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I bibeln finns det gott om berättelser om människor som fått 
sina liv förvandlade av Jesus. En del av dessa människor känner 
vi ganska väl, som lärjungarna, medan några av dem bara be-
skrivs som kvinnan vid brunnen, eller mannen med den förtvi-
nade handen. När Matteus skriver om en av dem, kvinnan med 
balsamflaskan i Matt 26:6–13, avslutas han med att överallt ”där 
evangeliet förkunnas skall man också berätta vad hon gjorde och 
komma ihåg henne.”

Jag fascineras av alla dessa okända människor. Vad betyder 
det att de är tillräckligt viktiga för att deras historia ska föras 
vidare, men inte så viktiga att vi får veta deras namn? Vilka är 
de? Kvinnan med balsamflaskan, vem var hon? Har hon barn, 
vilken är hennes favoritfärg, vad skrattar hon åt, vad ska hon äta 
till middag idag? Kanske vet vi inte mer för att vi lättare ska kun-
na se oss själva i dem. I alla fall i min bibel är det förvånansvärt 
många som är lika gamla och lika långa som jag. Är det likadant 
i din bibel?

Trots att jag inte ens vet deras namn betyder de så mycket 
för mig, och jag kan inte låta bli att tänka på hur det har varit att 
arbeta i Tingvallakyrkan. Nu är det knappt två veckor kvar, när 
du läser det här är jag borta. Om vi inte sågs, undrar du vem jag 
är? Vilken betydelse fick jag för församlingen eller för de per-
soner jag faktiskt hann möta? Var lugn, jag tänker inte jämföra 
mig med bibelns berättelser, jag har inte drabbats av fullkomlig 

hybris. Men är det inte lite spännande att tänka på vad vi kan få 
betyda för någon annan, ganska ofta utan att vi vet om det? Att 
vi är viktiga för någon vet vi förhoppningsvis om, men tänk på 
alla de människor du mött genom livet. Vem fick dig att välja 
den utbildning du gått? Varför bor du där du bor? Hur hittade 
du ditt specialintresse? Kanske var det ett alldeles för kort möte 
som fick dig att välja en viss väg i livet.

I en så stor församling som vår finns antagligen både sådana 
du känner väl och sådana du inte har koll på alls. Oavsett vilket 
är det i denna saliga blandning av människor som du skriver ditt 
livs historia just nu. Nu börjar vi drömma om att få mötas snart 
igen. Hur vill du skriva in din historia i andras liv då? Vill du 
vara någon att minnas länge, eller är du nöjd med att bara flimra 
förbi? Och om det finns någon som betytt lite extra, prova att 
berätta det. Särskilt spännande kan det bli om det är en person 
utanför dina vanliga krets. Tänk vilka möten vi kan få vara med 
och skapa när vi släpper in varandra i våra egna historier. Och 
tills vi kanske möts igen, tackar jag för att ni skrivit in er i min 
livsberättelse.

Sara Flodquist

pastor

Bibeltext ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet

INSIDAN:INSIDAN:

Möten med människorMöten med människor

Mässa, Till jordens yttersta gräns, un-
der samlingshelgen
Vill påminna om att alla är välkomna att vara med och sjunga i 
Till jordens yttersta gräns under samlingshelgen. Det är en mässa 
som bygger på Equmeniakyrkans projekt Brukssånger och är en 
musikgudstjänst med utgångspunkt från Apostlagärningarna. 
Lena Wohlfeil, som arbetar med musik och kreativa uttryck cen-
tralt i Equmeniakyrkan och är körledare av rang, kommer och 
repeterar med oss på lördagen och dirigerar i gudstjänsten. In-
studeringsmaterial, noter och inspelning att lyssna på, kan du få 
från mig, säg bara till!

Tiderna som gäller är: Lördag 9–16, söndag samling 9:00 
och gudstjänst 11:00.

Nils Erik Hagström

Kulturnatten 17/9!
Som kanske blir en kulturmånad, beslutet tas senare i maj, men 
hur som helst ska Tingvallakyrkan delta med ett program. Om 
det blir den 17/9, som ligger i anslutning till tillsammanshelgen, 
så siktar vi på att ha ett program liknande program som senast: 
kör, sing-a-long, musikkår, solo och avsluta med någon form 
av andakt. Men kanske kan det också bli dans och teater denna 
gång. Har du någon idé för ett inslag så säg till mig! Skriv gär-
na in 17/9 i din agenda och upplev vår fantastiska kyrka under 
Kulturnatten.

Nils Erik Hagström
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NOTISER

Framsidan
Bilden på framsidan är tagen av Henrik 
Sjöberg i samband med artikeln om fi-
ka-samtal som nämns på sidan 5.

Christer Hellholm

Om sommaren
När detta skrivs har vi fått besked att 
restriktionerna kommer att förändras 
från och med 1/6 förutsatt att inte 
smittspridningen ökar igen. I så fall 
gäller högst 50 personer förutom med-
verkande inomhus, 100 personer utom-
hus och 500 personer utomhus om det 
finns anvisad plats.

Det betyder att vi från och med 
gudstjänsten 6/6 öppnar upp för att 
vara fler i kyrkan. Omsorgsgrupperna 
får en viktig uppgift att se till så att det 
finns anvisade platser och att man kan 
hålla avstånd. Dessutom får de den 
svåra uppgiften att också meddela dem 
som kommer, när de 50 platserna är fyll-
da, att de tyvärr får återvända hem.

Vi fortsätter att sända gudstjäns-
terna som förut, men det blir mer med 
utgångspunkt i kyrkan. Vi hoppas ändå 
att man ska känna sig välkommen och 
involverad om man följer det från en 
skärm. Kyrkkaffet väntar vi med ännu 
ett tag. Förhoppningsvis kan vi åter-
uppta det efter sommaren.

