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FÖRESTÅNDARTANKAR:

Samtal, minnen och hopp
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Först de dåliga nyheterna. Som inte är några nyheter. Kyrkor och kristna samfund tappar medlemmar. Det är länge
sedan väckelsemöten fyllde vår kyrka med över tusen personer. Ibland ser vi tillbaka på denna tid, minns hur roligt
det var, minns hur många vi var, och känner sorg och vemod
över den tid som flytt.
Å andra sidan var det mycket som inte var bra, mycket
som vi inte vill ha tillbaka. Stark social kontroll och snäva
normer. Syndakataloger och uteslutningar ur församlingsgemenskaper satte spår generationer framåt. I min familj
finns sådana erfarenheter. En annan faktor som präglar vårt
kyrkliga landskap är att vi i Sverige hade en statskyrka ända
fram tills för 19 år sedan. Svenska kyrkan är det samfund
som tappar flest medlemmar, fast de har många att ta av.
De goda nyheterna då? Evangelium betyder goda nyheter och är basen för vår tro och församlingens existens. En
bok om församlingsutveckling heter ”Memories, hopes and
conversations”, ungefär ”Minnen, hopp och samtal”. Jag tänker på ordet minnen. Vad är det vi som kyrka och församling vill att folk ska komma ihåg?
När jag har funderat över varför jag är kristen, återkommer jag till ett minne. Jag var student, var på ett bibelstudium i Missionskyrkan i Uppsala och den gamla berättelsen
om Jakob kom upp, närmare bestämt Jakobs brottning med
en okänd vid Jabboks vadställe. Hela natten varar brottningen, och när soluppgången närmar sig, får Jakob ett slag
på höften så att höften går ur led. För den okände förmår
inte besegra Jakob.
-Släpp mig, säger den okände, dagen gryr.
-Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig, säger Jakob.
Och han får sin välsignelse av denne någon som Jakob
senare identifierar med Gud.

I samtalet där i bibelstudiet sa det på något vis ”klick” i
mig. Klicket uppstod när jag plötsligt kopplade ihop denna berättelse med mitt eget liv. Mina egna sömnlösa nätter.
Min egen tröstlösa brottning i mörkret med tro och tvivel.
Jakobs ståndaktighet, hans rättframma begäran och svaret –
en välsignelse. ”Det handlar ju om mig!”
Jag är tacksam över att jag fick den hjälpen. Att jag fick
knyta an min lilla ensamma berättelse till de stora berättelserna, till mänsklighetens urhistoria med Gud. Jag fick ljus
och hopp för framtiden. Det räckte förstås inte med bara
denna enda händelse, men den var så viktig för mig att den
skapade ett bestående minne.
Sverige är världens bästa land, sägs i någon undersökning. Ändå undergrävs den berättelsen av eländesberättelser. Hur vi själva berättar vår historia spelar också roll. Det
är viktigt hur vi som kyrka i våra samtal berättar våra berättelser, vårt evangelium, i just vår tid, med just våra behov.
Advent och jultiden förmedlar berättelser om hopp och
förväntan, förberedelse och uppfyllda löften. Men också
risktagande och fara. Ett knippe berättelser värda att berätta
om och om igen, på nya och åter nya sätt.
Vi behöver tala sant om livet: Ja, det är mycket elände,
det finns mycket att oroas över. Frågan om det alls finns något hopp är högst reell. Men vid någon brytpunkt får vi kroka arm med varandra, med fler, och också tala om stjärnan,
det spirande livet och vårt uppfyllda hopp, rikta blickarna
mot det. ”Ser ni att det börjar bli en stig här i öknen?” ”Titta, det spirar redan.” Vara en kraft, här och nu, som skapar
fler goda minnen att leva på, som föder ljus och hopp inför
framtiden. Goda nyheter.

Hållbarhetsfrukost

Vi äter en hållbar frukost först, riktpris 75 kr, barn gratis.
Varmt välkomna 25 januari kl. 09:00–11:00. Anmälan till
anmalan@kyrkanicentrum.se senast onsdagen innan.

Årets första hållbarhetsfrukost fokuserar på hållbar konsumtion. Helén Williams är doktor i miljö- och energisystem vid Karlstads Universitet och vi får höra henne bl a
berätta hur smarta förpackningar kan minimera matsvinn.
Vi får också höra om ett projekt som vår församling är engagerat i – Matbanken. Målet är att minska matsvinnet, att
personer med behov ska kunna få den här maten och till sist
vill vi höra hur de människor som får denna mat mår. Och
avslutar som alltid med en teologisk reflektion.

