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FÖRESTÅNDARTANKAR:

”Det nya normala”
När detta skrivs är vi i färd att planera sommaren och hösten. Om nu ”planera” är ett användbart begrepp mitt i denna långa lektion i osäkerhet. När släpps restriktionerna för
”70+”? När vi har samlingsgudstjänst, får vi då samlas fler än
50 personer? Blotta ordet ”samling” har fått en ny dimension. Vad är det när villkoren för många i församlingen och
dess närhet är utspridning och distans?
Vi får öva förmågan att förhålla oss till osäkerhet, och vi
får kanske syn på hur pessimistiskt eller optimistiskt lagda
vi är. Planeringsförsöken leder till ganska mycket munterhet
bland oss i arbetslaget när vi drar våra olika förhållningssätt
till sin spets
”Återgång till det normala”, visst längtar vi. Frågan är om
och när det blir möjligt. Nästa fråga är om det ens är önskvärt. Jo, självklart är det önskvärt, särskilt med tanke på världens nu svårt plågade fattiga som kämpar mot hunger och
utebliven försörjning på grund av karantänreglerna. Men
mitt i de svåra konsekvenser som pandemin får för redan
utsatta så anas också en strimma av hopp.
”Det nya normala” har blivit ett begrepp som det talas
om allt oftare. Det fylls med lite olika innehåll, men många,
t ex den indiska författaren Arundhati Roy, är överens om
att den här krisen kommer att definiera framtiden. Det vet
vi förstås ingenting om ännu. Men Roys hopp blir trovärdigt eftersom hon inte blundar för konsekvenserna av krisen hos de fattigaste. Hon skriver att pandemier i alla tider
har tvingat människor att bryta med det förflutna för att i
stället föreställa sig en förnyad värld. Och hon målar upp
en bild: att vi står inför en portal mellan den här världen
och nästa.
”Vi kan göra valet att släpa våra kadaver genom den; våra
fördomar och vårt hat, vår girighet, våra databanker och
döda idéer, våra döda floder och våra skyar tunga av rök. Vi
kan också välja att gå igenom den med lätt bagage, redo att
föreställa oss en annan värld. Redo att kämpa för den.”

Osäkerhet och ovisshet. Skärtorsdagens signum. Ja, vi
har kyrkoårsmässigt lämnat påsken bakom oss, men denna
vår och sommar lever vi ständigt i den, i hela påsken, hela
resan genom ovisshet och mörker till ett eventuellt nytt liv.
Och det är hela resan som gör påskens hopp så verksamt.
Påskens avsikt var aldrig att allt skulle återgå till det normala, till det som varit. Glädjebudskapet ligger inte i återgången, men i att påsken tar lidandet och döden på yttersta
allvar. Bara så kan uppståndelsen och segern tas på allvar.
Annars faller den platt. Och mitt i förvirring och ovisshet
berättar evangelierna hur Jesus oförklarligt dyker upp och
önskar oss frid. ”Frid åt er alla”.
Som en vila mitt i den osäkerhet vi bara måste leva med.
Och visst lever vi med en liknande osäkerhet när det
gäller flera andra ödesfrågor för mänskligheten och livet på
jorden? Vi upplever dem bara inte lika akut.
En sak visar oss pandemin: att goda krafter kan samverka. Vår församling är en av dessa, när vi sänder både ideella
och anställda att tjäna den mänsklighet som Jesus tjänade.
Och vi finner nya vägar att göra det. Utomhusfikan, digitala
lösningar, samtalspromenader. Telefonsamtal och solpaneler på kyrktak. Vårt uppdrag är att vara kreativa bärare av
frid och hopp, i vårt eget nära sammanhang och vidare ut i
världen. Vi vill försöka göra bagaget in genom portalen till
framtiden så lätt och livsenligt som möjligt, och lämna våra
kadaver därhän. I vårt lätta bagage finner vi något annat, en
urkyrklig, enkel välsignelse:
Nåd från vår herre Jesus Kristus,
kärlek från Gud
och gemenskap från den heliga Anden åt oss alla! (2 Kor
13:13)
Anneli Sandberg
församlingsföreståndare

Livesändningar
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Tingvallakyrkan har sedan ett tag tillbaka livesänt både morgonandakten, kl. 09:00 på onsdagar, och gudstjänsten, kl. 11:00 på söndagar för att man även i dessa tider ska kunna känna delaktighet. Länk
till livesändningarna finns på hemsidan eller så följer man dem via
Tingvallakyrkans Facebooksida.
Den tekniska kvaliteten har varit varierande mycket på grund av
den mycket enkla, snabba och billiga lösningen som gjordes för att
komma i gång snabbt. Men det har hela tiden funnits en ambition
att hitta en lösning där ljudet alltid blir bra, där det går att skapa
en närhetskänsla som är så viktigt i dessa tider av social distansering,

där bilden kan varieras och där psalmtexter och information kan
delas i sändningen. Nu finns det en liten grupp som samlats för att
titta på tekniska lösningar med ett preliminärt mål att vid samlingsgudstjänsten kunna ha en ny permanent lösning på plats. Ett viktigt
behov förutom ny teknik är att förstärka ljudgruppen, som blir mer
av en ljud- och teknikgrupp på grund av detta, med fler personer. Är
du intresserad att vara en del av denna viktiga verksamhet så prata
antingen med undertecknad eller Magnus Holmberg.

