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Vara i sitt vara
Gud sade: ”Jag är den jag är. Säg dem att han som 
heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.” 2 Mos 3:14

Det var medarbetardag i Immanuelskyrkan i 
Stockholm, på den tiden det hölls medarbetardag 
i september. Pastorer, diakoner, en och annan mu-
siker och kanske rent av någon vaktmästare sam-
lades för att förkovra sig, knyta an till samfundet 
och träffa varandra för att stöta och blöta lite hur 
det är på hemmaplan. Att möta samfundsledarna 
är en viktig del i sådana sammanhang. Så också 
denna gång. Kyrkoledaren berättade om goda da-
gar samfundsledningen hade varit iväg på. Kanske 
var det en retreat.
Så kom orden som fastnade:
– ”Att vara i sitt esse”, vet ni vad det är?
Det visste vi.
– Vet ni vad ”esse” betyder?
Det visste vi kanske inte.
– Det betyder ”vara”. Att vara i sitt esse betyder 
alltså att vara i sitt vara.

Att vara i sitt vara. Jag sög upp det.

Dagen därpå smet jag.

När de andra var på seminarium eller föreläsning 
eller hade bönegrupp eller vad det var, lämnade 
jag alla måsten och borden bakom mig, gick från 
Immanuelskyrkan, längs Birger Jarlsgatan mot 
Djurgårdsbron. Väl framme hyrde jag en kajak på 
cafét, en röd, repig, sandig, plastig sak. Satte mig i 
och började paddla i Djurgårdskanalen. Folk gick 

längs kanalbanken under 
de stora träden, några hade 
glada hundar, några gick ensamma, andra hade 
sällskap. Jag gled på vattnet, nära vattenytan, hade 
mitt eget perspektiv och kände mig sällsamt nöjd 
och tillfreds medan jag paddlade genom kanalen 
ut i fjärden utanför. Väl ute på det öppna vattnet 
visste jag: här, i kajaken, på vattnet, är jag i mitt 
esse! Här är jag i mitt vara. Och plötsligt visste jag 
vad jag skulle predika söndagen därpå.

Om vi människor är Guds avbilder, och om Gud 
är den Gud som säger om sig själv att ”jag är”, då 
är detta att vara i sitt esse, att vara i sitt vara, något 
gott och fundamentalt i att vara människa. Då är 
det en skatt att vara rädd om, en pärla att vårda 
och skydda. Då ligger det rent av en kallelse i det.

Då är det viktigt att ställa frågan till sig själv:
När är jag i mitt esse?
När var jag i mitt esse?
Och varför inte berätta det för någon, varför inte 
vid något kyrkfika någon gång under sommaren. 
Sprang vi på det av en slump eller sökte vi upp det?
Var det tur eller var det skicklighet?
Inte för att det ena är bättre än det andra. Utan för 
att det handlar om något viktigt, och om att vara 
vaken för när det sker.

En skön sommar önskar jag oss alla!

Anneli Sandberg

 Foto: Christer HellholmValborsmässoafton vid Lövnäskyrkan, Hammarö 2017
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I detta nummer av Mötesplatsen
Välkommen till ett sommarnummer av Mötes-
platsen med mycket som hänt och kommer att 
hända i församlingen. Framsidan visar en bild av 
Kaffekittel tagen av Per-Ulrik Johansson. På baksi-

dan kan ni läsa Daniel Frödings text ”Vad behöver 
ni för att blomstra”?.

Redaktionsgruppen

En hälsning från vår musiker
Hej.
Som det stod i förra numret av mötesplatsen har 
jag valt att avsluta min tjänst.

Jag tänkte avsluta med att skriva några rader om 
hur jag upplevt min tid i kyrkan.

Det var för mig ett nytt sammanhang och en 
ny typ av arbetsgivare jag fann mig i hösten-15. 
Efter att ha jobbat i skolan och i näringslivet var 
det nytt för mig att verksamheten till så stora delar 
bars upp av ideella krafter och fungerade så bra 
vilket jag tycker är väldigt imponerande. Jag kände 
mig väldigt välkommen när jag började, både från 
kollegor och församlingsmedlemmar. Det märktes 
att många sett fram emot att en musiker skulle 
börja jobba i kyrkan.

Jag blev snabbt imponerad av den musikverk-
samhet som redan fanns i kyrkan när jag började. 
Blåsensemblerna Musikkåren och Mixturen samt 
GGC förstås. Snart upptäckte jag att det även 
fanns många duktiga instrumentalister, sångare 
och personer som skrev egen musik.

Jag kände mig nästan överflödig samtidigt som 
det var en möjlighet till att skapa något nytt.

Det har nog både varit en tillgång och en svag-
het att jag inte haft en bakgrund inom kyrkan.

Tillgång i form av att jag kunnat bidra med per-
spektiv och ideér som jag kanske inte skulle fört 
fram om jag vetat mer om hur det fungerade i 
kyrkan. Svaghet genom att jag i början kände mig 
rätt vilsen.

När jag ser tillbaka är det musik i olika genrer 
och stilar jag kommer att tänka på, framförda av 
proffs och amatörer, gamla och unga, i gudstjänst, 
på konsert och i andra sammanhang.

Det har varit väldigt roligt och intressant att 
arbeta i Tingvallakyrkan, och jag kommer tänka 
på kyrkan med värme i framtiden.

Nu flyttar jag tillbaka till Uppsala tillsammans 
med mina pojkar. Vi kommer vara i Karlstad en 
del framöver ändå, så chansen finns att vi stöter på 
varandra i kyrkan även i framtiden.

