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När detta skrivs så är det början av november och en av 
TV-kanalerna sänder amerikanska julfilmer varje kväll. Fil-
merna är rätt så lika. Det handlar mycket om att komma 
hem till jul. Det börjar oftast bra, allt är frid och fröjd, snö-
iga träd och mycket lyktor. Så händer något som stör idyllen. 
Det kan vara att förhållandet som filmens huvudpersoner 
har krånglar eller så är det den rebelliske sonen som inte va-
rit hemma på länge och som efter ett par dagar tillsammans 
med familjen väcker ouppklarade konflikter till liv. Det är 
ju dock jul, så allt reder upp sig till slut och medans snö-
flingorna faller därutanför är man samlade runt granen, den 
öppna spisen och julklapparna.

Det kan vara ganska skönt att få drömma sig bort ibland, 
men varje kväll en hel vecka kan bli lite mycket. Hursom-
helst, det är inte bara dramaturgin som är lika. Genom jul-
filmerna går en röd tråd av längtan. Längtan efter gemen-
skap, efter att få höra ihop med någon, men också längtan 
efter någons sorts ro. Även om de amerikanska julfilmerna 
är av skiftande kvalité så kan jag ändå känna igen den där 
längtan hos mig själv. Det blir extra tydligt när coronan tar 
sitt grepp om oss och vi tvingas avstå från mycket av det vi 
brukar göra och kanske inte kan träffas som vanligt.

Även om det blir extra påtagligt just nu, så är det en läng-
tan som ligger djupare i oss tänker jag. På ett sätt har den 
sina rötter i berättelsen om hur människan en gång vände 
Gud ryggen och sade till Gud att vi klarar oss själva, vi be-
höver inte dig.

Ända sedan dess har det på sätt och vis funnits en tom 
plats i våra hjärtan. En plats där det saknas något. Hur vi 

än försöker fylla det där tomrummet så lyckas vi inte. Inte i 
längden i alla fall. 

Kanske är det därför som julens berättelse om det lilla 
barnet berör oss så mycket som den trots allt gör? Berät-
telsen om hur Gud blir en av oss, kommer nära och blir på-
taglig.

I berättelsen frågar Gud bokstavligen efter plats i härbär-
get, inbjuder föraktade herdar att komma och se, och låter 
en hel änglakör och en stjärna ropa ut att nu är frälsaren 
född.

Kanske är det egentligen det som alla julfilmer och ny-
skrivna julsånger handlar om; att komma hem. Inte bara till 
jul, utan till något större. Komma hem till ett sammanhang 
och till en ro och frid som kan fylla mitt hjärta och göra mig 
mindre rastlös.

Blir det någon jul i år?
Ja, det blir det. Den kanske inte blir exakt som den all-

tid har varit, men berättelsen om att Gud blir människa, att 
Gud kommer till oss och vill fylla det där tomrummet inom 
oss med värme och gemenskap, den berättelsen är lika sann 
som alla andra jular.

Så önskar jag att vi skulle kunna tänka när vi tänder våra 
julljus även detta år.

”I varje hjärta armt och mörkt
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus
i signad juletid.”

Per-Ulrik Johansson

pastor

INSIDAN:INSIDAN:

Blir det någon jul i år?Blir det någon jul i år?

Tingvallakyrkan i vinter
När detta skrivs (i mitten av november) har vi just fått be-
sked om strängare lokala rekommendationer och en gräns 
för allmänna sammankomster på högst 8 personer. Budska-
pet är tydligt att vi alla behöver hjälpas åt för att minska 
smittspridningen och vara rädda om varandra. Restriktio-
nerna gäller t.o.m. 22 december men kan förlängas om det 
behövs. I Tingvallakyrkan pausar vi det mesta av vår verk-
samhet just nu och sänder gudstjänster och andakter via 
nätet. Vi försöker också hålla kontakten på olika sätt fram-
förallt via telefon.

Vår förhoppning är att vi så snart det är möjligt ska kunna 
mötas igen till fysiska gudstjänster och samlingar. Vi planerar 

för detta, och ställer in eller ställer om till digitalt om vi ser att 
det inte går.

Vi försöker att nå ut med information så gott det går, via 
mail och Tingvallakyrkans facebooksida och hemsidan tingval-
lakyrkan.se.

På hemsidan, längst upp i menyraden finns en ny flik; Infor-
mation till medlemmar. Den är öppen för vem som helst, men 
där kommer vi bland annat att publicera ett enkelt veckobrev.

Om du har en mailadress som du inte meddelat församling-
en får du gärna göra det till inger_olsson@hotmail.com.

Tveka inte att ringa pastorer, diakon eller expeditionen om 
du har funderingar eller bara vill prata en stund.

Per-Ulrik Johansson

mailto:inger_olsson%40hotmail.com?subject=Veckobrev
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NOTISER

Framsidan
Bilden på framsidan är tagen av Cris-
tina Hellholm i samband med famil-
jescouten i skogen vid Kronoparken. 
Alla barnen fick i uppgift att göra nå-
got. Bilden visar ett bidrag av Eveline 
Hellholm.

Christer Hellholm

Internationell insamling
Till jordens yttersta gräns. Så långt 
är vi som kyrka kallade att förkunna 
evangeliet. Både i handling och i ord. 

Den gränsen kan gå hos urfolken 
i norra Ryssland, vid byar i Thailands 
regnskogar, vid en skola högt upp i 
Anderna eller precis där du befinner 
dig. Till jordens yttersta gräns förkun-
nar vi ett evangelium som befriar, räd-
dar och upprättar tillsammans med 
våra samarbetskyrkor. Det är vad vår 
internationella mission handlar om. 
Den första advent startar Equmenia-
kyrkans internationella insamling. 
Fram till den 31 januari 2021 inspire-
ras vi av, ber för och samlar in pengar 
till församlingarnas internationella 
mission i närmare 30 länder världen 
över.