Från och med Midsommarsöndagen 
firar vi gudstjänster tillsammans med 
Lövnäskyrkan på Hammarö (se kalen-
dariet). När gudstjänsterna är i Löv-
näskyrkan kommer de inte att sändas. 
Man hoppas då också att kunna fira 
dem utomhus.

Vi ser fram emot att kunna mötas 
igen, samtidigt som vi får utrusta oss 
med förståelse om det skulle vara så att 
det redan är 50 personer i kyrkan när vi 
kommer.

Nattvard
Söndagen 1/8 firar vi nattvard i somm-
argudstjänsten kl.  17:00. Vi gör det så 
coronasäkert som möjligt. Endast pas-
torn har hand om gåvorna, vi låter bröd 
och vin skyddas av servetter fram till 

delandet. ”Kristi kropp och blod för dig 
utgivet” uttalas en gång för alla i kyrkan. 
Vid delandet är man välkommen fram 
med säkert avstånd till varandra ta emot. 
Om man känner att man vill vänta med 
att ta emot så gäller orden dig ändå. 
Söndag 5/9 är det samlingsgudstjänst. 
Den firar vi också med nattvard.

Öppen kyrka
Under våren har vi haft kyrkan öppen 
för ljuständning och enskild bön flera 
dagar i veckan. I sommar byter vi namn 
och kallar det för Öppen kyrka. Det 
innebär att det är öppet på onsdagar 
kl. 14:00–16:00.

Kl. 14:00 har vi en andakt då vi läser 
den kommande söndagens texter. Se-
dan finns det en kopp kaffe/te och en 
enkel kaka och så samtalar vi om vad 
bibeltexterna kan betyda för oss idag.

Andakten, fikat och samtalet har vi 
i serveringslokalen så kan man om man 
också bara titta in i kyrkan, tända ett 
ljus och sitta en stund om man vill det.

Per-Ulrik Johansson

Tingvallakyrkan och Equmeni-
as Tillsammanshelg 18–19/9
Församling, scouter, tonåringar, ung-
domsband, föräldrar m.fl. – alla är 
välkomna till en dag/helg på Sandvi-
kengården, utanför Arvika, ungefär 
50 minuters bilresa från Karlstad.

Det blir roliga aktiviteter för alla 
åldrar, med god gemenskap och mat, 
där vi hoppas få lära känna varandra 
och kanske prova lite av vad vi gör i oli-
ka grupper.

Vi börjar med förmiddagsfika kl. 10:00 
på lördagen och avslutar med lunch 
kl. 12:00 på söndagen.

Det finns möjlighet till övernatt-
ning i rum, husbil/husvagn, tält. Man 
kan också välja att delta endast lörda-
gen. Vi firar gudstjänst både på lägret 
och i Tingvallakyrkan på söndagen.

Vi kommer att vara ute en del (om 
vädret tillåter). Vi följer myndigheter-
nas restriktioner och rekommendatio-
ner och anpassar Tillsammanshelgen 
till vad som är möjligt. Plan B är att vara 
tillsammans endast lördagen.

Vi samordnar resan till Sandviken-
gården.

Pris 

Lördag–söndag i
• rum 725 kr/vuxen
• husvagn 200 kr + 425 kr/vuxen
• husbil 200 kr + 425 kr/vuxen
• tält 125 kr + 425 kr/vuxen

Endast lördag tom middag

• 220 kr/vuxen
• utan middag 125 kr/vuxen

Barn
• 0–6 år 25% av priset
• 7–11 år 50% av priset, 12–14 år 

75% av priset

Anmäl dig/er så snart som möjligt! Se-
nast 7/8 behöver vi veta om vi blir så 
många så att det är genomförbart, sedan 
kan man anmäla sig fram till 5/9. Ring 
expeditionen 054-15  38  80 eller mail 
info@kyrkanicentrum.se. Ange hela 
helgen eller endast lördag, ev allergier, 
vegetarisk kost, ålder på barnen och hur 
du/ni vill bo, ev plats i bil.

Per-Ulrik Johansson

mailto:info%40kyrkanicentrum.se?subject=Tillsammanshelg
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I april inbjöd Equmeniakyrkans Mitt- och Öst-regioner till digitala mötes-
platser med titeln ”Nyspolad plan”. ”Coronapandemin har påverkat våra 
och församlingarnas liv. Men den har också gett oss en möjlighet att tänka 
nytt. Vilken kyrka vill vi öppna upp till?”

Seminarierna var öppna för medlemmar och anställda i Equmeniaför-
samlingar och genomfördes via zoom med dels inledning och korta framfö-
randen om olika perspektiv och däremellan gruppsamtal då vi delades in på 
ett smidigt sätt och fick dela erfarenheter och framtidstankar med deltagare 
från hela landet.

Det delades erfarenheter om Youtubegudstjänster och Zoomkyrkkaf-
fe. Vissa församlingar hade börjar öppna upp med t ex getsemanesamlingar 
för 8 personer i 3 olika rum med 15 minuters startskillnad för att kunna få 
mötas.

Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap, berättade om olika forsk-
ningsresultat och hur de kan påverka oss i församlingsarbetet. Det senaste 
året har gudstjänstbesöken minskat, vilket förstås ingen är förvånad över. 
Lite märkligare är det att bönelivet också minskat. Varför ber vi mindre? 
Hagevi drar slutsatsen att kristet liv mår bäst i gemenskap, och nog känns 
det som att forskningen bekräftar det vi alla redan visste. En annan under-
sökning visar att frälsningens betydelse i människors liv minskar hos de som 
är över 40 år, men blir allt viktigare hos de yngre. Hur kan vi dra nytta av 
en sådan kunskap?