Anneli Sandberg
församlingsföreståndare

Omsorgsgruppen för hållbarhet

Årsmöte 2020
Församlingens årsmöte äger rum lördagen den 14 mars kl.
15:00.
Styrelsen

NOTISER

Musikkårens julkonsert

Mellandags-öppet-kyrka…

Den 7 december kl. 16:00 (OBS tiden!) äger Musikkårens sista konsert
under jubileumsåret rum under ledning av Kjell-Erik Paulsrud. Mixturen,
mini- och ungdomsblåset medverkar
också, liksom vår kaplan och två inbjudna solister: Malena Carlqvist (f.
Axelsson), sång, och Anders Kästel,
trumpet, båda tidigare medlemmar.
De och vi blir glada om ni vill komma
och lyssna! (Entré barn gratis, vuxna
100 kr)

blir det torsdagen den 2 januari kl.
14:00–16:00. Välkommen till andakt,
enkelt julfika och samtal.

Elisabeth Wennö

Gudstjänster i jul och
nyår i Tingvallakyrkan –
med omnejd
Redan fjärde advent berättar vi julens
berättelse med fokus på Maria, Josef
och barnet som föds i en gudstjänst
med alla åldrar. Vi berättar med hjälp
av julkrubbans figurer, bild, dans, musik – och några ord.
Julnattens andakt kl. 23:00 kretsar
kring Millenniepsalmen “… men du
gick hela tiden längre ner…”
Annandag jul firar vi som traditionen bjuder tillsammans med övriga
Equmeniaförsamlingar runt Karlstad
och Tingvallakyrkans Musikkår med
hemvändare. Vi firar att vi finns – den
världsvida kyrkans lokalkontor på olika platser i Värmland! Och vi samlar
in till Equmeniakyrkans internationella arbete. “Till jordens yttersta
gräns”.
Söndagen efter jul firar vi också
gudstjänst i Tingvallakyrkan. Men på
nyårsafton går vi till Domkyrkan för
ekumenisk nyårsbön kl. 17:00.
Den 5 januari firar vi 2020 års första nattvardsgudstjänst, och dagen
därpå bjuder vi in till Trettondagsfest
då vi åter får uppmärksamma vårt internationella arbete.
Välkommen!
Anneli Sandberg och Per-Ulrik Johansson

Verksamhetsrådet och Jovita Sosa

Babyrytmikens och
Öppna förskolans luciafirande
Onsdag 11 december kl. 11:15 kan
alla som vill vara med om stan´s sötaste luciatåg välkomna till Tingvallakyrkans café. Babyrytmiken med föräldrar tågar in och sjunger luciasånger.
Välkomna!
Elvy Axelsson

Öppna förskolan…
har sin sista öppetdag innan jul Onsdag 11 december och öppnar igen
måndag 13 januari.
Elvy Axelsson

Gospel Grooves julkonsert
Gospel Groove Company bjuder in
till sin traditionellt svängiga och ösiga julkonsert lördagen den 14 dec kl.
18:00. Förutom konsert får du också
vara med och stödja Julänglarna. Allt
som samlas in delas ut till familjer i
Karlstad i form av presentkort på julklappar och mat.
Välkomna önskar
Gospel Groove Company

Resa till Kongo Kinshasa?
Jesica och David Eriksson med barn,
vår missionärsfamilj, inbjuder sina
stödförsamlingar att komma och hälsa på och ta del av Equmeniakyrkans
missionsarbete i Kongo Kinshasa. En
idé är att åka i februari, vecka 7 med
eventuell förlängning in i vecka 8. Resan innefattar besök i lokala församlingar, missionsstationer och lite turism. Vill du veta mer om resan, prata
med någon av pastorerna eller någon i

styrelsen, eller skicka ett mejl till anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se
Anneli Sandberg

Vintervärme
Liksom tidigare år är det de olika kyrkorna i kommunen som går samman i
projektet Vintervärme. Tillsammans
bildar de Ekumeniska nätverket för socialt arbete i Karlstad, de som är med i
nätverket är Pingstkyrkan, Tingvallakyrkan, Svenska kyrkan, Statsmissionnen och Ria.
Vi har haft en fortsatt dialog med
kommunen om behovet av en plats
för människor att komma och duscha,
tvätta kläder och få värme och vila för
natten och nu kan vi säga att det har
gett resultat det samtalet med kommunen.
Kommunen har nu hjälpt oss med
en lokal för att kunna ge tak över huvudet för Karlstads hemlösa under
kalla vinternätter.
Vi som är med i nätverket ska bemanna vintervärmens lokal och nu
behövs volontärer för att få allt att gå
runt.
Vi har funderar på att ha öppet under 8 veckor, 7 dagar i veckan.
Känner du att du skulle vilja hjälpa
till och göra skillnad för de här personerna är vi tacksamma om du hör
av dig till mig, Jovita Sosa, diakon
i Tingvallakyrkan per telefon 05422 444 83.
Tillsammans gör vi skillnad.
Jovita Sosa

Ekumeniska bibelstudier – Möten med
människor i Bibeln
Under vårterminen inbjuder Karlstad
Ekumeniska råd till gemensamma bibelstudier några söndagar kl. 13:00.
Tanken är att man ska kunna fira
gudstjänst i sin egen kyrka och sedan
mötas. Bibelstudierna kommer att
vara i Tingvallakyrkan och datumen
är 26/1, 16/2, 22/3, 26/4 och 17/5.
Per-Ulrik Johansson
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Foto: Christer Hellholm

