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FÖRESTÅNDARTANKAR:

Öppet för provtänk
Budskapet lever, Guds evighet är här
i världen som förändrar sig med hast (PoS 341)
När vi hälsar nya medlemmar välkomna i gudstjänsten i vår
församling, ber vi Gud att göra oss beredda på förändring,
nu när vi berikats med nya medlemmar.
Varför?
För att vi tror att Gud verkar i människor. Varje människa är värdefull, och därför är varje människas bidrag in i
gemenskapen värdefullt.
För att vi vet att varje människa är en unik individ.
För att vi vill vara en inkluderande gemenskap.
Och vi vill inte ”Kom till oss och bli som vi”. Vi vill ta
varje människa på allvar.
Orden signalerar också att församlingen vare sig vill vara
eller är en statisk gemenskap. Vilket är bra med tanke på
vår och Equmeniakyrkans vision: En kyrka där mötet med
Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.
Visionen vill uttrycka att kyrkan, församlingen möjliggör mötet med Jesus Kristus. Inte bara det, den utgår från
att mötet förändrar.
Världen å sin sida, och våra livsvillkor med den, förändrar sig ”med hast”. Församlingens uppdrag att möjliggöra
mötet med Jesus Kristus kan inte se helt likadant ut som
det gjorde för bara 10 år sedan.
Jag tror att kristen tro i sig är något föränderligt och dynamiskt, med ständig utgångspunkt i berättelsen om Jesus
liv, död och uppståndelse. Kristen tro, evangelium, är ett
tilltal från historien till nutiden. Detta tilltal får vi ge ut-
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rymme i våra liv. Utrymmet, mötesplatsen, kan stavas gudstjänst och andakt, gemensam bibelläsning/lyssnande, sång,
samtal och bön. Men det kanske också kan stavas på helt
nya sätt. Många människor söker upp kristen undervisning
på nätet, utanför församlingen. Kunskapen om kristendom
bland folk i allmänhet minskar. Vad betyder allt detta?
Att mötet mellan ordet – Bibelns ord, den kristna traditionens ord – och våra liv får bli till är viktigt, och jag
tror att det är viktigt att det sker i ett sammanhang där nya
infallsvinklar, öppenhet för att tänka högt, ”provtänk” och
kritiska tankar välkomnas. Men också att det finns en god
teologisk förankring och medvetenhet. ”Vet vad du gör och
gör vad du vill” är en devis vi myntade i arbetet med Equmeniakyrkans kyrkohandbok, och den kan överföras på mycket. I denna öppenhet och lyhördhet kan ordet, evangelium
bli till liv, till något att leva ut och leva av. Jag tror att vår
församling är bra på att erbjuda sådana mötesplatser och jag
tror att vi ändå inte kan slå oss till ro.
Någon, vars namn jag glömt, har talat om religion som
förändringspraktik. Det betyder att där människor möts
och där evangelium finns, där händer det också något nytt.
Något som styr våra steg och våra vägar på ett nytt sätt. Vi
inbjuds ständigt att välja att öppna oss och låta det goda
växa. Att låta Guds rike slå lite mer rot. Och kanske rent av
låta det få lite mer kött och blod i vårt sätt att leva och vara.
Så att det blir en verklig förändring.
Anneli Sandberg
föreståndare

Det stora barnkalaset!

Julblomma 2019

För sjätte året i rad öppnar Tingvallakyrkan portarna för
alla Karlstads barnfamiljer under ”Det stora barnkalaset”
den 23 nov. kl. 11:00–15. Vi gör Det stora barnkalaset i
samarbete med Karlstads kommun, kyrkor och samfund
studieförbund, ideella krafter, företag och volontärer där
man ordnar gratis aktiviteter under en dag. Vi erbjuder fika,
barnrytmik, öppna förskolan med pyssel och Spa för själen.
Vill du vara med och hjälpa till så får du gärna höra av
dig till vår diakon Jovita Sosa, 054 222 44 83.

Att få en julhälsning från sin församling betyder mycket!
Även i år vill Tingvallakyrkan göra besök med julblomma
runt andra advent till församlingens äldre medlemmar.
Onsdagen den 30 oktober kl. 19:00 är du som vill vara
med och sprida julglädje på detta sätt välkommen till en
träff då vi delar upp vem som besöker vem. Välkommen till
Tingvallakyrkans café.
Diakonirådet