Slutligen talade Hagevi om vilka församlingar som växer och är vitala, 
och det är de församlingar som betonar evangelisk teologi, betonar bibeln 
och har Jesus i centrum. De som tonar ner Jesus tappar flest medlemmar. 
Vad betyder det här för oss? Och vad betyder det att som kyrka och för-
samling sätta Jesus i centrum? Räcker det med ett fint motto om att vi vill 
att Jesus ska förvandla människor, eller behöver vi fundera mer på hur vi 
verkställer dessa ord?

Pastor Britta Bolmenäs utgick i sitt ”TED-talk” om Kristusidentitet. 
Vad är vi i en tid som denna? Hon refererade till Jesaja 43: ”Framtiden till-
hör dom som förbereder den idag”.

Hon hänvisade till Simon Sinex TED-talk om de 3 cirklarna och dess 
betydelse för organisationer.

Den inre gyllene cirkeln: Varför? är det vi måste kalibrera oss mot, för om 
vi bara håller på med ”vad”– och ”hur”– cirklarna ”är vi rökta”, sa Britta 
Bolmenäs. Vet vi inte varför kommer vi ge upp. Många organisationer vet ej 
sitt varför. De rörelser som vet sitt varför är ostoppbara. Vad är vårt varför? 
Vi har fått ta emot Jesus kärlek och fått förtroendet att dela den vidare.

Britta Bolmenäs fortsatte:

– Jag tror att framtiden tillhör dem som lyssnar. Ge dig tid att lyssna 
till Jesus och smittas av hans kärlek. Låt kärleken elda dig. Lyssna till din 
egen längtan. Fråga varandra; vad drömmer du om, vad vill du? Kolla vad 
som händer; var glöder det och växer det? Vad göder tröttheten och vad får 
ögon att glittra. Vad i allt det vi gör bär frukt, vad är närmast vårt centrum?

– Nu är vår chans att upptäcka vårt varför i allt vi gör. Kom ihåg att det 
handlar inte om oss. Gud är den som gör nytt. Vi är trogna i att göra det bäs-
ta, vi tar över stafettpinnen och lämnar sedan vidare till nya generationen.

– Vill uppmana dig att andas ut, ta av oken, odla förväntan och hopp. 
Den ensamheten som varit sjukdom länge har nu fördjupats. Distansen och 
karantänen har gjort något med oss, har gett många minskad självkänsla. 

”Jag behövs ju ingenstans”. Vi måste hitta sätt att odla relationer. Krångla 
inte till det. Vi har upptäckt att det går att göra saker enkelt. Med socia-
la medier går det snabbt att nå många. Håll fast vid den lättare kostymen. 
Tron växer bra under bar himmel, tänk promenader, utomhustjänster och 
reflexionsvandringar.

Vi kan inte göra allt. Låt det inte hindra oss från att inte göra något. 
Det behövs mer än någonsin är människor som orkar se andra, stiga fram 
och ge hopp. Vi hissar ett litet segel och litar på att andens vind puffar oss 
framåt. Vi är helt beroende av Gud men det har vi alltid varit.

Som Fadern har sänt mig så sänder jag dig med min kärlek. Detta är 
vårt varför. Vår kärna, identitet, stolthet och glädje, avslutade Britta Bol-
menäs.

Sist ut i seminariet var Ida-Maria Brengesjö, evangelist i Region Öst 
som delade erfarenheter från gudstjänstlivet i Habo

– Det vi gör nu påverkar det vi gör framåt, inledde hon. Vad säger vi i en 
existentiell kris? Hur förmedlar vi det? Hon berättade hur hon under pan-
demin fått se nya människor har fått stiga fram. Nya gåvor har fötts fram. 

– Våra tekniker har fått en helt annan roll i gudstjänsten.
– Nu är det dags att se; vad har året fört med sig? Vad är det vi längtar 

efter? Vad är det vi saknar? Vad är det för nya frön som vi vill se växa fram?
Hon menade att det lätt blivit mycket fokus just på det tekniska, men 

varför firar vi gudstjänst? 
– Att skapa en mötesplats mellan det mänskliga och det gudomliga. Jag 

får komma som jag är och möta Gud som ÄR, fortsatte Ida-Maria Brengesjö.
Nu funderar de vidare på gudstjänst som hybrid - både digital och fy-

sisk. Man har upptäckt en ny arena – en omställning var nödvändigt. Nått 
nya människor men förlorat andra. Inser att gudstjänsten når fler via digi-
tala.

– Men gudstjänsten är mer; att erfara tillsammans, sjunga tillsammans, 
ett möte med anden.

I Habo har gudstjänsten kunnat ses hela veckan; det har gett en annan 
rytm och vi har behövt skapa en gudstjänst som fungerar hela veckan, sa 
Ida-Maria Brengesjö.

Hon berättade även att man i församlingen provar en äktenskapskurs 
digitalt –  möjliggör för många par att vara med. Även en digital bönekurs 
har förenklat för vissa att komma iväg. – Det har känts mer äkta via zoom, 
man har dykt ned i folks hem, berättade Ida-Maria Brengesjö.

Sara Flodquist & Daniel Fröding Reyes

REPORTAGE
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Fika-samtalFika-samtal

Foto: Henrik Sjöberg

I en av de lummiga gårdarna på norra Rud samlas en gång i veck-
an, under diakon Jovita Sosas ledning, ett glatt gäng boende i 
området. Den gemensamma nämnaren, förutom fika och skön 
samvaro, är diskussioner kring frågor rörande kristen tro, både 
praktiskt och teoretiskt som ska ge nya tankegångar och infalls-
vinklar. Det är i gemenskapen som dessa tankegångar eller fun-
deringar kan få fritt spelrum.

