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Det var en midsommarhelg på 70-talet. Pappa 
hade jour, så vi fick fira nära hans jobb. Han hit-
tade ett ställe åt oss vid Tidan. Jättestora pilar 
med grova stammar lutade sig ut över vattnet.

De nedhängande grenarna bildade en lummig, grön sal. Att 
klättra ut på stammarna gick lätt. Man kunde hoppa i vatt-
net därifrån, om man vågade. Utanför lövverkets draperi 
forsade vattnet, där var det farligt på riktigt.

Lite högre upp låg en järnåldersgrav. På kullen blomma-
de åkervädd, prästkrage, käringtand, liten blåklocka och ly-
sande cerise backnejlika. Nedanför, i skuggan av björkarna 
växte stor blåklocka. Det var det vackraste jag sett.

Vi badade i poolen under pilens hängande grenar. Vi 
fikade bland blommorna. Det var som en saga, som para-
diset.

Året därpå var pilarna borta. Nedsågade. Salen, klät-
tergrenarna, badplatsen, lummigheten fanns inte mer. Allt 
var förstört. Pappa skrev en insändare. ”Hur kan man göra 
så uti naturen?” skrev han att jag, 7-åringen, hade sagt. Jag 
tyckte att jag var lite felciterad, men höll annars med. Sor-
gen födde en insikt hos mig: natur och miljö behöver skyd-
das.

Jag vet fortfarande inte varför de flerhundraåriga pilarna 
sågades ner. Idag är platsen en snårig, ogästvänlig sank-
mark. Och på järnåldersgraven idag växer bara brännässlor 
och gräs, gynnade av kvävenedfall och övergödning.

Människan har under årtusenden kämpat mot naturens 
krafter. Mot översvämning, skadegörare, sjukdomar, hung-
ersnöd. I bibeln kan vi läsa om svältperioder: när Josefs 
bröder reste till Egypten för att skaffa säd, när Noomi och 
hennes make lämnade Israel och flyttade till Edom.

Men nu sägs vi ha gått in i en ny geologisk tidsålder där 
människan totalt sett har ett sådant övertag och sätter så 
djupa spår i naturen att det blir geologi av det. Ingen enda 
fläck på jorden är helt opåverkad av människan. Långliva-
de kemiska ämnen har spridits genom ekosystemen, med 
havsströmmar och vindar. Klimatförändringarna undgår 
inget och ingen. Tack vare vårt moderna samhälle slipper 
vi hungersnöd efter torkan i somras. Men om det blir fler 
torrsomrar?

I bibelns allra första början, när Gud just skapat männ-
iskan, får vi uppdraget att föröka oss och uppfylla jorden, 
och att ta hand om jorden och djuren. Det första har vi 
lyckats väldigt bra med. Men det andra?

Vi behöver andra värderingar än de som styr nu, inte 
minst politiska beslut på nationell och global nivå. Vi mås-
te lära oss ett mer hållbart sätt att leva, annars blir vår pla-
net en ogästvänlig plats att leva på. Så svårt och så enkelt är 
det. Klimatfastan som det står mer om i denna Mötesplats 
är en möjlighet att lära om och lära nytt.

Anneli Sandberg 
Församlingsföreståndare

                             FÖRESTÅNDARTANKAR:

Så svårt och så enkelt är det

Fika, soppa, våffla, toast och paj på Café T i vår
Vi fortsätter under våren med den nya meny som vi börja-
de med under hösten. Vi ändrar dock till paj på onsdagar. 
Det innebär alltså: tisdagar – våfflor med matig röra och 
naturligtvis grädde och sylt, onsdagar – paj, torsdagar – 
soppa och våfflor, fredagar – den alltmer populära toasten. 
Varje dag, tisdag till fredag, finns det också en mjuk kaka 
om man bara vill dricka en kopp kaffe. Under semmeltiden 
vankas det semlor på tisdagarna. Öppet tiden är som van-
ligt kl. 10:30–13:30. På måndagar är inte caféet öppet, men 
det kommer att finnas en “måndagsvärd” som hjälper till att 
hålla kyrkan öppen och kan bjuda på en kopp kaffe. 

Cafégruppen genom Per-Ulrik Johansson
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Nytt format på  
Mötesplatsen
Vid årsskiftet införde posten nya reg-
ler för utskick av tidningar som Mö-
tesplatsen. Därför har vi bytt format. 
Innehållet är däremot detsamma. 
Detta nummer har fokus på klimat-
fastan som församlingen snart ska ha. 

Världsböndagen
Fredagen den 1/3 kl. 19:00 inbju-
der Karlstads ekumeniska råd till en 
gudstjänst på världsböndagen. Den 
hålls i Frälsningsarméns lokaler på 
Rudsvägen 26.

I år är temat “Välkomna, allt är 
färdigt” och det är kvinnor från Slo-
venien som sammanställt gudstjänst-
materialet.

Per-Ulrik Johansson

Vi fortsätter att läsa 
Apostlagärningarna..
…onsdagkvällar kl. 18:00–19:30 (20/2, 
20/3, 10/4) och fredagförmiddagar 
kl. 10:30–12:00 (22/2, 22/3, 12/4). 
Vi har kommit till det 8:e kapitlet, 
men du är välkommen att vara med 
även om du inte varit med tidigare 
eller om du bara kan vara med någon 
gång.

Dessutom blir det en fortsättning 
på professor David Hellholms före-
drag om Apostlagärningarna söndag 

7/4 kl. 18:00. Rubriken är En timme 
om Apostlagärningarna del 2.

Per-Ulrik Johansson

Markusmässan  
– favorit i repris
Minns ni evangelisten Markus? Han 
som vill berätta om Jesus och männ-
iskorna runt honom, barnen, undren, 
liknelserna... Vi är många som tyckte 
om Markusmässan, som togs fram 
i samband med Markusåret i Equ-
meniakyrkan 2017–2018. En natt-
vardsgudstjänst med alla åldrar där 
vi får träffa Markusdockan, fiskarna 
och bröden och själva får dela vin och 
bröd.