Familjescout

Lördagförmiddag den 19/10 kl. 10:00 träffades vi alla deltagare i I2-skogen. Barnen kom med sina föräldrar och ibland kan mor- eller farföräldrar även vara med. Vi blandar lek, tävlingar och sånger och
äter lite grillad mat.
Nytt för denna termin är att varje familjescoutträff har olika värdpar. Första träffen, 21/9, var det Louise Hedberg
och hennes två döttrar som var värdpar och hade skogsmusikinstrument som tema.
Värdparet vid andra träffen, 19/10, var Eveline, Cristina och Christer Hellholm. De stod för aktiviteterna. Temat
var denna gång Rumänien. Eveline och Cristina ordnade typiska rumänska lekar, medan Christer satte upp tipspromenadlappar på olika ställen i skogen. Tipspromenadlapparna
handlade om Rumänien och var uppdelade i vuxen- och
barndel. Frågorna var lagom svåra.
Alla deltagare kunde faktiskt lite om Rumänien och
man lärde sig nya saker om landet. Medan deltagarna gick

på tipspromenaden fixade Cristina gogoși (uttalas: gogosch).
Gogoși är någon slags rumänska munkar – riktigt goda!
Man lägger degen i kokande olja och tar upp dem ur oljan
när de är klara och strö lite florsocker på dem ifall man vill
ha det. Dessutom grillades det korv och köttbullar. Vi hade
fantastisk tur med vädret – det var några timmars uppehåll
på förmiddagen – för det går inte att laga gogoși i regn…
Innan vi bröt upp fick vi alla be scoutbönen och värdpartet fick sälklappar av deltagarna och avslutades med scouthälsningen – alltid redo…
Tredje träffen, 16/11 var i Segmon och värdparet var Johannes Forsberg med barnen och temat var vatten.
Christer Hellholm

Rapport från Byggruppen
Det fortsatta arbetet med färdigställande av kyrksalen, projekterandet av ett nytt kök och en eventuell flytt av ett par
expeditioner till gårdsentrén är nu i full gång och gruppen
arbetar med att hitta så bra och kostnadseffektiva sätt att gå
vidare som möjligt.
I kyrksalen planeras det för det öppna andaktsrum
längst bak på läktaren mot Östra Torggatan som det redan
finns bygglov på. En yta som släpper fram våra vackra fönster och ger oss en möjlighet till små förrättningar och samlingar. Viktigt att lyfta fram är att det är utan glasväggen,
eller någon annan vägg, som fanns med på ett tidigare stadium. Gruppen tittar också på olika sätt att göra det ljusare
i kyrksalen, speciellt under läktarna.
Gruppen tar nu in offerter på en köksflytt till det som nu
är musikförrådet men som tidigare var kök. Ett större rymligare kök med mer rymd, bättre arbetsmiljö, ett köksbord att
sitta vid och ett separat diskrum. Besök på IKEA har gjorts
och det finns en 3D ritning gjord samt att flera återförsäljare av vitvaror kommer att få ge offerter. Offerterna som tas
in från byggbolag innehåller både helentreprenad och delar
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av arbetet för att
hitta en så bra
ekonomisk väg
framåt som möjligt
Vid gårdsentrén har Rohm
redan
börjat
bygga den nya
godkända handikapptoaletten
som ersätter den
gamla, icke godkända, vilken
kommer att bli
En väldigt preliminär skiss av köket
mindre på grund
av en ny entré till gårdshuset med hiss som nye ägaren kommer att bygga. Ha tålamod med att det ser lite annorlunda
ut under byggperioden.
Gunnel Berdén, Nils Erik Hagström, Sven Wedermalm
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Läsecirkeln för män
som blev en läsarcirkel för alla

Foto: Christer Hellholm

Sedan en längre tid fanns det läsecirklar för kvinnor i församlingen. För 6–7 år sedan tog Mikael
Sund och Hans Bergström initiativ till en läsecirkel för män utifrån det behov de upplevde. Nu är
gruppen öppen för alla oavsett kön. Det började
som en läsecirkel då man läste skönlitteratur.
Någon person i gruppen väckte frågan om vi inte skulle läsa
mer om vår religion.
– Nu får det heta läsarcirkel då vi läst mycket om kristendomen och kristen tro, berättar Hans Bergström. Man började med Karen Armstrong och böcker om religionsfenomenologi. Sen övergick gruppen till att läsa om forskningen
kring Jesus, bl a Jonas Gardells populärvetenskapliga bok
”Om Jesus” om vad forskningen vet om Jesus. Därefter läroboken ”Jesus och de första kristna”.
– Just nu läser vi en bok av teologen Patrik Hagman som
heter ”Om tro”, berättar Hans.
När gruppen läser teologisk litteratur tar man lite mer
tid på sig jämfört med skönlitteraturen. Gruppmedlemmarna läser ca 40 sidor till varje tillfälle så det tar 1–2 terminer
att läsa en bok.
– Vi har inte lagt till nån speciell pedagogik vad gäller
samtalen utan det faller spontant. Dessutom fikar vi samtidigt, berättar Hans.