Nils Erik Hagström

NOTISER

Framsidan
Bilden på framsidan är tagen av Sam
Schooler ur Unsplash.com.
Christer Hellholm

Mötesplatsen digitalt?
Nu finns möjligheten att få Mötesplatsen distribuerad direkt till sin mail,
istället för på papper.
De som har anmält sin mailadress
till församlingen har fått en förfrågan
om detta via mail. Du som inte fått
frågan, men använder mail och vill
prova att få tidningen på detta sätt,
mailar till inger.olsson@equmeniakyrkan.nu
Du som även vill ha en papperstidning, ta med dig ett exemplar när du
besöker kyrkan.
Inger Olsson

Sommarens gudstjänster
I vanliga fall brukar sommar betyda lite glesare i bänkraderna. Så blir
säkert också sommaren i år, kanske
extra glest nu när vi fortsätter följa
folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi fortsätter att direktsända
gudstjänsterna via hemsidan när vi
kan, och kompletterar med inspelade
andakter. Gudstjänstiden är kl. 17:00.
Vi fortsätter samarbetet med Lövnäskyrkan. Eftersom det finns fina
möjligheter att fika utomhus tar vi
med egen fikakorg de söndagarna. På
midsommarsöndagen firar vi ekumenisk gudstjänst med Hammarö församling i Svenshult, och de andra söndagarna är 12 och 26 juli. Beroende på
omständigheter och väder kan det bli
friluftsgudstjänster med sjöutsikt på
Lövnäs!
Övriga gudstjänster firar vi inne
i Tingvallakyrkan som vanligt. Välkommen!
Anneli Sandberg

Imago Dei – Du är Guds
avbild
”Det finns en historia under historien,
framviskad” säger Kerstin Ekman när

hon i sin senaste bok försöker lyssna
fram en romersk kvinna, Tullia, som
”vill träda fram ur glömskan.” Vi är
många som vill lyssna, och många som
vill lyfta fram fler glömda kvinnor,
inte minst kvinnor kring Jesus och i
den tidiga kristna kyrkan. Vi har fått
lära oss att lärjungarnas antal är tolv.
De nämns vid namn i evangelierna.
Men vi har också ett antal namngivna
kvinnor som följde Jesus, vars röster
inte hörts lika tydligt genom historien
som männens. Vi är glada att kunna
fortsätta med dans- och teologiprojektet ”Imago Dei – du är Guds avbild”
in i början på hösten. I gudtjänsten
den 23 augusti vill vi just lyssna till
de kvinnliga lärjungarna och undersöka jämlikheten i den tidiga kyrkan.
Den 27 september har gudstjänsten
fått rubriken ”Res dig upp”. Här står
evangelieberättelsen om den tolvåriga flickan som Jesus botar i centrum.
Berättelsen kan väcka tankar om både
Guds kreativitet och hur vi förhåller
oss till smärtan det innebär att inte
alla blir botade, om att vara ung flicka
på väg att bli vuxen. Vi tar som tidigare i projektet hjälp av musik, dans, ord
och vi hoppas också bild.
Till båda dessa söndagar är du inbjuden att vara med i dansgestaltningen. Du kan vara smidig eller stel, alla
kroppar och åldrar behövs. Du kan
vara med en söndag eller båda två.
Inför gudstjänsten den 23 augusti
övar vi 16/8 kl. 14:30–16:30, 17/8
och 20/8 kl. 17:30–19:30 samt genrep 21/8 kl. 17:00–18:00.
Inför gudstjänsten den 27 september övar vi 17/9 kl. 17:30–19:30,
20/9 kl. 12:30–14:30, 24/9 kl. 17:30–
19:30 och 25/9 kl. 17:00–18:00. Båda
söndagarna ses vi kl. 09:00 innan
gudstjänsten. Karin Svedberg är koreograf och danspedagog och håller i
övningarna. Ring om du har frågor!
070-261 00 49.
Välkommen att vara med i ett projekt som vi vet berör och öppnar för
nya upplevelser av Gud, gudstjänst
och kyrka!
Anneli Sandberg och Karin Svedberg

Hur ska du kunna tvätta händerna…
om det inte finns rent vatten? Hur
ska du skaffa mat om karantänreglerna hindrar dig från att försörja
dig? Diakonia, ”vår” biståndsorganisation, konstaterar att coronakrisen
slår ojämlikt och de allra fattigaste
drabbas värst. Sjukdom, hunger, stora
ekonomiska svårigheter, ja, t o m svält.
Diakonia samarbetar med olika lokala organisationer runt om i världen
och delar bl a ut matpaket. ”Ingen ska
behöva stå ensam i krisen” säger Diakonia. Ett matpaket för 242 kr räcker
till en familj under en vecka.
Men Diakonia ser också att våld
mot kvinnor ökar i krisens fotspår.
Sämre ekonomiska förutsättningar
ihop med ökad isolering i hemmen
skapar ett tryck, men grundorsaken
ligger inte i krisen utan ytterst i värderingar och normer där män värderas
högre än kvinnor och barn. Arbetet
för mänskliga rättigheter är viktigare än någonsin och behöver fortsätta
även efter att pandemin är över. Men
nu är det verkligen skarpt läge, skriver
Diakonias Sofia Tuvestad. Vill du veta
mer, besök www.diakonia.se.
Anneli Sandberg