Den 7 april gör vi den en gång till! 
Dagen innan, 6 april, är du – oavsett 
ålder – mycket välkommen att haka 
på i Markuskören. Vi övar sångerna 
i Markusmässan kl 10:00–12:00, och 
samlas på söndagmorgonen 09:30 
för ytterligare en genomsjungning. 

Samma gudstjänst hälsar vi också nya 
medlemmar välkomna.

Anneli Sandberg och Nils Erik Hagström

Att vara förälder
Två föreläsningar återstår i serien 
“Att vara förälder”. Onsdag 30/1 ta-
lar sjukhuspastor Anders Persson om 
“Barn och livsfrågor”. Onsdag 6/3 
kommer Eva Nahnfeldt. Hon är leg. 
psykolog, specialist inom barn och 
ungdomspsykiatri och arbetar vid 
mottagningen för föräldra och barn-
hälsovård. Hennes rubrik är “Så fung-
erar barn”.

Tiden är 19:00–20:30 båda kväl-
larna och vi bjuder på fika.

Man behöver inte vara förälder 
för att vara med. Det är öppet för 
alla – du som jobbar med barn, led-
are i equmenia, mor och farföräldrar. 
Välkomna med!

Per-Ulrik Johansson

Världsböndagen 1 mars 2019
Slovenien: ”Välkomna, allt är färdigt”

NOTISER

Musikkåren firar 70 år
Den 20 oktober 1949 fattades beslut 
i församlingsstyrelsen om att bevilja 
anslag till ”inköp av mässingsinstru-
ment” till den blåsargrupp ”för poj-
kar,” som dåvarande ungdomspastor 
Gösta Hedberg (sedemera missions-
föreståndare i Svenska Missionsför-
bundet) föreslagit. Så framåtsyftande! 
Man räknade med ett årligt bidrag 
från Landstinget om 25 kr per år. Tio 
spelande gossar startade och denna 
grupp, numera Tingvallakyrkans mu-
sikkår, lever vidare och firar 70 år un-
der 2019.

Jubileumsarrangemang x 2
Vårt jubileumsfirande kommer främst 
att märkas genom två jubileumsar-
rangemang. Det första går av stapel 
den 11 maj 2019, då vi uppmärksam-
mar tidigare dirigenter, som inbjuds 
dirigera något favoritstycke, och f.d. 
musikanter och solister. Till exempel 
kommer Karl-Martin Almqvist och 
Hans Backenroth att medverka och 
två specialskrivna verk för oss och 
jubileet framförs. Det andra arrange-

manget kommer att inträffa kring det 
ursprungliga beslutsdatumet den 20 
oktober. Jubileumsåret förgylls också 
av att det nu finns en grupp för dagle-
diga (Mixturen) och icke minst, en ny 
ung blåsargrupp i vår kyrka, som vi ska 
värna om och låta växa.

Stöd med ett bidrag
Var gärna med och gläds med oss detta 
år och sprid till alla ni känner som har 
spelat i kåren att vi jubilerar och att 
de är välkomna att spela med! Lands-
tingsbidraget har bytts mot visst kom-
munalt bidrag men ändå är det förenat 
med stora kostnader att driva musika-
lisk verksamhet. Just nu behöver vi 
särskilt investera i nya och mer hållba-
ra notställ. Så stöd oss gärna med kon-
sertbesök och/eller en jubileumsgåva 
till notställ eller till Torbjörn Widells 
musikfond, pg 32 98 07-2 (ange ända-
mål)!

Elisabeth Wennö
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KLIMATFASTAN

Klimatfasta – ett sätt att lära
Equmeniakyrkan går in i klimatfasta i år. Vår församling har beslutat att delta. Klimatfastan börjar 
på askonsdagen, den 6 mars och pågår till påskafton den 20 april, 40 vardagar och 6 söndagar.

Varför klimatfasta?
Ett mycket enkelt svar är att vi och vår planet behöver det. 
Naturligtvis behövs mycket mer än så för att rädda jorden 
från att bli en ogästvänlig plats att leva på. Men fasteti-
den kan vara en början, en läroperiod, en riktningsgivare. 
Och fastan lämpar sig väldigt bra för en sådan övning, inte 
minst för oss i Tingvallakyrkan som har ”rum för förso-
ning” som ett av ledorden i vår värdegrund. För fasta be-
tyder” att avstå”. I Filipperbrevet 2:6–7 kan vi läsa att Jesus 
avstod från sin jämlikhet med Gud för att anta en tjänares 
gestalt. Genom ordet ”avstå” kopplas fastan ihop med kor-
set och försoningens under. Ytterst sett handlar det om att 
avstå för att ge plats för, rum för, kärleken, kärleken till 
människan, till livet. I kristen tro kallar vi den platsen eller 
rummet för ”frälsning” eller ”Guds rike”. Vi tror att detta 
gäller hela skapelsen. Av nödvändighet, för människan är 
beroende av livets väv på hela vår planet.

Hur gör vi det i vår församling?
Vi tjuvstartar med hållbarhetsfrukostarna den 9 februari. 
Vi uppmärksammar också klimatfastan i gudstjänster och 
andakter. Men väldigt mycket ligger på ett praktiskt plan. 
Att servera mindre kött/fisk och mer vegetabilier är en ut-
maning för caféet. Att återbruka mer och sortera soporna 
skriver vår vaktmästare Sara mer om i en särskild artikel. 
Under klimatfastan har vi vårt årsmöte. Motioner ska vara 

inne tre veckor innan – kanske har du ett klimatsmart för-
slag för just vår församling?

En övning i tillit
Vi har många vanor, både som enskilda och som försam-
ling. När vi fastar avstår vi från vissa vanor. Det kan kän-
nas obekvämt. Men när vi släpper taget om vanor prövar 
vi hur livet blir utan dem. På så sätt blir fastan en övning i 
tillit. Kan det gå bra även om jag inte gör som jag brukar? 
Kan det vara så att jag upptäcker något nytt, något värde-
fullt genom att avstå? Kan det vara så att jag får övar inte 
bara nya praktiska vanor, utan också en ny tillit till Gud?