Sommarvärmen smeker skönt när solen bryter genom mol-
nen och ger sin livgivande värme. Det är en bra miljö för ge-
menskap och umgänge. Eftersom det inte är möjligt att träffas 
i kyrkan, under nuvarande situation, har dessa träffar varit en 
möjlighet att träffa människor.

– Det har varit en väldigt bra grupp som Jovita har lett med 
studier och tankar, menar Elisabeth, en av de församlade idag.

För Inger som är tämligen nyinflyttad i Karlstad, har träffar-
na varit ett bra sätt att knyta nya kontakter.

– Det har för mig varit ett suveränt sätt att träffa människor. 
Jag hade varit i kyrkan några gånger, tror jag bara. Sedan att få 
möjligheten på det här sättet träffa folk på lite närmare håll har 
varit väldigt bra för mig, menar hon.

Allihop instämmer att fredagsträffarna är något positivt och 
givande.

– Jag har tyckt att det har varit ett andningshål att få träffas så 
här. Sedan har jag så nära hit. Jag tror jag har närmast vägen. Jag 

upplever även att resonemangen har varit breda samtidigt som 
vi har haft ett ämne att utgå ifrån, säger Peter.

Jovita tycker att dessa träffar har gett möjligheten att hålla 
kontakten och få veta hur alla har det i sina situationer.

– Det som har byggt upp hela min själ och ande är det att vi 
har haft olika ämnen samt att höra varandras åsikter. Detta har 
gjort att min gudsbild blivit ännu större, säger Jovita.

Det som håller ihop dessa samtal är litteratur med olika 
ämnen rotade i ett kristet tänkande. Under hösten 2020 hade 
gruppen som fokus boken “Stororden”, en essäbok skriven av ett 
antal författare, där viktiga ord och begrepp tas upp, bland annat 
synd, nåd, tro och tvivel.

Den här våren kommer boken “De tio budorden i vår tid” av 
Ullabritt Berglund ligga till grund för diskussioner och tankar. 
Boken tar upp budorden och sätter de i ett nutida sammanhang, 
författaren vill visa på att de har inverkan på hur vi lever idag.

Det är meningen att alla ska få möjligheten att delta i samta-
len, ingen fråga är för dum att ta upp, utan alla funderingar och 
tankar är lika värda. Eftersom undertecknad har varit med i ett 
år i den här gruppen, har jag lärt känna deltagarna allteftersom, 
och det känns mer naturligt att öppna sig kring de ämnen som 
tas upp.

Henrik Sjöberg

Fika-samtal ute i det fria
Våren och sommaren är på väg och Fika-samtalsgrupper har startas.
Vi kommer att träffas med coronasäkert avstånd och vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Det är fyra platser och du kan välja den som passar bäst för dig .
Plats 1: Vågmästare, Tisdagar  kl. 14:00 på bänkarna vid vatten, mitt emot Strandvägen 2A.
Plats 2: Råtorp,  Onsdagar kl. 11:00, På bänkarna vid Klarälven mitt emot Råtorpsvägen 53
Plats 3: Gustavberg, torsdagar kl. 14:00, på bänkarna hemma hos Inger och Björn Olsson, Trollets Väg 17.
Plats 4: Rud.  fredagar kl. 11:00 på bänkarna under körsbärsträden, Horsensgatan 166.
Vid dåligt väder ställs träffen in.

Jovita Sosa

REPORTAGE
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Medarbetarnas semester
Personal vecka

v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32

Anneli Sandberg

Nils Erik Hagström

Jovita Sosa

Per-Ulrik Johansson

Sven Wedemalm

Elvy Axelsson*

*uppehållstjänst | grått fält = semester

Vandra, njuta och lära känna
På Ängebäcks marker, vid sjön Södra Hyn restaureras just nu 
en våtmark där växter, insekter, grodor och fåglar som trivs i 
sådan miljö kommer att trivas ännu bättre. Detta är bara en 
av de olika landskapstyper vi passerar om vi vandrar runt hela 
sjön. Det ekumeniska nätverket Grön Kyrka i Karlstadregio-
nen planerade en sådan vandring till april, men valde att flytta 
den. Nu blir den av i september! Välkommen med! Vi startar 
från Ängebäcks gård, har med oss eget fika och kläder efter vä-
der. Vandringen är 14 km lång, och vi gör ett och annat stopp 
på vägen för att lära känna landskapet, växterna, djuren och 
varandra. Med oss har vi bland andra Helena Fhager, uppvux-
en på Ängebäcks gård.

Tid: Lördag 11 september kl. 10:00 och framåt
Start och mål: Ängebäcks gård

Ungefär en månad senare, lördagen den 16 oktober, planerar 
nätverket för ytterligare en dag. Vi som gått olika ”gröna” ut-
bildningar delar med oss av vad vi lärt oss, och kanske plante-
rar vi ett eller annat CO2-upptagande träd.

Grön Kyrka i Karlstadregionen består just nu av Equme-
niakyrkan i Fagerås, Korskyrkan, Skårekyrkan och Tingvalla-
kyrkan. Vi har som mål att ordna någon aktivitet per termin.(I 
höst kompenserar vi med två.) Har du frågor eller vill du vara 
med på mejllistan där vi delar tips på egna och andras aktivi-
teter, hör av dig till Anneli Sandberg eller Magnus Köpman, 
magnus.kopman@gmail.com. Hoppas vi ses!

