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Det händer mycket i Tingvallakyrkan under en 
vanlig vecka. Det är alltifrån Öppen förskola, mu-
sikkår och Gospelkör, till scouter, en grupp som 
stickar och trivs, språkträning och gudstjänst. 
Och då är det flera grupper som jag inte nämnt, 
sammanträden av olika slag och alla uthyrningar. 
Visst är söndagen viktig i den kristna församlingen. Från 
första början samlades man då för att fira Kristi uppståndel-
ses dag (det var ju en söndag Jesus uppstod). Och visst är det 
roligt att mötas många olika åldrar till gudstjänst, barnens 
stund och kyrkkaffe. Men egentligen är ju hela veckan en 
enda stor gudstjänst vi firar. Med musikkårens andakter på 
måndagkvällar, morgonbönen på onsdagmorgnarna med 
medarbetarna, när scouter och miniblås ber ”Käre Far i 
himlen, tack att jag finns till…”, eller Tornado (tonår) tänder 
ljus och sjunger på fredagkvällarna. Och det är likadant här, 
då har jag ändå inte räknat upp Tisdagsträffen eller gospel-
kören med flera. Det är många böner som bes i Tingvalla-
kyrkan under en vecka.

För att inte tala om det ständigt pågåeende ”kyrkkaffet” 
i Tingvallakyrkans café. Jag tänker på människor som tittar 
in tillfälligt, eller någon av alla våra stamgäster och grupper 
som återkommer. 

Ibland blir vi nedslagna och tycker att det inte kommer 
så många, eller att vi blir äldre. Det är viktigt att ta den oron 
på allvar också, men samtidigt behöver vi se allt det som 
händer. Vi får inte glömma alla människor, små och stora, 
som känner sig hemma och trivs i vår kyrka. 

En av mina tidigare församlingar kallades för ”kaffe-
kyrkan” av några barn som tyckte att det hela tiden dracks 
kaffe. Eleverna från den närbelägna skolan som varje vecka 
kom på rastverksamhet kallade den för ”lekkyrkan”. 

I Göteborg finns en Equmeniakyrka som gärna vill vara 
en kulturkyrka, alltså fylld av musik, litteratur, konst. 

Vi måste inte ge kyrkan något smeknamn, men alla de 
där tillnamnen säger någonting om värmen och gemenska-
pen man kan få uppleva där. Jag tänker att vi gärna vill vara 
en vardagskyrka. Där man kan få ro, hitta vänskap, och om-
slutas av böner. Böner som redan har betts under många år, 
eller som bedes just nu. Och så mycket kaffe och te och saft 
förstås. 

När sommaren kommer är det inte lika mycket aktivitet 
i kyrkan. Men varje söndag firas det gudstjänst, i juli månad 
är vi varannan söndag i Lövnäskyrkan på Hammarö. Och 
på Onsdagarna är du välkommen till Öppen kyrka på efter-
middagen (läs mer om det i notisen). 

Välkommen in i var dags kyrka eller vardagskyrkan! 
Per-Ulrik Johansson 

Pastor i Tingvallakyrkan

                             PASTORSTANKAR:                             PASTORSTANKAR:

VardagskyrkanVardagskyrkan

Bibelsamtalen fortsätter i höst
Vi fortsätter att läsa Apostlagärningarna till hösten. I två 
grupper; en kvällstid och en förmiddagstid. Onsdag 18/9 
kl.18.00 - 19.30 är den första träffen för kvällsgruppen och 
Fredag 20/9 kl.10.30-12.00 träffas förmiddagsgruppen. 
 Vi har kommit till det 14:e kapitlet och tar ungefär en - 
två kapitel åt gången. Det går alldeles utmärkt att komma 
med även om man inte varit med förut. Det går också bra att 
vara med om man är osäker på om man kan vara med varje 
gång. Men läs gärna de första 13 kapitlen så vet du ungefär 
var vi befinner oss.  

Per-Ulrik Johansson

Café T(ingvallakyrkan) får ny meny
Onsdag 29/5 är sista dagen caféet har öppet för våren. Tis-
dag 3/9 öppnar det igen. 
 Öppettiderna blir desamma; tisdag - fredag 10.30-13.30. 
Till hösten gör vi dock en liten förändring i menyn. På 
fredagarna kommer det att serveras Tacos. Man kan alltså 
tjuvstarta fredagsmyset redan till lunch. Och så flyttar vi de 
goda toasten till tisdagarna. Det betyder att det bara blir 
våfflor på torsdagar ihop med soppan. 
 På onsdagarna fortsätter vi paj som tidigare. Dessutom 
kommer det att finnas någon kaka om man bara vill ha en 
enkel fika. 
 Sedan funderar vi på nävgrötens och klengåsens dag, men 
det får vi återkomma till. 

Cafégruppen genom Per-Ulrik Johansson
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Kollektkors
Betalar du din kollekt med swish el-
ler kort? På psalmboksvagnen har det 
dykt upp en skål med enkla träkors i. 
Om du gillar att ge kollekt via swish 
eller med kort kan du gärna ta ett 
kollektkors och lägga  i kollektboxen 
som en symbolhandling för din gåva. 
Det är valfritt att använda kollektkors, 
men de är ganska mysiga att fingra 
på under gudstjänsten. Kreatörer är 
Nils-Erik Fröding och Gunnar Lind-
kvist på inspiration av Sara Enqvist.