Du kan själv göra stor skillnad
Så är också vi som enskilda välkomna in i klimatfastan. 
Svensken släpper i medeltal ut 11 ton CO2/år (källa: Na-
turvårdsverket). En globalt hållbar nivå beräknas ligga på 
1–2 ton. Många har bestämt sig för att dra ner på flygan-
det, på sin köttkonsumtion och för att cykla mer. På kli-
matkontot.se utvecklat av Svenska Miljöinstitutet kan du 
själv beräkna dina utsläpp och få idéer om vad du kan göra 
i din vardag. Ett liknande verktyg är klimatkalkylatorn.se 
(WWF). Mer att läsa finns på Equmeniakyrkans hemsida 
– och vår egen.
Välkommen in i klimatfastan!

Anneli Sandberg

Resorna
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Miljö-och hustomten propagerar:

Ropen skalla – sopsortering åt alla
I min tjänst i Tingvallakyrkan ingår att organisera och 
hantera tömningen av sopor. Brännbart avfall är det dy-
raste avfall vi kan lämna ifrån kyrkan, förutom att det är 
mest miljö-vidrigt. Så långt det är möjligt vill man ju hell-
re återvinna än bränna sopor. Därför finns det kärl på alla 
våningar i kyrkan för sortering av de vanligaste återvin-
ningsfraktionerna. Det är tyvärr inte bekvämt att sortera 
sopor, utan man måste ta några extra steg ibland. Det är 
ett simpelt system vi har i kyrkan, det kan utvecklas och 
bli bättre, snyggare och tydligare, men det är heller inte så 
svårt. Tänk så här: 
1. Det är bara FÖRPACKNINGAR som återvinns. 

Förpackningar är emballage som något har förvarats i, 
t.ex plastfolie, aluminiumfolie, glasburk, mjölktetror. 
Således går t.ex pennor, post-it, kuvert, porslinsmug-
gar, elkablar inte i där. Det brännbara avfallet är alla 
omärkta soptunnor som har vita plastpåsar.

2. Matavfall, går i tunnor med gröna påsar, motsvarar 
det du slänger i papperspåse hemma.

3. Uppsamlingsplats för förpackningar finns oftast i kök 
eller städskrubb och där finns också anvisningar för 
var och vad som källsorteras.

4. I kyrkan källsorterar vi i 8 fraktioner: brännbart, ma-
tavfall, plast, papper, papp, wellpapp, metall och glas.

Stearinljus
Stearinljus är vackert och … dyrt. När ljusen brunnit ned 
i vår kyrka, samlar vi stumparna och sänder dem på åter-
vinning. Johan på Ölmeljus gör nya vackra kreationer 
som bl.a säljs på Nordiska Museet i Stockholm. Det var 
Inger Andersson som tog initiativet att forsla hinkar med 
ljusstumpar till Ölme och det känns fint att fortsätta så. 
MEN vi behöver inte skänka ljus bara nedbrunna till hälf-
ten. Det finns mycket inköpta stearinljus av olika färg. An-
vänd gärna slut på gamla produkter innan vi köper nytt.

Förbrukningsmaterial
Överlag används en hel del kontors- och pysselmaterial 
i kyrkan. Detsamma gäller där som med stearinljus. An-
vänd gärna slut på gamla produkter innan vi köper nytt. 
Har du frågor och funderingar, tveka inte att höra av dig!

Sara Enquist, vaktmästare och kanslist

Equmeniakyrkans klimatfasta  
fokuserar på tre områden
• Resorna. All personal avstår från färdmedel som 

använder fossila bränslen som flyg, bil och båt. 
Vissa undantag kan dock vara nödvändiga.

• Maten. Under fastan väljer vi klimatvänlig kost 
med inriktning på närproducerat, kravmärkt, Fair-
trade och vegetariskt.

• Återbruk. Vi uppmärksammar vår konsumtions 
miljöbelastning och uppmuntrar till inköp på se-
cond hand, återvinning och delande.

Resorna
Maten

Återbruket
KLIMATFASTAN
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KLIMATFASTAN

6 Ha ett köpstopp på en månad eller två.

7 Våga lukta och smaka innan du slänger mat som blivit 
lite för gammal i kylskåpet.

8 Gör en vegetarisk plan - hur många av dina favorit- 
rätter är/kan göras vegetariska?

9 Organisera din sopsortering

10 Bra väder? Torka tvätten ute. Det går även på vintern.

11 Sluta shoppa för skojs skull. Tänkt långsiktigt och välj 
medvetet.

12 Träna på att vara förnöjsam! Mer och bättre är inte 
alltid det som behöver eftersträvas.

13 Gör vegobolognese istället för köttfärssås och  
spagetti. Byt ut köttfärs mot svarta linser eller  
vegetarisk färs.

14 Lär dig mer om en miljöorganisation.

15 Undersök om du av vana låter saker sitta i i vägg- 
uttaget eller stå på standby.

16 Tvätta fulla maskiner – både tvättmaskin och disk- 
maskin.

17 Byt ut städprodukter mot klimatsmartare alternativ. 
Det finns många att välja på.

18 Rensa ut gammal elektronik och lämna till återvinning-
en. Många farliga ämnen kan tas om hand.

19 Återbruka! Använd en grej för att göra en annan. 
Väska av byxor. Påse av kuvert.

