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…det är påsken, har någon sagt. På skärtorsda-
gen och långfredagen gör vi uthoppet. Vi följer 
berättelserna om mörker, förräderi och svek. Om 
lidande och död för den som kallar sig Gud. Mar-
ken rusar emot oss i hög fart. Blir det inget stopp, 
kommer allt att krossas. Mörkret kommer att bli 
kompakt. Vi bävar. Gud är död.

Men så spänns linan, fallet hejdas. Det blir inte det vän-
tade, slutgiltiga slutet. Det blir en vändning och en fortsätt-
ning. Graven är tom. Istället för död blir det liv. Jesus har 
uppstått. Berättelsen går vidare. Mot alla odds.

Om påsken är ett bungyjump, då är påsknatten när vi 
lämnar långfredagens mörker och går in påskdagens ljus 
vändningen. De där omtumlande ögonblicken när vi ännu 
inte fattar vad som händer, dras ut till timmar, ett dygn - 
påskafton.

Det finns en gåva i det, tänker jag, påskaftons långa elas-
tiska hisnande vändning där allt är förvirring. Vår effektiva 
vardagstillvaro har sällan utrymme för sådant. Men är inte 
livet funtat just så? Vissa faser i livet, kanske när krisen har 
slagit till, eller när vi tvingas att ompröva, växa under min-
dre dramatiska former, innebär inte sällan förvirring. Inte 
minst den sortens förvirring där misströstan och hopplös-
het får utsikten att bytas i något annat. Ett ”sedan”.

 

Den peruanske prästen Gustavo Gutiérrez som verka-
de i en tid då landet stod på randen till inbördeskrig, sa i 
en intervju: ”snarare än optimist är jag en man som bärs av 
hopp”. I en annan intervju fick FNs flyktingkommissarie 
António Guterres frågan om han kände misströstan inför 
situationen i Syrien och det stora antalet flyktingar i värl-
den. Hans svar var glasklart: ”Aldrig. Det finns ingen an-
ledning till det. Jag är varken pessimist eller optimist. Jag är 
målmedveten.”

Svaren liknar varandra. Antyder en koppling mellan 
målmedvetenhet i en svår situation och hopp.

Equmeniakyrkans klimatfasta är ett svar av många på 
en svår situation. På påskafton tar fastan slut. Och sedan? 
Under fastetiden har vi talat om att avstå för att ge utrym-
me för annat. Sedan, efter påskaftons förvirring bryter upp-
ståndelsehoppet in. Efter död kommer liv. En möjlighet att 
spegla våra liv i, spegla i våra liv och bäras av – om vi ger den 
utrymme. Vi behöver inte gå omkring och ropa halleluja. 
Men i förvirringens och hoppets spår kan klarhet och mål-
medvetenhet följa. Vi vet hur vi ska styra våra steg.

Ett tag, i alla fall. För påskens bungyjump inträffar inte 
bara en gång om året. Det kommer igen och igen, med jäm-
na eller ojämna mellanrum. Och vi får alltid spegla oss i den 
berättelsen.

Anneli Sandberg 
Församlingsföreståndare

                             FÖRESTÅNDARTANKAR:                             FÖRESTÅNDARTANKAR:

Ett långt och utdraget bungyjumphoppEtt långt och utdraget bungyjumphopp
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Internationella besök
Vi har glädjen att få besök från Vit-
ryssland/Belarus i vår gudstjänst den 
2 juni. Det är Leonid Mikovich, bi-
skop för baptistunionen i Vitryssland 
som besöker Sverige och Equmeni-
akyrkans kyrkokonferens samt oss i 
Tingvallakyrkan. Han pratar flytande 
engelska och vi får ett gyllene tillfälle 
att höra honom predika (med tolk), 
och prata med honom.

Vi ser också fram emot att famil-
jen Eriksson som arbetar för Equme-
niakyrkan i Kongo Kinshasa besöker 
oss i sommar – datum är i skrivande 
stund inte klart.

Vi fortsätter att tända ljus och be 
för dessa våra båda speciella interna-
tionella kontakter och återkommer i 
nästa nummer av Mötesplatsen.

