t.om söndag lunch)

 
 Endast lördag 235kr (avgift för 

buss/bil tillkommer)
 (I priset ingår kaffe/te, lunch, kaffe/te, middag)

 
 Om man bor i husvagn betalar man 

200 kr/husvagn och 325 kr/person 
(maten). Vid tält betalar man 120 kr/
tält och 325 kr/person (mat).

 (upp till 6år gratis, 7–11 år 50% rabatt, 12–14 år 
25% rabatt)

Anmälan senast 15/8 på lista i kyrkan eller 
mail per-ulrik.johansson@kyrkanicentrum.se.

Per-Ulrik Johansson

REPORTAGE

Från vänster: Karl-Peter Johansson, Ulrika Länsberg, Ing-Marie Arkbro, Jesica och David Eriksson (på 
bilden saknas Hans Arkbro) Foto: Ann-Britt Lundh

mailto:per-ulrik.johansson%40kyrkanicentrum.se?subject=F%C3%B6rsamlingsl%C3%A4ger
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Mod och motstånd
Demokratin är i fara! De mänskliga 
rättigheterna är tyvärr långt ifrån en 
självklarhet, såväl som här i Sverige 
som i stor del av världen.
Det är som bekant valår i Sverige. I en värld 
där mycket går framåt på vissa plan är rekord-
många människor på flykt, krigen och kon-
flikterna blodiga och komplicerade och med 
många maktgalna män på presidentposter 
utan bortre tidsgräns. Överallt trampas det på 
människor.

De internationella perspektiven riskerar i 
årets valrörelse reduceras till en fråga om in-
vandringskvoter och hur fortet Europa kan 
byggas starkare.

Detta vill Diakonia motarbeta med en lång 
turné runtom i landet med politikersamtal på 
ett 30-tal platser. Tingvallakyrkan fick söndag-
en den 29 april vara en av dessa platser. Dia-
konias Esther Flores Sedman och Petter Jakobs-
son hade bjudit in de värmländska politikerna 
Pål Jonson (M), Eva Lena Gustavsson  (S), Hå-
kan Svenneling  (V), Kjell-Arne Ottosson  (Kd) 
och Stina Bergström (Mp). Dessa folkvalda, alla 
förutom töcksforsingen Kjell-Arne Ottosson, 
riksdagsledamöter fick i första sektionen av 
programmen ge röst åt fem människorättsak-
tivister från Kambodja, Honduras, Zimbabwe, 
Uganda och Sverige i den dokumentära före-
ställningen ”Mod och motstånd”. Vi fick lära 
 

känna Berta Cáseres, Evan Mawarire, Gerald 
Rutaro, Lilian Sjölund och Tep Vanny. Alla står 
i frontlinjen för mänskliga rättigheter men har 
också tvingats betala ett högt pris för sitt enga-
gemang; hot, våld, fängelse och döden. Dessa 
personers engagemang och korta glimtar ur 
deras levnadsöden vävdes effektfullt samman 
för att förstå mer om kampen för urfolkens 
och HBTQ-personers rätt, kampen mot hö-
gerextrema grupper eller mot korrumperade 
politiska ledare.

Efter musik av Erik Hagström ledde Dia-
konias pressekreterare Esther Flores Sedman 
med basen i ”Mod och motstånd” ett stillsamt 
samtal med politikerna. De fick frågor om de-
mokrati, om grunden till deras egna engage-
mang och om det skulle finnas nåt som skulle 
få dom att tystna. De pressades om tendensen 
i EU att baka ihop bistånd och ”säkerhets-
frågor” samt EU:s avtal med bl a Turkiet och 
Etiopien där EU utlokaliserat sin gränskontroll 
långt bortom unionens gränser.

Med en videohälsning från Diakonias sam-
arbetsorganisationer blev vi påminde om vik-
ten att engagera sig i demokrati och mänskliga 
rättigheter. Programmet avslutades med ming-
elfika då Fairtradegruppen serverade Enqvists 
fairtradebanankaka, te och kaffe.