Jesus har sagt: ”Såsom Fadern har 
sänt mig sänder jag er.” Det är Guds 

mission till människorna och Gud vill 
involvera oss och arbeta genom oss.
I Tingvallakyrkan uppmärksammar vi 
insamlingen alldeles särskilt vid guds-
tjänsten Annandag jul 26/12 och vid 
vår Trettondagsgudstjänst med alla 
åldrar 6/1. Du kan redan nu vara med 
och swisha din gåva till Tingvalla-
kyrkans 123 115 80 21 eller postgiro 
37 24 30-9. Ange Mission så kommer 
gåvan rätt. 

Per-Ulrik Johansson

Universitetskyrkan i 
coronatider
I skrivande stund är alla anställda på 
KAU beordrade att jobba hemifrån så 
mycket som möjligt, medan studen-
terna växlar mellan att vara på plats 
på KAU och vara hemma. Undervis-
ningen sköts på distans men bibliotek 
och vissa utrymmen är öppna. Att 
vara kyrka på KAU handlar mycket 
om att söka vägar för att skapa sociala 
mötesplatser på smittsäkra sätt. Vi gör 
så även under vårterminen. Istället för 
den uppskattade Fredagsmackan pla-
nerar vi för utomhusaktiviteter som 
vi kallar Utefredag. Det blir kortare 
eller längre promenader där vi om-
växlande går och stannar till, reflekte-
rar och samtalar omkring teman som 
prestationsångest, ovisshet, självme-
dkänsla, tillit… Det låter misstänkt 
likt pilgrimsvandring, men genom att 
använda ordet ”utomhusworkshop” 
vidgar vi möjligheterna för vad vi kan 
göra framför allt praktiskt. Vi ordnar 
med ”bakluckefika” och uppmanar till 
kläder efter väder. Vi är glada för gott 
samarbete med Studenthälsan och 
studentkåren och pratar mycket med 
varandra om den svåra balansgången 
mellan att möta sociala behov och be-
hovet av smittsäkerhet. Vi fortsätter 
med enskilda samtal, via telefon eller 
för min del på expeditionen i Tingval-
lakyrkan så länge det fungerar. Jag har 
också deltagit i delar av Equmeniakyr-
kans dag om våld i nära relationer med 
föreläsningar och samtal – ett mycket 
angeläget ämne. 

En annan mötesplats är i den di-
gitala världen. Många är trötta på 

zoom-möten men samtidigt är det 
framför skärmen vi är. Universitetet 
har under hösten hjälpt oss att pro-
ducera en presentationsfilm till KAUs 
hemsida. Sen finns vi sedan tidigare på 
facebook, och tidigare kollegan Hans 
Kvarnströms dagdroppar droppar 
fortfarande ut på vår lilla blogg. En 
liten kurs i själavård på sociala medi-
er har vi också hunnit med. Kyrkan 
behöver vara närvarande där! Just nu 
planerar vi för en digital föreläsning 
om rasism med Marco Helles som blir 
av någon gång i februari, och för hur 
vi kan sprida känslan av advent och jul 

”trots allt”.
Anneli Sandberg

En timme om… ekoteologi
Är klimatförändringar och miljöför-
störning kristendomens skuld? År 
1967 skrev anglikanen Lynn Whyte 
en artikel som slog ner som en bomb. 
Den hävdade just detta. Antingen ska 
vi överge kristendomen eller komma 
med något nytt element i den, för att 
rädda vår miljö. Med utgångspunkt 
från Whytes artikel och våra egna er-
farenheter ägnar vi en timme åt eko-
teologi, om utmaningar och resurser 
för framtiden. Förhoppningen är att 
vi kan mötas fysiskt, men om inte så 
gör vi ett zoom-möte av det hela. Där-
för behöver du anmäla dig: anneli.
sandberg@kyrkanicentrum.se.

Tid: Söndagen den 31 januari kl. 
18:00–19:00.
Plats: Tingvallakyrkan – eller hemma 
framför datorn.
Välkommen!

Anneli Sandberg

Morgonandakter ons-
dag och fredag
Varje onsdag morgon kl.  09:00 har 
man via livesändning kunnat vara 
med i morgonandakten vid ljusträdet 
i Tingvallakyrkan. Vi fortsätter med 
detta även under jul och nyårshelger-
na. Dessutom utökar vi med en mor-
gonandakt även på fredagar kl. 09:00. 

Per-Ulrik Johansson

mailto:anneli.sandberg%40kyrkanicentrum.se?subject=En%20timme%20om%E2%80%A6%20ekoteologi
mailto:anneli.sandberg%40kyrkanicentrum.se?subject=En%20timme%20om%E2%80%A6%20ekoteologi
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Nya medlemmarNya medlemmar
Henrik Sjöberg
Var bor du nånstans?

– Jag bor på Rud, Horsensgatan.

Var är du uppväxt?
– Fram till 18-årsåldern bodde jag i Trollhättan, sedan blev 
det Värmland, först Kristinehamn sedan Karlstad.

Varför blev det Tingvallakyrkan?
– För 6–7 år sedan började jag sjunga i Gospel Groove Com-
pany här i Tingvallakyrkan, det kombinerat med min bak-
grund i Baptistkyrkan gjorde det rätt naturligt att gå med i 
Tingvallakyrkan.

Hur ser dina förväntningar på medlemskapet ut?
– Att träffa nya människor, att få ett socialt sammanhang där 
jag delar värderingar och tro tillsammans.