För dig som  
använder hörselslingan
I vår/sommar kommer kyrksalen 
att kartläggas med avseende på hör-
selslingans funktion. De platser där 
den fungerar bäst kommer att märkas 
ut, så att det blir lätt att hitta en plats 
där hörselslingan ger bäst hörhjälp. 
Håll utkik efter märkning och kon-
takta gärna Magnus Holmberg (sam-
mankallande i ljudgruppen) eller Nils 
Erik Hagström (vik vaktmästare) om 
du har frågor. 

Nils Erik Hagström

Livsresan
Livet är en gåva till varje människa. 
Det kan bli långt, det kan bli kort. 
“Livsresan” är en gudstjänst som vill 
spegla livets gång. Här går ett stråk av 
det gemensamma, ett stråk av det uni-
ka och ett stråk av Guds närvaro i varje 
människas liv. Brukssånger - Equme-
niakyrkans egen musikskatt och sång-
bank är basen i denna gudstjänst som 
innehåller mycket sång, och några få, 
väl valda ord. 
 Sången leds av en projektkör. Vill 
du vara med i kören? Boka då in lör-
dagen den 28 september kl 10-12 och 
söndagen den 29 september kl 9.30 
för övning. Och kom och var med på 
livsresan i gudstjänsten den 29 sep-
tember! 

Anneli Sandberg och Nils Erik Hagström

Promenadgruppen...
startar 13 augusti 10.30 med utgångs-
punkt i Tingvallakyrkan. Välkommen 
med på spännande turer där vi lär kän-
na Karlstad! Frågor? Kontakta Elisa-
bet Bergström, 0706657377

Klockan 14 hos mig,  
fortsättning följer!
Under våren har vi haft tre tillfällen 
för våra församlingsmedlemmar att 
lära känna varandra genom att önska 
att få bli inbjuden hos någon eller bju-
da in någon på en bit mat eller fika.
 Vi planerar att fortsätta med det-
ta under hösten, så håll utkik i sep-
tember, och november efter listor att 
skriva upp sig på, eller anmäld dig till 
Jovita Sosa 054-22 444 83.

Diakonirådet

Morgonandakt
Varje onsdag under terminstid, kl 9 - 
9.15, samlas de anställda medarbetar-
na till morgonandakt. Från och med 
höstterminen öppnar vi för var och 
en som vill vara med. Vi samlas vid 
ljusträdet längst ner i kyrksalen. Väl-
kommen!

Anneli Sandberg

Öppen kyrka på onsdagarna i sommar
Under sommaren tar våra ordinarie verksamheter, förutom gudstjänsterna sommar-
lov. Men istället öppnar vi kyrkan på onsdageftermiddagar. Det finns fika, gemen-
skap kring ett enkelt bibelsamtal kring kommande söndags text och en andakt kring 
ljusträdet. 
När? Varje onsdag kl 14- 16. Start 19 juni, sista gången 14 augusti. Medverkar gör 
någon/några anställda samt Karl-Peter Johansson. Välkommen!

Sommargudstjänster varje söndag i centrum och på Lövnäs
Sommaren innebär kanske lite glesare gudstjänstbesök för många av oss. Eller guds-
tjänstfirande i andra kyrkor än vi brukar. Vi firar ändå gudstjänst på hemmaplan, i 
Tingvallakyrkan och tre söndagar i Lövnäskyrkan (30/6, 14/7 och 28/7). Guds-
tjänsterna inleds med fika från kl 17.00, och därefter själva gudstjänsten kl 18.00. 
Den 30 juni, i Lövnäskyrkan, har vi glädjen att få besök från vår missionärsfamilj, fa-
miljen Eriksson som har varit i Kongo-Kinshasa sedan augusti 2018. Nu är de hem-
ma i Sverige för besök och lite semester.  Söndag 14 juli blir det musik av Torbjörn 
Lantz och den 28 juli med musik av Anki Löwenhamn.
Samåk gärna till Lövnäskyrkan! Det är bra för miljön och dessutom trevligt. Erik 
Hagström samordnar, ring tel 054 224 44 85 om du behöver skjuts.
 Det blir gudstjänster med musik i Tingvallakyrkan. 16 juni med Anna Rydberg, 
7 juli muciserar Karin Wahlén, 21 juli blir det musik av Gund & Hagström och 4 
augusti kommer familjen Carlqvist.

Verksamhetsrådet
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Sommarhemestra  Sommarhemestra  
på Equmenia-vispå Equmenia-vis

Tingvallakyrkans sommartips

Familjescout rekommenderar...
Passa på att uppleva Kilsravinerna. 
De är både spännande och mäktiga. 

Pastor Per-Ulrik rekommenderar...
Varför inte vispa grädde, steka några våff-
lor och ta med till Göteborgsudden strax 
utanför Bellevue. 

Diakon Jovita rekommenderar...
Kom gärna till Spa för själen, vi har det 
varje tisdag from 4 juni fram till tisdagen 
2 juli. Glöm inte att vi i Tingvallakyrkan 
är en stor familj! Hör gärna av dig  till 
någon som du inte har hört av mig till på 
länge. Bjud varandra på god samtal eller 
varför inte ha en knytfika, eller bara ta en 
liten promenad.