Läs mer om kampanjen på:
https://www.diakonia.se/Engagera/Kampan-
jer-och-aktiviteter/mod-och-motstand/

Daniel Fröding Reyes

Från vänster: Pål Jonson, Eva Lena Gustavsson, Kjell-Arne Ottosson, Håkan Svenneling och Stina 
Bergström och Esther Flores Sedman (på bilden saknas Petter Jakobsson) Foto: Daniel Fröding Reyes

https://www.diakonia.se/Engagera/Kampanjer-och-aktiviteter/mod-och-motstand/
https://www.diakonia.se/Engagera/Kampanjer-och-aktiviteter/mod-och-motstand/
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Sommarlov och höstmarknad
Sommaren närmar sig och vi börjar planera för 
semester, sommarlov eller en resa någonstans.
Kanske du stannar hemma för att det är den 
bästa vilan för själen. Det viktigaste är i alla fall 
att ge kroppen den vila och frid man behöver.

equmenia Karlstad tar också sommarlov, 
med att åka på läger för scouter, tonåringar och 
kristendomsskola.

Men till hösten planerar vi som vanligt att 
ha en höstmarknad där du kan få hjälpa till el-
ler bidra med något. Saft, sylt , bröd, kakor el-
ler något annat som du är duktig på att skapa. 
Med den här påminnelsen om höstmarknaden 
så hoppas Vi i equmenia att alla ska få en skön 
sommar.

Hans Arkbro

Friluftskonfirmation
Tingvallakyrkans församling, Equmenia i 
Karlstad och Lövnäs kyrkan på Hammarö bju-
der in dig som till hösten börjar årskurs 8 att 
delta i konfirmationsläsning med friluftslivs-
inriktning. Kanske är du eller har varit scout, 
eller kanske gillar du helt enkelt att vara ute.

Vi träffas några lördagar och några efter-
middagar, någon hajk och läger. Vi försöker 
hitta tider som passar så bra som möjligt. Vi 
deltar även i några gudstjänster.  Vi eldar, 
vandrar, är ute så mycket som möjligt, och pra-
tar om tro, tvivel, fred, miljö, kärlek.
Läsningen börjar med en träff för konfirman-
der och föräldrar onsdag 5/9 kl. 18:00 i Ting-
vallakyrkan.

Vill du veta mer? Kontakta pastor Per-Ulrik 
Johansson, 054-22 444 82, diakon Jovita Sosa, 
054-22 444 83.

Anmäl dig senast 31/8 till per-ulrik.jo-
hansson@kyrkanicentrum.se och ange blivan-
de konfirmandens namn, adress, födelsedata, 
hemtelefonnummer och mobilnummer samt 
målsmans namn, mobilnummer och mail-
adress.

Vi tar ut ett självkostnadspris på 1 400 kr. 
Då ingår Bibel, material, hajk och läger, och ett 
fint kort som tas vid läsningens slut. Avgiften 
betalas in på Tingvallakyrkans församlings pg 
37 24 30-9 senast 31 januari 2019. Det går att 
dela upp betalningen på flera tillfällen. Glöm 
inte att skriva med konfirmandens namn vid 
inbetalning!

Välkommen!
Per-Ulrik Johansson

NOTISER

EQUMENIAS HÖSTMARKNAD
17 NOV 2018 KL. 10:00

TINGVALLAKYRKAN I KARLSTAD
VÄLKOMMEN!

mailto:per-ulrik.johansson%40kyrkanicentrum.se?subject=Friluftskonfirmation
mailto:per-ulrik.johansson%40kyrkanicentrum.se?subject=Friluftskonfirmation
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Processionskors invigt i Tingvallakyrkan
Vid konfirmationsgudstjänsten på 
pingstdagen invigdes ett processions-
kors tillverkat av smideskonstnären 
Gustav Thane, Habo. Thane har nume-
ra doktorandtjänst vid Göteborgs uni-
versitets konstnärliga fakultet.
Korset är tänkt att användas vid processioner 
men också kunna bli stående permanent fram-
ma på podiet.

Korset har en estetisk utformning och är 
tillverkat i sex metaller: blankt stål, två leger-
ingar, varav den ena är bränd, den andra ådrad, 
nitarna är i koppar, lödningarna i silver, och 
ringarna belagda med bladguld. Denna estetis-
ka sida ligger till grund för den innehållsligt 
symboliska.