NOTISER

Till Jordens Yttersta Gräns
– Ett temaår om Apostlagärningarna 2019–2020
I Apostlagärningarna möter vi en
kyrka som korsar gränser. Nationella,
kulturella, andliga, sociala och inte
minst personliga gränser. I Apostlagärningarna 1:8 får lärjungarna uppdraget att vittna om Jesus till jordens
yttersta gräns. Det uppdraget kommer
med ett löfte. ”Ni ska få kraft när den
heliga anden kommer över er” står det
i början av samma vers. Vi hoppas att
din läsning av Apostlagärningarna ska
få bli ett sätt att möta Gud. Att det får
ge dig kraft, inspiration och mod att
våga utmana de gränser du möter.
Y
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Tillsammans med andra församlingar i Equmeniakyrkan får vi bidra till
vårt gemensamma arbete. I höst har
vi bön- och offerdag för Equmenia på
Tacksägelsedagen den 13 oktober. Då
medverkar Equmeniastyrelsen, Minioch ungdomsblås och Per-Ulrik Johansson.
I advent och jul pågår den internationella insamlingen. “Låt oss tillsammans se till att vi kan fortsätta ge
stöd till och samarbeta med våra samarbetskyrkor runt om i världen. Det
behövs och det berikar oss! Om varje
församling kan bidra med minst 470
kr/medlem når vi årets insamlingsmål.” hälsar Equmeniakyrkans internationella handläggare.
Anneli Sandberg
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Bön- och offerdagar i Equmeniakyrkan i höst
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Läs tillsammans med andra, i gudstjänsten eller för dig själv. Dela gärna
med dig av era bästa tips och material
och glöm inte att anmäla att ni deltar.
https://equmeniakyrkan.se/till-jordens-yttersta-grans/

Mera Till jordens yttersta
gräns!
Region Svealands RegionFEST och
equmenias regionstämma 12 oktober
har temat Till jordens yttersta gräns
– Om vårt uppdrag och Guds möjligheter! Ett axplock ur seminarierna
är “Equmenias och kyrkans roll för en
hållbar värld” med Henric Götefeldt,
“Behövs nya församlingar i region
Svealand”: Rickard Lundgren. “Mission och missionella församlingar”:
Petter & Andrea Hermansson, Ecuador. Hör av dig till Anneli Sandberg,
anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se
om du har anmält dig. Samåkning är
alltid trevligt och bra för miljön.
Anneli Sandberg

Imago Dei
… är latin och betyder Guds avbild.
Alla är vi skapade till Guds avbild, män
och kvinnor. Alla får plats, alla måste
få komma till tals. I Equmeniakyrkans
handbok slås fast att gudstjänsten
behöver vara välkomnande och Jesus
identifikation med de minsta, med de
mest marginaliserade utmanar oss att
ständigt tänka till kring diskriminering och inkludering.
Blickar vi tillbaka i kyrkohistorien
har kvinnor ofta tystats, eller fallit i
glömska. Mechtilde von Mecklenburg, Hildegard av Bingen med flera
kvinnliga medeltida teologer och mystiker har inte fått lika mycket uppmärksamhet som sina manliga motsvarigheter. Vänder vi blicken mot
våra bilder av Gud, så utgår vi ifrån att
Gud är bortom genus – i teorin. Men
hur mycket utforskar vi våra gudsbilder som vi använder “till vardags” i
gudstjänsten?
I höst startar Karin Svedberg, en
av församlingens medlemmar, tillsammans med pastor Anneli Sandberg
ett dansprojekt som syftar till att lyfta
berättelser om kvinnor i Bibeln, om
kvinnor i kristen tradition, och gudsbilder. Utgångspunkten är kyrkoårets

texter, framför allt evangelierna. Det
konstnärliga uttrycket – dans, musik,
bilder – tillför ytterligare en dimension till orden, och når bortom orden,
till känslan och den erfarenhet som
ryms där. Projektet drivs med stipendier, och i samarrangemang med Universitetskyrkan och Studieförbundet
Bilda. Materialet som produceras
kommer att bli tillgängligt för hela
Equmeniakyrkan genom sidan gudstjänst.se.
Den 17 november kl. 18:00–19:00
berättar vi mer om projektet och teologin bakom i En timme om… Imago
Dei.
Anneli Sandberg och Karin Svedberg

Till Dig som förtroendevald
Tack för allt arbete Du gör i församlingen!!! Hoppas Du vill fortsätta
med dina uppgifter. Om Du vill avsäga Dig något uppdrag, så hör av Dig
senast 29/11 till
Expeditionen
054-15 38 80
Karl-Peter Johansson 073-658 69 21
Elisabeth Bergström 070-665 73 77
Valberedningen