Vad tycker du om att göra på fritiden?
– Jag lyssnar mycket på musik, läser allt möjligt, gärna kopplat 
till historia och fotograferar en hel del.

Har du nån dold talang?
– Ja, jag har skrivit dikter sedan jag var 13–14 år.

Sven Wedemalm

Inger Bergström
Var bor du nånstans?

– Jag bor på Rud, Mossgatan.

Var är du uppväxt?
– Katrineholm i Södermanland.

Varför blev det Tingvallakyrkan?
– Det är en Equmeniakyrka och Missionskyrkan har varit 
min hemvist under många år, så det var väldigt naturligt att 
gå med här.

Hur ser dina förväntningar på medlemskapet ut?
– Att få känna sig hemma I gemenskapen, att kunna bidraga 
med mina talanger och att jag tillåts vara bara Inger.

Vad tycker du om att göra på fritiden?
– Jag tycker om att vara ute i skog och mark, gärna med andra. 
Att baka, samtala med folk och filosofera är annat jag gillar.

Sven Wedemalm

Inger Bergström

Henrik Sjöberg

4

Tillsammanseftermiddag
Vi gör ett nytt försök till mötesplats utomhus med en enkel 
tipspromenad och korvgrillning.

Söndagen 17/1 efter gudstjänsten ca kl. 12:30 möts vi vid 
Sandgrundsudden bakom museét där man brukar ha scenen 
vid nationaldagsfirandet. Ta med dig en termos kaffe/te/
varm choklad så ordnar vi resten. Ingen anmälan behövs och 
det går alldeles utmärkt att ansluta efter att man följt guds-
tjänsten via någon skärm därhemma. Om det skulle vara allt-
för dåligt väder eller om restriktioner kvarstår så ställer vi in. 

Verksamhetsrådet

Bibelsamtal
Våra bibelsamtal om Apostlagärningarna har också haltat lite 
grand den sista tiden. Vi vill dock gärna avsluta med de två 
sista kapitlen och prata om hur vi vill fortsätta. Så vi plane-
rar för Bibelsamtal fredag 22/1 kl. 10:30–12:00 och onsdag 
27/1 kl. 18:00–19:30 och sedan två datum i februari. Det går 
alldeles utmärkt att vara med även om man inte varit med 
förut.

Per-Ulrik Johansson
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Solceller på KronoparkskyrkanSolceller på Kronoparkskyrkan
Foto: Sven Wedemalm

Frågor om varför, var och när har dykt upp lite nu 
och då när det gäller projektet runt en solcellsan-
läggning på Kronoparkskyrkan.
Församlingen har länge tagit frågorna om riktig och rättvis 
handel samt klimatproblematiken på stort allvar. Vi har ju 
haft fairtradeprodukter i serveringen och hållbahetsfrukos-
tar med föredrag om hållbarhet o klimat.

Varför då inte ta ytterligare steg i den riktningen?
För något år sedan tog församlingen beslutet, efter en 

motion till årsmötet, att undersöka förutsättningarna för 
att hjälpa till i miljöarbetet och samtidigt långsiktigt plane-
ra ekonomiskt med tanke på vår elanvändning.

Efter ett långt arbete som visades upp för församlingen 
beslöt vi att installera en, solcellsanläggning i första hand 
på Kronoparkskyrkan som vår församling äger, tillsammans 
med den lokala Equmenia församlingen däruppe.

Båda församlingarna kommer alltså att tjäna både eko-
nomiskt och klimatmässigt på detta. Vi kan alltså produce-

ra egen el och vår hyresgäst på Kronoparken, Karlstad kom-
muns bibliotek åker snålskjuts på miljösatningen.

Kronoparkkyrkan blir alltså först i vår satsning och in-
stallationsarbetet pågår just i dessa dagar. Huruvida vi lyck-
as få tillstånd i framtiden för en motsvarande anläggning på 
Tingvallakyrkans tak återstår att se.

Idag är kommunens kulturbevakare på fastigheter lite 
motsträviga. Själva tycker vi inte att någon skulle störas av 
ett helt svart tak, som idag, men där en mindre yta i bara 
vissa lägen i solljus skulle vara blankt svart istället för matt 
svart.

I och med den första etappen kommer vi årligen att pro-
ducera tillräckligt med el på Kronoparkskyrkans tak för att 
hålla 20 elbilar rullande, och det under hela anläggning-
ens livslängd som bedöms vara minst 30 år. Det tycker jag 
känns bra!

Hans Kumlin och Sven Wedemalm

Öppen kyrka eller Kyrkan är öppen
Vi fortsätter på det nya året med Öppen kyrka på onsdagar 
kl. 14:00–16:00. Andakt runt ljusbäraren då vi läser sönda-
gens bibeltexter och sedan enkelt fika och samtal om vad 
texterna vill säga oss idag. Under tiden är kyrkan också öp-
pen för ljuständning och enskild andakt.

Om inte detta skulle vara möjligt pga restriktioner så 
har vi Kyrkan öppen på tisdagar och onsdagar 14:00–16:00 
och torsdagar och fredagar kl. 10:00–12:00.

Per-Ulrik Johansson

Imago Dei gudstjänsterna
TACK!
Vi vill säga stort och varmt tack för responsen på Imago 
Dei-gudstjänsterna som vi gjort hittills. Vi har fått sms, te-
lefonsamtal, telefonsvararmeddelande och glada tillrop på 

plats. Vi är glada, berörda och lite överväldigade över allt 
detta gensvar!

Vi vill rikta särskilda tack till Ulf Lind för tillverkning av 
pappfigurer i människostorlek, till alla andra, ingen nämnd 
och ingen glömd som på olika sätt bidragit till gudstjänster-
na, och till alla glada amatörer som varit med och dansat!