20 Laga ett plagg du tänkt kasta.

21 Ta reda på vilken miljöpåverkan dina badrums- 
produkter har. Det finns miljövänliga alternativ!

22 Behöver du tvätta alla kläder? En del kanske räcker att 
man vädrar. Sparar både kläderna och miljön.

23 Träna på att använda rester på nya sätt!

24 Ta cykeln, gå eller åk kollektivt. istället för att ta bilen.

25 Fundera över hur du kan minska förbrukningsartiklar i 
plast som sugrör, tops och annat.

26 Rensa hemma. Har du saker som kan få en andra 
chans hos någon annan?

27 Låt inte vattnet rinna när du till exempel borstar 
tänderna eller skalar potatis.

28 Var modig och använd ett plagg trots att det har en 
skavank. En fläck eller ett hål gör inget.

29 Sjung kylskåpsresternas lov, gör en gratäng av det 
eller ugnsrosta ett gäng ledsna rotfrukter.

30 Laga mat på säsongens varor!

31 Tygpåsen är din bästa vän! Fundera hur du använder 
plastpåsar och hur du kan minska dem i antal.

1 Skaffa eller gör tygpåsar att frakta hem frukt och 
grönsaker i.

2 Välj kött med omsorg. Fisk och vilt har exempelvis 
mycket lägre miljöpåverkan.

3 Återupptäck ditt bibliotek!

4 Skär ner på godis och snacks. Tomma kalorier ska ju 
även dom odlas/tillverkas/processas/packas/åter- 
vinnas osv.

5 Sluta använd sköljmedel! Det behövs egentligen inte 
och innehåller farliga ämnen. Ättika gör samma jobb.

6 Skippa läsk och vatten på flaska. Njut av vårt rena 
goda kranvatten!

7 Säg nej tack till reklam och gratistidningar.

8 Behöver du något? Försök hitta det du behöver på 
secondhand.

9 Skrapa disken istället för skölj innan du ställer den i 
diskmaskinen. Det spar vatten och energi.

10 Storkok! Gör mycket av maten när du ändå värmer 
upp plattor och ugn.

11 Köp förnybar energi! Hur arbetar ditt energibolag 
med hållbar energi? Kolla upp!

12 Byt ut en vara du brukar handla till fairtrade.

13 Lär dig om miljöarbete och berätta för andra.  
Världen är full av goda nyheter!

14 Var tacksam över det du har! Så slipper du köpa mer 
i onödan.

15 Läs en tidning på nätet och spara träd.

16 Ge bort en gåva till en organisation istället för  
blommor när du behöver en present.

17 Ta med egen låda när du köper lösvikt. Kolla så det  
är okej först.

18 Ta med en påse till skogen och plocka upp skräp.

19 Stressa mindre! Se till att ditt liv är hållbart även  
för dig själv.

20 Låna nästa gång du behöver en maskin.

M
ar
s

Ap
ril

Fastekalender 2019
Klimat och miljö. Spelar det egentligen någon roll vad jag gör? Självklart! I vår fastekalender får du ett 
förslag på hur du kan göra skillnad för vår miljö varje dag under fastan. Det finns många olika förslag 
och du behöver inte göra alla. Gör de du kan och vill. Huvudsaken är att du funderar på din roll!
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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.

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.

Familjescout – scouting för hela familjen lördagar kl. 
10:00–13:00 en lördag i månaden under terminerna.

7

Scouterna startar för våren
Scout drar igång den 12 februari med skridskoåkning på 
Mariebergsviken. Under våren planeras bland annat en 
repris av fjolårets Stubbjakten där patrullerna får kämpa 
om ett vandringspris. I maj kommer kåren att övernatta 
på Ladtjärnstorp för en kombinerad kårhajk/arbetsdag på 
Ladtjärn. Under sommaren kommer två läger att gå av sta-
peln, dels det klassiska årliga Ladtjärnslägret och dels ett 
nationellt Equmenialäger ”Prisma” som kommer att hållas 
i Mohed, Hälsingland.

Alla ledare är taggade för en ny termin och hoppas att 
våra patruller fortsätter att vara knökfulla med scouter. I 
nuläger har vi tyvärr inte möjlighet att ta in nya scouter i 
åldrarna 8–11 år men för äldre barn finns det plats i våra 
patruller. Var redo!

David Hult

Följ med ut på familjescout
Vi planerar fyra lördagar under våren för alla som vill vara 
med i Familjescout. Vi är ute, grillar korv och kokar chok-
lad och kaffe. Och naturligtvis favoriten marshmallows. 
En del annan mat kan förekomma också. I höstas gjorde vi 
pizza över öppen eld och kokade tallbarrste bland annat. 
Förutom att laga mat paddlade vi kanot, upplevde hösten 
i naturen genom våra sinnen, byggde hinderbana och prö-
vade olika hantverk.

Familjescout är till för hela familjen. En familj kan se 
olika ut. Det viktiga är att få vara tillsammans små och sto-
ra. Vårens träffar blir 2 feb, 2 mars, 13 april och 11 maj.

Om du skickar ett mail till per-ulrik.johansson@ 
kyrkanicentrum.se eller sms:ar/ringer 054-22 444 82 och 
anmäler intresse så får du ett meddelande med informa-
tion en vecka innan varje träff. Välkommen med!

Per-Ulrik Johansson

Barnens stund
Varje söndag under gudstjänsttid, när barnen fått tända 
ljus och be i gudstjänsten, erbjuds Barnens stund, barnens 
egen gudstjänstaktivitet. Här får barnen tillsammans med 
sin ledare leka, lära, lyssna till en berättelse, lära känna var-
andra, pyssla, bygga, kanske sjunga. Ibland är det många 
barn, upp till 15 stycken. Ibland är det färre - men det är 
alltid några barn! Barnens stund är viktig!

Inför kommande termin är det några ledare som har 
förvarnat om att de vill pausa eller sluta. Då behöver vi 
nya ledare. Du har hand om barnens stund ungefär fyra 
gånger per termin. Ledarna träffas och planerar i början 
av terminen, men det är ett väldigt fritt uppdrag som kan 
utformas på många olika sätt. Vill du veta mera? Kontakta 
Anneli Sandberg.

Anneli Sandberg

Öppna förskolan  
och Babyrytmiken
I stilla veckan 15–19 april är Öppna Förskolan och ba-
byrytmiken stängd. Samt på Annandag påsk. Sen öppet 
som vanligt igen.