Equmenias och församlingens Julmarknad
Fredag 29/11 kl. 18:00–20:00 Julgröt
och åror (lotteri). Kl. 19:45 Andakt.
Lördag 30/11 kl. 09:30–13.30
Julmarknad med café, lotterier, brödförsäljning, hantverk, fiskdamm,
scoutaktiviteter, kolbullar mm.
Vill du bidra med saft, sylt, bakning, hantverk mm?
Välkommen att lämna in under
cafétid (tisd–fred kl. 10:30–13:30)
veckan före eller fredagkvällen 29/11.
För mer info Britt Inger Lindkvist tel
070-156 10 25.
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Annelis nya kontor
En onsdagsförmiddag gör min dotter Elin och jag ett hemmahosbesök hos församlingsföreståndaren
Anneli Sandberg med anledning av att hon flyttat in i sitt nya kontor.
Speglar kontoret din vardag som pastor och församlingsföreståndare?
– Jag vet inte, jag rör mig i hela kyrkan. Springer mycket i
trapporna, det är väldigt bra för ens hälsa (skratt) men det
är klart att på rummet sker en hel del viktiga samtal, t ex inför begravningar, på så sätt är det en viktig plats. På rummet
läser och skriver jag e-post och planerar men det är inte en
plats för läsande och andligt förkovrande. Det hinner jag
sällan!
– Förkovran sker mest hemma, där jag har ganska mycket
teologisk litteratur som jag egentligen inte får plats med…
Men det är ju där jag läser, berättar Anneli.
Anneli arbetar 50% i Tingvallakyrkans församling och resterande tid som studentpastor på Karlstads universitet där
hon är tisdagar och torsdagar.
Hur är en vanlig dag i ditt arbete?
– Onsdagar är tydliga, vi har medarbetarsamling efter en
öppen andakt på morgonen. Sen blir det mycket möten på
onsdagarna, både på dag- och kvällstid.
På Annelis universitetsdagar har hon framförallt samtal.
Det finns ett stort och växande behov hos studenterna.
I församlingen har Anneli en ledande funktion som församlingsföreståndare och arbetsledare och förbereder och leder
gudstjänster och andakter.
När är du i ditt esse?
– När vi får till bra samtal eller när jag upplever att jag verkligen får fram mitt budskap i en predikan. Det är lätt att
förknippa allt med prestation. Samtidigt är ju jag i ett yrke
där man har förmånen att få be och vila i det och när det
händer är det fantastiskt. Jag blir också oerhört glad när en
student går ifrån ett samtal och säger; ”Ja, nu behöver jag
inte dig längre. Jag har blivit hjälpt.”
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Anneli tycker om att dela sin arbetstid mellan församling
och universitetsvärlden:
– Jag har velat ha båda delarna hela tiden, det passar mig.
Det är min kallelse och bidrag i kyrkan att ha en ordentlig
fot i församlingen och samtidigt jobba på universitetet.

Tänker du mycket på arbetsmiljö?
– Jag tycker det är viktigt. Det finns en tendens som församlingsanställd att jobba för mycket. Det här är inget vanligt
arbete. Samtidigt finns det en frihet i våra jobb med förtroendearbetstid, säger Anneli.
– Den fysiska arbetsmiljön är också viktig; jag har fått ett
höj och sänkbart skrivbord! berättar Anneli. Att vara noga
med arbetstid och arbetsmiljö hjälper mig att vara uthållig.
Jag är bra på att rama in, t ex vid samtalen; att hålla samtalen
på 45 minuter för att kunna pausa och ladda om inför nästa
samtal.
Det pratas och tänks arbetsmiljö i medarbetargruppen.
– Tyvärr fick vi inte igenom den friskvårdstimme som vi
hade bett församlingen om. Vi har ett friskvårdsbidrag på
500 kr per år.
Anneli ser att det viktigt att sköta ”det fysiska” och tränar på
onsdagsluncherna
– Nu går jag och löser alla problem säger jag till mina kollegor när jag går iväg. Lunchträningen ger en möjlighet att
landa mitt emellan alla möten.
Daniel Fröding Reyes

Ekumeniska bibelstudier
Karlstad ekumeniska råd har beslutat att inbjuda till ekumeniska biblstudier under hösten. Det kommer att vara i
Skårekyrkan. Temat är Jesu liknelser. Från kl.12:15 finns det
smörgås och kaffe sedan börjar bibelstudiet ca 12:45.
6/10 Om att ta emot- om sådd och skörd – varför tar det
sig inte? Matt 13:1–23. Håkan Fhager, sjukhuspräst.
27/10 Om det oväntade – skatten, pärlan, sudegen och
seapskornet. Matt 13.44-47, 31-35. Sam Wohlin, pastor
Pingstkyrkan.
10/11 Om ödmjukhet – vem är störst? Luk 18. Jesper
Svartvik, Stiftsteolog.
24/11 Om att lysa i världen ? Matt 5:13–16, Åse Lindberg, stiftsadjunkt.
15/12 Om bön och envishet. Luk 18:1–7. Per-Inge
Lidén, pastor.
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”Möt mig som den jag är” var temat för årets församlingsläger. Och vi ”möttes som vi är”, denna
gång på Ransbergs Herrgård strax utanför Ransäter.