Efter gruppen avslutat en bok tas ett samtal där man
kommer fram till vilken bok de ska fortsätta med.
– För mig betyder gruppen mycket, att få samtala om
det man läst gör att man fördjupar perspektivet, säger Hans.
Dessutom upplever jag en god och värdefull gemenskap i
gruppen. En stomme på 6 personer har varit med sedan
början. Man har hunnit lära känna varann på ett speciellt
sätt. Jag tror att alla fått perspektiv på kristendomen och vår
tro.
För Hans har läsning varit en viktig tillgång i livet, han
läser både skönlitteratur och annat vid sidan om. Just nu läser han ”Den blå tvålen” av Svenska akademins förra ständiga sekreterare Sara Danius.
Hans skickar med följande boktips!
• Patrik Hagmans ”Om tro”
• James Joyce ”Ett porträtt av författaren som ung”
Får vem som helst vara med?
Ja, gruppen är öppen och det har tillkommit ett antal
personer. Det är bra att ansluta i anslutning till terminsstart,
speciellt på hösten när man börjar med en ny bok.
Daniel Fröding Reyes

Musik av Christine Clancy, flöjt och Anders Göranzon, orgel. Foto: Sven Wedemalm. Foton är tagen vid olika lunchmusik tillfällen.
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Musikgudstjänst
“Till jordens yttersta gräns”
Den 9–10/5 kommer Lena Wohlfeil och Anna Eriksson
på besök till Tingvallakyrkan för att leda “Till jordens
yttersta gräns” en musikgudstjänst med utgångspunkt
i Apostlagärningarna. 2019–20 är temaår med fokus på
Apostlagärningarna för att dels fortsätta uppmuntra till
bibelläsning men också särskilt belysa Equmeniakyrkans
internationella missionsarbete samt frågor kring hållbarhet, klimat och miljö.
Sångerna i “Till jordens yttersta gräns” är hämtade från
Equmeniakyrkans Brukssånger. Denna samlade sångskatt
är inne på sitt nittonde år av publicerande av nyskriven
musik för Equmeniakyrkans församlingar – kompletterat med några nyskrivna sånger till just denna gudstjänst.
Bibeltexterna är hämtade från Apostlagärningarna och
presenteras på olika sätt. Gudstjänsten kretsar också kring
en bön, “Sång till de fyra vindarna” skriven av pastor Carol Gallagher. Hon tillhör Cherokeefolket och integrerat
finns också deras hälsning “välkomna våra släktingar” som
ett sätt att innesluta alla våra syskon i öster, söder, väster
och norr.
Vi vill nu bjuda in till kördagar 9–10/5 tillsammans
med Lena Wohlfeil. Lördagen den 9/5 kl. 09:30–16:00
inkl lunch och söndagen 10/5 samling kl. 09:30 för att
sedan medverka i gudstjänsten.
Välkomna!
Anneli Sandberg, Per-Ulrik Johansson och Nils Erik Hagström

Fastefördjupning och bibelsamtal
Under fastetiden från Fastlagssöndagen 23 februari till
Palmsöndagen 5 april vill vi inbjuda till en tid av fördjupning och samtal i församlingen. Vi tänker oss ett antal
samtalsgrupper som träffas tre gånger. Ett par grupper
kommer att vara på dagtid, och och förhoppningsvis en
grupp vardera på tisdagar, onsdagar och torsdagar, kvällstid. Vi kommer att använda boken “Till jordens yttersta
gräns – Apostlagärningarna runt på 88 dagar” som vi delat ut. Vi väljer några avsnitt som alla grupper läser och
samtalar om. I varje grupp kommer det att finnas en ledare
som håller i samlingarna. Vill man får man gärna träffas i
hemmen, men annars bereder vi plats i kyrkan. Söndagen
den 23 februari kl. 18:00–19:00 startar vi fördjupningen
med En timme om… Till jordens yttersta gräns, då vi pratar mer om fasta och fördjupning, och då materialet för
samtalen finns att hämta.
Under januari månad sätter vi upp listor i kyrkan där
du får anteckna dig för vilken grupp du vill vara med i. Du
kan också redan nu maila per-ulrik.johansson@kyrkanicentrum.se eller ringa 054-224 44 82 och anmäla ditt intresse och vilken grupp du skulle vilja vara med i (dagtid,
kvällstid tisdag, onsdag eller torsdag).
Om du inte har fått boken är du välkommen att höra
av dig till någon av de anställda så ordnar vi det. Vi hoppas
att det är många som vill ta vara på fastetiden på detta sätt.
Under den här tiden gör vi uppehåll i de “vanliga” bibelsamtalen (en onsdag kväll och fredagförmiddag i månaden). Januari, februari och april är det dock bibelsamtal
som vanligt (se kalendariet).
Per-Ulrik Johansson och Anneli Sandberg