Anneli Sandberg

Tack
När jag skulle typsätta och layouta denna Mötesplatstidning 
råkade jag ut för ett datorhaveri med min dator. Jag vill tacka 
min far, David Hellholm, för att han har lånat ut sin dator så 
att jag kunde jobba vidare med Mötesplatsen och få ut den i 
tid.

Christer Hellholm

Pilgrimsvandringar
Under våren har Sara Flodquist haft mycket uppskattade Pil-
grimsvandringar runt omkring i närområdet. Några gånger 
har man startat vid kyrkan och någon gång i Mariebergssko-
gen bl.a.

Vi fortsätter i Saras anda och inbjuder till två fredagsvand-
ringar i juni och en torsdagsvandring och en fredagsvandring i 
augusti (11/6, 18/6, 5/8 och 20/8).

Om inget annat anges möts vi vid kyrkan. Den 20/8 är det 
dock samling vid Coop Råtorp, busslinje 2 eller 8.

Anmäl dig till expeditionen 054-15 38 80 eller hör av dig 
till Anneli Sandberg eller Per-Ulrik Johansson så får du veta mer.

Per-Ulrik Johansson

Drömmar…
Om vi för en liten stund drömmer oss bort till en tid utan de 
restriktioner vi fortfarande försöker anpassa oss till, en tid 
då vi får umgås, äta och sjunga tillsammans, vara hur många 
som helst, vad skulle du vilja göra då? En skogshelg med bara 
scouting, fullt ös med ungdomsblåset, ett väldigt odigitalt 
möte? För att uppmuntra föreningar att visionera och tänka 
både stort och fritt har Equmenia skapat Pengapotten med 
en miljon kronor som föreningarna kan söka pengar ur. Vår 
styrelse har sökt pengar, men vi avslöjar inte till vad riktigt 
än. Först får du drömma. Eller använd mallen från Equmenia, 
kanske fyller du på med egna ord under rubrikerna. Vad vill du 
göra? Och kanske viktigast, varför? Att veta varför och vilken 
effekt som önskas uppnås är viktigt för att det ska bli lyckat.

Sara Flodquist

Frispråkig

Uppfriskande

Småläskig

Utmanande

Ekumenisk

Exotisk

Småländsk

Värmländsk

Naturnära

Digital

Realistisk

Hysterisk

Festlig

Genomblöt

Analog

Medeltida

Gammaldags

Futuristisk

Uppblåsbar

Rungande

Biblisk

Utmanande

Nattlig

Tidskrävande

Överambitiös

Enkel

Framgångsrik

Välsignad

tacofest

speed dating

skattjakt

tårttävling

tipspromenad

korvgrillning

syjunta

loppis

karaoke

maskerad

innebandyturnering

popcornbön

lovsångskaraoke

bönestafett

prova-på-dag

allsångskväll

festival

LAN

lekkväll

täljkurs

tornerspel

tombola

fiskdamm

skördefest

impro-teater

överlevnadskurs

plockepinn

för sammanhållning

för inspiration

för feststämning

för teamkänsla

för kärleken

för fördjupad tro

för fler medlemmar

för energi

för tillväxt

för glädjerus

för frihetskänsla

för hoppfullhet

för pirr i magen

för eufori

för julstämning

för sommarlovskänsla

för framtidstro 

för klimatet

för gemenskap

för att påverka samhället

för att göra gott för andra

för att göra världen bättre

för välmående

för förtroendeskapande

för framtidshopp

för psykisk hälsa

för ökad kunskap

för fred

HUR? 
(Tema)

VAD?  
(Aktivitet) VARFÖR? 

INFORMATION

mailto:magnus.kopman%40gmail.com?subject=Maillista%20%E2%80%93%20Gr%C3%B6n%20kyrka
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Varje vecka i

Medlemsavgift 2021
250kr/år per person
500kr/år per familj

För att bli medlem i Equmenia Karlstad kan du betala in via 
Plusgiro (46 57 19-3) eller Swish (123 651 86 33).

Försäkringar
Equmenia tecknar en kollektiv grupp- och olycksfallsförsäk-
ring som gäller alla som deltar i, eller är på väg till och från, för-
eningens verksamhet och arrangemang inom Norden. Även 
kläder och glasögon är inkluderat. Gå gärna in och läs mer på 
www.equmenia.se/forsakring.

Sara Flodquist

Konfirmation 2021–2022
Tillsammans med Equmeniakyrkorna i Skåre, Kil, Fagerås mm 
så inbjuder vi till konfirmation för dig som är född 2007. I kon-
firmationsgruppen får alla frågor plats. Vi kommer att diskutera 
många ämnen under läsåret. Allt från Jesus och bön till relatio-
ner och miljö. Vi träffas oftast utomhus, lagar mat över öppen 
eld, leker, målar och skapar på olika sätt. Man kan säga att det är 
konfa med friluftsinriktning. Vi träffas i princip en onsdag kväll 
och en söndag i månaden. Söndagarna inleds med att vi deltar 
i en gudstjänst, sedan är vi tillsammans fram till eftermiddagen.

En gång per termin har vi hajk (övernattning) och under 
sommaren åker vi på läger. Konfirmationshögtiden blir i au-
gusti. Kostnaden för hela året är 1500 kr.

Första träffen är onsdag 29/9 i Tingvallakyrkan då både 
konfirmander och föräldrar får vara med.

På hemsidan tingvallakyrkan.se finns mer information. 
Där finns också en länk där du kan gå in och anmäla dig. Det 

går också bra att kontakta per-ulrik.johansson@tingval-
lakyrkan.se tel. 070-965 49 33.