Henrik Larsson
Henrik avtackas i församlingsmötet den 11 juni

Öppen kyrka i sommar
Under sommaren är aktiviteterna lite färre även 
i kyrkan. Men på onsdagar från och med 28/6 till 
9/8 inbjuder vi till Öppen kyrka. Tiden är 14:00–
16:00 och det blir enkel samvaro runt en kopp 
kaffe/te. Vi kommer också att läsa den kommande 
söndagens bibeltexter och samtala om dem. Den 

28/6 talar vi Bibel och evolution med Anneli Sand-
berg. Den 26/7 talar vi Luther med P-U Johansson.

Stäm gärna träff med någon och träffas i kyrkan 
på onsdagarna i sommar.

Per-Ulrik Johansson
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Körfest med Sångarförbundet

Tingvallakyrkans församling fick förmånen 
att bli medarrangör när Sångarförbundet 
hade sin stora körfest första helgen i april.

Att få möta 120 glada sångare från olika försam-
lingar i vårt avlånga land och dessutom samarbeta 
med en av Sveriges främsta kördirigenter Robert 
Sund, ger inspiration.

Visst orsakar det jobb, men det genererar också 
något annat, viktigare, en känsla av samhörighet.

För en ny församling som Tingvallakyrkan be-
hövs det kitt, som förenar. När man jobbar tillsam-
mans för att göra en sådan helg möjlig får man en 
vi-känsla som gör skillnad. Det var förmiddagskaf-
fe, lunch, fruktstund samt festmiddag under lörda-

gen. Toaletter och övriga 
lokaler skulle hållas rena, 
för att kunna möta allas 
behov.

Tidig söndag för att 
fixa kyrkkaffe och dess-
utom kaffe efter morgo-
nens övning.

Att få förmånen att 
finnas i ett sådant sammanhang värmer långt in 
i själen.

Att komma in i köket och höra prat och skratt 
för att sedan förflytta sig till kyrksalens övning och 
se alla glada ansikten, höra skönsjungande herrar, 
glittrande sopraner och inte minst varma altar det 
är lycka!

Vi har efter helgen fått mycket positiv respons 
från sångarförbundet centralt och från deltagare 
för hur vi genomförde evenemanget. Stort tack och 
jättebra jobbat alla ni som var med och bidrog un-
der helgen!

Anki Löwenhamn och Henrik Larsson

Samhällsinformation för nyanlända och Världens fest
Under hösten 2016 och våren 2017 har vi haft 
grupper hos oss från Hagfors, Torsby, Kristine-
hamn och Karlstad 20–25 personer. Vi var också 
på besök hos grupperna i Hagfors, Torsby och 
Kristinehamn. Detta har skett i samarbete med Re-
gion Värmland och Bilda. Vi har varit Suham Aziz 
”tolk”/samordnare från Region Värmland, Jovita 
Sosa vår diakon, Inger Olsson socionom, Annsofi 
Furuholm lärare och L-G Rinaldo pianist/organist.

Det har varit mest nyanlända från Syrien som vi, 
tillsammans med den arabisktalande samordnaren, 
informerat om vårt svenska samhälle. Vi har tagit 
upp sociala frågor, barnuppfostran, religionsfrihet, 
skyldigheter och rättigheter m.m. Vi visade också 
praktiskt varför och hur vi firar jul och påsk. Vi 
bjöd varann på mat från våra olika kulturer.

De tillfällen när vi var i vår kyrka avslutade vi 
med att tända ljus och lyssna på musik i kyrksalen.

Vi hade en delavslutning den 8 april med Värl-
dens Fest.

Vi inbjöd de som varit med på information 
under året, de som kommer till undervisning och 
handarbete på onsdagar och församlingens med-
lemmar. Det var ett knytkalas. Vi uppmanades att 
ta med något från våra hemländer. Det serverades 
kantarellpajer, humus, köttbullar, tabouleh, bullar, 
kryddstark kycklinggryta m.m. Jovita, Anneli och 
Per-Ulrik svarade för program med tipspromenad 
och gymnastiska rörelsesånger.

Det var mycket trevligt och fint att få tillfälle 
att äta och prata med varann! Vi avslutade inne i 
kyrksalen med att tända ljus och lyssna på musik.

Annsofi Furuholm
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Musikkårens Höstkonsert
R e d a n  d e n 
23/9 kl. 18:00 
inbjuder Ting-
val lakyrkans 
Musikkår till 
höstkonsert i 
mjuk och me-

lodisk jazzstil. Vi återknyter bekantskapen med Lo-
visa Jennervall Jazz Quartet, som vi har haft glädje 
att lyssna till i gudstjänster tidigare. De spelar 

egna kompositioner från sin nysläppta debutskiva 
”Come Closer”. Nu bor Lovisa i Stockholm och 
har snart avslutat sitt första år på Kungliga Musik-
högskolan. Änglaröst har hon. Nu har vi chansen 
att spela Miller igen och fina låtar ihop med Lovisa 
och hennes tre kamrater. Samarrangemang med 
Carlstad Jazz och Bilda.

Elisabeth Wennö

Regionalträff inför kyrkokonferensen
Den 25 april var konferensombuden inbjudna till 
en träff med region Svealand i vår kyrka för att 
bl.a. få information om konsensusmetoder som ska 
användas vid årets kyrkokonferens. Vår omsorgs-
grupp hade förmånen att servera te och kaffe så vi 
fick del av detta.