Sammanfattningsvis tycker jag att det var en toppenhelg, vi har tillsammans hittat en ambitionsnivå där alla kan
trivas och får något positivt med sig hem.
Sven Wedemalm

Lördagen bjöd på goda samtal, aktiviteter för alla åldrar
och fin måltidsgemenskap. Dagen avslutades med en stämningsfull nattvardsgudstjänst.
Ett trettiotal av oss stannade över natt. Efter en ”hotellfrukost” skapade vi tillsammans gudstjänsten som vi sedan
firade i Guds fria natur på gårdens amfieteater. Gudstjänsten kom att handla mycket om ”rostskydd”. Vill du veta mer
om detta så fråga nån som var med!
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NOTISER

Tingvallakyrkan medverkade i Kulturnatten 20 sept med ett program bestående av Gospel Groove Company, Tingvallakyrkans musikkår, Nils Erik Hagström, Lisa Svanström och kvällen avslutades med Markusmässan. Kyrkan hade
ungefär 200 besökare under kvällen.
Nils Erik Hagström

Klockan 14 hos mig
Under våren testade vi i Diakonirådet ett nytt sätt att vidga våra bekantskapskretsar, och under hösten kommer det
att vara två tillfällen: den ena gången blir den 13 oktober
och den andra gången blir den 24 november.

Tanken är att om du känner och vill bjuda någon till ditt
hem eller bli bjuden hem till någon så anmälde ditt intresse till Jovita Sosa 054-22 444 83 eller på listor som kommer att finnas i kyrksalen.
Diakonirådet

Vintervärmes välgörenhetskonsert
Vintervärme drivs av kyrkornas nätverk för social arbete
i Karlstad.
Nätverket Vintervärme bjuder in till en konsert Lör.
26 oktober kl. 18:00 i Karlstads domkyrka.
Konserten är för att finansiera insatser för hemlösa
under vintern som kommer. Nu har du chans att göra en
insats för de som fryser.

Boka biljetter på 054-14 14 00 (från 1 okt)
Din plats i kyrkan kostar inget, men du får gärna bidra
med så mycket du vill!
Alla pengar går oavkortat till Vintervärme.
Nätverket Vintervärme

Så fungerar barn del 2
Lars Kullenberg, tidigare skolpsykolog på Hammarö
bla kommer tillbaka till Tingvallakyrkan Onsdag 6/11
kl. 19:00–20:30 med fortsättningen på sin mycket uppskattade föreläsning från i våras. Då handlade det om de
sex första åren i livet och nu alltså resten.

Föräldrar, mor och farföräldrar, du som arbetar med
barn, är ledare i Equmenia eller tycker det låter spännande
för att förstå dig själv eller barn i din närhet bättre. Och
du är naturligtvis välkommen även om du missade del 1.
Per-Ulrik Johansson

Konfirmation
Så är vi igång med den gemensamma konfirmationsgruppen för Equmeniaförsamlingarna runt Karlstad. Det blev
Skåre, Fagerås, Värmskog och Tingvallakyrkan som samarbetar detta år. Vi blir tolv konfirmander och kommer att
träffas 6 söndagar under hösten. Vi startar med gudstjänst
i en av våra kyrkor och är sedan utomhus resten av dagen
fram till 16:00.
Höstens teman blir Människan, Bön, Gud och Jul
bland annat.
Till våren blir det hajk en helg och läger på Vägsjöfors
Herrgård, innan de högtidliga avslutningen på Pingstdagen.
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På varje deltagande kyrkas nattvardsbord kommer det
att stå en burk. I burken finns det små hjärtformade papperslappar med konfirmandernas namn. På så sätt finns de
med i våra böner även när de inte är i vår kyrka.
Per-Ulrik Johansson

I somras arrangerades ett stort scoutläger i
West Virginia, USA.
Jag, Fredrika Skrinning från Equmeniascout Karlstad var
en av de ca 2000 scouterna som åkte från Sverige. Totalt
deltog 46 000 scouter från världen över. Det var ett World
Scout Jamboree och dessa läger arrangeras endast var fjärde år. Man måste vara mellan 14 och 17 år när lägret börjar, därför har man bara en chans att åka som deltagare.
Vill man åka på ett till World Scout Jamboree får man åka
som ledare eller funktionär. Temat för just detta läger var
”unlock a new world” som på svenska blir ”lås upp en ny
värld”. Det var verkligen det man fick göra, man fick lära sig
massor av nya saker och träffa många nya människor ifrån
olika länder. Vi svenska deltagare och avdelningsledare
åkte med den svenska kontingenten. Alla 2000 deltagare
från Sverige samlades några dagar innan lägret i Huntington, West Virginia där vi fick träffa varandra och de som
åkt på rundresa kunde vila. Själva lägret pågick mellan 22
juli och 2 augusti. Lägret var på en plats som heter The
Bechtel Summit som var väldigt stort och det tog lång
tid att gå till vissa platser. De hade byggt en hel bro, som
var väldigt lång bara för detta lägret. På dagarna kunde
man göra alla möjliga olika aktiviteter. Några av dem var
klättring, forsränning, kajakpaddling, skateboard och olika linbanor. Det var väldigt lång kö på vissa av dem men
man fick välja de aktiviteter man verkligen ville göra. En
annan sak som de flesta gjorde på dagarna var ”swapping”.
Swapping är när man byter allt från tröjor och märken till
en ryggsäck med andra på lägret. Det är väldigt kul att
ha med sig många saker att byta med. På dagarna var det väldigt varmt, allt mellan
30–35° C i skuggan. Det
var däremot