Tjänstledighet
Församlingsföreståndare Anneli Sandberg ska vara tjänstledig på 40 % för
teologistudier under tiden 1 september 2020 till 4 juni 2021. Hon fortsätter sin halvtidstjänst som universitetspastor och deltar i någon gudstjänst
per månad.
Vår pastor, Per-Ulrik Johansson,
kommer under denna tid fungera som
församlingsföreståndare. Styrelsen har
därför beslutat att tillsätta pastor Sara
Flodquist på 40 % som vikarie för
Per-Ulrik med huvudsaklig inriktning
mot barn- och ungdomsarbetet. Sara
tjänstgör sedan flera år i Kronoparkens Equmeniaförsamling. Vi hälsar
henne hjärtligt välkommen att verka i
vår församling också!
Lars Furuholm
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Hälsning från Kongomissionärerna
Om drygt två månader tar vår anställning som vara med och lyssna till livshistorier från kvinnorna i den
lokala bönegruppen i församlingen Binza-Ozone och lyfta
missionärer för Equmeniakyrkan slut som påbör- upp det till vår barmhärtige Fader som ser allas vår livssitujades jan-2018. Hur ska man kunna sammanfatta ation och vill oss bara väl är en av sakerna som lyser genom
detta? Här kommer en kort hälsning från Famil- för Jesica när hon ser tillbaka på tiden i Kongo. För David
så lyser också just mötet med människorna i deras egen livsjen Eriksson där vi vill svara på detta.
Kanske ni även koppla någon av våra erfarenheter till erat
eget liv. För drygt 4 år sedan fick David ett samtal från Equmeniakyrkans Afrikasamordnare Christer Daelander där
han lyfte upp om vi skulle vara intresserade av att åka ut som
missionärer för Equmeniakyrkan. När vi nu börjar närma
oss slutet, hur blev allt som vi hoppades på? Vad minns vi
från vår tid i Kongo? Som livet i stort är för oss alla så är det
en blandning av goda erfarenheter och även besvärliga bitar
att hantera, så även för oss. De svåraste sakerna har nog varit
att Jesica varit sjuk i omgångar och att skolgången för barnen var svår att få till på ett bra sätt. Första året med egen
lärare från Sverige var fullgod på det sättet att de fick den
skolgång som är likvärdig deras kamrater i Sverige men de
hade svårt att hitta vänner på ett naturligt sätt. Det andra
året var bättre socialt för barnen och de kunde gå i en Amerikansk skola i Kinshasa som var ok. Trots att Jesica endast
fick 3 månader på sig att lära sig franska på språkskolan i
Frankrike och var sjuk i omgångar i Kongo så kunde hon
ändå vara med och jobba nära många härliga pastorer och
dela livet med många härliga människor i Kongo. Att få
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Foto: David Eriksson

situation genom som en ljuspunkt. Att få kämpa sig genom
en total igenväxt väg i 8 timmar för att sedan möta flera tusen Kongoleser i ett fantastiskt välkomnande i byn Mbien
Kasai och sedan få sätta sig ner och lyssna på hur de berättar
om deras egen livssituation är en annan händelse som bryter
genom. Livet är inte alltid lätt, varken i Sverige eller i Kongo
men vi har alla en kamp att kämpa, ”den goda kampen” som
det berättas om i 2 Tim 4:7. En kamp för människors värdighet och liv i detta livet och vidare. Låt oss fortsätta den
goda kampen tillsammans och även om det inte alltid blir
som man vill så får vi göra vår del. Vi kan sedan förtrösta på
att Gud med sin allmakt tar vid när vi inte räcker till. Och i
dessa Coronatider med mycket död och lidande kan vi även
förtrösta på vårt hopp om evigheten tillsammans med Gud
vad som än händer. Gud är vår tillflykt. Som Romarbrevet 8
beskriver så kan ingenting skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, det är trygga och fast ord att lita oss på i dessa tider.
Familjen Eriksson, missionärer för Equmeniakyrkan i Kongo
Kinshasa, nu hemma i Sverige

Foto: David Eriksson

NOTISER

Vi siktar på hösten

Foto: Cristina Hellholm

Gudstjänster med teman

Café till hösten

Det börjar med samlingsgudstjänsten 30/8 då temat är Frihet. Sedan fortsätter vi med tröst, hopp, Tack osv. Kanske
kan vi dessutom få lite olika röster i gudstjänsten som berättar om vad de tänker omkring olika teman. Har du teman
du vill att vi ska ta upp får du väldigt gärna höra av dig.
En söndag kommer att präglas av PULS – idrott och
kristen tro. De träffas på söndagkvällarna och spelar innebandy i vanliga fall. De har fått temat hopp. Och i oktober
är det Tornado som hjälper till med gudstjänsten på temat
tack.

Just nu befinner vi oss i en väldigt osäker tid. Vi hoppas att
samhället har öppnat upp sig under sommaren så att v kan
fortsätta med de verksamheter vi vill.
Vi siktar på att öppna Caféet tisdag 1/9 med de öppettider som vi haft tidigare. Gun Waernhoff har lovat vara husmor även under hösten, vilket vi är mycket glada för. Kanske kan vi till och med fira Äggostens dag för att lysa upp
höstmörkret. Men detta får vi återkomma till.