Konsensusmetoder vid beslut:/bygger mycket på 
Uniting Church of Australia/Kyrkornas Världsråd. 
Vi samtalar, inte debatterar, inför beslut. Presidiets 
uppdrag är att se att alla kategorier får komma till 
tals, ex kön, ålder, landsort, storstad, ungdom, 
”nysvensk”.... Först presenteras från talarstolen ett 
ämne. Sen samtalas från golvet riktat mot presidiet. 
För att det ska kunna fungera väl:

Vi behöver goda tankar om varandra. Alla delar 
behövs. Gud kan tala genom varje människa ./1:a 
Kor

Intressant att få höra om detta av Lasse Svens-
son, Helen Friberg, Helen Åkerman och Susanne 
Rodmar

Vi fick även praktisera detta genom att sitta och 
prata om de motioner som kommit in till kyrko-
konferensen:
• önskemål om ytterligare en instans vid konflik-

ter mellan anställd och församling
• mer precis statistik
• offrandet i vår tid
• återremiss: förhållandet till Israel och Palestina

Annsofie Furuholm

”På väg…på Vägsjöfors”…
Det är den fyndiga rubriken på tillsammanshel-
gen vi inbjuder till i början av höstterminen. En 
fredag-lördag då vi umgås, samtalar, leker, firar 
gudstjänst, sover och äter.

Alf Rikner, församlingsutvecklare i Region Svea-
land Equmeniakyrkan finns med och leder samta-
let omkring vad det är att vara kyrka i dag.

Vi börjar med kvällsmat fredag 1/9 kl. 18:30 och 
avslutar med en gudstjänst med alla åldrar på lör-

dag 2/9 kl. 15:00. Det finns olika boendelternativ; 
vandrarhem, enkel och dubbelrum osv.

Scouterna lagar maten åt oss och tjänar på så 
sätt också en slant till den stora Jamboréen man 
åker till i sommar, och kanske räcker pengarna till 
ett nytt tält också.

Intresseanmälan senast 15/6 och definitiv anmä-
lan senast 15/8 på lista som finna anslagen i Ting-
vallakyrkan eller till jovita@kyrkanicentrum.se eller 
054-22 444 83.
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Nya församlingsmedlemmar
Det har snart gått 2 år sedan Kajsa Romhed 
döptes och gick in i församlingen i samband 
med tillsammanshelgen på Vägsjöfors Herr-
gård. Johannes Fröding döptes i april i år, i 
höst börjar han konfirmationsläsningen. 
Kajsa och Johannes är två av de nya med-
lemmar som gått in i församlingen de senas-
te åren.

Kajsa
Vem är du? Vad tycker du om att 
göra?
Jag heter Kajsa Romhed och går 
första året på den naturvetenskap-
liga linjen på Klara gymnasium 
här i Karlstad. På fritiden blir det 

mycket plugg just eftersom jag går natur. Annars 
gillar jag att sjunga i kör och är med i flickkö-
ren Clavinova. Så ofta jag får tid så försöker jag 
träffa kompisar, baka och gå på promenader. Jag 
tycker också att det är jättemysigt att åka ut på 
små dagsvandringar med min och andra familjer 
tillsammans!

Vill du berätta om varför du ville bli döpt och gå 
in i församlingen?
Det kändes naturligt för mig att göra efter konfir-
mationen, som att bekräfta att jag vill följa Jesus 
liksom. Sedan tycker jag att det är så roligt att vara 
i kyrkan. Man får alltid mer energi när man går 
därifrån än man hade innan man kom dit och man 
blir alltid glad! Jag ville helt enkelt bidra med det 
jag kan för att det inte ska bli ett för tungt arbete 
för alla andra.

Är det något speciellt du brinner för i försam-
lingen, någon verksamhet/aktivitet som inte 
finns eller finns?
Jag tycker mycket om både tonår och scout. Jag 
skulle tycka att det skulle vara hur kul som helst 
att få igång någon aktivitet där unga och äldre får 
träffas, prata om livet och bara umgås.

Vad skulle du behöva för att få utvecklas i din 
tro?
Någon form av bibelstudier!

Vad skulle du behövs för att jobba med det du 
brinner för i kyrkan?
Tiden att göra det! Jag vet att det beror på hur man 
prioriterar den, men jag tror att alla vet hur svårt 
det är att hinna med allt man vill göra!

Hur kan församlingen bli bättre på att möta 
ungdomar och unga vuxna tycker du?
Jag tror för det första att det är viktigt att man når 
ut till dessa målgrupper. De flesta vet knappt vad 
man gör i kyrkan. När jag säger att jag är kristen är 
det många som ser ut som frågetecken, de undrar 
varför jag tror, om jag verkligen går till kyrkan på 
söndagar och vad det ger mig i livet. Jag tror att 
det är viktigt att vi försöker sprida information om 
vad det är att vara kristen. För jag tror att många 
antingen inte vet vad vi gör, eller tror att man sitter 
i en dammig kyrkbänk med en tjock bibel och läser 
i mörkret – vilket vi inte gör! När vi väl lyckas få 
folk till kyrkan tror jag att det är viktigt med ett 
kollektivt bemötande. Alltså att ALLA försöker 
hälsa på dem, bjuder in dem och informerar dem 
om aktiviteter för ungdomar och unga vuxna så att 
de när de går hem känner att det var givande och 
roligt att komma till vår kyrka.

Johannes
Vem är du? Vad tycker du om att 
göra?
Jag heter Johannes Fröding, är 13 
år gammal. Jag går i skolan, i 7:an 
på Engelska skolan. Har inget pro-
blem att vara i skolan, tycker det är 

ganska kul.
Jag tycker mycket om att vara med familjen 

och vänner. Spelar vattenpolo. Jag gillar att titta 
på Youtube, brukar titta på roliga videoklipp.
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Vill du berätta om varför du ville bli döpt och 
gå in i församlingen?
Jag vill gå med Gud. Jag tycker det var kul att gå 
in i församlingen. Dessutom ska jag konfirmera 
mig fr o m nu i höst så jag tyckte det passar bra.

Är det något speciellt du brinner för i försam-
lingen, någon verksamhet/aktivitet som inte 
finns eller finns?
Barnens stund. Jag är scout också.

Vad skulle du behövs för att jobba med det du 
brinner för i kyrkan?

Jag skulle vilja hjälpa till i barnens stund, har redan 
hjälpt Ing-Marie Arkbro när hon har haft hand om 
denna någon gång.