väldigt kallt
på nätterna. På en
del av kvällarna var det en öppningsceremoni, stängningsceremoni och en
Disneyföreställning för alla på lägret. Detta var väldigt
häftigt och det går inte att förstå hur mycket människor
46 000 är. De andra kvällarna var det olika föreställningar
och tävlingar i den ”byn” man bodde i. Man kunde vinna
allt från små gosedjur till badbollar. Efter lägret åkte alla
svenskar till Washington D.C. för att avrunda och upptäcka andra delar av USA också. Lägret som arrangerades
i år var det 24e världsscoutjamboreet. Om fyra år, sommaren 2023 arrangeras World Scout Jamboree i Sydkorea.
Jag vill uppmana alla som är i rätt ålder att delta då det är
en väldigt häftig upplevelse. Det kostar ganska mycket så
mitt tips är att börja spara redan nu! Det går inte att förstå hur fantastiskt och häftigt det är utan att själv åka dit.
Fredrika Skrinning

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

Öppen förskola Tingvallakyrkan måndagar och fredagar

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

Babyrytmik Onsdagar kl. 11:15–12:00.
Innebandy/Puls i Tingvallagymnasiets idrottssal söndagar

vecka kl. 18:15 på olika platser…

Tingvallakyrkan.

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

kl. 9:30–14:00, onsdagar kl. 12:00–16:00.

kl. 18:00–20:00. Kontaktperson: Hans Arkbro.

Familjescout – scouting för hela familjen lördagar kl.
10:00–13:00 en lördag i månaden under terminerna.
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Höst- & vinterprogr
CAFÉ T

Öppet tis–fre
10:30–13:30
Alltid rättvisemärkt kaffe och te
och hembakt gofika.
Tis: Toast (ost/tomat)*
60 kr
Ons: Matpaj med sallad*
60 kr
Tors: soppa, smörgås och våffla*
70 kr
Fre: Tacos*
60 kr
* inkl. kaffe och kaka

MÅNDAG

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

19:00 Män sjung då.

Söndag 13 oktober

11:00 GUDSTJÄNST med alla åldrar med dop – ”Tack”, Per-Ulrik
Johansson, Equmeniastyrelsen,
Mini- och ungdomsblås. Bönoch offerdag för equmenia.
Kyrkfika.

Tisdag 15 oktober

14:00 Tisdagsträffen, ”Medan
jag ännu andas” av Meta Lund.

Onsdag 16 oktober

12:10 Lunchmusik med Christine Clancy. Se notis s 9.
18:00 Bibelsamtal – Apostlagärningarna.

Torsdag 17 oktober

18:15 Vad trodde de första kristna? Anmälan.

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

Tingvallakyrkans Musikkår
Spelar du ett blåsinstrument eller
trummor? Välkommen!

18:30

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

09:00–11:00 Hållbarhetsfrukost Peter Alestig, journalist
med fokus på klimat och internationella frågor.

Söndag 27 oktober

Torsdag 24 oktober
19:00 Män sjung då.

11:00 GUDSTJÄNST. ”Gör inte
skillnad på människor…”, Anneli
Sandberg. Musik av Sophia och
Joel Holmqvist. Kyrkfika.
12:45 FÖRSAMLINGSMÖTE.

Tisdag 29 oktober

12:10 Lunchmusik med Anders
Göranzon. Se notis s 9.
18:00 Bibelsamtal – Apostlagärningarna.

14:00 Tisdagsträffen: ”Sofia,
den glömda vishetstraditonen i
Bibeln” av Anneli Sandberg.

Torsdag 31 oktober

18:15 Vad trodde de första kristna? Anmälan.

November
Lördag 1 november

Söndag 2 november

11:00 MUSIKGUDSTJÄNST. ”
Tingvallakyrkans Musikkår 70
år”, Per-Ulrik Johansson, musikkåren. Kyrkfika.

Söndag 10 november

Tisdag 12 november

Lördag 19 oktober
Söndag 20 oktober

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

11:00 GUDSTJÄNST. ”Öppnade
ögon”, Anneli Sandberg. Musik
av Anna Rydberg, Maria Carlsson och Nils Erik Hagström.
Kyrkfika.

10:30 Bibelsamtal – Apostlagärningarna.
10:00 Familjescout.
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Lördag 26 oktober

11:00 ALLHELGONAGUDSTJÄNST
med ljuständning för de under
året avlidna. Per-Ulrik Johansson. Musik av Nils Erik Hagström.