Gudstjänsternas teman om gudsbilder och människobil-
der, jämställdhet och hopp som 
har fått interagera med dans 
och musik har berört. Vi hopp-
as att vi kan genomföra någon 
gudstjänst till och föreställ-
ningar runt påsk 2021. Men vi 
är ödmjuka inför saker som vi-
rus, pengar och livet. Håll utkik 
och hoppas med oss!

Anneli Sandberg och 
Karin Svedberg
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Mat och prat för studenter i vår
Hur träffar studenter nya vänner när universitetet är 
stängt? Det går så klart att lära känna andra via distans-
utbildningar på nätet, men att träffas ger nåt extra. I vår 
kan du som är student på universitetet komma till kyrkan 
för Mat och prat. Vi träffas ett par timmar där vi lagar och 
äter mat tillsammans, och pratar om allt mellan himmel 
och jord som känns aktuellt för oss. Diakon Jovita Sosa 
och pastor Sara Flodquist finns på plats. Välkommen!

Känner du någon student som detta skulle passa? Tip-
sa om Mat och prat!

Sara Flodquist

Scout på nätet
Söndagen före domsöndagen är inte kyrkoårets muntras-
te söndag, men ändå viktig. I år skulle den dessutom ha 
varit en riktig högtid med invigning och märkesutdelning 
till våra scouter. Med en kyrka fylld med ledare, scouter 
och deras familjer skulle vi få be för dem och innesluta 
dem i församlingens omsorg.  Men när vi inte kan ta med 
alla scouter och familjer, och hela gudstjänsten bara skul-
le sändas live utan några besökare alls, valde vi att skjuta 
på invigningen. Scout kom ändå med i gudstjänsten, då 
Gunnel Berdén, scoutledare för Uttern, spelade och sjöng 
Scouter bryr sig om, och scouterna nämndes i både böner 
och predikan av mig, och vi båda dagen till ära var iförda 
scoutskjorta.

För att inte behöva avsluta redan i november flyttar 
scout in på nätet, och de två sista träffarna sker digitalt. 
Vi kommer börja med gemensam start med avlämning 
så vi får se vilka som är med, och sedan går patrullerna 
in i varsitt ”rum” i den digitala plattformen och gör egna 
aktiviteter. Sedan samlas vi igen för gemensam avslutning 
med andakt och scoutbön.

Det allra sista vi gör en vanlig scoutträff är scouthäls-
ningen med valspråk och lösen. Med tre fingrar mot pan-
nan säger en ledare ”Var redo!” och scouterna svarar ”All-
tid redo!”. Det är precis vad söndagen före domsöndagen 
handlar om, att vara redo. I evangelietexten berättar Jesus 
om Noa (1 Mos kap 5–9) och Lot (1 Mos kap 19), och 

vikten av att vara beredd. Kanske är det lätt att tänka på 
jordens undergång just nu med pandemier, USA-valet 
och smältande isar, men även om vi inte vet vad som vän-
tar finns det anledning att vara redo. Ett sätt är att ta hand 
om varandra, särskilt nu när inget är som vanligt för nå-
gon. På scout försöker vi göra vårt, så nu testar vi att träf-
fas på nätet. Det ska bli spännande att se hur det funkar.

Be gärna för alla våra scouter, ledare och familjescout 
nu när vi inte kan träffas, att vi håller modet uppe och 
snart får ses igen för nya äventyr.

Sara Flodquist

Annorlunda konfahöst
Tillsammans med Sannerudskyrkan i Kil och Skårekyr-
kan har vi 13 friluftskonfirmander som detta läsår ska få 
fundera kring ämnen som Bibeln, nattvard, skapelsen, jul, 
vem Gud är och vilka de själva är. Vi träffas en onsdags-
kväll och en söndag med gudstjänst varje månad, och på 
andra advent var det meningen att vi skulle vara i Tingval-
lakyrkan. Istället för att de kommer hit får de följa guds-
tjänsten via nätet, och efteråt möts vi genom skärmarna 
för fika och undervisning.

Tanke med friluftskonfa är att vara ute med både un-
dervisning och matlagning, men så långt har vi inte kom-
mit än. Förhoppningsvis behöver vi inte fundera på det, 
men skulle de hårdare restriktionerna förlängas blir det en 
spännande utmaning att ta sig ut en och en med brasa, bi-
bel och telefon i högsta hugg.

Alla konfirmander har skrivit sitt namn på hjärtforma-
de papperslappar, och nu ligger lapparna i kartonger som 
står på nattvardsborden i alla tre kyrkor. På så sätt finns de 
med i våra gudstjänster, och i vår gudstjänst 15/11 nämn-
des alla konfirmander vid namn, och vi bad särskilt för 
dem. Ta gärna med konfirmanderna i dina förböner, att 
de ska få god gemenskap i gruppen och att de ska få möta 
Jesus. Våra konfirmander heter Tova, Agnes, Saga Freja, 
Simon, Alicia, Lo, Frans, Elvina, Klara, Alice, Jakob och 
Elin. Ledare är Adam Harknäs, Kil, Maja Floberg, Skåre, 
och Per-Ulrik Johansson och Sara Flodquist.

Sara Flodquist
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Equmenia Karlstads årsmöte
Equmenia Karlstads styrelse kallar härmed till årsmöte för 
Equmenia Karlstad. Årsmötet äger rum lördagen den 6:e 
februari kl. 14:00 (~17:00)

Equmenia aktiviteter 2020/2021
Öppna förskolan börjar 11 januari, se notis s. 9
Babyrytmik börjar 20 januari, se notis s 9.
Familjescout börjar 6 februari, se notis nedan.
Tornado börjar 22 januari 2021
Puls börjar 13, 20 dec eller 3 jan (beroende på restriktionerna).