Per-Ulrik Johansson

Familjescout
Vi är utomhus, leker och lär, grillar korv, kokar varm choklad och kaffe. Fyra lördagar varje termin träffas vi kl. 10:00–
13:00. Den första lördagen i höst blir 19/9. Om du vill veta
mer eller få information inför varje träff, skicka ett mail till
per-ulrik.johansson@kyrkanicentrum.se.
Per-Ulrik Johansson

Scout
Scouterna träffas oftast utomhus vid Acksjöns kapell på tisdagar kl. 18:15–19:45.
Första tisdagen i höst är 8/9. Vill du veta mer, eller höra
efter om det finns plats att börja? Maila scout@kyrkanicentrum.se.
Per-Ulrik Johansson

Per-Ulrik Johansson

”Vi behöver varann…”
Tingvallakyrkan och Equmenia i Karlstad inbjuder till:
Tillsammanshelg på Sandvikengården utanför Arvika 3–4/10.
Vi startar med förmiddagsfika på lördagen kl. 10:00 och
avslutar med lunch efter gudstjänsten på söndagen.
Däremellan är vi tillsammans i lek och allvar, yngre och
äldre och pratar bl.a. om hur vi kan ta vara på varandra; äldre och yngre.
Pris 700 kr/vuxen, 12–14 år 25% rabatt, 7–11 år 50%
rabatt, 0–6 år gratis.
Om du bor i husvagn 200 kr/husvagn och 400 kr/person, tält 120 kr/tält och 400kr/person.
Om du endast vill delta lördagen 250 kr (då ingår två
fika, lunch och middag).
Församlingen hjälper till med ytterligare rabatt genom
vår diakonifond. Diakon Jovita Sosa vet mer om detta.
Anmäl dig via mail till info@kyrkanicentrum.se , telefon
054-15 38 80 eller via lista som finns i kyrkan senast 12/8.
Per-Ulrik Johansson

Öppna Förskolan
Planen är att höstterminen startar den 17 augusti och att
Babyrytmiken börjar den 2 september.
Elvy Axelsson
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Om församlingen hade ett klister…
Om församlingen hade ett klister så skulle det vara våra
verksamheter, gudstjänster och inte minst kyrkfikan. Under andra halvan av våren utmanas vi att hålla samman
gemenskapen i församlingen på andra sätt. Men det är uppenbart att vi som församling behövs också nu. När du blir
medlem är du med och tar ansvar för att vi kan fortsätta
bryta isolering och ensamhet. Ditt medlemskap gör att vi
kan fortsätta ha enskilda samtal med unga och äldre och
att vi kan stötta varandra när livet blir svårt. Församlingen är en gemenskap som vilar i tron på Jesus Kristus och
som vill vara hans kropp här i Karlstad, tillsammans med
andra kyrkor. Man behöver inte vara medlem i Tingvallakyrkans församling för att vara med i våra verksamheter.
Men som medlem gör du församlingens existens möjlig! Vill du veta mer om medlemskap i församlingen, ta
kontakt med församlingens pastorer och diakon.

kristen tro, livet, världen och varandra. Varje söndag vi
träffas inleds med att vi deltar i gudstjänsten på den platsen och sedan är vi utomhus.
Vi möts på olika platser varje gång; en gång i Tingvallakyrkan, en gång i Kil, en gång i Skåre osv beroende på
vilka församlingar som har konfirmander.
En gång varje termin gör vi en övernattning från lördag till söndag och i början av maj åker vi på läger onsdag–
söndag. Konfirmationshögtiden blir i slutet av maj.
Avgiften är 1500 kr och då ingår bibel, hajker och läger.
Anmäl dig senast 6/9 till konfaanmalan@kyrkanicentum.
se. Ange blivande konfirmands namn, adress, födelsenummer, telefon, samt målsmans kontaktuppgifter.
Den första träffen är onsdag 9/9 kl. 19:00 i Tingvallakyrkan. Då är både konfirmander och anhöriga välkomna.
Har du frågor? Hör gärna av dig till Per-Ulrik Johansson 054-224 44 82.
Per-Ulrik Johansson

Anneli Sandberg, Per-Ulrik Johansson och Jovita Sosa

Nytt datum för dag om Belarus/Vitryssland.
Som ni säkert vet blev Equmeniakyrkans ”Dag om Belarus” i Tingvallakyrkan inställt i år på grund utav det nya
Coronaviruset. Beslut har nu tagits att det nya datumet
blir först nästa år.
Boka in Dag om Belarus 20 mars 2021, Tingvallakyrkan i Karlstad. Ni kommer att få se bilder från vår vänförsamling och barmhärtighetsbroder Alexanders arbete i
Kobrin samt höra om andra svenska församlingars utbyte
med Belarus. Mer information kommer.
Välkomna, Equmeniakyrkans nätverk för Belarus genom
Ing-Marie och Hans Arkbro

Konfirmandhögtid 6 september
Det är mycket den här våren som inte blivit som vi tänkt.
Konfirmationshögtiden är en sådan sak.
Vi har flyttat fram den till söndag 6/9 kl. 11:00 i Tingvallakyrkan.
Då hoppas vi att kunna ha den högtid som våra konfirmander ser fram emot.