Sommarens Öppen Kyrka
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Även i år hade Tingvallakyrkan Öppen Kyrka, vilket ägde
rum på onsdagarna från och med 19 juni 2019 till och
med 14 augusti 2019.
Det var kl. 14:00–16:00 på onsdagseftermiddagarna
under sommaren som vi hade Öppen Kyrka. Konceptet
var det samma som tidigare år, det vill säga: enkel andakt
med högläsning av texterna inför den kommande söndagen, och fika inklusive samtal samt reflektioner efteråt.
Sommarens upplaga omfattade totalt 9 tillfällen. Som
mest, vilket var vid 3 onsdagar, kom 8 besökare. Som
minst, vid 2 gånger, var det 5 besökare. Generellt, var besökaren kvinna och över 50 år.

Vid det sista tillfället, hade vi också en utvärdering.
Bland annat framkom att de utrullade röda mattorna var
en viktig signal, inte bara för besökare till Öppen Kyrka,
utan även för turister som ville titta in i kyrkan. Vi frågade
oss varför det var färre besökare i år än förra året, och kom
fram till att förra året var det ett annat program och mer
marknadsföring. Ett medskick från utvärderingen inför
nästa år är att finnas med i kommunens broschyr Dag för
dag.
Slutligen, är nog det viktigaste att forumet Öppen
Kyrka erbjuds än hur många besökare som kommer. Vi
kommer även försöka göra en variant av konceptet i klämdagarna under de kommande julhelgerna.
Karl-Peter Johansson
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Kurs för alla
Equmenialedare – Trygga möten
Trygga Möten är en utbildning på ca 2–3 timmar som
handlar om att förebygga och förhindra att barn och
unga utsätts för alla typer av övergrepp. I en Trygga Möten-kurs tar man bland annat upp vad som menas med ett
övergrepp, vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i föreningen, vad man gör om ett barn berättar att det är utsatt
för övergrepp och om man kan se om ett barn är utsatt för
övergrepp. I Equmenia i Karlstad har vi sagt att kursen är
obligatorisk för alla ledare. Tisdag 14/1 kl. 18:00 kommer Anja Wändal från Equmeniakyrkans Region Svealand och håller kursen. Om du inte har möjlighet denna
kväll finns det möjlighet att göra den via webben. Hör i så
fall av dig så berättar vi mer.

Hellh

olm

Scoutledarsamling
Scoutledarna träffas Tisdag 21/1 kl. 18:00 i
Tingvallakyrkan för att planera vårens program.

Familjescout …
… inbjuder någon vuxen från varje sammanhang till semlor och prat om vårens träffar tisdag 7/1 kl. 18:00–19:00.
… och till första Familjescoutträffen lördag 1/2 kl. 10:00–
13:00. Mer information om plats och innehåll kommer.
Är du intresserad av att vara med i familjescout? Skicka
ett mail till per-ulrik.johansson@kyrkanicentrum.se eller
sms till 054-22 444 82 så får du information om träffarna.

Mattias Fröding och Per-Ulrik Johansson

Scout …
… avslutar sin termin med en mörkerspårning i Mariebergsskogen tisdag 3/12 kl. 18:15. Då blir det också
“Glöggmys” och anhöriga är mycket välkomna. Glöm
inte ficklampa!
… startar sin vårtermin tisdag 11/2 kl. 18:15. Inbjudan
kommer men anteckna tiden redan nu.

Equmenias Årsmöte
Lördag 8 februari kl. 14:00 håller Equmenia i Karlstad sitt årsmöte i Tingvallakyrkan.
Equmeniastyrelsen

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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Vinterprogram
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!

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

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 8 år. Ledare
är alltid välkomna!

Lördag 14 december

10:00 Familjescout i Tingvallakyrkan. Anmälan senast fredag
innan till per-ulrik.johansson@
kyrkanicentrum.se
18:00 Gospel Groove julkonsert

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

Tisdag 31 december

17:00 EKUMENISK NYÅRSBÖN
i Domkyrkan. Kerstin Almergård, Sam Wohlin, Per-Ulrik
Johansson. Musik av Jörgen
Martinsson. Arr:Karlstad Ekumeniska Råd.

12:45 Församlingsmöte

Tisdag 14 januari

10:30 Spa för själen i kyrksalen
10:30 Promenadgrupp

Onsdag 15 januari

11:00 MUSIKGUDSTJÄNST.
Per-Ulrik Johansson och kören
DaCapo. Kyrkfika.