Fredag 18 oktober

12:00–13:30

18:00

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

Torsdag 10 oktober

Toast-lunch

Stick och trivs
Vi stickar, fikar, pratar och utbyter
erfarenheter.

TISDAG

Oktober

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

NATTVARDSGUDSTJÄNST. ”Vårt
evighetshopp”, Anneli Sandberg. Musik av Karin Wahlén/
Göran Almqvist. Kyrkfika.

Onsdag 6 november

19:00 Föreläsning: Så fungerar
barn (från 6 år och uppåt).
Psykolog Lars Kullenberg.

Torsdag 7 november
19:00 Män sjung då.

14:00 Tisdagsträffen: ”Omvägar hemåt” av Christina och
Gunnar Lidén.

Onsdag 13 november

Torsdag 14 november

Lördag 23 november

10:00 Det stora barnkalaset.

Söndag 24 november

11:00 GUDSTJÄNST. ”Allvar och
glädje”, Per-Ulrik Johansson.
Sång av Anki Löwenhamn, IngBritt Zaars, Ulrika Nilsson-Lidström. Kyrkfika.

Tisdag 26 november

11:00 Tisdagsträffen: ”Med
utmaningen som drivkraft” av
David Sundström.

Torsdag 28 november

19:00 Adventskören övar.

Fredag 29 november

18:15 Vad trodde de första kristna? Anmälan.
19:00 Adventskören övar.

18:00–20:00 Equmenias och
församlingens Julmarknad
– Gröt och åror (lotterier),
andakt. Se notis på s 3.

Fredag 15 november

Lördag 30 november

Lördag 16 november

December

10:30 Bibelsamtal – Apostlagärningarna.
10:00 Familjescout.

Söndag 17 november

11:00 SCOUTGUDSTJÄNST med
alla åldrar. Per-Ulrik Johansson,
Anneli Sandberg och scouterna.
Kyrkfika.
18:00 En timme om… Imago
Dei, ett feministeologiskt
dansprojekt. Anneli Sandberg
och Karin Svedberg. Se notis på
sidan 3.

Torsdag 21 november

19:00 Män sjung då.
19:00 Adventskören övar.

09:30–13:30 Equmenias och
församlingens julmarknad.

Söndag 1 december

11:00 ADVENTSGUDSTJÄNST.
Per-Ulrik Johansson, Anneli
Sandberg och Jovita Sosa. Adventskören, Tingvallakyrkans
musikkår. Kyrkfika.

Söndag 8 december

11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST.
Per-Ulrik Johansson, musik av
Anders Kästel. Kyrkfika.

ram i Tingvallakyrkan
ONSDAG

Morgonandakt
TIV (Träna Svenska)

09:00
09:30

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

18:15–19:00

Ungdomsbandet

TORSDAG

Mixturen
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.

14:00 Tisdagsträffen: Joel
Holmqvist sjunger med oss.

Lunchkonserter
Välkomna till lunchmusiken i Tingvallakyrkan, onsdagar kl. 12:10, som i höst
erbjuder följande:
• 16/10 Christine
Clancy, flöjtmusik i
världsklass
• 13/11 Anders Göranzon, organist extraordinäre
• 11/12 Luciatåg med
babyrytmiken på öppna förskolan (Observera att det börjar kl.
11:15)
Nils Erik Hagström

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, barnens egen gudstjänstaktivitet medan gudstjänsten fortsätter. Några gånger per termin
firar vi gudstjänst med alla åldrar.
PULS Innebandy
18:00–20:00
Alla åldrar spelar tillsammans.

19:00

Tisdag 10 december

SÖNDAG

Adventskören
Välkommen att delta i
Adventskören som träffas
14/11, 21/11 och 28/11 kl.
19:00 i musikrummet.
Nils Erik Hagström

Familjescout
I höst träffas vi fyra gånger
i Familjescout. Fyra lördagar med lite olika innehåll.
Den första gången blir temat Skogsintrument, sedan
kommer det att handla om
att lära känna ett annat
land, besöka en spännande
plats lite längre bort, Segmon, och i december Det
stora hantverksbordet. Den
sista gången prövar vi olika
hantverk som luffarslöjd,
täljsten,
marsipanfigurer

osv. Och så blir det naturligtvis Julbordsgrillspett.
Lördagarna är 19/10,
16/11 och 14/12. Tiden är
10:00–13:00.
Välkommen med; vuxna
och barn. Vi är ute, eldar,
lagar mat, leker och lär.
Anmäl dig till per-ulrik.
johansson@kyrkanicentrum.se eller smsa/ring 05422 444 82 för mer information.
Per-Ulrik Johansson