Konfirmation med friluftsinriktning
2020-2021
Tillsammans med Equmeniakyrkorna i Karlstad med omnejd (Fagerås, Kil, Skåre mfl.) så inbjuder vi dig som är
född 2006 till konfirmation läsåret 2020–2021.
Vi träffas en onsdag kl. 17:00–18:30 och en söndag
kl. 11:00–16:00 i månaden.
Vi är ute mycket och lagar mat över öppen eld. Och så
samtalar vi, gör övningar, skapar, leker och lär om bibel,
6

Fikagrupper
Under våren har vi träffats några stycken utomhus på lite
olika platser. Vi har hållit avstånden och haft med oss en
termos med kaffe/te och en bulle. Det har varit vid CCC,
Vågmästaren, Rud och Råtorp. Vill du vara med så är du
mycket välkommen. Hör gärna av dig till Jovita Sosa 054224 44 83.
Jovita Sosa

Öppen kyrka
Även denna sommar vill vi inbjuda till Öppen kyrka på
Onsdagar kl. 14:00–16:00.
Kyrkan är öppen för ljuständning och stillhet, en kopp
kaffe och en kaka och samtal runt den kommande söndagens bibeltexter. Kyrkan är rymlig och vi är noga med att
hålla avstånd när vi samtalar. Första onsdagen blir 17 juni.
Jovita Sosa

Bibelsamtal till hösten
Som mycket annat pausades vårens bibelsamtal, men vi
hoppas kunna göra nya försök till hösten.
Vi har kommit fram till kapitel 20 och 21 i Apostlagärningarna. Fredagen 18/9 kl. 10:30 blir första träffen
för daggruppen och onsdagen 23/9 kl. 18:00 blir första
träffen för kvällsgruppen. Välkommen med även om du
inte har varit med förut.
Per-Ulrik Johansson

Våren i Equmenia Karlstad
Våren

Vårterminen i Equmenia Karlstad går mot sitt slut för
verksamheterna. En vårtermin som varit lite annorlunda
mot hur den brukar se ut med anledning av Coronaviruset/Covid-19. Detta har lett till en del ändringar av
alla verksamheterna men samtliga har fortsatt med sin
verksamhet. Vi i Equmenia Karlstad (och även Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell) säger att det är viktigt
för barnen och tonåringarna att fortsätta att ha aktiviteter. Det ökar tryggheten och motverkar psykisk ohälsa
bland unga som isolering genom digital skola och social
distansering kan leda till.

Utomhus

Scout och familjescout har fördelen att de redan hade
sina verksamheter utomhus. Även Öppna förskolan och
Tornado (Tonår) har flyttat utomhus från slutet av våren.
Tonårsscout och Tornado har inte haft några regionala
träffar med andra församlingar under våren. Det har också skett några mindre förändringar utifrån rekommendationerna som till exempel att vi påminner om att hålla
avstånd, fika i separata förpackningar och mer tvättande
av händer.

Läger och hajker

När det gäller scout- och tonårslägren i Equmenias Region Svealand på Ladtjärnstorp och Vägsjöfors som var
planerade i juni så är båda nu inställda. Lägerstaberna övervägde att hålla scout- och
tonårslägren i augusti men
nu
kommit

Varje vecka i

fram
till att rådande 50-personersregeln sannolikt kommer att ligga
även i augusti. Konfirmanderna har genomfört en tvådagars-samling utan övernattning istället för
konfirmationslägren. Även den planerade konfirmationsgudstjänsten har flyttats till hösten, se mer om det på
annan plats i detta nummer. Vi håller kontakten mellan
ledarna, föräldrarna och barnen i de berörda verksamheterna.
Miniblås och Ungdomsbandet är nu officiellt en del av
Equmenia Karlstad. Det beslutet tog Equmenia Karlstads
styrelse och ledarna för Miniblås och Ungdomsbandet
under april månad. De räknas ju sedan tidigare till Musikkåren och kommer fortsätta göra det. Skillnaden blir
att Equmenia Karlstad nu också finns som stöttning för
ledare och deltagare. Det är också viktigt att de känner sig
som en del av Equmenia Karlstads och Tingvallakyrkans
övriga barn- och ungdomsverksamhet.
Barnens stund
Barnens stund har fortsatt sin verksamhet under våren
men med det minskade antalet gudstjänstbesökare så har
denna verksamhet varit lite mindre än den brukar. Barnens stund är i behov av ledare inför hösten. Känner du
dig intresserad så hör gärna av dig.
Guds frid önskar jag dig!
Ordförande Equmenia Karlstad
Johannes Arkbro

Undrar du över något, slå gärna ett samtal eller sms till
mig 076-786 83 68.
Eller till någon av de andra ledarna eller de anställda.

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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Sommarlov och höst
CAFÉ T

MÅNDAG

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*
70 kr
Tors: soppa, smörgås & våffla* 70 kr
Fre: Tacos*
70 kr

Toast-lunch

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

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

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

Scout
18:15
Equmenias scouter träffas oftast i
Mariebergsskogen. Från 8 år. Ledare
är alltid välkomna!

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

* inkl. kaffe och kaka

12:00–13:30

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

ONSDAG
Morgonandakt

09:00

TIV (Träna Svenska)

09:30

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

Vi planerar att köra igång normal verksamhet under hösten, men allt hänger på vad Folkhälsomyndigheten säger och hur coronaspridningen är, så det är klokt att ofta kolla församlingens hemsida, www.
tingvallakyrkan.se och predikoturer. Om situationen skulle ändras inställs vissa eller alla aktiviteter.

Juni
Söndag 7 juni

11:00 GUDSTJÄNST. ”Gud –
Större, mer och annat!” Anneli
Sandberg. Musik Saxofonkvartett: Nils Erik Hagström, Louise Vallgren, Tomas Svensson
och Anna Svensson.

Söndag 14 juni

11:00 GUDSTJÄNST. ”Möte som
ger liv”, Anneli Sandberg. Musik
av Nils Erik Hagström och
Anki Löwenhamn.