Per-Ulrik Johansson

Familjescout
Tyvärr tvingades vi ställa in nästan alla vårens träffar på grund 
av smittspridning och pandemi. Den sista träffen flyttades 
fram en vecka så att vi fick träffas en gång i alla fall.

Till hösten försöker vi igen. Lördag 11/9 träffas vi 
kl.  10:00–12:30 för att elda, grilla korv, leka och lära, stora 
och små tillsammans. Sök Familjescout, Tingvallakyrkan på 
facebook och gilla sidan så får du mer information när det när-
mar sig. Där kan du också hitta bilder och berättelser om vad 
vi gjort tidigare. Ni kan också anmäla er till 
per-ulrik.johansson@tingvallakyrkan.se så får du information 
om var vi träffas någon vecka innan.

Per-Ulrik Johansson
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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 • Prel. start 10 sept.

Barnens stund under gudstjänsten barnens aktivitet på guds-
tjänsttid. Söndagar kl. 11:00 • Startar i höst.

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

Babyrytmik Onsdagar kl. 11:15–12:00 • Start 24 aug.

Puls Innebandy i Tingvallagymnasiets idrottssal söndagar 
kl. 18:00–20:00 • Start 29 aug.

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 • Start 11 sept.

http://www.equmenia.se/forsakring
http://tingvallakyrkan.se
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Konfirmation%202021%E2%80%932022
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Konfirmation%202021%E2%80%932022
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Familjescout
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Juni
Onsdag 9 juni
09:00 Morgonandakt. ⎚
14:00 Kyrkan öppen för ljuständ-
ning och bön.

Fredag 11 juni
10:30 Pilgrimsvandring.

Söndag 13 juni
11:00 GUDSTJÄNST, ”Kallelsen 
till Guds rike”, Anneli Sandberg, 
Musik Linda Arne. ⎚
Onsdag 16 juni
09:00 Morgonandakt. ⎚
14:00 Öppen kyrka – andakt, 
samtal och enkelt fika.

Fredag 18 juni
10:30 Pilgrimsvandring.

Söndag 20 juni
11:00 GUDSTJÄNST. ”Förlorad 
och återfunnen”, Per-Ulrik 
Johansson Musik, saxofonkvar-
tett Nils Erik Hagström, Helena 
Friman, Tomas Svensson, Anna 
Svensson. ⎚
Onsdag 23 juni
09:00 Morgonandakt. ⎚
14:00 Öppen kyrka – andakt, 
samtal och enkelt fika.

Söndag 27 juni
18:00 EKUMENISK FRILUFTS-
GUDSTJÄNST vid Klockstapeln, 
Skoghalls kyrka. Regina Piscator, 
Berit Heineman och Anders 
Bernspång.

Onsdag 30 juni
14:00 Öppen kyrka – andakt, 
samtal och enkelt fika.

Juli
Söndag 4 juli
17:00 SOMMARGUDSTJÄNST 

”Sänd mig” i Tingvallakyrkan, 
Gunlög Ehne, Musik Emilia 
Eriksby Svensson Karin Wahlén. 
⎚
Onsdag 7 juli
14:00 Öppen kyrka – andakt, 
samtal och enkelt fika.

Söndag 11 juli
17:00 SOMMARGUDSTJÄNST 
i Tingvallakyrkan ”Det etiska 
kravet”. Anneli Sandberg, musik 
av Joel Holmqvist. ⎚
Onsdag 14 juli
14:00 Öppen kyrka – andakt, 
samtal och enkelt fika.

Söndag 18 juli
17:00 SOMMARGUDSTJÄNST 

”Jesus förhärligad” i Lövnäskyrkan, 
Hammarö. Anders Bernspång, 
ungdomskören Apellen.

Onsdag 21 juli
14:00 Öppen kyrka – andakt, 
samtal och enkelt fika.

Söndag 25 juli
17:00 SOMMARGUDSTJÄNST i 
Tingvallakyrkan, ”Andlig klarsyn”, 
Mattias och Johannes Fröding, 
Musik Rosita Enqvist. ⎚
Onsdag 28 juli
14:00 Öppen kyrka – andakt, 
samtal och enkelt fika.

Augusti
Söndag 1 augusti
17:00 SOMMARGUDSTJÄNST 
i Tingvallakyrkan, nattvard, 

”Goda förvaltare”, Per-Ulrik 
Johansson. ⎚
Onsdag 4 augusti
09:00 Morgonandakt. ⎚
14:00 Öppen kyrka – andakt, 
samtal och enkelt fika.

Torsdag 5 augusti
10:30 Pilgrimsvandring.

Söndag 8 augusti
17:00 SOMMARGUDSTJÄNST 

”Nådens gåvor” i Lövnäskyrkan, 
Hammarö. Anders Bernspång, 
Frida Johansson.

Onsdag 11 augusti
09:00 Morgonandakt. ⎚

14:00 Öppen kyrka – andakt, 
samtal och enkelt fika.

Söndag 15 augusti
11:00 KONFIRMATIONSGUDS-
TJÄNST. ⎚
Onsdag 18 augusti
09:00 Morgonandakt. ⎚
14:00 Öppen kyrka – andakt, 
samtal och enkelt fika.

Fredag 20 augusti
10:30 Pilgrimsvandring – sam-
ling vid Coop Råtorp, busslinje 2 
eller 8, den 20/8

Söndag 22 augusti
11:00 GUDSTJÄNST ”En öppen 
rymd för alla”. Anneli Sandberg, 
musik av Linda Arne. ⎚
Onsdag 25 augusti
09:00 Morgonandakt. ⎚
14:00 Öppen kyrka – andakt, 
samtal och enkelt fika.