Hur kan församlingen bli bättre på att möta 
ungdomar och unga vuxna tycker du?
Jag tror att vi skulle ha mer inriktat för barn och 
ungdomar i gudstjänsterna. Ibland kanske en 
egen grupp samtidigt som barnens stund för dom 
som vill under gudstjänsten, som ”tonåringarnas 
stund”.

Daniel Fröding ställde frågorna

Pausen!
Om du längtar efter en paus och några dagar med 
andrum och sinnesro.

Om du längtar efter att få sätta en parentes 
kring några dagar.

Välkommen till Vägsjöfors Herrgård 19–23 juli 
2017 tillsammans med din familj!

Ordet paus betyder upphöra att göra. Under 
några dagar får vi upphöra att göra det vi van-
ligtvis håller på med. Tillsammans med varandra 
söker vi andrum, sinnesro och påfyllnad i gemen-
skap, undervisning, reflektionsgrupper, promena-
der, skapa med våra händer, prova massage och 
få möjlighet till enskilda samtal. Barnen möts i 

Minidialogen där de har sin egen tid med lek, un-
dervisning, knep och knåp. Lägret arrangeras bland 
andra av Brobygge – dialog med livet, som är en 
del av Equmeniakyrkan och ett nätverk, bland an-
nat för sinnesrogudstjänster, där man arbetar med 
vardagsnära och existentiella frågor. Information 
om lägret inklusive priser finns och uppdateras på 
www.vagsjoforsherrgard.com/familjelager

Anmälan och frågor senast 7 juli till noomi.ton-
nang@equmeniakyrkan.se.

Arrangörer är Brobygge, Vägsjöfors Herrgård 
och studieförbundet Bilda.

Förändringar i vår caféverksamhet
Till hösten kommer husmorstjänsten att förändras 
från 20 tim/vecka till 10 tim/vecka. Tydligaste 
skillnaden blir att vi återgår till en lunchservering 
i veckan, torsdag. I våra samtal med husmor och 
ideell cafépersonal om utformning av verksam-
heten är det framförallt två frågor vi lyfter.

Är vi tillräckligt många för att fortsätta det öppet-
hållande vi har idag?

Samtliga som nu arbetar vill fortsätta till hösten. 
Många uttrycker glädje med att hjälpa till, att det 
är en positiv gemenskap man ingår i, att det är ett 
bra sätt att möta de som kommer till kyrkan.

Vi behöver fler frivilliga som kan tänka sig att 
jobba i vårt café en dag varannan vecka eller finnas 
med på vår vikarielista. Är det något som du vill 

hjälpa till med hör du av dig till Inga-Britt Karls-
son tel 073-979 65 35.

Vi kommer att träffas för att baka till caféet in-
för höstterminens början onsdag den 16 aug. på 
fm, vi börjar kl. 09:00. Varmt välkommen!

Innehållet i caféverksamheten?
Vi vill ha en öppen kyrka som är en mötesplats 

för människor. Att träffas i samtal över en kopp 
kaffe/te är betydelsefullt. Vi funderar på hur vi kan 
skapa aktiviteter i samband med öppethållandet 
som ex lunchbön/andakt, musik, äggostdagar.

Vårt café öppnar måndag 21/8 efter sommarlovet.

Agneta Englund
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Rapport från kyrkokonferensen
I skrivande stund pågår Kyrkokonferensen i allra hög-
sta grad. En konferens som för mig är ett nytt forum, 
men för många också har ett nytt sätt att fatta sina be-
slut på. Ett sätt som kallas ”Konsensusmetoder”.

Konferensen gav både nya och många intryck. Man hade 
samlats i Vårgårda under temat Gud gör något nytt, vilket 
anspelar på texten i Jesaja 43:19 där det står skrivet: ”Nu gör 
jag något nytt…”. Något som var speciellt nytt, var sättet för 
ombuden att fatta beslut på. Genom konsensusmetoder ska 
man sträva efter att låta så många röster som möjligt höras. 
Något förenklat innebär detta att man först har en presenta-
tion av frågan, därefter ett klargörande och sedan en beslutsfas. 

I varje del används indikatorkort med två olika färger, den 
orangea betyder att man håller med och den blå att man inte 
gör det. Mitt intryck är än så länge att detta sätt fungerar bra.

Att förlägga en kyrkokonferens utanför storstäderna kräver 
också ett annat upplägg. Saker som boende, transporter och 
mat, behöver tänkas särskilt på. Denna gång tog man inte ut 
någon konferensavgift och ambitionen var att det skulle finnas 
något att göra för alla, även om man inte var ombud.

Till kyrkokonferensen i Vårgårda var vi fyra ombud från 
Tingavallakyrkans församling: Sophia och Joel Holmqvist, 
Karl-Peter Johansson (jag) och Per-Ulrik Johansson.

Karl-Peter Johansson

Familjescout?!
Equmenia i Karlstad inbjuder till scouting för hela 
familjen. Vi är ute, eldar, lagar mat, leker och lär. Två 
lördagar under hösten träffas vi kl. 10:00–13:00 för att 
vara tillsammans.

Första lördagen är 9/9, och den andra 7/10. Det enda man behö-
ver är kläder för att vara utomhus, kåsa/mugg, sittunderlag. Vi 
samlas vid Tingvallakyrkan kl. 10:00 för gemensam avfärd till 
något utflyktsmål i närheten av Karlstad. Väl framme har vi en 

kort samling med en sång och dagens bibelberättelse. Kanske 
gör vi en liten vandring med roliga frågor eller uppgifter där 
vi lär oss något om naturen, eldar, grillar korv, kokar varm 
choklad, kaffe och te och fikar innan vi gör scouthälsningen 

och återvänder hemåt.
Vid en gudstjänst med alla åld-

rar lite senare under hösten får alla 
familjescouter ta emot scouthalsduk 
och sölja.