Anneli Sandberg

Sommar i församlingen
Även denna sommar firar vi som-
margudstjänster kl.  18:00 med fika 
kl.  17:00. Alla gudstjänster firar vi 
tillsammans med Lövnäskyrkans för-
samling. Tre söndagar firar vi guds-
tjänsten i Lövnäskyrkan: 30/6, 14/7 
och 28/7. Alla andra gudstjänster 
äger rum i Tingvallakyrkan.

Vi fortsätter även med Öppen 
kyrka på onsdageftermiddagar med 
start 19 juni.

Mer information kommer i nästa 
nummer av Mötesplatsen.

Anneli Sandberg

Tårtkalas
Med anledning av församlingsfö-
reståndarens jämna födelsedag, att 
sommarlovet har brutit ut samt att 
det är Pingstdagen firar vi med att äta 
tårta tillsammans i kyrkkaffet den 9 
juni. Fira också gärna genom att ge en 
extra gåva till Tingvallakyrkans bygg-
nadsfond. Alla bidrag är välkomna! 

Anneli Sandberg

Passionstid och påsk
Klimatfastan avslutas på påskafton 
20 april. Innan dess har vi lyssnat till 
berättelserna om den sista måltiden 
och Getsemane på skärtorsdagen 
kl.  19:00, fortsatt följa berättelsen 
om Jesus lidande och död på korset i 
korsandakt på långfredagen kl. 11:00. 

Och sedan går vi in i en ny tid på 
påskdagen, då vi firar gudstjänst med 
alla åldrar kl. 11:00. Välkommen till 
alla dessa samlingar!

Anneli Sandberg, Per-Ulrik Johansson 
och Jovita Sosa

Medlem? Vem? Jag?
Att vara medlem i församlingen är 
inte att prestera, utan att få en del i 
Kristi kropp. Alla kan inte baka. Eller 
städa. Eller sjunga. Eller hålla i stu-
diecirklar. Eller be. Men var och en 
är värdefull och viktig utifrån att vi 
är Guds skapelser och medarbetare. 
Den 7 april hälsar vi nya medlemmar 
välkomna i gudstjänsten.  Funderar 
du över medlemskap, ta kontakt med 
någon av pastorerna eller diakon. 
Kontaktuppgifter finns längst bak i 
tidningen.

Anneli Sandberg

Markusmässan
Vi var många som tyckte om Markus-
mässan, en nattvardsgudstjänst där 
vi får träffa Markusdockan, fiskarna 
och bröden och alla sångerna. Nu 
är det dags att göra den igen! Den 6 
april kl. 10:00–12:00 övar vi sånger-
na och samlas dagen därpå, 7 april, 
kl. 09:30 för en genomsjungning. Sen 
gör vi den tillsammans i församlingen 
i gudstjänsten. Medverkar gör Johan 
Gund, Nils Erik Hagström, Markus, 
Anneli Sandberg och hela försam-
lingen. Varmt välkommen att vara 
med!

Anneli Sandberg och Nils Erik Hagström

Hållbarhetsfrukost igen!
Första hållbarhetsfrukosten blev en 
succé med god frukost och fina före-
drag med både lokalt och globalt per-
spektiv. Nästa frukost blir lördagen 
den 27 april kl. 09:00–11:00 och tar 
med oss till solceller, elbilar och andra 
tekniska landvinningar. Det globala 
målet vi fokuserar på denna gång är 
Hållbar energi och talare är Fredrik 
Holm, känd Karlstadsprofil med en 
mångårig miljöprofil och Hans Kum-
lin som tillhör Tingvallakyrkan med 
genuint intresse för hur teknik och 
hållbarhet kan samverka. Välkom-
men! 

Anmälan till anmalan@kyrkanicen-
trum.se.

Anneli Sandberg och Bo Enquist

Äggostens dag
Nu är det dags igen för Äggostens 
dag. Onsdagen 24/4 kl. 10:30–13:30 
serveras den bohusländska national-
rätten i Caféet i Tingvallakyrkan. 
Kl.  12:00 spelar dessutom Mixturen 
bl.a. Bohusläns regementes marsch 
plus en hel del annan fin musik. Då 
kommer dessutom Per-Ulrik Johans-
son att bidra med värdefull informa-
tion om vad Äggost är och hur den 
ska inmundigas.

Det kommer att finnas både sylt 
och sill som tillbehör. Dessutom ser-
veras det paj precis som alla andra 
onsdagar.