Johannes Arkbro

Beslut i Equmenia Karlstad
I Equmenia Karlstads styrelse har vi diskuterat hur vi vill 
kommunicera ut information från våra styrelsemöten. Vi 
landade i att skriva om det i mötesplatsen så här kommer 
en uppdatering om de beslut som vi tagit under året. Hör 
gärna av dig till någon i Equmenia Karlstads styrelse om 
du vill veta mer.

• Vi beslöt att välja följande personer till julmarknads-
gruppen: Johannes Fröding, Per-Ulrik Johansson 
(adjungerat), Ulf Lind, Regina Lind och Theo Wi-
ker.

• Vi beslöt att skapa följande adress: equmenia.styrel-
se@tingvallakyrkan.se (är inte i bruk än utan vän-
tar på att domänen @tingvallakyrkan.se ska startas 
upp)

• Vi beslöt att välja in Miniblås och Ungdomsbandet 
in i equmenia Karlstad. (De är fortfarande en del av 
Musikkåren också men räknas nu formellt till barn 
och ungdomsverksamheten också)

• Det finansiella läget för Herrgården Vägsjöfors och 
lägergården Ladtjärnstorp är mycket ansträngt p.g.a. 

inställda läger (scout, konfirmand, tonår 
m.m.). Vi beslöt att ge en gåva på 

5000 kr till Ladtjärns-
torp.

• Elvy Axelsson har frågat angående inköp av lekmate-
rial. Vi beslöt att bevilja inköpet.

• Vi beslöt att välja Johannes Arkbro och Regina Lind 
till representanter till Tingvallakyrkans styrelse.

• Vi beslöt att ge 1500 kr till lägerverksamhet för barn 
med handikapp i Kobrin i Vitryssland.

• Vi beslöt att välja Regina som ombud till årsmötet 
för Gårdsföreningen Vägsjöfors.

• Vi fick en förfrågan från kyrkans musikansvarige 
Nils Erik Hagström angående stöd för inköp av ett 
nytt trumset, där församlingsstyrelsen, musikkåren 
och equmenia-styrelsen skulle stå för en tredjedel 
var. Vi diskuterade frågan och inspekterade även 
det gamla trumsetet som står i musikrummet nu. Vi 
beslöt att bidra med en tredjedel för inköp av nytt 
trumset, dock med max. 3500 kr. (Equmenia Karl-
stad betalade 3300 kr) (Trumsetet har senare kom-
pletterats med en skänkt el-bas)

• Digital Riksstämma. Vi beslöt att välja Daniel Ark-
bro som en av representanter för Riksstämman.

Familjescout
Tyvärr fick vi ställa in vår sista träff för höstterminen pga 
ökad smittspridning och de strängare restriktionerna. Vi 
hoppas att kunna träffas igen lördagen 6/2 kl. 10:00. 

Det blir en lite försenad julgransplundring, utomhus, 
med julbordsgrillspettet som vi inte kunde ha i decem-
ber. Håll utkik via Familjescout, Tingvallakyrkan på fa-
cebook, eller hör av dig via mail till per-ulrik.johansson@
tingvallakyrkan.se så får du information.

Per-Ulrik Johansson

Varje vecka i

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

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

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

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

Öppen förskola Tingvallakyrkan måndagar och fredagar 
kl. 9:30–14:00, onsdagar kl. 12:00–16:00.

Babyrytmik Onsdagar kl. 11:15–12:00.

Innebandy/Puls i Tingvallagymnasiets idrottssal söndagar 
kl. 18:00–20:00. Kontaktperson: Hans Arkbro.

Ungdomsbandet Blåsmusik för dig som har lite erfarenhet – 
Onsdagar kl. 19:00.

Familjescout – scouting för hela familjen lördagar kl. 
10:00–13:00 en lördag i månaden under terminerna.
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Gör ett djur!
Gudstjänsten 20 dec välkom-
nar alla åldrar på distans – och 
djur på plats! Tillverka ett djur 
hemma, lämna in det i kyrkan, 
glöm inte att skriva vem som 
har tillverkat djuret, och så får 
det vara med i julkrubban och 
gudstjänsten.

Anneli Sandberg

mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Familjescout
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Familjescout
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December
Tisdag 8 december
14:00 Kyrkan är öppen för bön 
och ljuständning.

Onsdag 9 december
09:00 Morgonandakt
14:00 Kyrkan är öppen för bön 
och ljuständning.

Torsdag 10 december
10:00 Kyrkan är öppen för bön 
och ljuständning.

Fredag 11 december
09:00 Morgonandakt
10:00 Kyrkan är öppen för bön 
och ljuständning.

Söndag 13 december
11:00 GUDSTJÄNST, ”Bered 
vägen”, Per-Ulrik Johansson. 
Musik av Louise Hedberg, 
Sophia och Joel Holmqvst. 
Livesändning.

Tisdag 15 dec
14:00 Kyrkan är öppen för bön 
och ljuständning.

Onsdag 16 december
09:00 Morgonandakt
14:00 Kyrkan är öppen för bön 
och ljuständning.

Torsdag 17 december
10:00 Kyrkan är öppen för bön 
och ljuständning.

Fredag 18 december
09:00 Morgonandakt
10:00 Kyrkan är öppen för bön 
och ljuständning.

Söndag 20 december
11:00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar, Anneli Sandberg. Live-
sändning.

Tisdag 22 december
14:00 Kyrkan är öppen för bön 
och ljuständning.