Korset är innehållsligt utformat symboliskt 
ur två tidsperspektiv, först ur ett historiskt så-
dant med Jesu död och uppståndelse, därefter 
ur ett nutida kyrkoperspektiv. En symbol är 
ett konkret tecken, som visar på ett frånvaran-
de element, som aktualiseras genom symbo-
len. Det enkla korset hänvisar historiskt till 
Jesu ställföreträdande försoningsdöd, det med 
förgyllda ringar till Jesu uppväckelse genom 
Guds handlande. Det tomrum som uppstår, 

då korsarmarna icke förbinds med varann 
är symbol för den Gud, som ingen någonsin 
sett (1Joh 4:12). Den utformning som korset 
här fått binder samman långfredagens ångest, 
smärta och död med påskdagens uppståndelse-
budskap med dess glädje över livets återkomst.

Ur kyrkoperspektivet kan vi först notera, 
att ingen av oss heller har sett den handlande 
Gud, som har visat sig i traditionen om Jesus 
Kristus och i hans kyrka genom alla tider. Det 
konkreta beviset på Jesu uppväckelse är i san-
ning hans kyrka. Denna kyrka består av olika 
människor precis som korset består av olika 
metaller och delar. De förgyllda genombrutna 
ringarna står symboliskt för den ofullkomliga 
sammanhållningen i den världsvida kyrkan lik-
som i de lokala kyrkorna och församlingarna 
och därtill för den sköna men söndrade värld 
vi lever i. Ju närmare centrum (dvs. den osyn-
lige Guden) dess större enhet i Fadern, Herren 
Jesus Kristus genom den Heliga Andes med-
verkan.

I likhet med all konst är också detta konst-
verk öppet för personliga tolkningar, vilket 
Gustav Thane betonade vid det samtal vi för-
de, när Berit och jag hämtade korset för ett par 
veckor sedan.

David Hellholm

NOTISER

9Från vänster: David Hellholm 
och Gustav Thane Foto: Berit Hellholm Foto: David Hellholm
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Barnens stund
Barnens stund är barnens gudstjänst och träf-
fas under gudstjänsttid på söndagar. Under vå-
ren har vi deltagit i equmenias tävling BYGG 
BIBELN – VINN LEGO!

Texten för söndagen var Joh  21:1–14, Den 
uppståndne och lärjungarna vid Tiberiassjön. 
Berättelsen när Jesus ber lärjungarna att läg-

ga ut näten igen på högra sida om båten efter 
en hel natts fiske och då de först inte kände 
igen honom. Jesus sitter på stranden runt en 
eld och bjuder lärjungarna på grillad fisk och 
varmt bröd.

Här ser ni samtliga byggen och ett av dem 
deltar nu i tävlingen. På bilden finns också de-
lar av vecko- och omsorgsgruppen för denna 
vecka.

Ing-Marie Arkbro

Scouterna avslutar den mytomspunna Stubbjakten en fin vårkväll vid Göteborgsudden. Patrull Örnen vann stubben.

Samtliga bidrag visades för alla i 
församlingssalen.

10

Foto: Ing-Marie Arkbro

Foto: Ing-Marie Arkbro

Foto: David Hult

Foto: Ing-Marie Arkbro
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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

Scoutläger 2018
Årets scoutläger heter ”Hög tid för Ladtjärn” 
och går av stapeln 16–20 juni på Ladtjärnstorp. 
Eftersom Ladtjärnstorp fyller 50 år kommer 
högtider att vara temat på lägret och scouterna 
kommer kunna uppleva flera av årets högtider 
under lägerveckan.

Uppskattningsvis 500 scouter från hela 
Värmland kommer att delta, varav ca 25 scout-
er och ledare från vår scoutkår.

David Hult

Familjescout
Vi brukar träffas tre-fyra lördagar kl.10:00–
13:00. Vi är ute i skogen, vandrar och upp-
täcker nya platser. Och så grillar vi korv, kokar 
varm choklad och kaffe/te. Ibland gör vi varm 
fruktsallad, eller bakar bröd över öppen eld 
t.ex.

En familj kan se olika ut. Det viktiga är att 
vi är små och stora tillsammans. 

Vill du veta mer, eller anmäla dig? Skicka 
ett mail till per-ulrik.johansson@kyrkanicen-
trum.se eller ring 054-22 444 82. 