Hållbarhetsfrukost
Välkommen lördagen den
26 oktober 2019 till hållbarhetsfrukost i Tingvallakyrkan klockan 09:00–
11:00
Vi äter en god Fairtrade-inspirerad och ekologisk
frukost tillsammans och

samtidigt uppmärksammar
vi några av samhällets stora
hållbarhetsutmaningar.
Tema: Klimatet och Fattigdom
Gäst är Peter Alestig,
klimatreporter på Svenska Dagbladet och tidigare
Afrikakorrespondent. Han
är också aktuell med boken
”Fem år av fångenskap”, om
den svensk-etiopiska hjärtläkaren Fikru Maru som
satt fem år i etiopiskt fängelse.
Anmälan sker senast
onsdag 23 oktober 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

Omsorgsgruppernas veckor
GR

V

DATUM

GR

V

DATUM

GR

V

DATUM

GR

V

DATUM

11

40

30–6/10

3

45

4–10/11

9

50

9–15/12

2

3

13–19/1

12

41

7–13/10

4

46

11–17/11

10

51

16–22/12

3

4

20–26/1

14–20/10

5

18–24/11

11+12 52

23–29/12

4

5

27/1–2/2

21–27/10

6+7

25/11–1/12

13+14 1

30/12–5/1

5

6

3–9/2

28/10–3/11

8

2–8/12

1

6–12/1

6

7

10–17/2

13
14
1+2

42
43
44

47
48
49

2

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!
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INFORMATION

Församlingsboken
Vigsel

Heydi Chacón Moraga och John Lidén vigdes på Vägsjöfors herrgård den 10 augusti 2019. Officiant var Per-Inge
Lidén.

Margareta Malmestig

Utflyttade

Anita Karlsson till Arvika Equmeniaförsamling

Linnea Heiskala och Johan Boström vigdes på Ransäters
hembygdsgård den 7 september 2019. Officiant var Anneli
Sandberg.

Hagny Finell och Ralph Finell till Equmeniakyrkan
Molkom

Nya medlemmar

Jia Lagg

Robert Lindell

Utträde
Inger Olsson

Heydi Lidén
Vår flygel i kyrksalen är nu renoverad av Hans-Olov Mellqvist så att vi alla kan njuta ännu mer av den.

Nils Erik Hagström

Från Smålands Jerusalem till jordens
yttersta gräns.
Glimtar från Equmeniakyrkans konferens i Jönköping 29
maj–2 juni 2019.
Plats: Pingstkyrkan och idrottshuset (arenan) som ligger mycket nära varandra.
Pingstkyrkan är stor – rymmer minst 1000 personer.
Har en bra ljus- och ljudanläggning, bra ventilation, bra
sittmöbler. Allt detta är viktigt med tanke på långa möten
och förhandlingar. Här hölls vissa gudstjänster och alla förhandlingar. Flera gudstjänster och seminarier hölls i arenan.
10 Hit blev vi också inbjudna till en riktig smålandsfest med
god mat och underhållning på småländskt vis.

Jönköpings kommun hade sponsrat en stor del i utbyte mot att de fick berätta och skryta över kommunen och
Småland. Allt i en positiv och humoristisk anda.
Gudstjänsterna var många, intensiva, innehållsrika med
bl.a. nattvard, förbön.
Flera talare och många sånginslag.
Ett genomgående tema var klimat/hållbarhet. Flera intressanta seminarier med externa proffs. Realistiskt, allvarligt med många frågor.
Förhandlingar. Långa pass med mycket som skulle behandlas och beslutas. Väl förberett men ändå segt ibland.
Totalt ca tolv timmar fördelade på sex pass.
Konsensusmetoden, som använts några år, kändes bra och
fungerade enkelt.
Allas röster hörs (syns), inte bara de som skriker mest.
Beslut som fattades tas inte upp här. Hänvisar till Sändaren
nr 23.
Några siffror:
• 683 ombud från 337 församlingar.
• Cirka 1200 övriga besökare.
• 250 volontärer.
• Budget för konferensen 600.000:• Insamlade kollekter och gåvor täckte den summan
med råge.
Några tankar:
• Bara positiva och glada människor.
• Hög medelålder på ombuden.
• Avspänd atmosfär i både gudstjänster och förhandlingar.
• Värdefullt med inbjudna gäster från andra länder.
• Externa föredragshållare med nya infallsvinklar.
• Bra logistik där alla volontärerna gjorde ett mycket
bra jobb.
• De märktes inte så mycket. Det bara fungerade.
Konferensen 2020 hålls i Malmö. Får du chansen att bli
ombud, ta den.
Inga-Britt & Åke Karlsson

INFORMATION

Vi som jobbar som i
Tingvallakyrkan

Kanslist
Gunlög Ehne
054-15 38 80
gunlog.ehne@kyrkanicentrum.se
Förskolepedagog
Elvy Axelsson
054-15 38 80
elvy@kyrkanicentrum.se

Adress: Östra Torggatan 18
652 24 Karlstad
Expeditionen
Telefon:

054-15 38 80

Öppet- och
telefontider:

(växel)