Onsdag 23 december
09:00 Morgonandakt

Torsdag 24 december
Från 11:00 Julbön med Anneli 
Sandberg Musik av Joel och 
Sofia Holmqvist. Inspelad. Se 
notis sida 9.

Fredag 25 december
09:00 Morgonandakt

Lördag 26 december
11:00 ANNANDAGSGUDSTJÄNST 
med Equmeniaförsamlingarna 
i närområdet, ”Till jordens 
yttersta gräns”, Landshövding 
Georg Andrén. Livesändning.

Söndag 27 december
11:00 GUDSTJÄNST ”Vi sjunger 
julens sånger”, Per-Ulrik Johans-
son. Livesändning.

Tisdag 29 december
14:00 Kyrkan är öppen för bön 
och ljuständning.

Onsdag 30 december
09:00 Morgonandakt
14:00 Kyrkan är öppen för bön 
och ljuständning.

Torsdag 31 december
17:00 EKUMENISK NYÅRSBÖN i 
Domkyrkan.

Januari
Fredag 1 januari
09:00 Morgonandakt

Söndag 3 januari
11:00 GUDSTJÄNST ”Lyssna på 
framtiden”. Anneli Sandberg. 
Musik av Anki Löwenhamn och 
Nils Erik Hagström. Livesänd-
ning.

Onsdag 6 januari
11:00 TRETTONDAGSGUDS-
TJÄNST alla åldrar, julspel. 
Musik av Kajsa Romhed, Emilia 
Eriksby Svensson och Göran 
Almqvist. Livesändning.

Söndag 10 januari
11:00 GUDSTJÄNST, ”Jesu dop”, 
Per-Ulrik Johansson. Musik av 
Rosita Enquist. Livesändning.
12:15 FÖRSAMLINGSMÖTE

Onsdag 13 januari
09:00 Morgonandakt
14:00 Öppen kyrka

Söndag 17 januari
11:00 GUDSTJÄNST, ”Livets 
källa”, Per-Ulrik Johansson. 
Musik av Linda Arne. Bibelns 
dag, Hasse Kumlin berättar om 
Goda nyheter. Livesändning.
12:30 Tillsammanseftermiddag 
på Sandgrundudden, se notis på 
sidan 4.

Onsdag 20 januari
09:00 Morgonandakt
14:00 Öppen kyrka

Fredag 22 januari
10:30 Bibelsamtal Apostlagär-
ningarna.

Söndag 24 januari
11:00 GUDSTJÄNST, ”Jesus 
skapar tro”, Per-Ulrik Johans-
son. Musik av Joel Holmqvist. 
Livesändning.
18:30 EKUMENISK GUDSTJÄNST 
i Domkyrkan, Equmenias gene-
ralsekreterare Carin Dernulf.

Onsdag 27 januari
09:00 Morgonandakt
14:00 Öppen kyrka
18:00 Bibelsamtal Apostlagär-
ningarna.

Söndag 31 januari
11:00 GUDSTJÄNST ”Skäligt be-
talt?” Anneli Sandberg. Musik 
av Inger Bergström och Nils 
Erik Hagström. Livesändning.
18:00 En timme om… eko-
teologi med Anneli Sandberg. 
Livesändning.

⚠ 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* 70 kr

Tors: soppa, smörgås & våffla* 70 kr

Fre:  Tacos* 70 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!

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

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

TISDAG
⚠ Promenadgrupp (ojämn vecka) 10:30

Motion och gemenskap i friska luften.

⚠ Toast-lunch 12:00–13:30

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

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

ONSDAG
Morgonandakt 09:00

TIV (Träna Svenska) 11:00–13:00 
(under hösten)

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

⚠ Pajlunch 12:00–13:30

Vinterprogram i Tingvallakyrkan

⚠ = Pausade aktiviteter pga COVID-19.
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Omsorgsgruppernas veckor
GR V DATUM

10 49 30/11–6/12

11 50 7–13/12

12 51 14–20/12

13+14 52 21–27/12

1 53 28/12–3/1

GR V DATUM

2+3 1 4–10/1

4 2 11–17/1

5 3 18–24/1

6 4 25-31/1

7 5 1–7/2

GR V DATUM

8 6 8–14/2

9 7 15–21/2

10 8 22–28/2

11 9 1–7/3

12+13 10 8–14/3

GR V DATUM

14 11 15-21/3

1 12 22-28/3

2+3 13 29/3–4/4

4 14 5–11/4

5 15 12–18/4

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!

Vinterprogram i Tingvallakyrkan
Öppen förskola 12:00–16:00

Ungdomsbandet 19:00
Blåsmusik för dig som har lite 
erfarenhet

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

⚠ TIV Handarbetsgrupp 9:30
Vi handarbetar och ”pratar svenska”.

⚠ 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.

SÖNDAG
Gudstjänst 11:00
Välkommen till sång, musik, predikan och 
bön. Efter gudstjänsten kyrkfikar vi tillsam-
mans. 20% av det du betalar för kyrkfikat 
går till Diakonia.

Pga Corona pandemin har vi inget kyrkkaf-
fe under vintern.

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.

Februari
Onsdag 3 februari
09:00 Morgonandakt
14:00 Öppen kyrka

Lördag 6 februari
10:00 Familjescout

Söndag 7 februari
11:00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar. Sara Flodqvist. Ljuständ-
ning för de under året födda el-
ler adopterade. Musik av Anki 
Löwenhamn. Livesändning.

Onsdag 10 februari
09:00 Morgonandakt
14:00 Öppen kyrka

Söndag 14 februari
11:00 GUDSTJÄNST, ”Kärlekens 
väg”,  Per-Ulrik Johansson. 
Musik av Daniel Arkbro med 
vänner. Livesändning.