Scout rekommenderar...
Passa på att komma och hälsa på oss på 
lägret i Ladtjärnstorp 15-19 juni! Det 
finns alltid varm choklad till några till och 
vi har väldigt roligt på lägerbålen!

Pastor Anneli rekommenderar...
Gör ett besök på Hamnholmarna i Seger-
stads skärgård. Det är drygt 1 km att gå 
från parkeringsplatsen på jämn och bred 
stig/spång. Väl därute - njut av den fria 
horisonten! Har du ingen bil, ta bussen 
till IKEA, gå förbi IKEA, och ut på Berg-
viks udde.

Gospelkören rekommenderar...
Sandgrundsudden brukar vara vårt bästa 
picknicktips. Grönt, vackert och väldigt 
trevligt. Nu har museet ny utställning 
också så den ska besökas.

Så är den då äntligen här. Sommaren, som vi har längtat. I 
klimatfastans efterdyningar kommer här lite tips på hur man 
kan tillbringa semestern om man inte vill åka utomlands eller 
kanske inte ens så långt! Det finns mycket att upptäcka i vår 
närhet!

Besök ett naturreservat
Vi i Sverige är välsignade med ett 
stort antal naturreservat och na-
turskyddsområden. Bara i Värm-
land finns det ca 190 naturreservat! 
Dom flesta väldigt välvårdade, väl 
utmärkta och utmärkta besöksmål. 
Här hittar du mer information om 
alla våra reservat:
www.lansstyrelsen.se/varmland/ 
besok-och-upptack.html

Hälsa på en församling
När du ändå är ute och åker - var-
för inte passa på att besök den lo-
kala Equmeniakyrkans gudstjänst. 
Upplev andra kulturer och träffa 
nya människor. Eller kanske gamla 
bekanta. 
equmeniakyrkan.se/
hitta-forsamling

Glasscafé
Passa på att ta cykeln till Kronopark-
skyrkan och smaka på himmelskt 
goda glassbakelser! Öppet torsdagar 
15.00-19.00 med start 27/6.

Loppis och jordgubbar
Passa på att besöka Equmeniakyr-
kan Forshagas loppis på Ängebäck 
trädgård nära Hynboholm. 

Midsommar
är en härlig helg! Den kan du fira i 
flera Equmeniasammanhang. Till 
exempel i Skåre på Solliden där det 
bjuds på dans kring stången och 
många andra aktiviteter. Ett annat 
exempel är Sandvikengården där det 
bjuds på båtturer, dans, lekar, hopp-
borg och tipspromenad. Dessutom 
avslutas allt med midsommarnatts-
mässa. Det dyker säkert upp fler fi-
randen när det närmar sig.

Sommarkvällar
Förutom våra egna sommarguds-
tjänster i Tingvallakyrkan och på 
Lövnäs bjuder Värmland på många 
fina kvällar i Equmeniakyrkor. Till 
exempel i Sommarhemmet Ölme-
klint (Ölme) där de har samling 
varje lördagskväll. Sommarhemmet 
Västeräng i Säffle har också samling-
ar och även Kronoparkskyrkan där 
varje onsdag fylls med musik och 
gudstjänst. Equmeniakyrkan i Väse 
anordnar också sommarkvällar. Li-
kaså gör Hults sommarhem i Vis-
num med bland annat bad och café. 
I början av augusti är det tältmöte 
och mycket mer under namnet Livs-
viktigt. www.livsviktigt.nu
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Häng med     
   Tornado
Det kanske var längesedan du var tonåring, eller 
kanske bara förra året. Nu får du för en stund 
låtsas att du är tonåring ígen och får vara med 
på deras mysiga fredagskvällar i Tingvallakyrkan. 
För ett tag sedan hade jag förmånen att börja som ledare i 
Tornado. Jag visste nog inte riktigt vad  det skulle innebära 
men jag ångrar mig inte. 
 Trots den korta tiden jag varit ledare så har vi hun-
nit med att göra en hel del. Vi har träffat andra ung-
domar i Korskyrkan och Väse missionskyrka, vi 
har bakat pizza med föräldrarna, spelat rund- ping-
is, spelat Soc Wars, målat, och haft Jovita på besök   
Tornado är ett ställe man får komma till precis som man är, 
och det är just det som är så viktigt. 
Jag vet att jag tänkte strax innan första gången: Undrar vad 
jag kommer att kunna bidra med. Och jag frågade mig själv 
om jag kommer ha betydelse på samma sätt som jag minns 
att vissa ledare har haft för mig.
 När jag tänker tillbaka på varför jag minns vissa ledare så 
väl så tror jag det var för att de tog sig tid att sitta och prata 
en stund och lyssna. Något som är minst lika viktigt i dag 
med den stress dagens ungdomar lever i. 