Januari

09:00 Morgonandakt
12:10 Lunchmusik: Torbjörn
Rapp, ljuva och virtuosa melodier från en cello

10:30 Spa för själen i kyrksalen
10:30 Promenadgrupp

Onsdag 18 december

Torsdag 2 januari

Söndag 19 januari

Onsdag 4 december

Söndag 22 december

Tisdag 3 december

09:00 Morgonandakt

Lördag 7 december

16:00 Tingvallakyrkans Musikkårs Julkonsert. Gäster: Malena
Carlqvist, sång och Anders
Kästel, trumpet. Entré 100 kr.
Barn gratis.

Söndag 8 december

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

Tisdag 10 december

14:00 Tisdagsträffen: Joel
Holmqvist sjunger med oss.

Onsdag 11 december

09:00 Morgonandakt
11:15 Babyrytmikens luciatåg
18:00 Bibelsamtal Apostlagärningarna

Fredag 13 december

10:30 Bibelsamtal Apostlagärningarna
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12:00–13:30

18:00

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

Söndag 1 december

Toast-lunch

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

TISDAG

December

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

Söndag 15 december

09:00 Morgonandakt

11:00 GUDSTJÄNST med alla
åldrar. Samling inför krubban.
Anneli Sandberg, Anki Löwenhamn. Cecilia Tomasdotter m fl
dans. En del i Imago Dei-projektet. Kyrkfika. Se notis ”Vem är
Gud?” på sidan 10.

Tisdag 24 december

23:00 JULNATTSANDAKT. ”… men
du gick hela tiden längre ner…”
Anneli Sandberg.

Torsdag 26 december

11:00 ANNANDAGSGUDSTJÄNST
”Till jordens yttersta gräns” med
regionens equmeniaförsamlingar. Anneli Sandberg, Helena
Fhager, Anders Bernspång m fl.
Tingvallakyrkans musikkår med
hemvändare. Sång av Hanna
Karlsson. Kyrkfika.

Söndag 29 december

11:00 GUDSTJÄNST ”Störst i
himmelriket?” Per-Ulrik Johansson. Musik av Britta Holger
med vänner. Kyrkfika.

14:00 Öppen kyrka – andakt,
samtal och fika

Söndag 5 januari

11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
”Guds hus?!” Per-Ulrik Johansson. Sång av Marianne Gustavsson. Kyrkfika.

Måndag 6 januari

15:00 TRETTONDAGSFEST med
alla åldrar. Andakt, fika, internationella inslag.

Tisdag 7 januari

18:00 Familjescout – semlor
och samtal om våren, se notis
”Familjescout …” på sidan 7.

Onsdag 8 januari

09:00 Morgonandakt
18:00 Bibelsamtal Apostlagärningarna

Fredag 10 januari

10:30 Bibelsamtal Apostlagärningarna

Söndag 12 januari

11:00 GUDSTJÄNST ”Jesus – vem
är du?” Per-Ulrik Johansson.
Sång av Bengt Lundgren.
Kyrkfika.

11:00 GUDSTJÄNST ”Jesus –
källa, ljus, mysterium” Anneli
Sandberg. Dans av Cecilia
Tomasdotter, Tove Klang m fl.
En del i Imago Dei-projektet.
Kyrkfika. Se notis ”Vem är
Gud?” på sidan 10.
18:30 Ekumenisk gudstjänst i
Domkyrkan. Jesper Svartvik,
musik av Klusterverket. Arr
Karlstads ekumeniska råd.

Tisdag 21 januari

14:00 Tisdagsträffen: ”Rymdkapplöpningen – 50 år” av
Christer Hellholm.

Onsdag 22 januari

09:00 Morgonandakt

Lördag 25 januari

09:00 Hållbarhetsfrukost: Hållbar konsumtion. Helen Williams och Bo-Jacob Enqvist.

Söndag 26 januari

11:00 GUDSTJÄNST. ”Jesus, jag
vill tro!” Per-Ulrik Johansson.
Tingvallakyrkans Musikkår.
Kyrkfika.
13:00 Ekumeniskt bibelstudium
i Tingvallakyrkan.

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.

10:30 Spa för själen i kyrksalen
10:30 Promenadgrupp

Onsdag 29 januari

09:00 Morgonandakt

Februari
Lördag 1 februari

10:00 Familjescout

Söndag 2 februari

11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
med alla åldrar. ”I ditt ljus ser vi
ljus” Anneli Sandberg, Per-Ulrik Johansson. Musik av Nina
och Mattias Perez. Ljuständning för barn födda och adopterade 2019. Kyrkfika.

Tisdag 4 februari

14:00 Tisdagsträffen: ”Utbildning för hållbar utveckling –
varför, vad och hur?” av Daniel
Olsson.

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 28 januari

SÖNDAG

Onsdag 5 februari

09:00 Morgonandakt
18:00 Bibelsamtal Apostlagärningarna

Fredag 7 februari

10:30 Bibelsamtal Apostlagärningarna

Lördag 8 februari

14:00 Equmenias årsmöte

Söndag 9 februari

11:00 GUDSTJÄNST ”Visa
oss, Jesus, din väg” Per-Ulrik
Johansson. Musik av Mixturen.
Kyrkfika.