Per-Ulrik Johansson

En timme om…
fortsätter med Apostlagärningarna 
del 2. David Hellholm tar oss med in i 
de första kristnas värld. Söndagen den 
7 april kl. 18:00. Välkommen!

Anneli Sandberg

Välkomna till Musikkårens jubi-
leumskonsert den 11 maj kl. 18:00!
Vi behöver dessutom hjälp att sprida 
information om vårt 70-årsjubileum 
till tidigare musikanter – det är svårt 
att hitta 100-tals adresser. Vi ber alla 
som har släkt eller vänner som spelat i 
musikkåren att meddela dessa följan-
de: Välkomna till Jubileumskonsert 
den 11 maj kl.  18:00 med tidigare 
dirigenter och solisterna Karl-Mar-
tin Almqvist  och Hans Backenroth 
(inträde 150 kr), till efterföljande 
fest  (nästan gratis) och till övning 
kl.  09:00 den 12 maj för gudstjänst-
spelning kl. 11:00. Anmälan om del-
tagande i fest och/eller spel i guds-
tjänst till Elisabeth Wennö 076-116 
2980, elisabeth.wenno@kau.se. (även 
ev. förbokning av biljetter).

Elisabeth Wennö

INFORMATION
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Småglimtar från kl 14 hos mig
Vi anmälde oss till klockan 14 hos mig för att vi tycker att det är en jättekul idé att även träffa 
människor som man inte självklart umgås med i församlingen.
Vi fick veta att vi skulle få besök av 4 personer och funde-
rade mycket på vad det skulle passa att bjuda på. Innebar 
4 att det skulle komma barn? Hur mycket mat vill man 
ha klockan 14 efter kyrkkaffe? Efter en hel del tankemöda 
kom vi fram till att vi gör det rätt enkelt – och det tror jag 
funkade bra.

När de väl kom var vi väldigt nöjda med att ha gissat 
rätt. Vi fick lära känna en mysig familj med 2 barn. Vi 
hade några trevliga timmar tillsammans och hann med 
både mat och Cluedo. En ganska perfekt söndagsefter-
middag alltså.

Kanske det inte kommer bli någon livslång bästisre-
lation av vår eftermiddag. Men vi har fått lära känna nya 
vänner i församlingen och det tycker jag räcker långt.

Genom Diakonisrådets försorg upplevde jag något 
nytt!

Efter Gudstjänst och kyrkkaffe fick jag tillsammans 
med ytterligarennågra församlingsmedlemmar följa med 
en vän hem.

Det var en härlig dag med strålande sol från en klar blå 
himlen!

Fin gemenskap och den utsökta goda maten var fan-
tastisk!

Det var verkligen en glad dag, som jag är mycket tack-
sam för.

Anneli Sandberg
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Hållbarhetsfrukost
Lördagen den 9 februari var morgonen det var premiär för hållbarhetsfrukost i Tingvallakyrkan!
Bortåt 70 personer hade mött upp för att äta frukost till-
sammans och framförallt få lyssna till Marie Stenseke och 
Lars Furuholm. Temat, utgående från FN:s hållbarhets-
mål, var biologisk mångfald. Marie kunde ge ett spännan-
de globalt perspektiv på strategiskt analys av och arbete 
för den biologiska mångfalden. Lars zoomade in på det 
lokala här i Värmland med bilder på kossor, blommor och 
lavar från naturreservatet Tiskaren i Gräsmark.

Frukosten som mötte besökaren var givetvis ekologisk 
och i vissa fall närproducerad eller fairtrade. Ingen gick 
hungrig därifrån.

Marie Stenseke är professor i kulturgeografi vid Han-
delshögskolan i Göteborg och ordförande i FN:s veten-
skapliga kommitté för biologisk mångfald, IPBES. IPBES 
är den biologiska mångfaldens motsvarighet till klimatets 
IPCC. IPBES ska sammanställa aktuell forskning och 
stärka samarbetet mellan forskning och förvaltning. Ett 
av flera viktiga teman för den biologiska mångfalden är 
pollinerare; framförallt bin (både vilda och tama), flad-
dermöss, apor etc. Dessa små arbetare är oerhört viktiga 
och vad gör händer när bekämpningsmedel slår ut dessa 

djur? Markanvändning är ett annat viktigt område. Väst-
världens överkonsumtion är en stor orsak till den ökande 
markanvändningen, t ex palmoljeplantager i Malaysia.