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

tisdag och fredag 10:00–12:00
onsdag

13:00–15:00

i övrigt svarar vi om möjlighet finns

Telefon caféet: 054-22 444 87
E-post:

info@kyrkanicentrum.se

Hemsida:

www.tingvallakyrkan.se

Husmor
Cristina Hellholm - tjänstledig
cristina@kyrkanicentrum.se

Pastor/församlingsföreståndare/
universitetspastor
Anneli Sandberg
054-22 444 81
anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se

Koordinator för musik
och kreativa utryck & vaktmästare
Erik Hagström
Vaktmästare 40%
054-22 444 85
erik.hagstrom@kyrkanicentrum.se

Pastor
Per-Ulrik Johansson
054-22 444 82
per-ulrik.johansson@kyrkanicentrum.se

Insamlingar till församlingen 2019, ackumulerat
1 200 000,00 kr

900 000,00 kr

600 000,00 kr

300 000,00 kr

0,00 kr

−300 000,00 kr

jan

feb

mars

april

maj
Budget

juni

juli
Utfall

aug

sept

okt

nov

dec

Diﬀ

Hälsningar från kassören
Insamlingarna till församlingen januari – augusti 2019
uppgår till 636 tkr. Det är 101 tkr lägre än vad vi budgeterat. Generösa gåvor under början av hösten ger förhoppningar om att delar av underskottet kan återtas. Sen årets
början har 43,2 tkr har samlats in till Equmeniakyrkan och
55,3 tkr har kommit in till byggnadsinsamlingen.
Jag vill passa på tillfället att slå ett slag för att ge kyrkoavgift till Equmeniakyrkan och därmed också till vår församling. Kyrkoavgiften är på 1% av din inkomst och dras
via skatten och betalas månadsvis ut till församlingen via

Equmeniakyrkan. Du kan läsa mera om kyrkoavgiften på
kyrkans hemsida, equmeniakyrkan.se/kyrkoavgiften. Där
kan du också anmäla dig om du har bank-id. Fråga annars
församlingens kassör Björn Olsson. Jag kan ge mera detaljer
och har också blanketter för anmälan. För att anmälan skall
gälla nästa år 2020 måste den kommit in senast 31 oktober.
Du som redan ger kyrkoavgift behöver inte göra något för
att det skall fortsätta.
Björn Olsson
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SISTA ORDET

AVSÄNDARE: TINGVALLAKYRKAN
ÖSTRA TORGGATAN 18, 652 24 KARLSTAD

Lägret Enter!

Efter ett tufft år i skolan längtade Johannes efter att få komma till den där platsen utan stress där
inga skoluppgifter fanns som måste lämnas in i tid, och där det inte fanns en massa krav och måsten.
En fristad helt enkelt där du kan vara dig själv och inte dömas efter vad du presterar. Just det är lägret Enter för Johannes Fröding.
Det är mycket som händer de dagar lägret är, och schemat var fullspäckat. Ungdomarna har haft samtalsgrupper,
det har badats, dansats, meckats med bilar, man har lekt,
spelat fotboll, gjort handarbeten mm. Att få avsluta dagen
med kvällsandakt och få sjunga lovsånger ger en tid till eftertanke. Lovsångerna är något som Johannes saknar och
något som han gärna skulle vilja dök upp på gudstjänsterna
även här hemma ibland.
Allt det roliga som ungdomarna får uppleva under lägret
gör gott. Speciellt efter ett års slit i skolan med allt vad det
innebär.
När vi kommer in på tro så berättade Johannes för mig
om en liknelse han hört, som berört honom väldigt djupt.
Den handlade om bön och vart alla v böner tog vägen.
I berättelsen visade det sig väldigt tydligt att tacksägelsebönerna var färre.

Efter det har han varit väldigt noga med att inte glömma
bort att tacka, något vi alla borde ställa oss frågan om vi gör
tillräckligt ofta. Han säger också att han försöker tänka på
att värdesätta saker i vardagen, också något som man ofta
kan glömma bort.
Att träffa kompisar och ha en massa roligt ihop under
sommarlovet några dagar gör att man kan förstå att det är
något man längtar efter att få komma tillbaka till.
Jag var själv med för första gången detta året som ledare
och hade hand om musiken. Jag upplevde också att det var
som en fristad utan en massa krav och måsten, och vill därför gärna åka dit igen.
Så har du åldern inne och är sugen på att åka med på
nästa års Enter så kan både jag och Johannes varmt rekommendera att åka för du kommer inte ångra dig.
Anna Fahlander

I samarbete med

Begravningsbyrån
Roland Andersson AB
Älvgatan 11, Karlstad, 054-10 10 01

Tidningen Mötesplatsen

ges ut av Tingvallakyrkans församling.
Ansvarig utgivare: Anneli Sandberg.

Redaktionen
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Sven Wedemalm, Christer Hellholm, Anna
Fahlander, 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 november
Nästa nummer av Mötesplatsen
kommer ut i december

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.