Tisdag 11 februari

10:30 Spa för själen i kyrksalen
10:30 Promenadgrupp

Onsdag 12 februari

09:00 Morgonandakt

Söndag 16 februari

11:00 GUDSTJÄNST ”Fejk – och
ord att lita på” Anneli Sandberg. Musik av elever från
Sundstagymnasiet. Kyrkfika.

13:00 Ekumeniskt bibelstudium i Tingvallakyrkan.

18:30 ASKONSDAGSANDAKT.
Per-Ulrik Johansson.

Tisdag 18 februari

Mars

14:00 Tisdagsträffen: ” Vid
foten av Kilimanjaro” av Ulf
Sandén.

Onsdag 19 februari

Söndag 1 mars

09:00 Morgonandakt
12:10 Lunchmusik: Sundstagymnasiets kör

11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST.
Per-Ulrik Johansson. Bön- och
offerdag för pastors- och diakonutbildningen. Kyrkfika.

Söndag 23 februari

Tisdag 3 mars

11:00 GUDSTJÄNST på fastlagssöndagen ”Kärlekens väg”
Per-Ulrik Johansson. Kyrkfika.
18:00 En timme om… ”Till
jordens yttersta gräns” – fördjupning i fastetid. Anneli
Sandberg. Se notis ”Fastefördjupning och bibelsamtal” på
sidan 6.

Tisdag 25 februari

10:30 Spa för själen i kyrksalen
10:30 Promenadgrupp

10:00 Tisdagsträffen: Besök
från Frälsningsarmén.

Onsdag 4 mars

09:00 Morgonandakt

Söndag 8 mars

11:00 GUDSTJÄNST ”Den kämpande tron”. Anneli Sandberg.
Dans av Cecilia Tomasdotter,
Tove Klang m fl. En del i Imago
Dei-projektet. Kyrkfika. Se
notis ”Vem är Gud?” på sidan
10.

Onsdag 26 februari

09:00 Morgonandakt

Omsorgsgruppernas veckor
GR

V

DATUM

GR

V

DATUM

GR

V

DATUM

GR

V

DATUM

6+7

48

25/11–1/12

13+14

1

30/12–5/1

5

6

3–9/2

10

11

9–15/3

8

49

2–8/12

1

2

6–12/1

6

7

10–16/2

11

12

16–22/3

9

50

9–15/12

2

3

13–19/1

7

8

18–23/2

12

13

23–29/3

16–22/12

3

20–26/1

8

24/2–1/3

13

14

30/3–5/4

23–29/12

4

27/1–2/2

9

2–8/3

14+1

15

6–12/4

10
11+12

51
52

4
5

9
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!
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INFORMATION

Församlingsboken
Till vila

Marianne Larsson född 1932, död den 8 september 2019.
Begravningsgudstjänsten ägde rum den 2 oktober 2019 i
Korsets kapell. Officiant var Per-Ulrik Johansson.
Kerstin Persson född 1928, död den 17 september 2019.
Begravningsgudstjänsten ägde rum den 11 oktober 2019 i
Tingvallakyrkan. Officiant var Anneli Sandberg.

Isabelle Stenseke Arup, dotter till Malin Stenseke Arup och
Gustav Stenseke Arup, döptes i Tingvallakyrkan den 13
oktober 2019. Officiant var Per-Ulrik Johansson.

Nya medlemmar
Emanuel Hult
Katrina Kidd
Inger Olsson

Dop

Juno Hult, dotter till Katrina Kidd och Emanuel Hult,
döptes i Tingvallakyrkan den 15 september 2019. Officiant var Per-Ulrik Johansson.

Psst…

Vem är Gud?

det är långt till lördagen den 4 april, men vi vill redan nu
flagga för att Tingvallakyrkan står värdar för en nätverksträff
för Equmeniakyrkans Vitrysslandssamarbete denna dag. Då
blir det bland annat återblickar från den resa till Kobrin som
några i församlingen gör under nyårshelgen. I nästa nummer
kommer mer information och program för dagen.
Anneli Sandberg, Ing-Marie och Hans Arkbro

Bön- och offerdagar under vårterminen
Precis som tidigare år utlyser Equmeniakyrkan bön- och
offerdagar för olika ämnen under 2020. Under våren uppmärksammar vi i Tingvallakyrkan pastors- och diakonutbildningen 1 mars, och det nationella arbetet den 26 april.
Välkommen med din gåva!
Anneli Sandberg

Caféet stänger och öppnar…
Fredagen den 13 december är sista öppetdagen för caféet
innan jul. Tisdag 14 januari öppnar det igen för vårterminen. Fler och fler hittar till caféet och framförallt luncherna
är mycket populära. På fredagarna är det till exempel fullt
liv i caféet när föräldrar och barn tar för sig av tacobuffén.
Välkommen du också!
Cafégruppen genom Per-Ulrik Johansson