Lars Furuholm har jobbat som biolog i många år på 
Länsstyrelsen. Häromåret råkade han köpa några kor… 
Det var inte vilka kor som helst, de var rödkullor, på 70-ta-
let en direkt utrotningshotad art. Rödkullorna strövade 
på ängsmarkerna i Tiskaren. Lars blev plötsligt hållbar-
hetsbonde i detta det mycket artrika naturreservat med 
anor från en finngård från 1600-talet. Här finns 100 ar-
ter/m2. Lars berättade att i Sverige finns 2500 olika kärl-
växter, 1100 blommor, 12000 svampar, 1000 arter mossor 
och 2000 olika lavar!

Anneli Sandberg knöt ihop förmiddagen med en kort 
andakt. Hon konstaterade att en kristendomens urtankar 
är att vi hänger ihop, inte bara människor emellan utan 
även i relation till skapelsen i övrigt. Vi bör tillämpa Den 
gyllene regeln även gentemot skapelsens andra arter. Rent 
praktiskt; va ute mer och lär dig en art till. Det är ett sätt 
att koppla skapelsen ännu starkare ihop med ditt liv.

Daniel Fröding Reyes

Miniblås

KLIMATFASTANREPOTAGE
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Varje vecka i

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

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

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

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

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

Babyrytmik Onsdagar kl. 11:15–12:00.

Innebandy/Puls i Tingvallagymnasiets idrottssal söndagar 
kl. 18:00–20:00. Kontakt Johannes Arkbro.

Familjescout – scouting för hela familjen lördagar kl. 
10:00–13:00 en lördag i månaden under terminerna.

7

Nytt år i equmenia
Lördagen 9 februari höll equmenia i Karlstad sitt årsmöte 
i Tingvallakyrkan. Man kunde se tillbaka på ett aktivt år 
med många verksamheter. Öppna förskolan med Barnryt-
miken är populär med många barn och föräldrar. Några 
gånger inbjuder församlingen och equmenia till advents-
samling, påskvandring och en gudstjänst på Kyndelsmäs-
sodagen där man tänder ljus och tackar för de barn som 
fötts eller adopterats under året. Barnens stund, familjes-
cout,scout och Tornado (tonår) kunde också berätta om 
ett aktivt år. Och så Puls på söndagkvällarna med ett glatt 
gäng som spelar innebandy i Tingvallaskolans idrottshall.

Dessutom en ny verksamhet; Kronoparkskyrkan har 
startat famlijescout som ses några lördagar per termin, 
och som gärna vill vara en del av equmenia i Karlstad.

Höstmarknaden som gick av stapeln en lördag i no-
vember nämndes också som ett viktigt arrangemang med 
roliga aktiviteter, mycket folk och en god inkomst till equ-
menias arbete.

Förutom att berätta om året som gått riktade man ock-
så in sig på det som ligger framför. Till styrelse valdes Mat-
tias Fröding, ordförande, John Lidén, Regina Lind, David 
Hult, Fredrika Skrinning, Ronja Lind, Johannes Fröding 
och Per-Ulrik Johansson.

Utmaningar för året som ligger framför handlar bland 
annat om ledare till de olika grupperna. Både Barnens 
stund och Tornado behöver påfyllning från hösten.

Årsmötet avslutades med att Ing-Marie och Hans Ark-
bro överlämnade en ros till styrelseledamöterna och tack-
ade för deras insatser.

Per-Ulrik Johansson

Prisma och Lins och scouternas vår
Scouterna i Tingvallakyrkan har två läger att åka på till 
sommaren. Dels ”Lins” som arrangeras på Ladtjärns-
torp 15–19/6 och dels ”Prisma” som kommer att hållas i 
Mohed utanför Söderhamn 21–27/7. ”Lins” är det tradi-

tionella lägret för scoutkårerna i Värmland. I år kommer 
framförallt de yngre att åka dit. ”Prisma” är 

ett läger som equmenia i Sveri-
ge inbjuder till. Man 

hoppas på 

drygt 3000 deltagare och riktar sig främst till de lite äldre 
åldersgrupperna.