Elvy Axelsson 

29 Sjung kylskåpsresternas lov, gör en gratäng av det 
eller ugnsrosta ett gäng ledsna rotfrukter.

30 Laga mat på säsongens varor!

31 Tygpåsen är din bästa vän! Fundera hur du använder 
plastpåsar och hur du kan minska dem i antal.

1 Skaffa eller gör tygpåsar att frakta hem frukt och 
grönsaker i.

2 Välj kött med omsorg. Fisk och vilt har exempelvis 
mycket lägre miljöpåverkan.

3 Återupptäck ditt bibliotek!

4 Skär ner på godis och snacks. Tomma kalorier ska ju 
även dom odlas/tillverkas/processas/packas/åter- 
vinnas osv.

5 Sluta använd sköljmedel! Det behövs egentligen inte 
och innehåller farliga ämnen. Ättika gör samma jobb.

6 Skippa läsk och vatten på flaska. Njut av vårt rena 
goda kranvatten!

7 Säg nej tack till reklam och gratistidningar.

8 Behöver du något? Försök hitta det du behöver på 
secondhand.

9 Skrapa disken istället för skölj innan du ställer den i 
diskmaskinen. Det spar vatten och energi.

10 Storkok! Gör mycket av maten när du ändå värmer 
upp plattor och ugn.

11 Köp förnybar energi! Hur arbetar ditt energibolag 
med hållbar energi? Kolla upp!

12 Byt ut en vara du brukar handla till fairtrade.

13 Lär dig om miljöarbete och berätta för andra.  
Världen är full av goda nyheter!

14 Var tacksam över det du har! Så slipper du köpa mer 
i onödan.

15 Läs en tidning på nätet och spara träd.

16 Ge bort en gåva till en organisation istället för  
blommor när du behöver en present.

17 Ta med egen låda när du köper lösvikt. Kolla så det  
är okej först.

18 Ta med en påse till skogen och plocka upp skräp.

19 Stressa mindre! Se till att ditt liv är hållbart även  
för dig själv.

20 Låna nästa gång du behöver en maskin.
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Februari
2 lördag
10:00–13:00 Familjescout

3 söndag
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST 
i folkmusikton med alla åldrar. 
”... så blir han ett barn som 
Maria bär.” Ljuständning för 
barn födda eller adopterade 
2018. Anneli Sandberg, musik 
av Mattias och Nina Perez. 
Kyrkfika

5 tisdag
14:00 Tisdagsträffen. ”Fader 
Dan och andra humor- 
istiska bråddjup” Pastor Anneli 
Sandberg

7 torsdag
18:30 Studiecirkel om släkt-
forskning

8 fredag
10:30 Bok- och Lyssnarcafé

9 lördag
09:00 Hållbarhetsfrukost: FNs 
mål om biologisk mångfald. 
Marie Stenseke, professor och 
Lars Furuholm, mångfaldsbon-
de.

14:00 equmenias årsmöte

10 söndag
11:00 GUDSTJÄNST ”Sådd och 
skörd”. Per-Ulrik Johansson, 
Jovita Sosa. Kyrkfika

12 tisdag
10:30 Spa för själen i kyrksalen

10:30 Promenadgrupp

18:15 Scouterna startar  
terminen i Mariebergsskogen

17 söndag
11:00 GUDSTJÄNST ”Finns det 
nåd för alla?” Sjukhuskyrkans 
pastor och präster, Anneli 
Sandberg. Musik av Johan 
Gund, Nils Erik Hagström och 
Anna Fahlander. Kyrkfika

19 tisdag
14:00 Tisdagsträffen. Karin 
Svedberg lär oss om yoga.

20 onsdag
18:00 Bibelsamtal Apostla- 
gärningarna

21 torsdag
18:30 Studiecirkel om släkt-
forskning

22 fredag
10:30 Bibelsamtal Apostla- 
gärningarna

24 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Ord som 
ger liv”. Per-Ulrik Johansson. 
Musik av Mixturen. Kyrkfika

26 tisdag
10:30 Spa för själen i kyrksalen

10:30 Promenadgrupp

Mars
2 lördag
10:00–13:00 Familjescout

3 söndag
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. 
”Kärlekens väg”. Per-Ulrik 
Johansson. Kyrkfika

5 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Jenny 
Westling. Från ateist till troende

6 onsdag
18:30 ASKONSDAGSANDAKT. 
Start för Klimatfastan!  
Per-Ulrik Johansson. 

19:00 ”Så fungerar barn” 
föreläsning med Eva Nahn-
feldt, leg.psykolog, specialist 
barn och ungdomspsykiatri vid 
Mottagningen för föräldra och 
barnhälsovård.

7 torsdag
18:30 Studiecirkel om släkt-
forskning

8 fredag
10:30 Bok- och Lyssnarcafé

10 söndag
11:00 GUDSTJÄNST ”Prövning-
ens stund”. Anneli Sandberg. 
Bön- och offerdag för pastors- 
och diakonutbildningen. 
Kyrkfika

12 tisdag
10:30 Spa för själen i kyrksalen

10:30 Promenadgrupp

13 onsdag
12:10 Lunchmusik

16 lördag
15:00 Församlingens årsmöte

17 söndag
11:00 ÅRSHÖGTIDSGUDSTJÄNST. 
”Den kämpande tron”. Guds-
tjänst i klimatfastetid. Anneli 
Sandberg, Per-Ulrik  
Johansson, Jovita Sosa. Tingval-
lakyrkans Musikkår. Kyrkfika

19 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Monika 
Ekström Om Rädda Barnen

20 onsdag
18:00 Bibelsamtal Apostla- 
gärningarna

18:15 Äventyrarscout på 
Hammarö

21 torsdag
18:30 Studiecirkel om släkt-
forskning

22 fredag
10:30 Bibelsamtal Apostla- 
gärningarna

24 söndag
11:00 GUDSTJÄNST ”I det lilla 
bor det stora”, Per-Ulrik Johans-
son. Musik av Miniblås och 
Ungdomsbrass. Kyrkfika

26 tisdag
10:30 Spa för själen i kyrksalen

10:30 Promenadgrupp

31 söndag
11:00 GUDSTJÄNST ”Bröd som 
ger liv”, Per-Ulrik Johansson. 
Kyrkfika

CAFÉ T
Öppet tis–fre  10:30–13:30
Alltid rättvisemärkt kaffe och te  
och hembakt gofika.