Söndag 29 augusti
11:00 GUDSTJÄNST ”Det är 
lättare att älska det jag förstår”. 
Anneli Sandberg. Musik, Anki 
Löwenhamn, Nils Erik Hag-
ström. ⎚

September
Onsdag 1 september
09:00 Morgonandakt. ⎚

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
Stick och trivs 18:00
Vi stickar, fikar, pratar och utbyter erfaren-
heter

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

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

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

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

Sommarprogram i Tingvallakyrkan

⎚ = Sänds också digitalt. Se tingvallakyrkan.se

Vi återkommer när vi vet hur och när våra ordinarie verksamheter kan starta. Håll ögonen på hemsidan tingvallakyrkan.se och predikoturerna.

https://tingvallakyrkan.se
https://tingvallakyrkan.se
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Omsorgsgruppernas veckor
GR V DATUM

14 23 7–13/6

1 24 14–20/6

2 25 21–27/6

3 26 28/6–4/7

4 27 5–11/7

GR V DATUM

5 28 12–18/7

6 29 19–25/7

7 30 26/7–1/8

8 31 2–8/8

9 32 9–15/8

GR V DATUM

10 33 16–22/8

11 34 23–29/8

12 35 30/8–5/9

13 36 6–12/9

14 37 13–19/9

GR V DATUM

1 38 20–26/9

2 39 27/9–3/10

3 40 4–10/10

4 41 11–17/10

5 42 18–24/10

VIKTIGT: Kan du inte delta i din omsorgsgrupp den veckan – hitta alltid ersättningsfolk själv eller kontakta din omsorgsgruppsansvarig 
om du misslyckas hitta ersättningsfolk. Vi hjälps åt!

Sommarprogram i Tingvallakyrkan
Pajlunch 12:00–13:30

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, predi-
kan och bön.

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.

Lördag 4 september
09:00–16:00 Kördag, repetition 
inför ”Till jordens yttersta gräns” 
med Lena Wohlfeil.

Söndag 5 september
11:00 Samlingsgudstjänst, Sam-
lingsgudstjänst, ”Till jordens 
yttersta gräns” – en mässa uifrån  
Apostlagärningarna. Lena Wohl-
feil, Per-Ulrik Johansson, Anneli 
Sandberg, Jovita Sosa. ⎚
Onsdag 8 september
09:00 Morgonandakt. ⎚
Lördag 11 september
10:00 Familjescout., se notis på 
sidan 7.
10:00 Grön kyrka – vandring 
runt Södra Hyn.

Söndag 12 september
11:00 GUDSTJÄNST ”Ett är nöd-
vändigt”,  Per-Ulrik Johansson 
Musik, Träblåskvintett. ⎚

Onsdag 15 september
09:00 Morgonandakt. ⎚
Söndag 19 september
11:00 GUDSTJÄNST. ⎚

Ny dag på öppna förskolan!
Önskemålet att ha Öppna förskolan och Caféet öppet samti-
digt har funnits länge. Men vanans makt är stor. Nu efter pan-
demi-uppehållet är det dock läge att tänka till ännu en gång. 
Och de inblandade verkar överens om att måndagens öppettid 
på öppna förskolan gärna kan flytta till tisdagar. Dels är caféet 
öppet och det är också trevligt med liv och rusch samtidigt i 
kyrkans lokaler. Förhoppningen är att vi ska kunna öppna som 
vanligt i höst, närmare bestämt den 24 augusti och att öppetti-
derna blir:
Tisdagar och fredagar 9:30–14:00
Onsdagar Babyrytmik 11:15 och därefter öppet till kl. 16:00

Elvy Axelsson

Att tro är att förstå och lita på den godomliga nåden.
Tron innesluter i sig alltså en ny existentiell självförståelse.
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Församlingsboken

Till vila
Marianne Eliasson född 1949, död den 21 mars 2021. Be-
gravningsgudstjänsten ägde rum den 7 april 2021 i Stillhetens 
kapell. Officiant var Eva-Lott Isaksson.

Margit Gustafsson född 1930, död den 29 april 2021. Begrav-
ningsgudstjänsten ägde rum den 14 maj 2021 i Korsets kapell. 
Officiant var Carita Karlsson.

Ny medlem
Samuel Häggmyr.

Inger Olsson

INFORMATION

Förändrad utgivningsplan för Mötes-
platsen
Under året som kommer vill pröva en något förändrad utgiv-
ningsplan för Mötesplatsen. Tanken är att kunna hålla ihop 
höstterminen och vårterminen lite bättre. Det gör att det blir ett 
höstnummer, ett julnummer, ett vårnummer och ett sommar-
nummer. Vi börjar i och med nästa nummer. Så här ser det ut:

Nummer Manusstopp Kalender

Höstnummer 26/8 13/9–28/11

Julnummer 28/10 15/11–6/2

Vårnummer 13/1 31/1–29/5

Sommarnummer 28/4 7/5–19/9

Per-Ulrik Johansson

Hösten – Tingvallakyrkans Café, Bibel-
samtal mm
Förhoppningen är att pandemin ska lägga sig så att vi kan mötas 
igen och känna oss trygga. Det är dock svårt att redan nu säga 
hur det blir. Så därför är det många ”hoppas” framför mening-
arna.

Vi hoppas t.ex. att kunna starta upp kaféet, Café T, igen till 
hösten. Vi avvaktar som sagt utvecklingen av pandemin och 
återkommer så fort vi kan säga något mer. Hör gärna av dig till 
Elisabeth Lagerström eller Gunilla Arne om du skulle vilja vara 
med på något sätt; som medarbetare eller bagare t.ex.