Inget annat stör
Så när jag satte mig ner i soffan och ställde frågan: Vad det 
är som gör Tornado så bra? får jag till svar att: det är tid 
ifrån datorn, det är ett ställe där man har tid att prata och 

umgås med varandra utan annat som stör, och att man trivs 
att vara här.
 Jag har haft många intressanta samtal med dem, allt ifrån 
amerikansk fotboll till gymnasieval till hur man stämmer 
en gitarr till Jesu väg på Golgata. Det jag har märkt är att 
även om man pratar om lite allt möjligt så leder samtalen 
oftast in på mer personliga saker i livet. 
 Det är ett gäng väldigt kloka ungdomar med mycket 
åsikter men med glimten i ögat. 

Från stoj till lugn
Även om det kan vara ganska livligt emellanåt så har de 
inga problem att komma ner i varv då det är andakt. Att 
det sen ska tävlas om vem som först kan få fram sidan på 
det som ska sjungas gör att man vet att de har lyssnat, även 
om tävlandet kan bli lite smått komiskt efter tag. 
 Sångerna och det som sägs på andakterna gör en gott, 
och jag tror även att ungdomarna känner så. När Jovita var 
med en fredag och ledde andakten så avslutade hon med 
att var och en fick med sig en liten bibelvers på en lapp. 
Den lappen finns i min plånbok, och tas fram då jag behö-
ver påminna mig om att jag är värdefull. 
 Det är tufft vara tonårig i dag med allt vad det innebär, 
så jag förstår att fredagskvällarna och de aktiviteter som an-
ordnas kan ge dem mycket positivt. Även om man som led-
are är viktig för att verksamheten ska kunna fungera så är 
även ni ungdomar lika viktiga och värdefulla för att ni ger 
så mycket positivt tillbaka.

Anna Fahlander
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Män sjung då!
Har du, som jag, svårt att sjunga med i psalmerna 
i kyrkan på söndagarna? Det är synd (fast inte en 
synd), eftersom det är en glädje att delta med 
sång och uttrycka sin andlighet på gudstjänster-
na – och vid andra tillfällen.
 Man (ofta är det en man) kan vara sångträngd av olika 
anledningar. Kanske sångrösten inte motsvarar de egna för-
väntningarna; kanske den inte omfattar så många oktaver 
som melodin verkar kräva; kanske damerna sjunger i så högt 
tonläge att det känns omöjligt kan sjunga med; eller kanske 
rösten spricker eller inte hörs. Själv upplever jag att allt det-
ta stämmer på mig. Men jag är samtidigt övertygad om att 
det, oavsett anledning, går att göra något åt saken.

 
Därför prövar vi nu en ”sångcirkel”, alltså en studiecirkel i 
regi av Bilda, för dig som vill bryta sångvallen och som tyck-
er att du helt eller delvis passar in i ovanstående beskrivning. 
Vi bjuder in olika gästföreläsare, som sångpedagoger och 
erfarna körsångare, för att lära oss sådant som sångteknik; 
att hantera det egna tonläget och för att höras. Vi kommer 
att öva förstås, men avsikten är inte att bilda en kör. Målet är 
att förlösa de sångträngda, inget annat. Men vem vet?
 Vill du vara med? Då ses vi med start den 12:e september 
kl 19.00-20.30 i musikrummet på översta plan i Tingvalla-
kyrkan. Inga förkunskaper och ingen sångförmåga krävs: vi 
börjar helt enkelt från början. Välkommen till några lätt-
samma och glädjefyllda kvällar!
 Anmäl dig till mig, mikael.sund@gmail.com eller 070-
691 05 54, så att jag får en uppfattning om hur många som 
är intresserade och kommer.

Mikael Sund

Medlem? Vem? Jag?
Att vara medlem i församlingen är att ingå i ett samman-
hang som vilar i tron på Jesus Kristus. Ibland innebär det 
praktiskt ansvar men det innebär lika mycket att ha om-
sorg om varandra i livets olika skeden, t ex genom hem- 
och sjukbesök. Det innebär också att vi är med och tar ett 
ansvar för de mest utsatta i samhället, t ex genom nätver-
ket Vintervärme och Det Stora Barnkalaset. Det innebär 
också möjligheten att kunna utforska existentiella frågor 
som vad jag tror på, vad det är att vara människa och kris-
ten, läsa Bibeln - och göra det tillsammans med andra som 

också är på väg. Man behöver inte vara medlem för att del-
ta i Tingvallakyrkans församlings verksamheter - men är 
du medlem så är du med och gör vår existens möjlig! Vi 
bjuder in till öppna samlingar där du får komma med frå-
gor och funderingar kring medlemskap efter några guds-
tjänster i höst, ca 12.45 i det lilla studierummet söndagar-
na 25 augusti, 22 september och 13 oktober. Vi inbjuder 
också till välkomnande av nya medlemmar i gudstjänsten 
den 1 september. Välkommen till dessa samlingar, eller att 
ta kontakt ändå med församlingens pastorer och diakon.

Anneli Sandberg och Per-Ulrik Johansson
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Equmenia  
ledarsamling
Tisdag 27/8 kl.18.00 inbjuder equmeniastyrelsen alla 
ledare i de olika grupperna i equmenia till en ledarfest. Vi 
äter något gott och är tillsammans för att känna att vi hör 
ihop. Det blir ingen planering denna kväll. Om du inte 
hör något annat så är vi i Tingvallakyrkan. Välkommen 
också du som skulle vilja bli ledare i equmenia. Ta gärna 
kontakt med Per-Ulrik Johansson 054- 2244482. 