In the beginning
The earth was dark and without sound,
and God arose and began to dance
– Creator God most beautifuland in the music of her song
She called forth all life into being
Hur talar vi tro och hur talar vi om Gud – det djupaste
och största mysteriet av allt? Hur kan vi göra det så att alla
människor, män och kvinnor, ska få erfara sig själva som
Guds avbilder, värdefulla och älskade oavsett kön och ursprung? Hur har det gjorts genom kyrkohistorien? Kan
de medeltida erfarenheterna ha något att säga oss idag? I
projektet Imago Dei (latin, Guds avbild) vill vi inom gudstjänstens ram undersöka och utforska språk och Gudsbilder
och lyfta dolda delar i kyrkohistorien, speciellt den medeltida mystiken. Men framför allt vill vi läsa evangelieboken
med feministteologiska glasögon och se vad som händer!
Språken vi använder är ord, musik och dans, och vi hoppas
även på bild. Vi utgår från kyrkoårets evangelietexter fyra
söndagar med början fjärde advent och utspridda fram till
och med påskdagen. Projektet finansieras med stipendiemedel och är ett samarrangemang med Universitetskyrkan och
Studieförbundet Bilda.
Anneli Sandberg och Karin Svedberg

Lunchmusik
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Bilden heter ”Creator God most beautiful” och är gjord av
Dina Connick (Sydafrika). Till den hör följande text:

Tingvallakyrkans uppskattade lunchkonserter kommer att
fortsätta under våren och det preliminära programmet ser
ut så här: 15/1 Torbjörn Rapp, ljuva och virtuosa melodier
från en cello, 19/2 Sundstagymnasiets kör, 18/3 Mats Kästel, passionerade toner från orgeln, och 22/4 Kulturskolan.
Programmet börjar alltid 12:10 och håller på ca 30 minuter
innan besöket kan fortsätta genom att njuta av lunchen som
serveras i caféet. Välkomna!
Nils Erik Hagström

INFORMATION

Vi som jobbar 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–oktober 2019
uppgår till 816 tkr. Det är 108 tkr lägre än vad vi budgeterat. Sen årets början har 54 tkr har samlats in till Equmeniakyrkan och equmenia och 57 tkr har kommit in till
byggnadsinsamlingen.
Jag vädjar om generösa gåvor under resten av året så kan
vi närma oss de uppsatta insamlingsmålen.
Björn Olsson

Församlingens konton: plusgiro 372430–9, bankgiro 985–
1833, swish 123–1158021.
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SISTA ORDET

AVSÄNDARE: TINGVALLAKYRKAN
ÖSTRA TORGGATAN 18, 652 24 KARLSTAD

Att vila i Gud…

Oj vad jag tycker att det är svårt. Nästan allt annat handlar om att prestera och förtjäna. Du ska prestera på jobbet och förtjäna din lön och pension, och i skolan dina betyg. Inte nog med det – samhället
har en hel del oskrivna regler som du bör följa för att “duga”.
Det i sig är inte bara negativt, tvärtom, det har potential att
bidra till en god personlig och samhällsmässig utveckling,
men, har du någon gång reflekterat över om din relation till
Gud påverkas av detta? Jag själv hade aldrig tänkt tanken på
det förens några veckor sedan.
Jag har alltid velat göra det rätta och goda, det jag tror
att Gud vill att jag ska göra – och den viljan i sig är bra. Men
jag har insett att viljan ofta grundats i att jag känner att jag
behöver göra Gud stolt och förtjäna honom – ibland är jag
livrädd att göra fel eller ta fel beslut, att inte vara en “bra
kristen”. Min tro blev helt plötsligt en checklista på vad jag
får och inte får göra för att förtjäna Gud. Jag tänkte så mycket på checklistan att jag lite tappade bort grunden – tron.
“Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva.
Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen

ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till
goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra
i dem.”– Efesierbrevet 2:8–10
Tänk ändå, att Gud älskar oss så mycket att han kom ner
som människa, led något fruktansvärt och dog för att vi ska
kunna vara med honom, trots alla våra “fel” och “brister”. Vi
behöver inte prestera inför Gud, han har redan presterat allt
för oss. Det tycker jag att versen i Efesierbrevet ovan beskriver så bra. Det är inte gärningarna som tar oss till Honom,
det är nåden. Lever vi i nåden och går vi med honom – ja då
kommer handlingarna av sig självt och vi lever som han vill.
Jag måste slänga bort checklistan och vila i Gud. Men det är
ju så svårt det där, att vila i Gud, eller, vad tycker du?
Kajsa Romhed

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 januari
Nästa nummer av Mötesplatsen
kommer ut i februari

Prenumeration

Kostnad: 100:-/år.
Betalas in på pg 37 24 30-9, bg 985-1833
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.