Onsdag 17 februari
09:00 Morgonandakt
14:00 Öppen kyrka
18:30 Nattvardsandakt på 
Askonsdagen. Musik av Göran 
Almqvist.

Söndag 21 februari
11:00 GUDSTJÄNST ”Prövning-
ens stund” Anneli Sandberg. 
Musik av Linda Arne. Live-
sändning.

Musikkåren, Mix-
turen och Ung-
domsbandet
Som vi skrivit på flera ställ-
en i detta nummer av Mö-
tesplatsen så är det svårt att 
planera just nu. Mixturen 
vill väldigt gärna sätta igång 
igen så snart det är möjligt, 
men avvaktar tills vi vet mer.

Musikkåren längtar ock-
så och har satt upp måndag-
en 25/1 som ett preliminärt 
datum för sin första övning 
för våren. Ungdomsban-
det siktar på att starta upp 
igen på onsdagar kl.  19:00 
när det är möjligt. Däremot 

pausar Miniblåset just nu 
pga få deltagare.

Per-Ulrik Johansson 

Julbön på Julafton
På julaftonen finns möjlig-
heten att själv bestämma 
när man vill delta i en jul-
bön från Tingvallakyrkan. 
Anneli Sandberg läser jule-
vangeliet och delar tankar 
och Joel och Sofia Holm-
qvist står för musiken. Från 
kl.  11:00 finns den utlagd 
där du annars hittar livesän-
da gudstjänster.

Per-Ulrik Johansson

Öppna förskolan
Vårterminen startar mån-
dagen den 11 januari.
Babyrytmiken börjar veck-
an därpå, den 20 januari.
Välkomna!

Elvy Axelsson
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Församlingsboken

Till vila
Ragnhild Westerberg född 1945, död den 4 september 
2020. Begravningsgudstjänsten ägde rum den 22 oktober 
2020 i St Ilians kapell, Västerås.

Ingegärd Pettersson född 1931, död den 30 september 2020. 
Begravningsgudstjänsten ägde rum den 23 oktober 2020 i 
Tingvallakyrkan. Officiant var Per-Ulrik Johansson.

Carl-Axel Löfwenhamn född 1927, död den 15 oktober 
2020. Begravningsgudstjänsten ägde rum den 30 oktober 
2020 i Korsets kapell. Officiant var Per-Ulrik Johansson.

Ingegerd Lind född 1928, död den 18 oktober 2020. Be-
gravningsgudstjänsten ägde rum den 13 november 2020 i 
Västerstrandskyrkan.

Utträde
Agneta Byström
Marianne Wreifors
Tomas Rehnberg
Per Milton

Inger Olsson

INFORMATION

Hållbarhetsfrukost – ”Var god dröj”
Under 2019 och 2020 har vi nu träffats några lör-
dagar till Hållbarhetsfrukostar i Tingvallakyrkan. 
Vi har kunnat genomföra fem undersökande te-
man i ljuset av Agenda 2030. Det sjätte temat har 
vi fått skjuta på under rådande pandemi.
Klimathotet och pandemin gör inget uppehåll. De är sym-
tom på att det finns ett samband och indikerar att något 
inte står rätt till i förhållandet mellan människa och natur. 
Hållbarhetsfrukost i Tingvallakyrkan vill vara något mer 
än att bara att äta frukost tillsammans. Vi behöver träffas 
och reflektera tillsammans över vad vi kan göra som kyrka 
och som enskilda individer.

Påve Franciskus, i sin Encyklika angående klimathot, 
ojämlikhet och omsorgen om vårt gemensamma hem, upp-
manar oss alla att inse allvaret i den pågående miljökrisen. 
Påven tvekar inte heller att redogöra för sambandet mellan 
klimatförändringarna och den ojämlika fördelningen av 
världens välstånd. Vi ser att det är de minst bemedlade som 
har fått betala det högsta priset under pandemin.

Agenda 2030 temat planerad till 14 november fick vi 
p g a ett försämrat läge vad gäller Covid-19 skjuta framåt. 
Det temat har inriktning mot social innovation/hållbarhet, 
integration och allas lika värde.

En idé med genomförandet av våra frukostar har varit 
att vi sökt talare med anknytning till vår kyrka och/eller 
samhälle och som samtidigt har en intressant berättelse att 
berätta. Det har fungerat så här långt. Vi har fortfarande 
några kontakter kvar. Vi får se hur vi tar det vidare till nå-
gon ytterligare frukost.

Att aktualisera hållbarhetsfrågorna som del i Tingvalla-
kyrkans åtagande som Kyrka för Fairtrade har varit viktigt 
och kan även vidgas. Det är en fråga som går över genera-
tionsgränserna och kan bygga förtroende för Tingvallakyr-
kan som öppen kyrka gentemot samhälle, natur och medmän-
niska.

Bo Enquist

Dags att lämna in motioner till Ting-
vallakyrkans årsmötet 13 mars 2021
Församlingen är vårt gemensamma arbete och 
hem. Har du/ni en fråga som borde tas upp på 
Tingvallakyrkans årsmöte?

I Tingvallakyrkans församlings stadgar är det beskrivet 
”Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande or-
gan”. Det ger medlemmar möjlighet att påverka i stort och 
smått och ett bra sätt är genom motioner till årsmötet. Det 
kan till exempel handla om någon utveckling eller föränd-
ring av verksamhet eller vår fastighet. Eller något helt annat.

För att motionen ska kunna hanteras av styrelsen inför års-
mötet behöver den skickas till styrelsen senast 10 februari 
2021.

Skriv:
1. Rubrik på motionen

Vad handlar motionen om?