Poängen med familjescout är att 
vi gör det tillsammans vuxna och 
barn.

Låter det kul? Anmäl er till 
per-ulrik.johansson@kyrkanicen-
trum.se senast 6/9 så får du mer in-

formation om den första utflykten.

Per-Ulrik Johansson

Markusåret
Söndag 24/9 kl. 18:00 startar vi med ”En timme om Markuse-
vangeliet”. Tre vardagkvällar; en tisdag 3/10, en onsdag 18/10 och 
en torsdag 9/11 kl. 18:00 möts vi sedan till Bibelsamtal utifrån 
några kapitel i Markusevangeliet. Vi börjar kvällarna med en 
kopp kaffe/te och en bit Almondytårta/Klings glasstårta. Tre 
tisdagsförmiddagar (10/10, 7/11, 5/12) gör vi samma sak för dig 
som har svårare att komma med på kvällstid. Vi börjar kl. 

10:30 med att köpa fika i caféet och samlar oss i studierummet 
på andra våningen.

I både förmiddagsgruppen och kvällsgruppen läser vi vid 
första träffen kapitel 1–5, vid andra träffen kapitel 6–10 och 
vid tredje träffen kapitel 11–16.

Anneli Sandberg och Per-Ulrik Johansson
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Hälsning från kassören

Vi kan fortsatt glädjas åt och vara tacksamma för 
goda insamlingar till vår församlings arbete. Till 
och med april ligger vi 37 800 kr över budget.
Under april har vi också samlat in 8 350 kr till 
Equmeniakyrkans arbete i Sverige.

Från styrelsens sida vill vi nu också slå ett ex-
tra slag för vår byggnadskassa. Renoverings- och 
ombyggnadsarbetens tar nu fart och behoven är 

stora. Gåvor till byggnadskassan kan skickas till 
församlingens vanliga plus- eller bankgiro. Har du 
några särskilda funderingar kring detta så vänd dig 
gärna till församlingens kassör.

Björn Olsson 
församlingens kassör

Konfirmera dig naturligt
Tillsammans med Lövnäskyrkan på Hammarö 
inbjuder vi dig som börjar åttonde klass i höst till 
konfirmationsläsning med friluftsprofil. Onsdag 
13/9 kl. 18:00 i Tingvallakyrkan är första träffen 
då både föräldrar och konfirmander är välkomna. 
Då bestämmer vi också tider och stunder för våra 
träffar, men tanken är en hajk (fredag–lördag), 
några lördagsförmiddagar och några vardagsefter-
middagar/kvällar. Till våren åker vi på läger innan 
den högtidliga avslutningen en lördag–söndag i 

maj. Till läsningen hör också deltagande i några 
gudstjänster.

Vi är ute, lagar mat över öppen eld, vandrar, 
samtalar om tro, liv, bibel, kyrka, relationer och 
mycket mycket mer.

Undrar du över något eller vill anmäla dig? Ring 
eller maila per-ulrik.johansson@kyrkanicentrum.
se • tel. 054-22 444 82 alternativt jovita@kyrka-
nicentrum.se • tel. 054-22 444 83.

Jovita Sosa och Per-Ulrik Johansson

Allt vårt kaffe är Fairtrade-märkt!
Varmt välkomna till Café T! Sommarstängt: 10/6–20/8.
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Puls Innebandy i Tingvallagymnasiets idrottshall!
Ett svettigt gäng i Puls Innebandy som träffas på söndagkvällarna i 
Tingvallagymnasiets idrotthall. Välkomna med! Intresserad? Kon-
takta Johannes Arkbro 0767-86 83 68.

Johannes Arkbro

Jamboree 2017 förväntningar och minnen
En fin men kylig kväll satt vi runt elden och pra-
tade och fikade under de mäktiga granarna. Vi var 
scoutledare och föräldrar till dom scouter, som ska 
åka på det stora lägret Jamboree17 i Kristianstad 
i sommar.

Vad hoppas föräldrarna att scouterna ska få upple-
va under lägret?

 – Äventyr och gemenskap!
 – Att dom ska få kontakt med andra scouter 
från andra länder.

 – Få en inblick i den globala gemenskapen
 – Sol och glada kamrater!
 – Att dom ska känna en samhörighet genom 
gemensamma intressen för naturen m.m.

 – Känna en lust att fortsätta med scouting i 
framtiden

 – Uppleva hur fantastiskt det är att få vara med 
i en grupp där man trivs och är trygg

Har ni föräldrar några lägerminnen från tonåren?
 – Ja, man växer som människa och lär sig ta 
socialt ansvar

 – Nej, jag var inte på scoutläger
 – Ja, det va blött och roligt!!
 – Uj uj … massor! De flesta minnen är positiva. 
Jag minns ju dom regniga lägren bäst, men 
trots det så var det roligt. Vädret spelade ingen 
roll. Man är liksom i en liten bubbla där yttre 
förutsättningar inte spelar så stor roll. Man 
klarar det också när man är ett gäng o mår 
bra. Lägerbål och andakter betydde mycket 
för mig.

Vad tycker ni att scoutrörelsen borde satsa mer på?
 – Ta med fler i verksamheten
 – Scouterna är redan bäst. Fortsätt så!
 – Ännu lite mer om miljö och klimat
 – Behålla allt det fina man har. Värderingarna. 
Att man få vara den man är. Tolerans. När vår 
familj var i Bangkok för många år sen besökte 
vi ett tempel. Det förväntades att man var 
ordentligt klädd. Det var många turister där 
som gick in fast de inte hade ”rätt” klädsel. 
Vår son (7 år) sa då: – Dom borde lära sig av 
scouterna, söka sin tro och respektera andras!
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Beskriv Tingvallakyrkans scoutarbete med tre ord
 – Lyssnar (på ungdomarna), tillit, samhörighet
 – Äkta, varmt, genuint
 – Engagemang, bra ledare, trygg
 – Positivt, äventyrligt, bra
 – Engagerat, innehållsrikt, vänligt

Vilka är ledarnas förväntningar och förhoppning-
ar?