Scout startar igen 
Scouterna startar igen tisdagen 10/9 kl.18.15-19.45 i 
Mariebergsskogen. Ett spännande program väntar under 
hösten. Bland annat blir det Värmlandstramp på temat 
Emil den 28/9 i Kil. Lite senare under hösten, i novem-
ber, firar vi scoutgudstjänst i Tingvallakyrkan med mär-
kesutdelning och invigning av nya scouter. 

Equmenias och  
församlingens julmarknad
Lördag 30/11 planerar Equmenia att tillsammans med 
församlingen hålla  Julmarknad. 
Anteckna datumet och börja hantverka och planera bak-

ning, och fundera på om det är något du vill bidra 
med. På kvällen samma dag blir det 

sedan konsert med Good 
News! 

Familjescout
Under våren har familjescouterna träffats fyra gånger. 
Vi har åkt pulka och gjort konstverk i snö. Tyvärr hade 
vi bara gul och grön karamellfärg med oss till snökonst-
verken. 
 En lördag i mars gjorde vi en kort pilgrimsvandring 
i I2 skogen och åt korvsemlor. I april träffades vi i vid 
Kronoparkskyrkans eldplats ute i skogen och löste olika 
uppgifter. Bla gjorde vi troll av det vi hittade och hade 
tårtbakartävling. Den sista träffen vandrade vi ner i Kils-
ravinen. Lärde oss om raviner och hade Naturbingo. Ef-
tersom man inte får elda i naturrservat blev det Krabbelu-
rer (Skrabbelucker) på spritkök. 
 Varje gång har det grillats korv, kokats varm choklad, 
te och kaffe. Dessutom är grillade marshmallows väldigt 
populära. Och så har vi samlat fyra pärlor i våra pilgrims-
kransar. Nämligen frihetens, enkelhetens, tystnaden och 
andlighetens pärlor.
 Till hösten fortsätter vi. Och vi börjar med en kväll för 
någon/några vuxna från varje sammanhang. 
Tisdag 20/8 kl.18.00 – 19.00 är ni välkomna till Ting-
vallakyrkan för att wienerbröd och prata om utflyktsmål 
och aktiviteter. 
 Familjescout brukar träffas några lördagar/termin 
kl.10.00 – 13.00. Vi är ute de flesta gångerna och alla åld-
rar är välkomna. Stora och små tillsammans. Första lör-
dagsträffen är 21/9.

Per-Ulrik Johansson 

Varje vecka i

Scout För dig som är 8–15 år. Tisdagar kl. 18:15 i  
Mariebergsskogen/Tingvallakyrkan.

Tonårsscout För dig som är över 13 år. Tisdagar ca varannan 
vecka kl. 18:15 på olika platser…

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

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.
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Juni
Måndag 3 juni
09:30 Öppna Förskolan - av-
slutningsutflykt till Mariebergs-
skogen

Söndag 9 juni
11:00 PINGSTDAGSGUDSTJÄNST. 
”Du gör jorden ny.” Anneli 
Sandberg. Extrafestligt kyrkfika
12:45 Församlingsmöte

Söndag 16 juni
17:00 Sommarcafé
18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. 
Gunlög Ehne. Sång av Anna 
Rydberg.

Onsdag 19 juni
14:00 Öppen kyrka

Söndag 23 juni
17:00 Sommarcafé
18:00 SOMMARANDAKT. Jovita 
Sosa.

Onsdag 26 juni
14:00 Öppen kyrka

Söndag 30 juni
17:00 Sommarcafé i Lövnäs- 
kyrkan
18:00 SOMMARGUDSTJÄNST 
i Lövnäskyrkan, Hammarö. 
David och Jesica Eriksson, Kon-
go-Kinshasa. Anneli Sandberg, 
sång.

Juli
Onsdag 3 juli
14:00 Öppen kyrka

Söndag 7 juli
17:00 Sommarcafé
18:00 SOMMARGUDSTJÄNST 
med nattvard. Peter Andersson. 
Musik av Karin Wahlén.

Onsdag 10 juli
14:00 Öppen kyrka

Söndag 14 juli
17:00 Sommarcafé i Lövnäs- 
kyrkan
18:00 SOMMARGUDSTJÄNST 
i Lövnäskyrkan, Hammarö. 
Anders Bernspång. Musik av 
Torbjörn Lantz.

Onsdag 17 juli
14:00 Öppen kyrka

Söndag 21 juli
17:00 Sommarcafé
18:00 SOMMARMUSIKGUDS-
TJÄNST. Anneli Sandberg. Musik 
av Gund & Hagström.

Onsdag 24 juli
14:00 Öppen kyrka

Söndag 28 juli
17:00 Sommarcafé i Lövnäs- 
kyrkan
18:00 SOMMARGUDSTJÄNST i 
Lövnäskyrkan, Hammarö. Sten-
Åke Mollmyr. Musik av Anki 
Löwenhamn.

Onsdag 31 juli
14:00 Öppen kyrka

Augusti
Söndag 4 augusti
17:00 Sommarcafé
18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. 
Per-Ulrik Johansson. Musik av 
familjen Carlqvist.