Tis:  Våffla med matig röra 30 kr
 Våffla m sylt o grädde 20 kr
Ons: Matpaj med sallad 40 kr
Tors: Soppa med smörgås 40 kr
Fre:  Skinktoast med grönt 40 kr

Fina paketpriser varje dag om du  
vill ha både lunch och fika.

MÅNDAG
Öppen förskola 09:30–14:00
Lek, pyssla, sjung och mys för föräldrar 
och barn 0–6 år. Välkommen!

Stick och trivs  18:00
Vi stickar, fikar, pratar och utbyter  
erfarenheter.

Tingvallakyrkans Musikkår  18:30
Spelar du ett blåsinstrument eller  
trummor? Välkommern!

TISDAG
Spa för själen (ojämn vecka) 10:30
En stund i olika typer av stillhet.

Promenadgrupp (ojämn vecka) 10:30
Motion och gemenskap i friska luften.

Matig våffellunch 12:00–13:30

Tisdagsträffen  (jämn vecka) 14:00 
Olika intressanta ämnen varje gång.

Scout  18:15
Equmenias scouter träffas oftast i  
Mariebergsskogen. Från 9 år. Ledare  
är alltid välkomna!

Gospel Groove Company  19:00
Tingvallakyrkans gospelkör där alla röster 
är välkomna. Det är bara att komma och 
sjunga, dansa, klappa och ha roligt!

Varje vecka sjuder av  liv i Tingvallakyrkan
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Omsorgsgruppernas veckor
GR V DATUM
12 5 28/1–3/2

13 6 4–10/2

14 7 11–17/2

1 8       18–24/2

GR V DATUM
2 9          25/2–3/3
3 10       4–10/3
4 11     11–17/3
5 11     11–17/3

GR V DATUM
6 12     18–24/3
7 13    25–31/3
8 14          1–7/4
9 15       8–14/4

GR V DATUM
10 16    15–21/4
11 16    15–21/4
12 17    22–28/4
13 18       29/4–5/5

Varje vecka sjuder av  liv i Tingvallakyrkan
ONSDAG
TIV (Träna Svenska) 09:30 
Lär dig svenska på din nivå.

Babyrytmik 11:15–12:00 
Dansa, sjung och ramsa med ditt barn.

Pajlunch 12:00–13:30

Öppen förskola  12:00–16:00

TIV (Handarbetsgrupp) 13:00
Vi tränar svenska och handarbetar  
tillsammans.

Miniblås 18:00
Nybörjarblåsundervisning för barn från 7 år.

TORSDAG
Mixturen 09:30
(jämna veckor) För seniora blåsmusikanter.

Sopplunch 12:00–13:30

FREDAG
Öppen förskola  09:30–14:00

Toast-lunch 12:00–13:30

Tornado – tonår 19:00
Mysiga kvällar för tonåringar där allt  
möjligt hittas på.

SÖNDAG
Gudstjänst 11:00
Välkommen till sång, musik, predikan och 
bön. Vi avslutar alltid gudstjänsten i för-
samlingssalen där det bjuds på fika.

Under de flesta gudstjänsterna har vi  
Barnens stund då barnen får en egen del  
i gudstjänsten och får tända egna ljus.

Efter barnens stund får de som vill följa 
med upp till andra våningen där barnen 
har en egen samling medan gudstjänsten 
fortsätter.

PULS Innebandy 18:00–20:00
Alla åldrar spelar tillsammans.

April
2 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Bengt 
Hällgren. Den rödhåriga 
flyktingen

5 fredag
10:30 Bok- och Lyssnarcafé

6 lördag
10:00 Markuskören övar inför 
Markusmässan. Välkommen 
med!

7 söndag
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST 
med alla åldrar: Markusmäs-
san. Anneli Sandberg. Väl-
komnande av nya medlemmar. 
Kyrkfika

18:00 En timme om...  
Apostlagärningarna, del 2. 
David Hellholm.

9 tisdag
10:30 Spa för själen i kyrksalen

10:30 Promenadgrupp

10 onsdag
18:00 Bibelsamtal Apostla- 
gärnigarna

12 fredag
10:30 Bibelsamtal Apostla- 
gärningarna

13 lördag
10:00–13:00 Familjescout

14 söndag
11:00 GUDSTJÄNST ”Vägen till 
korset”, Per-Ulrik Johansson, 
Jovita Sosa. Sång av Marianne 
Gustafsson. Kyrkfika

Spa för själen
Varannan tisdag, ojämn 
vecka, är du välkommen 
att titta in i kyrksalen mel-
lan kl. 10:30–13:30. 
 Där finns stationer med 
texter, ljuständning mm. 
Ett tillfälle att bara vara 
i stillhet och eftertanke. 
Diakon Jovita Sosa finns 
till hands om du dessutom 
vill samtala med någon.

Upptäck Karlstad: 
Promenadgrupp
Varannan tisdag, ojämn 
vecka, kl. 10:30 är du 
välkommen. Vi startar vid 
Tingvallakyrkan och gör 
sedan kortare och längre 
promenader i Karlstad. Vi lär 
oss mer om hus och byggna-
der och får dessutom motion 
och gemenskap. Efteråt kan 
man fika i caféet.

Bok och lyssnarcafé
Fyra fredagar i januari, 
februari, mars och april 
kl. 10:30–11.30 inbjuder vi 
till Bok och lyssnarcafé i i ca-
féet i Tingvallakyrkan (8/2, 
8/3, 5/4). Ta gärna med 
något stycke ur en bok, en 
dikt, en krönika, ett musik-
stycke som du vill dela med 
dig av. Vi sitter runt ett bord 
i caféet och pratar om det vi 
får lyssna till.