Inför höstterminen inbjuder vi en vuxen 
från varje familj/sammanhang till en kväll i 
Tingvallakyrkan då vi äter wienerbröd, drick-
er te/kaffe och pratar om vad vi vill göra på 
Familjescout i höst. Torsdag 23/8 kl.19:00–
20:00 är du välkommen. Skicka gärna ett mail 
och skriv att du kommer så vet vi hur mycket 

wienerbröd vi ska ordna.
Per-Ulrik Johansson

Scouting för hela familjen! 
Vi är ute, eldar, lagar mat, 
leker och lär.

Familjescout

mailto:per-ulrik.johansson%40kyrkanicentrum.se?subject=Familjescout
mailto:per-ulrik.johansson%40kyrkanicentrum.se?subject=Familjescout
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Juni
16 lördag
18:00 Sommargospel med Gospel 
Groove Company.

17 söndag
17:00 Sommarcafé.

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. 
Jovita Sosa. Musik av Svensson x 2 
+ Hagström.

20 onsdag
14:00 Öppen kyrka.

24 söndag
17:00 Sommarcafé.

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. 
”Jorden vi ärvde” Gudstjänst med 
vandringsinslag. Anneli Sandberg.

27 onsdag
14:00 Öppen kyrka.

Juli
1 söndag
16:00 Sommarcafé

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST med 
nattvard i Lövnäskyrkan. An-
na-Greta O. Berggren. Musik av 
Kjell Håkansson och Anita Magnus-
son. Kyrkfika efteråt.

4 onsdag
14:00 Öppen kyrka.

8 söndag
17:00 Sommarcafé.

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. 
Gunlög Ehne, musik av Karin 
Wahlen.

11 onsdag
14:00 Öppen kyrka.

15 söndag
17:00 Sommarcafé.

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST i 
Lövnäskyrkan. Gunlög Ehne.

18 onsdag
14:00 Öppen kyrka.

22 söndag
17:00 Sommarcafé

18:00 MUSIKGUDSTJÄNST,  ”Se 
med nya ögon” Anneli Sandberg, 
musik av Henrik Aronsson och Nils 
Erik Hagström.

25 onsdag
14:00 Öppen kyrka.

29 söndag
16:00 Sommarcafé.

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST i 
Lövnäskyrkan. Curt Sandström.

Augusti
1 onsdag
14:00 Öppen kyrka.

5 söndag
17:00 Sommarcafé.

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST.  
”Vinträdet och grenarna”, Per-Ul-
rik Johansson. Musik av Gustav och 
Malin Stenseke Arup.

8 onsdag
14:00 Öppen kyrka.

12 söndag
17:00 Sommarcafé.

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. ”Tro 
och liv”, Per-Ulrik Johansson, mu-
sik av Sophia och Joel Holmqvist.

15 onsdag
14:00 Öppen kyrka.

18 lördag
10:00 Mini-blås prova på i Caféet.

19 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Frihet”, 
Anneli Sandberg. Kyrkfika.

23 torsdag
14:00 RPG:s gemenskapsdag på 
Hjämaregården. Anmälan sensast 
19/8.

19:00 Familjescoutträff – vi äter 
wienerbröd och pratar om höstens 
träffar. Se s. 11.

26 söndag
11:00 GUDSTJÄNST, ”Vem är min 
medmänniska?”, Per-Ulrik Johans-
son. Kyrkfika.

September
2 söndag
11:00 SAMLINGSGUDSTJÄNST med 
nattvard. ”Ett enda bröd, en enda 
mänsklighet”, Anneli Sandberg, 
Per-Ulrik Johansson, Tingvallakyr-
kans musikkår. Kyrkfika.

12:45 FÖRSAMLINGSMÖTE.

4 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Erik 
Hagström: Den in och utvända 
klarinetten.

9 söndag
11:00 GUDSTJÄNST, ”Gör dig inga 
bekymmer?!”. Per-Ulrik Johansson. 
Kyrkfika.

18:00 En timme om Apostlagär-
ningarna. David Hellholm. Se s. 3.

11 tisdag
14:00 RPG-träff i Tingvallakyr-
kan: Curt Sandström: ”En idé blir 
till verklighet”, om Vägsjöförs 
Herrgård. Sång Curt Sandström.