Onsdag 7 augusti
14:00 Öppen kyrka

Söndag 11 augusti
17:00 Sommarcafé
18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. 
Per-Ulrik Johansson. Sång av 
Joel Holmqvist med vänner.

Tisdag 13 augusti
10:30 Start Promenadgrupp

Onsdag 14 augusti
14:00 Öppen kyrka

Söndag 18 augusti
11:00 GUDSTJÄNST. ”Du som 
förde oss till denna morgon...” 
Anneli Sandberg. Kyrkfika.

Måndag 19 augusti
18:30 Musikkåren startar 
terminen

Söndag 25 augusti
11:00 GUDSTJÄNST.  
”Du vet väl om att du är värde- 
full” Anneli Sandberg. Sång 
av Bengt Lundgren. Kyrkfika. 
12:45 samtal om medlemskap i 
församlingen.

Tisdag 27 augusti
18:00 Ledarsamling Equmenia
18:00 Wienerbröd och familjes-
cout - vi pratar om hösten.

19:00 Gospel Groove Company 
startar för terminen

Onsdag 28 augusti
09:00 Morgonandakt, start för 
terminen.
18:15 Miniblås, start för ter-
minen

September
Söndag 1 september
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST, 
samlingssöndag. ”Tro och liv” 
Församlingens pastorer och dia-
kon. Tingvallakyrkans musik- 
kår. Kyrkfika.
12:45 Församlingsmöte
18:00 PULS Innebandy startar 
för terminen

Måndag 2 september
18:00 Stick & Trivs, startar för 
terminen

Tisdag 3 september
10:30 Café T öppnar för 
terminen
14:00 Tisdagsträffen, start för 
terminen. Sjukhuspräst Annika 
Karlsson.

Onsdag 4 september
13:00 TIV startar för terminen
18:15 Vad trodde de första krist-
na? Anmälan.

Torsdag 5 september
9:30 Mixturen terminsstartar

Söndag 8 september
11:00 GUDSTJÄNST. ”Fri från alla 
bojors tvång.” Anneli Sandberg. 

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

Tis:  Toast (ost/tomat) 40 kr
Ons: Matpaj med sallad 40 kr
Tors: Soppa med smörgås 40 kr
Fre:  Tacos 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! Start igen 19/8.

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

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

TISDAG
Spa för själen (ojämn vecka) 10:30
En stund i olika typer av stillhet.  
Avslutning 2/7. Start 10/9.

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

Toast-lunch 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!

Sommarlov och höst start i Tingvallakyrkan
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Omsorgsgruppernas veckor
GR V DATUM
5&6 23 3-9/6
7 24 10-16/6

8 25 17-23/6

9 26 24-30/6

10 27 1-7/7

GR V DATUM
11 28 8-14/7
12 29 15-21/7
13 30 22-28/7
14 31 29-4/8
1&2 32 5-11/8

GR V DATUM
3 33 12-18/8

4 34 19-25/8
5 & 6 35 26-1/9
7 36 2-8/9
8 37 9-15/9

GR V DATUM
9 38 16-22/9
10 39 23-29/9

11 40 30-6/10

12 41 7-13/10

13 42 14-20/10

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!

Sommarlov och höst start i Tingvallakyrkan
ONSDAG
TIV (Träna Svenska) 09:30 
Lär dig svenska på din nivå. Start 4/9.

Babyrytmik Start igen 11/9. 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. Startar 4/9.

Miniblås 18:00
Nybörjarblåsundervisning för barn från 7 år.

TORSDAG
Mixturen Start 5/9  09:30
(jämna veckor) För seniora blåsmusikanter.

Sopplunch 12:00–13:30

FREDAG
Öppen förskola  09:30–14:00

Tacos-lunch 12:00–13:30

Tornado – tonår 19:00
Mysiga kvällar för tonåringar där allt  
möjligt hittas på. Avslutning 31/5.

SÖNDAG
Gudstjänst 11:00

Välkommen till sång, musik, predikan och bön. 
Efter gudstjänsten kyrkfikar vi tillsammans. 
20% av det du betalar för kyrkfikat går till 
Diakonia 

I början av gudstjänsten är barnen med. Att 
tända sitt eget ljus är höjdpunkten! Sedan får 
de som vill följa med till Barnens stund, bar-
nens egen gudstjänstaktivitet medan guds-
tjänsten fortsätter. Några gånger per termin 
firar vi gudstjänst med alla åldrar. 

PULS Innebandy 18:00–20:00
Alla åldrar spelar tillsammans. Avslutning 2/6. 
Start 1/9.

Musik av Hultman, Frykman & 
co. Kyrkfika.

Tisdag 10 september
10:30 Spa för själen startar för 
terminen
18:00 Scout startar i Marie-
bergsskogen

Torsdag 12 september
19:00 Träff för konfirmander 
och föräldrar

Lördag 14 september
Församlingsläger på Ransbergs 
herrgård

Söndag, 15 september
Församlingsläger på Ransberg
11:00 GUDSTJÄNST. ”Medmän-
niskan”. Per-Ulrik Johansson.
Musik av Leif Gustavsson med 
vänner. Kyrkfika.