 – Det ska bli roligt att få lära känna scouterna 
som kommer med. Häftigt att vara på stor-
läger.

 – Ha goa samtal med scouterna om sånt som 
betyder nåt. Det blir lite speciellt när man är 
med scouterna dygnet runt. Sen hoppas jag 
få träffa inspirerande folk från andra kårer 
och länder.

Du som ledare har säkert nåt lägerminne att be-
rätta om..?

 – Ja, jag har massor av lägerminnen… Ett är 
från mitt första läger utomlands under som-
marlovet mellan sjuan och åttan. Vi var i Po-
len. Det var väldigt olikt det jag var van vid. 
Vi bodde inomhus och åt i matsal, men var 
ute och vandrade. Det var 60 deltagare och 
några har jag kontakt med än.

 – Ooh ja…jag har varit på scoutläger sen jag var 
liten! Men ett minne, som jag har från Scout 
2001 (mycket stort läger på samma plats som 
vi ska till i sommar) var att det va så väldigt 
varmt. Det var 25–30° C varmt flera dagar. 
Man tog badbussen till stranden. Och när 
vi klev ner i vattnet med fötterna så va det 
svinkallt!

Vad blir ditt nästa steg i förberedelserna för lägret?
 – Jag ska skaffa orange tyg till flaggorna som vi 
ska ha med till ”hubben”*

 – Det blir väl… eh … vad skulle det bli … vad 
ska jag dra till med? … jag kan ju inte börja 
packa nu…

*”Hubben” är det gemensamma aktivitetsområdet 
för scouterna 12–15 år.

Text: Gunnel Berdén Bilder: Per-Ulrik Johansson

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

Baby/småbarnsrytmik Onsdag kl. 11:15–
12:00

Innebandy/Puls i Tingvallagymnasiets idrotts-
sal söndagar kl.18:00–20:00 kontakt Johannes 
Arkbro

Varje
Vecka
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Juni
4 söndag
10:20 Lovsång och bön inför gudstjäns-
ten, våning 2.

11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. 
”Guds vind” Per-Ulrik Johansson. Kyrk-
fika.

14:40 Gospel Groove Company sjunger 
inför friluftsgudstjänsten.

15:00 Ekumenisk friluftsgudstjänst på 
Sandgrundsudden. Tingvallakyrkans 
Musikkår och Gospel Groove Company 
m fl.

11 söndag
10:20 Lovsång och bön inför gudstjäns-
ten, våning 2.

11:00 GUDSTJÄNST. ”Vem är du 
Gud?” Anneli Sandberg. Sång av Ethel 
Seppänen Niklasson. Kyrkfika

13:00 Församlingsmöte.

18 Söndag
17:00 Sommarcafé

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. ”En 
oväntad vändning” Anneli Sandberg. 
Malin Klingborg, oboe.

25 Söndag
17:00 Sommarcafé.

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. 
”Sommar och Johannes döparen?” 
Per-Ulrik Johansson. Musik av Erik 
Hagström.

28 onsdag
14:00 Öppen kyrka.

Juli
2 Söndag
17:00 Sommarcafé i Lövnäskyrkan.

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST i 
Lövnäskyrkan. ”Förlorad och återvun-
nen” Katarina Lämås, Anneli Sandberg.  
Sång av Susanne och Ellinor Klockare. 
Kyrkskjuts (se notis sidan 13).

5 onsdag
14:00 Öppen kyrka.

9 söndag
17:00 Sommarcafé.

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. ”Att 
inte döma” Anna-Greta O. Berggren. 
Musik av Astrid Törnros.

12 onsdag
14:00 Öppen kyrka.

16 söndag
17:00 Sommarcafé i Lövnäskyrkan.

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST i 
Lövnäskyrkan. ”Vägar till fördjupning” 
Peter Andersson. Sång av Agnes Chris-
tensson. Kyrkskjuts (se notis sidan 13).

19 onsdag
14:00 Öppen kyrka.

23 söndag
17:00 Sommarcafé.

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. 
”Efterföljelse” Gunlög Ehne. Musik av 
Erik Hagström.

26 onsdag
14:00 Öppen kyrka.

30 söndag
17:00 Sommarcafé i Lövnäskyrkan.

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST i 
Lövnäskyrkan. ”Att se klart” Per-Ulrik 
Johansson. Sång av Inga-Britt Mollmyr. 
Kyrkskjuts (se notis sidan 13).

Augusti
2 onsdag
14:00 Öppen kyrka.

6 söndag
17:00 Sommarcafé.

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. 
”Andlig klarsyn” Frans Wingård. Sång 
av Mattias Bernspång.

9 onsdag
14:00 Öppen kyrka.

13 söndag
17:00 Sommarcafé.

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. 
”Goda förvaltare” Jovita Sosa. Sång av 
Agneta Färninger och Ulrika Källström 
Berggren.

20 söndag
11:00 MUSIKGUDSTJÄNST. Trio 
Atlantis och Junior SYBB (Swedish Youth 
Brass Band) Anneli Sandberg. Kyrkfika.

23 onsdag
RPG:s Gemenskapsdag på Sandviken-
gården. – Anmälan krävs.

27 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Tro och liv” 
Per-Ulrik Johansson. Sång av Marianne 
Gustafsson. Kyrkfika.

September
3 söndag
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. 
”Fri” Samlingsgudstjänst med alla åldrar. 
Församlingens pastorer. Sång av Kajsa 
Romhed med vänner. Kyrkfika.

5 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: ”Från en barnby i 
Bolivia”, Emilia Finne.