Hållbarhetsfrukost
Lördag 9 feb kl. 9:00–11:00. 
Professor Marie Stenseke 

talar om de globala utma-
ningarna kring biologisk 
mångfald och sitt internatio-
nella engagemang och Lars 
Furuholm berättar och visar 
bilder om sitt uppdrag som 
biologisk mångfalds-bonde i 
ett lokalt naturvårdsområde i 
Värmland.
 Vi äter en god Fairtrade- 
inspirerad och ekologisk 
frukost tillsammans. An-
mälan sker senast onsdag 
6 februari till anmalan@
kyrkanicentrum.se eller till 
15 38 80. Frukosten kostar 
75 kr (barn gratis). 20% går 
till Diakonia.

Omsorgsgruppen för Fairtrade 
och Hållbarhet i Tingvallakyrkan
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Församlingsboken
P.g.a. den nya dataskyddslagen (GDPR), se Mötesplatsen nr 3 2018, sidan 14, publicerar vi inte 

adress- och telefonuppgifter på församlingsmedlemmar som vi tidigare gjort.

Till vila
Ingrid Axelsson född 1917, död den 25 november 2018. Be-
gravningsgudstjänsten ägde rum den 14 december 2018 i 
Norrstrandskyrkan. Officiant var Anna Bohlin Christens-
son.

Kjell Gustafsson född 1926, död den 7 december 2018. Be-
gravningsgudstjänsten ägde rum den 4 januari 2019 i Ham-
marö kyrka. Officiant var Cristoffer Forssander.

Per-Olof Fredriksson född 1935, död den 30 november 
2018. Begravningsgudstjänsten ägde rum den 19 december 
2018 i Tingvallakyrkan. Officiant var Per-Ulrik Johansson.

Sven Fredström född 1919, död den 24 november 2018. Be-
gravningsgudstjänsten ägde rum den 20 december 2018 i 
Tingvallakyrkan. Officiant var Per-Ulrik Johansson.

Nya medlemmar
Majken Emthammar
Lars Emthammar

Inger Olsson

INFORMATION

Medlem? Vem? Jag?
Tingvallakyrkans församling vill vara 
en öppen gemenskap där alla kan få 
plats. Det viktigaste är inte allt vi gör, 
det är alla människor! Under 2018 
växte församlingen med 3 personer. 
Har du funderingar på att bli medlem? 
Den 7 april välkomnar vi nya medlem-
mar i gudstjänsten. Kanske är du en av 
dem? Kontakta Anneli Sandberg, Jo-
vita Sosa eller Per-Ulrik Johansson om 
du vill gå med.

Några vanliga frågor om medlem-
skap:

- Måste man ge tionde? Svar: Nej, 
det finns inga krav på att en medlem ska 
ge några som helst pengar till försam-
lingen. Däremot har vi som gemen-
skap ett ansvar för att få bland annat 
församlingens ekonomi att fungera. 
Där får vi som medlemmar bidra efter 
bästa förmåga. Kyrkoavgiften är ett av 
flera bra sätt.

- Jag orkar inte baka eller städa, får 
jag vara med ändå? Svar: Medlemska-
pet har inget med prestation att göra. 
Orkar du be en bön för församlingen 
– gör det! Orkar du inte be, eller baka, 
eller städa, så är du lika mycket med-
lem för det. Under livets gång har vi 
olika mått av kraft, tid och förmåga. 
Alla insatser behövs och är betydel-
sefulla – men i församlingens gemen-
skap får vi bära varandra. Ytterst sett 
är det Gud som bär oss alla, och för-
samlingen är till för att påminna oss 
om det.

Anneli Sandberg

Ensam är inte stark
Equmeniakyrkan består av olika för-
samlingar som gör insatser inom 
många olika områden. Många är ut-
maningarna där samfund och försam-
lingar behöver stötta varandra. På de 
nationellt utlysta bön- och offerda-
garna får vi påminnas om att vår för-
samling är en del i ett större samman-
hang. Den 10 mars uppmärksammar 
vi pastors- och diakonutbildningen 
med förbön och insamling i vår guds-
tjänst. Däremot får vi klara oss utan 
en pastors- eller diakonkandidat som 
predikar för oss i år. Rune W Dahlén, 
kontaktlärare för pastorskandidaterna 
förklarar:

-Glädjande nog har vi fått fler för-
frågningar än någonsin tidigare, över 
200 församlingar har kontaktat oss 
och vill ha besök på bön- och offerda-
gen. Vilket förtroende för våra utbild-
ningar! Men som en följd av de många 
förfrågningarna har vi tyvärr inte kun-
nat hjälpa alla. Det roliga är att det är 
flera församlingar som inte fått besök 
på länge som i år får besök.

Den 28 april ber vi och samlar in 
pengar till det nationella arbetet. Det 
är bland annat församlingsplantering, 
universitetskyrkan och arbetet med 
flyktingar och migranter som vi stöd-
jer då.

Anneli Sandberg

En timme om…  
Klimatfastan
Klimat, fasta och teologi hör ihop. På 
ibland lite oväntade sätt. Välkommen 

till ”En timme om… klimatfastan” där 
vi med utgångspunkt i Tingvallakyr-
kans värdegrund, Equmeniakyrkans 
eget teologiska material samt ekoteo-
logi i största allmänhet ger utrymme 
för reflektion och eftertanke i klimat-
fastetid. 10 mars kl. 18:00–19:00.

Anneli Sandberg 

Världens fest
Lördagen 30 mars kl. 16:00–18:00
Vi inbjuder de som varit med på sam-
hällsinformation under året, de som 
kommer till undervisning och hand-
arbete på onsdagar och församlingens 
medlemmar.

Det blir program och knytkalas. 
Ta gärna med något så äter vi tillsam-
mans.

Sprid gärna inbjudan vidare så vi 
blir många som träffas och njuter av 
festen.

Klockan 14:00 hos mig
Under våren 2019 kommer vi testa ett 
nytt sätt att vidga våra bekantskaps-
kretsar Det är frivilligt att vara med 
och initiativet blir vad medlemmarna 
gör det till. Vi kallar det ”klockan 14 
hos mig”.