16 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Höstens 
Påskdag?!”. Per-Ulrik Johansson. 
Kyrkfika.

KALENDER

https://www.google.se/maps/place/Lövnäskyrkan/@59.3361982,13.5265919,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465cb1c2df3c7a11:0xbfbe7e107b2bf887!8m2!3d59.3361955!4d13.5287806
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18 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Elisabeth 
Härenstam: Tanketurer till Gud.

23 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”... ty där din 
skatt är...” Anneli Sandberg, Simon 
Halvarsson, Marimba. Kyrkfika.

26 onsdag
18:30–20:00 Bibelsamtal om 
Apostlagärningarna. Se s. 3.

28 fredag
10:30–12:00 Bibelsamtal om 
Apostlagärningarna. Se s. 3.

30 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. Per-Ulrik 
Johansson, Värmlands Blåsarsymfo-
niker. Kyrkfika.

Oktober
2 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Ulf Eriksson 
kommer på besök.

7 söndag
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. 
”Missmodets motkraft”, Anneli 
Sandberg. Gospel Groove Company. 
Kyrkfika.

9 tisdag
14:00 RPG-träff i Pingstkyrkan. 
Dr. Daniel Fröding Reyes: ”Pigg 
och glad på äldre dar”.

14 söndag
11:00 GUDSTJÄNST med alla åldrar 
Per-Ulrik Johansson. equmenia-
styrelsen, offerdag för equmenia 
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
Mixturen 09:30
(jämna veckor)
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
14 v 22 28 maj–3 jun
1 v 23 4–10 jun
2 v 24 11–17 jun
3 v 25 18–24 jun
4 v 26 25 jun–1 jul

GR V DATUM
5 v 27 2–8 jul
6 v 28 9–15 jul
7 v 29 16–22 jul
8 v 30 23–29 jul
9 v 31 30 jul–5 aug

GR V DATUM
10 v 32 6–12 aug
11 v 33 13–19 aug
12+13 v 34 20–26 aug
14 v 35 27 aug–2 sep
1 v 36 3–9 sep

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

Öppna förskolan 
har stängt under sommaren. Vi öppnar igen 20 augusti. Ba-
byrytmiken börjar den 5 september.
Önskar alla barn och föräldrar en skön sommar!

Elvy Axelsson

Personalens sommarledighet
Personal Vecka

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Anneli Sandberg

Per-Ulrik Johansson

Jovita Sosa

Sara Enqvist

Nils Erik Hagström

Cristina Hellholm
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Församlingsboken
Till vila
Anny Hellsten född den 25 juni 1918, död den 
13 april 2018. Begravningen ägde rum de 9 
maj 2018 i Korsets kapell. Officiant var Ro-
land Hellsten.

Dop
Jakob Romhed, döptes på personlig bekännelse 
i Tingvallakyrkan den 28 april 2018. Officiant 
var Anneli Sandberg.

Ny medlem
Jakob Romhed, Fågelsångsvägen 15, 652 30 
Karlstad. Tel. 054-15 60 18. Omsorgsgrupp 5.

Ändringar i matrikeln
Ragnhild Westerberg, Stagnellsgatan 19, lgh 1402, 
652 23 Karlstad. Mobil 076-813 61 86. ragn-
hild.westerberg@live.com. Omsorgsgrupp 14.
Erik Johansson, Hantverkaregatan 7, lgh 1203, 
654 60 Karlstad.
David Nebangeh, Alfred Nobels allé 39 C, lgh 
1204, 141 52 Huddinge. 
Agneta Färninger, agneta.farninger@karlstad.se.

Inger Olsson

Personuppgifter och församlingen
Den 25 maj trädde en ny lagstiftning i kraft 
som rör behandling av personuppgifter. Den 
går under namnet GDPR, General Data Pro-
tection Regulation. Generellt sett innebär den 
att skyddet för enskilda personer blir högre och 
det ska bli lättare att ta reda på vad ens person-
uppgifter används till. Dit räknas också bilder 
och filmer. Ingen ska behöva förekomma på 
t.ex. en bild i Mötesplatsen, på hemsidan el-
ler i sociala medier utan att ha blivit tillfrågad. 
Församlingen får inte heller samla in eller spara 
data som inte har relevans för vår verksamhet. 
Mejl som innehåller personuppgifter måste 
raderas. Lagen talar också om särskilt känsliga 
uppgifter. Dit räknas t.ex. uppgifter om aller-
gier i lägeranmälningar.