10 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Att mötas i 
ögonhöjd”. Per-Ulrik Johansson, Anneli 
Sandberg. Sång av Bengt Lundgren. 
Kyrkfika.

12 tisdag
14:00 RPG-träff i Pingstkyrkan
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“Inbjudan till Bohuslän” – Per-Ulrik 
Johansson.

17 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Enhet eller 
enighet” Per-Ulrik Johansson, Jovita Sosa. 
Gospel Groove Company. Kyrkfika.

12:30 Församlingsmöte.

19 tisdag
14:00 Tisdagsträffen ”Detta behöver du 
veta om Islam”, Kjell Härenstam.

23 lördag
18:00 Tingvallakyrkans musikkårs höst-
konsert. Se notis sidan 5.

24 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Att välja” 
Anneli Sandberg. Tingvallakyrkans mu-
sikkår och Lovisa Jennervall. Kyrkfika.

18:00 Markusåret: En timme om Mar-
kusevangeliet. (Se notis sidan 8).

Oktober
1 söndag
NATTVARDSGUDSTJÄNST. ”Äng-
larna”. Per-Ulrik Johansson. Sång av 
Louise Hedberg. Kyrkfika.

3 tisdag
14:00 Tisdagsträffen:
18:00 Bibelsamtal Markusevangeliet kap 
1–5. (Se notis sidan 8).

8 söndag
11:00 GUDSTJÄNST med alla åldrar. 
”Tacksamhetens dans” Bibelutdelning. 

Equmeniastyrelsen och församlingens 
pastorer och diakon. Bön- och offerdag 
för equmenia. Kyrkfika.

Sommarens guds-
tjänster och kyrk-
skjuts
Från och med söndag 18/6 till och med 
13/8 firar vi gudstjänst kl. 18:00 i Ting-
vallakyrkan. Kyrkkaffet dricker vi före 
gudstjänsten. Mellan kl. 17:00–18:00 
är det Sommarcafé.
Tre söndagar firar vi gudstjänst i Löv-
näskyrkan på Hammarö. Nämligen 2/7, 
16/7 och 30/7. Tiden är 18:00 även där och 
från 17:00 finns det kyrkkaffe. Om du 
skulle vilja ha kyrkskjuts till Lövnäskyr-
kan går det bra att ringa följande:
• 2/7 Gunilla och Mats Arne tel. 070-65 
33 25.
• 16/7 Peter Andersson tel. 076-208 54 81.
• 30/7 Gunnar Banck tel. 070-547 71 50.

Per-Ulrik Johansson

Trio möter brassband
Trio Atlantis sträcker sig tvärs över At-
lanten. Junior-SYBB kommer från hela 
Sverige. Den 20 augusti möts rutinerad 
träblåstrio och tonåringar på läger i vår 
kyrka i en musikgudstjänst. En skvätt 
kammarmusik och en skvätt brassband. 
Tre plus trettiosju blir spännande och 
ljuv musik. Välkommen.

Anneli Sandberg

Café Innegården har öppet 
måndag-fredag kl. 10:30–13:30.

Måndag
Öppen förskola kl. 9:30–14:00
Stick och trivs kl. 18:00
Tingvallakyrkans Musikkår kl. 
18:30

Tisdag
Tisdagsträffen kl. 14 (jämna 
veckor)
Scout kl. 18:15
Gospel Groove Company kl. 19:00

Onsdag
Baby/småbarnsrytmik kl. 11:15
Pajlunch kl. 12:00
Öppen förskola kl. 12:00–16:00

Torsdag
Sopplunch kl. 12:00

Fredag
Öppen förskola kl. 9:30–14:00
Tonår Tornado kl. 19:00

Söndag
Bön och lovsång kl. 10:20
Gudstjänst kl. 11:00
Barnens stund under gudstjänst.
PULS Innebandy kl. 18:00–20:00

Varje
Vecka

Omsorgsgrupp i Tingvallakyrkan
Grupp 13 v23 5–11 jun
Grupp 14 v24 12–18 jun
Grupp 1 v25 19–25 jun
Grupp 2 v26 26 jun–2 jul
Grupp 3 v27 3–9 jul
Grupp 4 v28 10– 16 jul
Grupp 5 v29 17–23 jul
Grupp 6 v30 24–30 jul
Grupp 7 v31 31 jul – 6 aug

Grupp 8 v32 7–13 aug
Grupp 9 v33 14–20 aug
Grupp 10 v34 21–27 aug
Grupp 11 v35 28 aug–3 sept
Grupp 12 v36 4–10 sept
Grupp 13 v37 11–17 sept
Grupp 14 v38 18–24 sept
Grupp 1 v39 25 sept–1 okt
Grupp 2 v40 2–8 okt

Öppna förskolan
har sommarstängt!
Börjar igen den 21 augusti.
Babyrytmiken börjar den 13 sep-
tember.

Elvy Axelsson
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Församlingsboken
Till Vila

Solveig Hedesjö född den 29 september 1937, död 
den 5 mars 2017. Begravningen ägde rum den 7 april 
2017 i Forshaga Missionskyrka. Officiant var Andreas 
Hultsten.

Anders Thoreson född den 7 april 1946, död den 22 
mars 2017. Begravningen ägde rum den 21 april 2017 
i Vikenkyrkan. Officiant var Jan-Evert Pettersson.

Dop
Hjalmar Hedelin, son till Susanna Hedelin och Per-In-
ge Bengtsson, döptes i Tingvallakyrkan den 18 mars 
2017. Officiant var Anneli Sandberg.

Johannes Fröding döptes på personlig bekännelse den 
16 april 2017. Officiant var Anneli Sandberg.

Vigsel
Britt-Marie Rylander och Björn Wallenius vigdes i 
Tingvallakyrkan den 7 april 2017. Officiant var 
Per-Ulrik Johansson.