Just nu är det 6 patruller i scouterna i Karlstad; Ekor-
ren, Vargen, Örnen, Tänt vare här, Glada älgarna och Ra-
dioaktiva räkan. Glada älgarna och Radioaktiva räkan och 
Tänt vare här är Äventyrs och utmanarscouter. De har ofta 
hajker och lite tuffare utmaningar på helger. Dessutom 
deltar de i de gemensamma träffarna för Äventyrsscouter 
och Utmanarscouter i närområdet (Skåre, Hammarö, Kil 
osv.) Ibland är de med på tisdagkvällana också när de yng-
re scouterna träffas. Just nu är det bl.a. matlagningsmär-
ket, yxa och såg och brinna – märket som de yngre jobbar 
med.

Det är inte alltid lätt att ha en andakt utomhus när det 
regnar, snöar, blåser och är kallt. Då är ändå bönen som 
alltid avslutar scoutträffarna viktig. Den värmer på flera 
sätt. ”Käre Far i himlen, tack att jag finns till. Hjälp mig 
leva riktigt göra det du vill. Lär oss här på jorden tycka om 
varann. Låt oss få en framtid skyddad av din hand. Amen.”

Per-Ulrik Johansson
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April
2 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Bengt 
Hällgren. Den rödhåriga flyk-
tingen.

5 fredag
10:30 Bok- och Lyssnarcafé.

6 lördag
10:00 Markuskören övar inför 
Markusmässan. Välkommen 
med!

7 söndag
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST 
med alla åldrar: Markusmässan. 
Anneli Sandberg. Välkomnan-
de av nya medlemmar. Kyrkfika.

18:00 En timme om...  
Apostlagärningarna, del 2. 
David Hellholm.

9 tisdag
10:30 Spa för själen i kyrksalen.

10:30 Promenadgrupp

10 onsdag
18:00 Bibelsamtal Apostla- 
gärnigarna.

12 fredag
10:30 Bibelsamtal Apostla- 
gärningarna.

13 lördag
10:00–13:00 Familjescout.

14 söndag
11:00 GUDSTJÄNST ”Vägen till 
korset”, Per-Ulrik Johansson, 
Jovita Sosa. Sång av Marianne 
Gustafsson. Kyrkfika.

16 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: P-U 
Johansson, Tro och tradition i 
stilla veckan och påsk.

17 onsdag
12:10 Lunchmusik i Stilla 
veckan.

18 torsdag
19:00 ”Från fotatvgningen 
till Getsemane”. Jovita Sosa, 
Per-Ulrik Johansson.

19 fredag
11:00 Korsandakt, Per-Ulrik 
Johansson, musik av Anki 
Löwenhamn.

21 söndag
11:00 PÅSKDAGSGUDSTJÄNST 
med alla åldrar. Anneli Sand-
berg. Kyrkfika.

23 tisdag
10:30 Spa för själen i kyrksalen.

10:30 Promenadgrupp.

24 onsdag
12:00 Äggostens dag i café-
et. spelar Mixturen och PU 
Johansson berättar om Bohus-
läns nationalrätt. – se notis på 
sidan 3.

27 lördag
09:00 Hållbarhetsfrukost – se 
notis på sidan 3.

28 söndag
11:00 GUDSTJÄNST ”Påsktid!?”. 
Per-Ulrik Johansson. bön- och 
offerdag för Equmeniakyrkans 
nationella arbete. Kyrkfika.

30 tisdag
14:00 Tisdagsträffen:

Maj
5 söndag
11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST. ”Den gode herden”. 
Jovita Sosa, Anneli Sandberg. 
Kyrkfika.

7 tisdag
10:30 Spa för själen i kyrksalen.

10:30 Promenadgrupp.

11 lördag
10:00–13:00 Familjescout.

18:00 Tingvallakyrkans Musik-
kårs jubileumskonsert.

12 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Vägen 
till livet” Per-Ulrik Johansson. 
Tingvallakyrkans Musikkår. 
Kyrkfika.

14 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Birgitta 
Klockare Några vårblommor- 
upptäck naturen på våren.

19 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Gud är 
större än vårt hjärta” Anneli 
Sandberg. Musik av Karin 
Wahlén. Kyrkfika.