Detta är exempel på förändringar i och 
med den nya lagstiftningen. Riktigt vad allting 
innebär är inte klart än, eftersom lagen är ny.

I Tingvallakyrkans församling pågår ett 
arbete för att skapa nya rutiner för hantering 
av personuppgifter och bildpublicering, samt 
information hur vi hanterar det, i linje med 
GDPR. Ansvariga för detta är Anneli Sand-
berg och Inger Olsson. Vi arbetar tillsammans 
med equmenia Karlstad. På Equmeniakyrkans 
hemsida finns mer information: http://equme-
niakyrkan.se/gdpr-dataskyddsforordningen/

Om du har frågor och funderingar med an-
ledning av detta kontakta gärna församlingsfö-
reståndare Anneli Sandberg, kontaktuppgifter 
se längst bak i tidningen.

Anneli Sandberg

INFORMATION

GPDR

DataintrångPersonuppgiftsombud Efterlevnad

25 maj 2018
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller hela EU

Personlig data
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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
Sara Enqvist
054-22 444 84
sara@kyrkanicentrum.se

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

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

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

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
Efter fyra månader gångna av 2018 kan 
vi med glädje konstatera att offergåvor-
na ligger 4  700 kr över vår ambitiösa 
budget.

Som vanligt inför sommaren är kas-
sörens hälsning att ni inte skall glömma 
att vår församling har behov av inkom-
ster också sommarmånaderna, och har 
ni inte möjlighet att besöka gudstjäns-
terna lika ofta som annars så finns för-

samlingens plusgiro 37 24 30-9, bankgiro 985-1833 eller swish-numnmer 123 115 80 21 alltid 
till hands.

Björn Olsson, församlingens kassör

INFORMATION

Insamlingar till församlingen 2018, ackumulerat

0,00 kr

300 000,00 kr

600 000,00 kr

900 000,00 kr

1 200 000,00 kr

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec

Budget
Utfall
Diff

#1
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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 sept
Nästa nummer av Mötesplatsen  
kommer ut i oktober.

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.

Alla identifierbara personer i denna tidskrift 
har gett sitt medgivande att vara med i den.

Gospelkör - varför?
Vi satt och drömde – jag och en god vän – efter 
en gudstjänst. Funderade över vad vi längtade 
efter och vad vi kunde bidra med i församling-
en. Sedan jag var ung har kör varit en passion 
hos mig – framför allt gospel. Just gospelmusi-
ken är något speciellt för mig.
 Vi konstaterade att församlingen skulle 
kunna behöva en gospelkör. För att människor 
som annars inte kommer till kyrkan skulle 
kunna lockas dit. Och så blev det också. Det 
som Gud rustar oss för ska vi sätta i funktion.
 De två första åren var vi få men vi höll igång. 
För att en kör som den här är först och främst 
till för att bygga relationer. På körövningarna 
bygger vi församling så jag vet att det är bara 
att ha is i magen för det tar tid. Om Gud vill 
det då händer det!
 Sen sa det boom, wow, pang! Det gick det 
ur nån typ av propp! Nya människor kom var-

je vecka och många var med många gånger. 
Plötsligt var vi en stor kör! 
 Sedan starten har vissa varit där varje vecka 
– andra har kommit och gått. Kören blivit en 
viktig del av livet. När jag flyttade från Karlstad 
var vi 40–50 på körövningarna och 80 som 
hade en relation till kören. Helt fantastiskt!
 När jag och min man flyttade till Väners-
borg kändes det självklart att starta en Gospel 
Groove Company-kör där vilket vi gjorde näs-
tan direkt. Av precis samma anledningar som i 
Karlstad. På samma grunder och samma gos-
pelmusik. Där är vi nu runt 50 körsångare som 
snart sjungit i fem välljudande år! Om jag ska 
vara ärlig önskar jag att det fanns GGC-körer 
över hela landet. Det är min dröm!

Kristina Andréen, körledare för Gospel Groove 
Company Vänersborg

I samarbete med

SISTA ORDET

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