Ny medlem
Johannes Fröding, Piongatan 25, 653 45 Karlstad. Mo-
bil 073-395 52 32. E-mail: johannes.froding@gmail.
com. Omsorgsgrupp 1.

Utflyttad
Stig Sälgeback till Uppsala Missionsförsamling.

Ändringar i matrikeln
Rolf Adrell, Järnvägsgatan 68, lgh 1404, 172 35 Sund-
byberg.

Sara Bergman, Skolvägen 10, 837 31 Järpen.

Agneta Färninger, Norra Allén 31 A, lgh 1102, 654 61 
Karlstad.

Magdalena Persson, mobil 076-818 50 03.

Lars-Gustav Rinaldo, larsgustafrinaldo@gmail.com

Redaktionsgruppen till Mötesplatsen
Från vänster: Daniel Fröding, Karl-Peter Johans-
son, Christer Hellholm, Anna Fahlander och Sven 
Wedemalm.

Personalens sommarledighet
Personal Vecka

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Anneli Sandberg

Per-Ulrik Johansson

Jovita Sosa

Sara Enqvist

Henrik Larsson

Elvy Axelsson

Cristina Hellholm

Kanslist på föräldra-
ledighet…
I september går Sara Enqvist på föräldra-
ledighet. Hennes vikarier blir Ulf Lind, 
vaktmästeri och Gunlög Ehne, kansli. 
Gunlög kommer också att vikariera v 28–
29.

Anneli Sandberg och Agneta Englund
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Pastor/församlingsföreståndare/
universitetet
Anneli Sandberg
054-22 444 81
anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se

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

Kanslist och vaktmästare
Sara Enqvist
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
054-22 444 86
cristina@kyrkanicentrum.se

Församlingsmusiker
Henrik Larsson
054-22 444 85
henrik@kyrkanicentrum.se

Mötesplatsen
utges av Tingvallakyrkans församling.

Ansvarig utgivare: Anneli Sandberg

Redaktionen
Sven Wedemalm, Christer Hellholm, Anna Fahlander, Karl-Peter Johansson, Daniel Fröding

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

Nästa manusstopp är 15 sept
Prenumeration 100:-/år, betalas in på pg 37 24 30-9 eller Swish-nr: 123 115 8021, glöm ej ange 
”prenumeration mötesplatsen” samt avsändare.

TINGVALLAKYRKAN
Adress: Östra Torggatan 18 

652 24 Karlstad
Öppettider exp: mån–fre 10:00–15:00
Besökstid: tis & tors 10:00–12:00
Telefon (växel): 054-15 38 80
Telefon caféet: 054-22 444 87
E-post: info@kyrkanicentrum.se
Hemsida: www.tingvallakyrkan.se



Posttidning B

Nästa nummer av  
Mötesplatsen  

utkommer i början av 
oktober.   

Manusstopp är 15 sept.

I samarbete med

Vad behöver du för att blomstra?
Egentligen tycker jag inte ni 
ska fortsätta läsa denna text. 
Passa på att söka upp Tomas 
Sjödins senaste bok istället.

”Den som hittar sin plats tar ingen 
annans” (Libris) är en bok som likt 
många av Sjödins andra böcker är 
starkt grundad i det vardagliga med 
siktet inställt på efterföljelse. Högt 
dagsaktuella frågor för kristet liv be-
lyses i tidlösa perspektiv. Det är en 
bok som ger hopp och utmaningar, 
både som individ och församling.

Tomas Sjödin bokstavligen följer 
aposteln Tomas i spåren på hans resa 
från Genesarets sjö via vandringar-
na med Jesus och hans starka möte 
med den samme som uppstånden 
och över oceanen till Indiens Kera-
la. Men Sjödin bjuder samtidigt på 
sin egen livsresa och berättar om hur 
han hittat hem i sitt värv som pastor 
i Smyrnakyrkan i Göteborg och dess 
växande sociala arbete. ”Mitt Kerala 
heter Haga” är en av kapitalrubri-
kerna.

Det sociala arbetet i Smyrna ver-
kar i ett Göteborg med människor 
av många olika ursprung och med 
stora behov. När några församlings-
medlemmar berättade om sin kallel-
se till ett större socialt engagemang 
hände saker. Det blev ett soppkök 
och distribution av utsorterad mat 
från affärerna. Volontärerna är både 

församlingsmedlemmar och inte. 
När en person vill vara med och del-
ta i arbetet har man ett ”blomstra-
samtal”. Personen får berätta om sig 
själv, sin längtan och drivkraft, vad 
man önskar hjälpa till med och vad 
man behöver för att utföra detta. 
Grundfrågan är denna: Vad behö-
ver du för att kunna blomstra? För 
när människor blommar, blommar 
också verksamheten, skriver Tomas 
Sjödin.

Sjödin konstaterar att vi ofta i 
våra församlingsorganisationer har 
ett antal funktioner och platser som 
ska fyllas. Det är ofta ett mer eller 
mindre svettigt arbete för en valbe-
redning eller grupp anställda.

Det är spännande och lite läs-
kigt vad som skulle hända om vi 
som församling skulle våga ta upp 
blomstrafrågorna i samtalen om 
församlingsengagemanget. Om vi 
skulle prata mer om och våga be 
över våra kallelser och längtan. Att 
studera Bibeln och vägleda varandra 
att se hur Andens frukter finns hos 
varandra. För det är inte ett solo Je-
sus kallar oss till; som Tomas Sjödin 
fullföljer bilden, sammanhanget kan 
vara allt. Ibland så att vi kanske be-
höver omplanteras för att blomma, 
liksom aposteln Tomas som reste till 
Indien.

Daniel Fröding

Begravningsbyrån
Roland Andersson AB
Älvgatan 11, Karlstad, 

054-10 10 01

 