Däremot är det lättare att lova att vi ska fortsätta med bibel-
samtalen. Vi har läst tre kapitel ur Johannesevangeliet i kvälls-
gruppen. Vår förhoppning är att kunna mötas på riktigt både en 
kvällsgrupp och en förmiddagsgrupp.

När det gäller Stick och trivs, Tisdagsträff mm hoppas vi 
också kunna återkomma till så småningom.
Verksamhetsrådet samtalar mycket om hur det kan se ut framö-
ver och har också lite nya idéer.

Efter en period av vilande verksamheter kan det också vara 
tillfälle att förnya och förändra. Det viktigaste är att det vi gör 
känns meningsfullt och lustfyllt.

Per-Ulrik Johansson

Tack Sara och Gun!
Församlingen vill härmed tacka er båda för era värdefulla arbets-
insatser i Tingvallakyrkans församling. Sara Flodquist för ditt 
arbete främst bland barn och ungdomar men även som förkun-
nare. Gun Waernhoff för ditt professionella sätt att leda Café T 
och som resulterat i nya delikata maträtter och fikaupplevelser.

Det har varit gott att ha er båda med i församlingens arbets-
lag. Tack och Guds välsignelse över er och era kommande upp-
gifter.

Lars Furuholm

Välkommen tillbaka Anneli!
Efter nästan ett års studier återinträder Anneli Sandberg 5 juni i 
tjänst som pastor på halvtid i Tingvallakyrkans församling och 
som universitetspastor på halvtid. Per-Ulrik Johansson kvarstår 
till vidare som tillförordnad församlingsföreståndare.

Lars Furuholm

Gospel Groove Company
Gospel Groove Company ser fram emot en höst där vi får sjunga 
ihop igen i Tingvallakyrkan!

Preliminärt hoppas vi på uppstart den tredje veckan i sep-
tember men redan nu har flera sångare och körledarna ’tjuvstar-
tat’ genom att öva tillsammans med Svenska Gospelverkstaden 
online inför deras Gospelgudstjänster som kommer sändas på 
SVT i höst!

Kolla in församlingens hemsida och körens Facebooksida 
för mer info om när det blir möjligt att starta upp övningarna i 
kyrkan och när vi framträder härnäst!
Groove on!

Joel Holmqvist
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Pastor/församlingsföreståndare/ 
universitetspastor
Anneli Sandberg
070-965 49 30
anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se

Pastor, tf. församlingsföreståndare
Per-Ulrik Johansson
070-965 49 33
per-ulrik.johansson@tingvallakyrkan.se

Diakon
Jovita Sosa
070-965 49 31
jovita@kyrkanicentrum.se

Kanslist
Sven Wedemalm
070-965 49 32
sven.wedemalm@kyrkanicentrum.se

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

Koordinator för musik och kreativa uttryck & 
vaktmästare
Erik Hagström
070-965 49 35
erik.hagstrom@kyrkanicentrum.se

Vi som jobbar i Tingvallakyrkan
Adress: Östra Torggatan 18 

 652 24 Karlstad
Expeditionen

Telefon: 054-15 38 80

Öppet- och 
telefontider:

tisdag och fredag 10:00–12:00

onsdag 13:00–15:00

i övrigt svarar vi om möjlighet finns

E-post: info@kyrkanicentrum.se

Hemsida: www.tingvallakyrkan.se

INFORMATION

Hälsningar från kassören
De gåvor som på olika vägar kommit till församlingen under 
årets första fyra månader uppgår till 383  tkr. Under perioden 
har det också kommit in 10,9 tkr till Equmeniakyrkan och Equ-
menia centralt. Stort tack till alla er givare.

Jag måste ändå konstatera att vi efter dessa månader ligger 
14 tkr efter den budget vi beslutade om på årsmötet. Därför en 
särskild hälsning inför sommaren – glöm inte församlingens be-
hov under den tid då vi kanske inte tar del i församlingsarbetet 

på samma sätt. Generositeten under tiden av pandemi har ju vi-
sat på ett stort engagemang för vår församling, även då mycket 
har sett annorlunda ut. Hoppas ändå att vi snart kan se varandra 
igen i vår kyrka.

Björn Olsson

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

Insamlingar till församlingen 2021, 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

mailto:anneli.sandberg%40tingvallakyrkan.se?subject=
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=
mailto:jovita.sosa%40tingvallakyrkan.se?subject=
mailto:sven.wedemalm%40kyrkanicentrum.se?subject=
mailto:elvy.axelsson%40tingvallakyrkan.se?subject=
mailto:nils.erik.hagstrom%40tingvallakyrkan.se?subject=
mailto:info%40kyrkanicentrum.se?subject=
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, 
Henrik Sjöberg.

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

Nästa manusstopp är 26 aug
Nästa nummer av Mötesplatsen  
kommer ut i mitten av september.

Prenumeration
Kostnad: 100:-/år.
Betalas in på pg 37 24 30-9, bg 985-1833 
eller Swish-nr: 123 115 80 21. Glöm ej att 
ange ”prenumeration mötesplatsen” samt 
avsändare.

Alla identifierbara personer i denna tidskrift har 
gett sitt medgivande att vara med i den.

I samarbete med

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

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

Oavslutade tankar
havets anletsdrag i grått
molnskärmen når vågtopparna
fåglarnas skri inbäddat i dun
smaken av salt på din hud

i det oändliga havet
ryms okända fantasier
den grå ytan döljer
oavslutade tankar

hör vattnet smeka skrovet
det plöjer vattenytan exakt
det enda ljudet som håller dig kvar här
du lutar dig ner mot havets skum
känner vattnet forsa omkring din hand

Henrik Sjöberg

BIld av Frank Magdelyns från Pixabay 
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