Onsdag 17 juni

14:00 Öppen kyrka.

Söndag 21 juni

18:00 EKUMENISK SOMMARGUDSTJÄNST i Svenshult – obs
platsen! Tillsammans med
Lövnäskyrkan och Hammarö
församling. Tomas Frylmark,
Anders Bernspång. Tag med
egen fikakorg.

Onsdag 24 juni

14:00 Öppen kyrka.

Söndag 28 juni

17:00 SOMMARGUDSTJÄNST.
”Då kom han till besinning”, An-
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neli Sandberg. Musik av Jenny
Velichko.

Juli
Onsdag 1 juli

14:00 Öppen kyrka.

Söndag 5 juli

17:00 SOMMARGUDSTJÄNST.
Mattias Fröding, musik av
Rosita Enqvist.

Onsdag 8 juli

14:00 Öppen kyrka.

Söndag 12 juli

17:00 SOMMARGUDSTJÄNST
i Lövnäskyrkan. Anders
Bernspång, musik av Ungdomskören Apellen. Ta med egen
fikakorg

Onsdag 15 juli

14:00 Öppen kyrka.

Söndag 19 juli

17:00 SOMMARGUDSTJÄNST.
”Satt i rörelse” – En gudstjänst
utifrån Ruts bok, Anneli Sandberg, musik av Robert Henriksson och Nils Erik Hagström.

Onsdag 22 juli

14:00 Öppen kyrka.

Söndag 26 juli

17:00 SOMMARGUDSTJÄNST i
Lövnäskyrkan. Gunlög Ehne,
musik av Gunnel Berdén.

Onsdag 29 juli

14:00 Öppen kyrka.

Augusti
Söndag 2 augusti

17:00 SOMMARGUDSTJÄNST.
”Genom den trånga porten...”
Per-Ulrik Johansson, musik av
Daniel Arkbro med vänner.

Onsdag 5 augusti

14:00 Öppen kyrka.

Söndag 23 augusti

11:00 GUDSTJÄNST ”Du som
förde oss till denna morgon”.
Anneli Sandberg.

Söndag 30 augusti

11:00 SAMLINGSGUDSTJÄNST
”Frihet”, församlingens pastorer,
Tingvallakyrkans Musikkår.

September
Söndag 6 september

11:00 KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST. Konfirmanderna och
deras ledare.

Onsdag 9 september

Söndag 9 augusti

19:00 Träff för blivande konfirmander och föräldrar.

Onsdag 12 augusti

11:00 GUDSTJÄNST, ”Tröst”,
Per-Ulrik Johansson, sång av
Louise Hedberg.

17:00 SOMMARGUDSTJÄNST.
”Goda förvaltare”, Per-Ulrik
Johansson, sång av Linda Arne.
14:00 Öppen kyrka.

Söndag 16 augusti

17:00 SOMMARGUDSTJÄNST.
” Minst är störst ”, Anneli
Sandberg, musik av Malin och
Gustav Stenseke.

Söndag 13 september

Fredag 18 september

10:30 Bibelsamtal Apostlagärningarna.

Lördag 19 september

10:00 Familjescout.

start i Tingvallakyrkan
Pajlunch

12:00–13:30

Öppen förskola

12:00–16:00

Miniblås

FREDAG
Öppen förskola
Tacos-lunch

18:15–19:00

Ungdomsbandet

SÖNDAG
09:30–14:00
12:00–13:30

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

19:00

TORSDAG
Mixturen
(jämna veckor) 09:30
För seniora blåsmusikanter.
TIV Handarbetsgrupp
9:30
Vi handarbetar och ”pratar svenska”.
Sopplunch

12:00–13:30

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.

Söndag 20 september

11:00 GUDSTJÄNST med alla åldrar. ”Hopp”, PULS, Per-Ulrik
Johansson. Sång av Elin Nygren.

Onsdag 23 september

18:00 Bibelsamtal Apostlagärningarna.

Söndag 27 september

11:00 GUDSTJÄNST. ”Res dig
upp!” Anneli Sandberg, dans
av Cecilia Tomasdotter, Tove
Klang m.fl.. En del i Imago DeiDu är Guds avbild.

Oktober

En liten hälsning från arbetet i valberedningen.
Nu får vi alla vara med och tycka till om vårt engagemang i församlingens arbete. Årsmötet
har beslutat att valberedningen är med i ett försök att ta fram ett lite nytt arbetssätt för
tillsättande av olika arbetsuppgifter i församlingen.
Så här är det tänkt.
Det kommer att gå ut en enkät i början av hösten där du får fylla i vad du kan tänka dig
att göra och vad du inte vill göra. Du kan även ge förslag på andra personer som du tycker
är lämpliga för någon uppgift. Inlämnade uppgifter är givetvis något som kan komma att
ändras med tiden, ett uppdrag kan alltid avsägas. Om du vill se vad vi gör i församlingen
finns valberedningens förslag på expeditionen.
Meningen är att varje uppdrag kommer att få en tydlig innehållsförteckning över vad
det innebär.
Viktigt alltså att fylla i enkäten när den kommer!
Detta kommer att underlätta för framtida gemensamma arbete i församlingen.
Elisabeth Bergström, Karl-Peter Johansson o Lennart Höglund

Lördag 3– Söndag 4 oktober
FÖRSAMLINGSLÄGER. Församlingshelg på Sandvikengården.