21 tisdag
10:30 Spa för själen i kyrksalen.

10:30 Promenadgrupp.

26 söndag
11:00 KONFIRMATIONSGUDS-
TJÄNST för konfirmander från 
Tingvallakyrkan och Skårekyr-
kan. Kyrkfika.

28 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Erik Hag-
ström Söndagsskolesånger med 
strängmusikgruppen.

Juni
2 söndag
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. 
Biskop Leonid Mikhovich, 
baptistunionen Vitryssland. 
Per-Ulrik Johansson. Musik av 
Louise Hedberg och Wenke.

4 tisdag
10:30 Spa för själen i kyrksalen.

10:30 Promenadgrupp.

9 söndag
11:00 PINGSTDAGSGUDSTJÄNST. 
”Du gör jorden ny.” Anneli 
Sandberg. Extrafestligt kyrk-
fika.

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

Tis:  Våffla med matig röra 30 kr
 Våffla m sylt o grädde 20 kr
Ons: Matpaj med sallad 40 kr
Tors: Soppa med smörgås 40 kr
Fre:  Skinktoast med grönt 40 kr

Fina paketpriser varje dag om du  
vill ha både lunch och fika.

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

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

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

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

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

Matig våffellunch 12:00–13:30

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

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

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

Varje vecka sjuder av  liv i Tingvallakyrkan
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Omsorgsgruppernas veckor
GR V DATUM
12 5 28/1–3/2

13 6 4–10/2

14 7 11–17/2

1 8       18–24/2

GR V DATUM
2 9          25/2–3/3
3 10       4–10/3
4 11     11–17/3
5 11     11–17/3

GR V DATUM
6 12     18–24/3
7 13    25–31/3
8 14          1–7/4
9 15       8–14/4

GR V DATUM
10 16    15–21/4
11 16    15–21/4
12 17    22–28/4
13 18       29/4–5/5

Varje vecka sjuder av  liv i Tingvallakyrkan
ONSDAG
TIV (Träna Svenska) 09:30 
Lär dig svenska på din nivå.

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 18:00
Nybörjarblåsundervisning för barn från 7 år.

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

Sopplunch 12:00–13:30

FREDAG
Öppen förskola  09:30–14:00

Toast-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. Vi avslutar alltid gudstjänsten i för-
samlingssalen där det bjuds på fika.

Under de flesta gudstjänsterna har vi  
Barnens stund då barnen får en egen del  
i gudstjänsten och får tända egna ljus.

Efter barnens stund får de som vill följa 
med upp till andra våningen där barnen 
har en egen samling medan gudstjänsten 
fortsätter.

PULS Innebandy 18:00–20:00
Alla åldrar spelar tillsammans.

16 söndag
17.00 Sommarcafé.

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST.

23 söndag
17:00 Sommarcafé.

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST.

30 söndag
17:00 Sommarcafé.

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST.

ÖPPNA FÖRSKOLAN
22/5 Babyrytmikens sista tillfälle 
för terminen

23/5 Öppna-förskolans-dag vid 
4H-gården

29/5 Terminens sista öppetdag

3/6 Avslutningsutflykt till Marie-
bergsskogen.

Elvy Axelsson

Lunchmusik
Tingvallakyrkans uppskattade 
lunchkonserter fortsätter under 
våren. En fin stund, oftast i 
kyrksalen, och lunch i caféet. 
Vårens datum är 13/2, 13/3 och 
17/4. Musiken börjar kl 12.10. 
Välkommen! 

Nils Erik Hagström

Upptäck Karlstad: 
Promenadgrupp
Varannan tisdag, ojämn 
vecka, kl. 10:30 är du 
välkommen. Vi startar vid 

Tingvallakyrkan och gör 
sedan kortare och längre 
promenader i Karlstad. Vi lär 
oss mer om hus och byggna-
der och får dessutom motion 
och gemenskap. Efteråt kan 
man fika i caféet.
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Församlingsboken
Till vila
Inga Thesslin född 1918, död den 27 december 2018. Be-
gravningsgudstjänsten ägde rum den 19 januari 2019 i Kor-
sets kapell. Officiant var Niklas Grahn.