2. Brödtext
Text som innehåller beskrivning av förslaget.

3. Avsändare
Vem eller vilka som skickar in motionen. En eller 
flera personer eller kanske något av våra råd.

Märk: Motion till Tingvallakyrkans Årsmöte 2021
Skicka in din motion via mail till tk_styrelsen@kyrkani-
centrum.se.

eller post till:

Tingvallakyrkan 
Östra Torggatan 18
652 24 Karlstad

Välkommen att skicka in motioner! 
Styrelsen genom Ing-Marie Arkbro

mailto:tk_styrelsen%40kyrkanicentrum.se?subject=Motion%20till%20%C3%A5rsm%C3%B6tet%2013%20mars%202021
mailto:tk_styrelsen%40kyrkanicentrum.se?subject=Motion%20till%20%C3%A5rsm%C3%B6tet%2013%20mars%202021
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Pastor/församlingsföreståndare – tjänstle-
dig/universitetspastor
Anneli Sandberg
054-22 444 81
anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se

Pastor, tf. församlingsföreståndare
Per-Ulrik Johansson
054-22 444 82
per-ulrik.johansson@tingvallakyrkan.se

Pastor (vikarie)
070-545 90 80
Sara Flodquist fr.o.m. 1 sept 2020
sara.kronoparkskyrkan@gmail.com

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

Kanslist
Sven Wedemalm
054-15 38 80
sven.wedemalm@kyrkanicentrum.se

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

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

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

Vi som jobbar i Tingvallakyrkan
Adress: Östra Torggatan 18 

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

Öppet- och 
telefontider:

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

INFORMATION

Hälsningar från kassören
Jag är glad att kunna rapportera att också till och med ok-
tober har gåvorna till församlingens arbete fortsatt att vara 
över den budgeterade nivån. Totalt har på olika vägar kom-
mit in 939 000 kr, 39 000 kr över vår budget.

Under september och oktober har också uthyrningen av 
kyrkan kommit tillbaka, men med den ökade smittsprid-
ningen och de restriktioner som följt räknar vi med mycket 
begränsade hyresinkomster i kyrkan under resten av året. 
Det betyder också att vi nu igen utnyttjar det statliga stö-
det för korttidspermittering för två av våra anställda. Eko-

nomiska prognosen för hela 2020 är ändå att bortfallet av 
inkomster blir större än de bidrag vi får och de lägre kostna-
derna, och att vi får räkna med ett visst underskott för året.

Vi kan ju inte hålla någon traditionell julmarknad i kyr-
kan i år, men stöd gärna Equmenia och församlingen med 
en särskild julmarknadsgåva till något av församlingens 
konton.

Björn Olsson

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

Insamlingar till församlingen 2020, ackumulerat

0,00 kr

300 000,00 kr

600 000,00 kr

900 000,00 kr

1 200 000,00 kr

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec

Budget Utfall Diff

1

mailto:anneli.sandberg%40tingvallakyrkan.se?subject=
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=
mailto:sara.kronoparkskyrkan%40gmail.com?subject=
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http://www.tingvallakyrkan.se
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Tidningen Mötesplatsen
ges ut av Tingvallakyrkans församling.
Ansvarig utgivare: Per-Ulrik Johansson.

Redaktionen
Sven Wedemalm, Christer Hellholm, Anna 
Fahlander, Daniel Fröding Reyes

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

Nästa manusstopp är 21 jan
Nästa nummer av Mötesplatsen  
kommer ut i mitten av 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.

I samarbete med

SISTA ORDET AVSÄNDARE: TINGVALLAKYRKAN
ÖSTRA TORGGATAN 18, 652 24 KARLSTAD

Det finns mycket kraft att hämta i Jesu efterföljelse för vår församling i 
lilla Karlstad?
Hur många texter i Bibeln och predikningar om 
dessa har vi inte lyssnat till om hur Jesus störde 
de rådande sociala och religiösa normerna. Han 
utmanade sitt samhälles normer och makteliten 
som försvarade dem. Jesus uppmanade sina föl-
jare att göra det samma så hur är det att leva i 
Jesu efterföljelse idag?
Den amerikanske professorn Banny Banerjee vid Standford 
är expert på komplexa samhällsutmaningar och system. 
Han menar att den sortens utmaningar som vi nu står in-
för saknar motstycke i världshistorien. Tiden som vi tidi-
gare hade för att göra stora förändringar i samhället rinner 
ut. Det kräver att vi agerar nu och att vi (likt Jesus) ändrar 
världsordningen för att rädda vår planet. Vår handlings-
kraft eller bristen på den samma avgör vår industriella civi-
lisations öde.

Som kyrka och församling får det stora konsekvenser 
hur vi ser på vår församling och dess olika delar. Länderna i 
världen är desillusionerade och oförberedda för denna upp-
gift och därför riktar forskare sina förhoppningar bl a till 
Sverige för att agera som ledstjärna. Men svenska myndig-
heter och offentliga aktörer kan inte göra detta själva utan 
hela samhället måste skapa nya system och hitta nya roller 
för att klara samhället och uppfylla Agenda 2030 (Globa-
la målen). Så i Tingvallakyrkans församling är det hög tid 
att bete oss på nya sätt för att skapa nya system; skapa nya 
relationer; skapa paradigmskiften och hitta ny kapacitet ut-
anför och innanför våra tjocka väggar.

Vi behöver störa det rådande och leva i Jesu efterföljelse. 
Så vänta inte på den perfekta planen och fråga inte om lov. 
Vänta inte på garantier för det kommer inte att finnas några. 
Sårade och trasiga människor kan inte mätas i hierarkier. Vi 
får saker att hända med hjälp av våra sår och erfarenheter 
tillsammans.

Bo-Jacob Enqvist

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