Tisdag 17 september
14:00 Tisdagsträffen. Annika 
Eriksby: En livsresa.

Torsdag 19 september
18:15 Vad trodde de första 
kristna? Anmälan.

Fredag 20 september
10:30 Bibelsamtal Apostlagär-
ningarna

Lördag 21 september
10:00-13:00 Familjescout

Söndag 22 september
11:00 GUDSTJÄNST. Per-Ulrik 
Johansson. Sång av Gospel 
Groove Company. Kyrkfika.
12:45 samtal om medlemskap i 
församlingen.

Lördag 28 september
10:00 Sångövning inför ”Livs-
resan”.

Söndag 29 september
09:30 Sångövning Livsresan
11:00 GUDSTJÄNST ”Livsresan”. 
Anneli Sandberg, projektkör. 
Kyrkfika.

Oktober
Tisdag 1 oktober
14:00 Tisdagsträffen. Hagfors-
pojken kommunalrådet Gunnar 
Törnqvist Hammarö.

Torsdag 3 oktober
18:15 Vad trodde de första 
kristna? Anmälan.

Söndag 6 oktober
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. 
”Döden och livet” Per-Ulrik 
Johansson. Sång av Marianne 
Gustavsson. Kyrkfika.

Söndag 13 oktober
11:00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar. Per-Ulrik Johansson, 
Equmeniastyrelsen, Mini- och 
ungdomsblås. Bön- och offer-
dag för equmenia. Kyrkfika. 
12:45 samtal om medlemskap i 
församlingen.

Lunchmusik
Vår uppskattade satsning 
på lunchmusik fortsätter i 
höst, en onsdag i månaden 
kl 12.10: 18 september, 16 
oktober och 13 november.  
I luciaveckan njuter vi av 
Karlstads kanske sötaste lu-
ciatåg - babyrytmikens! 

Nils Erik Hagström

En cykellektion…
… för fem flickor i Bangla-
desh kostar 167 kr, och ökar 
deras möjlighet till rörelse-
frihet och självständighet 
med mycket mer än så! Dia-
konias kampanj Cykelan-
siktet pågår. Välkommen 
att vara med. Cykeln är den 
snabbaste vägen till jäm-
ställdhet! Läs mer på www.
cykelansiktet.se. Där får du 
inte minst veta bakgrunden 
till namnet på kampanjen...

Anneli Sandberg,  
diakoniaombud

Öppna förskolan
Måndag 19 augusti startar 
Öppna förskolan igen efter 
sommaruppehållet.
 Babyrytmiken på ons-
dagar börjar först den 11 
september. Välkomna, både  
nya och bekanta familjer!!
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Församlingsboken
Till vila
Bjarne Holmquist född 1930, död den 30 april 2019. Be-
gravningsgudstjänsten ägde rum den 18 maj 2019 i Ting-
vallakyrkan. Officiant var Anneli Sandberg

Inger Olsson

INFORMATION

Konfirmation med friluftsinriktning 
Equmeniaförsamlingarna i Karlstadsregionen (Tingvallakyrkan, Skåre, Forshaga, Kil, Fagerås.  
Hammarö m.fl.) inbjuder till konfirmation med friluftsinriktning.
Vi träffas 6 söndagar under hösten, varav en med övernattning 
från lördag-söndag.  Vi är i de olika kyrkorna (En söndag i 
Tingvallakyrkan, en söndag i Skåre osv.) Vi börjar med guds-
tjänst kl. 11:00 eller 10:00 beroende på plats, och fortsätter se-
dan fram till 16:00. Vi är ute så mycket som möjligt, lagar mat 
över öppen eld, vandrar mm. 

Under våren fortsätter vi med samma upplägg. Då tillkom-
mer dessutom ett läger. I slutet av maj blir det konfirmations-
högtid tillsammans.  

Kostnaden är 1500 kr för hela året (inkl. läger och hajker).
Dessutom erbjuder vi en fortsättning hösten 2020 med 

några träffar och en resa till klostret Taizé i Frankrike (ingår 
inte i avgiften för konfaåret).

Anmäl dig till konfaanmalan@kyrkanicentrum.se se-
nast 5/9. Vill du veta mer? Ring Per-Ulrik Johansson 054-
22 444 82.

Per-Ulrik Johansson

Hållbarhetsfrukostarna fortsätter
I oktober gästar Peter Alestig hållbarhetsfrukosten i Ting-
vallakyrkan med temat Fattigdom och klimatet. Peter är 
journalist och har lång erfarenhet bl a som Afrikakorre-
spondent. Han har ett stort intresse för klimat och andra 
hållbarhetsfrågor som energi, utbildning och mänskliga 
rättigheter, och skriver nyhetsbrevet Klimatkollen en gång 
i veckan. Peter är nu nyhetschef på Svenska Dagbladets 
Näringslivsdel. Håll utkik efter datum!  Andra temat blir 
Hållbar konsumtion där vi bl a får veta mer om Matbanken, 
ett projekt för att minska matsvinnet i Karlstad. Preliminärt 
datum är 16 november. Välkommen till en hållbar och god 
frukost!