Söndag 4 oktober

11:00 GUDSTJÄNST. Per-Ulrik
Johansson. Sång av Marianne
Gustavsson.

Omsorgsgruppernas veckor
GR

V

DATUM

GR

V

DATUM

GR

V

DATUM

GR

V

DATUM

9

23

1–7/6

14

28

6–12/7

5

33

10–16/8

11

38

14–20/9

10

24

8–14/6

1

29

13–19/7

6

34

17–23/8

12

39

21–27/9

11

25

15–21/6

2

30

20–26/7

7+8

35

24–30/8

13

40

28/9–4/10

12

26

22–28/6

3

31

27/7–2/8

9

36

31/8–6/9

14

41

5–11/10

13

27

29/6–5/7

4

32

3–9/8

10

37

7–13/9

1

42

12–18/10

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

Utträde

Lennart Råsmark född 1931, död den 31 mars 2020.
Begravningsgudstjänsten ägde rum den 24 april 2020 i
Tingvallakyrkan. Officiant var Per-Ulrik Johansson.

Anna-Lena Quist
Ann-Marie Stålfors
Inger Olsson

Utflyttad

Britt-Marie Rylander till Equmeniakyrkan, Skattkärr.

Equmeniakyrkans internationella insatser med anledning av Covid-19
Vi finns på plats före, under och efter

Indien

När en katastrof och pandemi drabbar hela världen, som
coronaviruset, drabbas de redan utsatta extra hårt. Equmeniakyrkan har idag projekt och samarbeten i cirka 30 länder
runt om i världen. Genom våra samarbetskyrkor fanns vi på
plats före men också nu under och efter. På den här sidan
samlar vi information och uppdateringar kring vår internationella mission med anledning av Covid-19.

Hindustani Covenant Church i Indien har börjat distribuera mat till de fattigaste, organiserar vård och informerar om
hur man undviker smittan.
Shifa delar ut mat och hygienpaket till utsatta människor,
mest till migranter från fattiga provinser som är särskild
hårt drabbade. Shifa är kopplat till en skola i norra Indien
som Equmeniakyrkan ger stöd till.

Stöd internationella katastroffonden

Libanon-Syrien

Flera av våra samarbetskyrkor behöver extra stöd i kristider.
Equmeniakyrkan har sedan många år en katastroffond som
aktiveras när våra samarbetskyrkor genomgår katastrofer,
som till exempel den pandemin som just nu slår hårt mot
hela världen.
Tack för din gåva, tillsammans gör vi skillnad!
• Swish: 900 32 86
• Bankgiro: 900-3286

Evangeliska Syndoden delar ut matpaket till familjer i Libanon som har förlorat arbete och inkomst och har svårt att
klara sig samt hygienpaket med information till syriska flyktingar i libanesiska läger. Fellowship of Middle East Evangelical Churches delar ut hygienpaket och information för
syriska internflyktingar som har svårt med vatten och att
hålla hygien i trångbodda läger.

Republiken Kongo (Kongo-Brazzaville)

märk din Swish eller insättning med ”katastroffonden”
eller insättning med ”katastroffonden”
Exempel på utdelade medel från Equmeniakyrkans katastroffond med anledning av Covid-19
Listan uppdaterad 20 maj 2020.

Ecuador

Förbundskyrkan i Ecuador delar ut matpaket till behövande familjer i Guayasregionen. I regionen ligger staden
Guayaquil som hittills har drabbats hårdast av corona.
Förbundskyrkan driver tre skolor i staden. En av dem i en
mycket fattig stadsdel. Nu har den skolan inga intäkter och
Equmeniakyrkan har bidragit med tillfälligt lönestöd till
lärarna.
Förbundskyrkan pastorer spelar en stor roll i det humanitära arbete som utförs i hela landet. De flesta får inte någon lön under rådande omständigheter. Därför delar Förbundskyrkan ut matpaket även till pastorer.

I Kongo Brazzaville finns en humanitär biståndsorganisation – ASUdh – som ägs av Equmeniakyrkan tillsammans
med Evangeliska Kyrkan i Kongo och Missionskyrkan Norge. Insatsen består av en informationskampanj för hur man
skyddar sig från att bli smittad där ungdomar, pastorer och
lekmän utbildas till utbildare som söker upp folk och ger information, matpaket till folk som måste isolera sig, inköp av
utrustning, handsprit, skyddsmasker, vissa mediciner med
mera till kyrkans vårdcentraler. Projektet beräknas starta
upp vecka 22 | 2020.

Thailand

Karenbaptistkyrkan delar ut matpaket till drabbade fattiga
människor. Hårda restriktioner drabbar fattiga som inte har
stadig inkomst utan är daglönare och som nu står utan inkomst och inte kan försörja sina familjer. Projektet hjälper
många familjer i kyrkans verksamhetsområden att ta sig igenom den svåraste tiden.
Läs mer på equmeniakyrkan.se

Personalens semestertider
PERSONAL

VECKONUMMER
25

10

ANNELI
PER-ULRIK

2

26

PERSONAL

27

28

29

30

31

32

5

5

2

5

5

5

5

5

5

5

33

VECKONUMMER
25

JOVITA
NILS ERIK

26

27

28

29

30

31

32

3

5

5

5

5

5

5

33
5

INFORMATION

Vi som jobbar i Tingvallakyrkan

Vikarerande pastor (40%)
054-15 38 80
Sara Flodquist fr.o.m. 1 sept 2020
sara.flodquist@kyrkanicentrum.se