Barbro Svenneling född 1926, död den 2 februari 2019. 
Begravningsgudstjänsten ägde rum den 21 februari 2019 i 
Tingvallakyrkan. Officiant var Anneli Sandberg.

Sally Hernell född 1943, död den 4 februari 2019. Begrav-
ningsgudstjänsten ägde rum den 1 mars 2019 i Tingvalla-
kyrkan. Officiant var Per-Ulrik Johansson..

Utträde
Ann-Britt Skager

Inger Olsson

INFORMATION

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

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

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

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

Anmäl dig till konfaanmalan@kyrkanicentrum.se senast 
5/9. 

Vill du veta mer? Ring Per-Ulrik Johansson 054-22 444 82.
Per-Ulrik Johansson
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Pastor/församlingsföreståndare/
universitetspastor
Anneli Sandberg
054-22 444 81
anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se

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

Vaktmästare/Kanslist
Sara Enqvist 
Tjänstledig 50 % från mars.
054-22 444 84
sara@kyrkanicentrum.se

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

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

Husmor
Cristina Hellholm - tjänstledig
054-22 444 86
cristina@kyrkanicentrum.se

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

Vi jobbar som i  
Tingvallakyrkan
Adress: Östra Torggatan 18 

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

Öppet- och 
telefontider:

tis och fre 10:00–12:00

ons 13:00–15:00

Telefon caféet: 054-22 444 87

E-post: info@kyrkanicentrum.se

Hemsida: www.tingvallakyrkan.se

Glädjande hälsningar  
från kassören
Vi har nyligen haft vårt årsmöte och där med glädje kunnat konstatera att gåvorna under 2018 till vårt 
löpande arbete blev bättre än budgeterat och tillsammans med pågående byggnadsinsamling över-
steg 2 Mkr. Under inledningen av 2019, jan–feb, har det fortsatt att komma in gåvor till byggnadsinsam-
lingen, ca 20 tkr. Till det löpande arbetet ligger vi, trots insamlade 158 tkr, ca 22 tkr under vår budget.

Församlingens kostnader för hantering 
av kontanter ökar. Vi kan inte längre 
kostnadsfritt lämna mynt till vår bank. 
Som kassör ber jag tänka på detta och 
om möjligt välja sätt att lämna gåvor 
som inte ger oss extra kostnader t.ex. 
överföring till våra konton eller som 
kyrkoavgift eller månadsgivande via 
Equmeniakyrkan, då man samtidigt 
kan stödja kyrkans gemensamma arbe-
te. Ger du gåvor via swish, tänk på att 
varje post ger en kostnad, så lägg t.ex. 
samman kollekt och kyrkfika. Det de-
las sedan upp i bokföringen.

Björn Olsson, församlingens kassör

INFORMATION

Insamlingar till församlingen 2019, ackumulerat

−300 000,00 kr

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
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Begravningsbyrån
Roland Andersson AB
Älvgatan 11, Karlstad, 

054-10 10 01

 

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

Redaktionen
Sven Wedemalm, Christer Hellholm, Anna 
Fahlander, Karl-Peter Johansson, Daniel 
Fröding Reyes, Louise Hedberg.

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

Nästa manusstopp är 15 maj
Nästa nummer av Mötesplatsen  
kommer ut i juni.

Prenumeration
Kostnad: 100:-/år.
Betalas in på pg 37 24 30-9 eller Swish-nr: 
123 115 80 21
Glöm ej att ange ”prenumeration mötesplat-
sen” 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

Friluftskonfirmanders aktiviteter 
Tingvallakyrkans och Skårekyrkans friluftskonfirmander eldar, grillar, vandrar, läser bibeln och fun-
derar.
Om Jesus - klädd enligt 30-talets mode.

Mörkt långt hår.
Sandaler.
Vandrar ofta i sällskap med en grupp liknan-
de klädda personer, ofta12 st.
Känd för att hela folk.

Om Anden
- En kram
- som eld 
- Himlen
- Allt
- Mossa, träbark och flis
- Guds insida

Kladdkaka i apelsin
Skär av ett litet lock på apelsinen. Gröpa ur 
den och ät upp innanmätet.
Fyll till hälften med kladdkakesmet. Sätt på 
locket.
Lägg apelsinen på glöden. När kladdkakes-
meten är relativt fast är den färdig.

Per-Ulrik Johansson