Anneli Sandberg och Bo Enquist  
Omsorgsgruppen för hållbarhet i Tingvallakyrkan

Läsarcirkel under hösten
Sedan några år har vi en läsarcirkel i Tingvallakyrkan. Till 
hösten har vi valt att läsa boken Om tron - att söka den 
djupa verkligheten, skriven av den finländske teologen Pa-
trick Hagman. Han vill med sin bok hävda att den kristna 
tron i en värld präglad av klimathot, misstro och tilltagande 
nationalism visar på en både möjlig och nödvändig väg till 
förändring.
 Vår läsargrupp träffas var fjärde vecka 18.30 med start 
29 augusti och samtalar om lästa avsnitt ur boken och fikar 
därtill.  Om du är intresserad av att vara med i cirkeln så är 
du välkommen.

Kontakta Hans Bergström 072-7402050  
eller Mikael Sund 070-6910554

 Vad trodde de första kristna?
Seminarium  om de första kristnas trosbekännelser med Da-
vid Hellholm, Professor em. i Nya testamentet och dess om-
värld vid Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Seminariet förutsätter inga förkunskaper i grekiska, då alla 
texter är översatta till svenska. För att kunna förstå de sti-
listiskt-retoriska finesserna kommer de grekiska texterna att 
ges och förklaras när det behövs. Seminariet är ett samarbete 
med Bilda.
 Mer information finns på hemsidan och på anslag i Ting-
vallakyrkan.
Kursdagar:  Torsdagar 5 sep, 19 sep, 3 okt, 17 okt,  
  31 okt, 14 nov. 2019.
Kurstider:  18.15-19.45.
Kursplats:  Tingvallakyrkan, Östra Torggatan 18
Kursavgift:  Normalavgift:  500:- inkl. kursmaterial.
         Pensionärer:  300:- inkl. kursmaterial.
         Studenter:       300:- inkl. kursmaterial.
  Avgiften kan delas upp under hösten.
Anmälan till:  David Hellholm, Abborrvägen 13,  
  663 40 Hammarö.                                                
  E-mail: david.hellholm@gmail.com
  Mobil: 070-260 7904.



11

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
cristina@kyrkanicentrum.se

Koordinator för musik  
och kreativa utryck
Erik Hagström
Vikarie vaktmästare 40%
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, tors, fre 10:00–12:00

i övrigt svarar vi om möjlighet finns

Telefon caféet: 054-22 444 87

E-post: info@kyrkanicentrum.se

Hemsida: www.tingvallakyrkan.se

INFORMATION

Hälsningar från kassören
Till och med april i år har på olika vägar kommit 
in 324 500 kr som gåvor till församlingen. Tyvärr 
måste jag konstatera att det då fattas 42 500 kr 
upp till vad vi budgeterat för perioden.
 När vi nu går in i sommarperioden vill jag 
därför vädja till er att fortsätta ert offrande t.ex. 
genom en extra insättning på något av försam-
lingens konton även om vi inte besöker guds-
tjänsterna i Tingvallakyrkan lika regelbundet.
 Glädjande är att notera att det till dags dato 
kommit in ytterligare 44 000 kr till byggnadsin-
samlingen (ännu mera behövs), och att 27 600 kr 
samlats in till Equmeniakyrkan under perioden.

Björn Olsson

VECKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Anneli Sandberg 4 2 5 5 5 5 4
Per-Ulrik Johansson 5 5 5 5 5
Jovita Sosa 5 5 5 5 2
Sara Enqvist (50%) 3 2 3 2
Erik Hagström 5 5 5

Personalens semestrar
Husmors- och förskolepedagog-
tjänsterna har “sommaruppehåll”, 
dvs de är lediga alla veckorna.
(Siffran på veckonumren visar hur 
många semesterdagar som tas ut 
den veckan.)
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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: motes-
platsen@tingvallakyrkan.se

Nästa manusstopp är 15 september
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 ”prenume-
ration mötesplatsen” 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

Församlingsläger: ”Möt mig nu som den jag är” 
Helgen den 14-15 september, lördag-söndag är 
det dags för församlingsläger igen. Den här 
gången åker vi till Ransbergs Herrgård, som lig-
ger ungefär 45 min bilresa norrut från Karlstad. 
Gården är nära knuten till Nykterhetsrörelsens 
scoutförbund.
Det finns möjlighet att vara med på lördagen, över dagen, 
eller övernatta till söndagen. Församlingens söndagsguds-
tjänst firar vi på två ställen, dels på lägret, och dels “hemma” 
i Tingvallakyrkan. 

 Temat är “Möt mig nu som den jag är”. Det rymmer mö-
tet med mig själv och andra, respekten för den som inte är 
riktigt som jag - och är i sig själv en bön. 
Det kommer att finnas möjlighet att sova i rum eller ta med 
sig husvagn/tält. 
 Priser: 625 kr/vuxen för hela helgen. Husvagn/tält: 480 
kr/person. Barn 0-6 år gratis, 7-11 år 50% rabatt, 12-14 år 
25% rabatt. Bara lördagen: 230 kr/person. 
 Vi kommer att samåka i bilar till/från lägret. Anmäl om 
du har plats i din bil eller behöver skjuts.
 Anmäl dig senast 23 augusti till Per-Ulrik Johansson som 
också svarar på frågor.

Verksamhetsrådet