Känner du att du vill bjuda någon 
till ditt hem eller bli bjuden hem till 
någon så anmäl ditt intresse till Jovita 
Sosa 054-22 444 83, eller på de listor 
som kommer att finnas i kyrksalen.

Jovita Sosa, Diakonirådet
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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

Vaktmästare/Kanslist
Sara Enqvist 
Tjänstledig 50 % från mars.
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 - tjänstledig
054-22 444 86
cristina@kyrkanicentrum.se

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

Vi jobbar som i  
Tingvallakyrkan
Adress: Östra Torggatan 18 

 652 24 Karlstad
Expeditionen
Telefon: 054-15 38 80 (växel)

Öppet- och 
telefontider:

tis och fre 10:00–12:00

ons 13:00–15:00

Telefon caféet: 054-22 444 87

E-post: info@kyrkanicentrum.se

Hemsida: www.tingvallakyrkan.se

Glädjande hälsningar  
från kassören
Glädjande nog nådde vi efter december 
vår insamlingsbudget för 2018 på totalt 
1 092 tkr. Varmt tack till alla givare för 
detta. Nu tar vi nya tag inför 2019 då vi 
behöver nå ett liknande resultat enligt 
den budget vi antog i 13 januari.

I förra numret av Mötesplatsen ut-
tryckte jag min förhoppning om att vår 
byggnadsinsamling skulle nå 1 miljon 
kronor under 2018. Vi nådde inte rik-
tigt ända dit, men fram idag har insam-
lingen nått 995 000 kronor. Byggnads-
insamling fortsätter.

Björn Olsson, församlingens kassör

INFORMATION

Insamlingar till församlingen 2018, ackumulerat

−300 000,00 kr

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

Årsmötestid
Lördagen den 16 mars kl.  15:00 är det tid för Tingvalla-
kyrkans församlings årsmöte. Alla medlemmar är kallade. 
Budgeten för 2019 togs vid församlingsmötet den 13 janu-
ari, men det återstår flera viktiga saker: olika val, samtal och 
beslut om verksamhetsplan för 2019–2020 och kanske nå-
gon motion!? Håll demokratins fana högt, välkommen till 
årsmöte! Styrelsen

Tjänstledigheter
Husmor Cristina Hellholm är tjänstledig för studier under 
hela 2019. Gun Waernhoff vikarierar inledningsvis de för-
sta månaderna. Vaktmästare/kanslist Sara Enqvist är tjänst-
ledig 50% under 6 månader från 1 mars.

Personalrådet
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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.

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 mötesplat-
sen” samt avsändare.

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

I samarbete med

SISTA ORDET

AVSÄNDARE:
TINGVALLAKYRKAN
ÖSTRA TORGGATAN 18
652 24 KARLSTAD

Fastan förändrar oss och hjälper oss 
att möta framtiden på ett nytt sätt 
Klimatfastan är snart här! Att be och avstå, med utmaning att reflektera över våra val och hitta en 
klimat- och miljömässigt hållbar riktning vidare. Förhoppningsvis har ni i detta nummer av Mötes-
platsen bekantat er med den klimatfastekalender redaktionsgruppen påtat ihop som inspiration.
En präst problematiserade i svenska kyrkans tidning över fasteka-
lendern och dylika sätt att inspirera till förändringar i människors 
gärningar. Han ansåg det var symtomatiskt för den nutida kyrkan, 
att man närmar sig en ny gärningslära. Traditionellt predikades 
tydliga regler kring privatlivets moral. Nu talar kyrkan allt mer 
om att konsumera rätt på olika sätt. Det är inte fel men djupet 
och bakgrunden saknas, menade prästen. Han saknade stororden 
i svenska kyrkan: synd, nåd, frälsning och försoning.
 Grunden till kyrkornas klimatengagemang är ju verkligen inte 
att vara rätt i tiden och propagera för politiskt korrekta gärningar.
 Som gymnasist i slutet av 90-talet upptäckte jag Stefan Edmans 
poetiska faktabok om skapelsens sammanhang från 80-talet: ”Jor-
dens sång”. Vilken läsning för en ung kristen naturvetare! Skapel-
seberättelsen är verkligen ständigt pågående.
Skapelseberättelsen är en naturlig start i vårt engagemang för mil-
jön och klimatet. Gud såg att allt var gott.
 Människan som förvaltare är en annan. Gud skapade människ-
an till sin avbild för att vara förvaltare och medskapare. Förvaltar-
skap klingar kanske byråkratiskt men jag tycker det låter vackert.  

Vilken utmaning att förvalta. Vi går med Gud i detta verk, får be 
om ledning hur vi tillsammans kan styra klimatkampen rätt.
 Gyllene regeln är en tredje ingång till klimatfrågorna. Den 
globala uppvärmingen drabbar inte alla lika. Det är som alltid de 
mest marginaliserade i världen som drabbas värst. De är våra syst-
rar och bröder, de är våra nästa. Vi får även beakta den nordliga 
hemisfärens ekonomiska och ekologiska skulder till de tidigare 
kolonierna.
 Låt inte årets fastetid bara bli en kort period med klimatgoda 
gärningar. Låt det bli en tid för bön och meditation över bibel-
ordet. Be och bekänna att det är väldigt lätt att klimatsynda, att 
missa målet som förortsboende bilägande svensk som helst reser 
utomlands med flyg någon gång ibland. Att be om förlåtelse. Vi 
behöver nåden för att kunna förändras.
 Avslutningsvis några ord från Arne Fritzon, teologisk sekrete-
rare i Equmeniakyrkan: ”När vi avstår öppnas utrymmen i våra liv 
som Gud kan fylla med sin närvaro och Gud kan välsigna oss på 
ett särskilt sätt. I fastan kommer livet närmre oss. Fastan förändrar 
oss och hjälper oss att möta framtiden på ett nytt sätt.”

Daniel Fröding Reyes