Adress: Östra Torggatan 18
652 24 Karlstad
Expeditionen
Telefon:

054-15 38 80

Öppet- och
telefontider:

Kanslist
Sven Wedemalm fr.o.m. 1 aug 2020
054-15 38 80
sven.wedemalm@kyrkanicentrum.se

(växel)

tisdag och fredag 10:00–12:00
onsdag

13:00–15:00

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

i övrigt svarar vi om möjlighet finns

Telefon caféet: 054-22 444 87
E-post:

info@kyrkanicentrum.se

Hemsida:

www.tingvallakyrkan.se

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

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

Husmor t.f.
Gun Waernhoff
054-15 38 80
info@kyrkanicentrum.se

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

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

Insamlingar till församlingen 2020, ackumulerat
1 200 000,00 kr

900 000,00 kr

600 000,00 kr

300 000,00 kr

0,00 kr
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feb

mars

april

maj
Budget

juni

juli
Utfall

aug

sept

okt

nov

dec

Diﬀ

Hälsningar från kassören
Som kassör i församlingen vill jag skicka ett varmt tack till
alla er som, trots isolering, karantän och mycket inställd
verksamhet i vår kyrka, fortsatt att stödja arbetet ekonomiskt. Vi kan därför glädjas åt att våra löpande insamlingar
jan – april uppgår till 403 000 kr och överstiger vår budget
med 30 000 kr. Från styrelsens sida försöker vi utnyttja de
statliga stöd som kommit på grund av pandemin, men det
är för tidigt att bedöma hur stor del av förlorade inkomster
från hyror och servering stödet täcker.

Vi hoppas givetvis alla att vi snart skall kunna återuppta
vårt arbete i normal omfattning, men till dess vädja jag om
fortsatt generöst ekonomiskt stöd till församlingen.
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

16plus

Vår vision med 16plus är att skapa/behålla en grupp av äldre ungdomar i kyrkan. Vi vet att när gymnasiet börjar ta
mer och mer plats så händer det att ungdomar har svårare
att ta sig till ungdoms sammanträden (så som tornado och
scout) pga tid men också ork.
Vi vill att 16plus ska vara något som man längtar till, en
plats där man kan ta det lugnt och ”chilla”.
Vår idé om 16plus är ”en variant av tornado fast för äldre”, spontana träffar där vi hänger och sprider Jesus kärlek.
LILLA PÄRLAN
Lägergården Zhemchuzhinka – ”Lilla pärlan”, ligger
strax utanför staden Kobrin i sydvästra Belarus
och tillhör Baptistunionen i Belarus. Varje år kommer
ca 1.200 barn från hela landet hit på läger mellan en
och tre veckor. Många av barnen har olika former av
cancer, med största sannolikhet orsakad av nedfallet från
Tjernobylolyckan. Barnen längtar efter att få komma hit.
Att under några dagar få leva lägerliv med sport,
hantverk, musik och nya vänner är en välkommen paus
från vardagens sjukdomsbekymmer. Här blir alla sedda,
oavsett vilka problem de har. På lägergården finns läkare
och tandläkare och alla barnen får den sjukvård och
tandvård som de under dessa dagar behöver.

Skänk din glass
till Kobrin

PRISERNA ÖKAR
Priserna i Belarus ökar hela tiden, men inkomsterna
stiger inte i samma takt. Gårdens ekonomi är nu
ansträngd och fortsatt lägerverksamhet hotat.
Equmeniakyrkan stödjer verksamheten i Kobrin.
Kostnaden för att ett barn ska kunna åka på läger
är ca 1.000 kr.

UTMANING
Hur mycket kostar en glass nu för tiden? 20-30 kronor?
Vi utmanar dig att swisha priset för en glass till lägerverksamheten i Kobrin. Tillsammans gör vi skillnad.
En glass mindre för dig kan ge ett barn en härlig vecka
på läger. Det är väl inte ett offer som är för stort?

900 32 86
90 03 28-6
Märk inbetalningen
BELARUS - KOBRIN

Mycket av det som kommer att hända i 16plus kommer att planeras tillsammans under träffarna. Vi vill att så
många som möjligt ska ha chansen att komma, så deltagarnas scheman och träningar kommer ha stor influens i hur vi
planerar att strukturerar tillfällena, som tex datum och tider
eller tentor mm.
Johannes Fröding

Här kommer en hälsning från Nätverket för Belarus. Vi
kommer att återkomma med information under hösten.
Vi önskar er frid i denna orostid som inte bara Sverige
och Belarus utan över hela vård värd.
Vi uppmuntrar er att fortsätta att hålla kontakten med
våra vänner i Belarus på olika sätt.
Se bland annat Flyers och Affisch med ”Skänk din glass”
Guds omsorg.
Nätverket för Belarus genom Ing-Marie Arkbro

I samarbete med

Älvgatan 11, 652 25 Karlstad
054-10 10 01, www.rolandandersson.se

Tidningen Mötesplatsen

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

Redaktionen

Sven Wedemalm, Christer Hellholm, Anna
Fahlander, Daniel Fröding Reyes
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Vill du kontakta redaktionen?

Skriv till kyrkans expedition, prata med
någon i redaktionen eller e-posta till:
motesplatsen@tingvallakyrkan.se.

Nästa manusstopp är 10 sep
Nästa nummer av Mötesplatsen
kommer ut i slutet av september.

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.

