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Marie Fredrikssons sång speglar väldigt väl en längtan som 
många av oss bär på. En längtan efter någon sorts fundament i 
tillvaron att bygga sitt liv på. Något som håller och bär oavsett 
hur livet ser ut.

Det finns större diktare som uttryckt det på annorlunda sätt. 
Anna Greta Wide är en. På annan plats i detta nummer kan du 
läsa om en samling om tro med rubriken ”Du skall färdas i blåsig 
frihet”. Ett citat som är hämtat från hennes diktning.

Marie Fredriksson är kanske lite mer direkt men är också 
inne på samma linje. Lite längre fram i hennes sång står det ”Jag 
vill känna önskan om en tid så ljus som friheten, känna tro igen”.

Vad är då tro? Är det att kunna ”känna morgondagen nalkas här 
i lugn och ro”? En sorts tillförsikt till att mitt liv finns i ett större 
sammanhang, i en större hand?

Biskopen i Karlstad Sören Dalevi frågade i en tidningsspalt 
om det inte vore bättre att tala om tillit.

Var finns min tillit? Vad sätter jag min tillit till? 

Ibland pratar vi om barnatro. Den tro jag bär med mig sedan jag 
var liten. För en del av oss hör bönen ”Gud som haver barnen kär 
se till mig som liten är” ihop med barnatron och kan fortfarande 
ge oss en känsla av trygghet och värme.

Men jag behöver ju också få växa i min tro. Kanske inte i 
första hand till en större eller säkrare tro, utan snarare… ja, varför 
inte, en tillit och en tillförsikt. Något som är hållbart för alla 
livets dagar.

Kanske är det så i en orolig tid med många stora frågor; 
pandemi, klimat, krig och förtryck, att vi behöver hitta tillbaka 
till det grundfundamentet. Eller låta tron få växa till en hållbar 
plattform för mitt liv. Kanske är det först då jag också vågar ta 
mig an allt det andra.

I Tingvallakyrkan vill vi försöka hjälpa varandra att växa i 
tro. Under hösten och våren återkommer vi med gudstjänster 
och samlingar på det temat. Några exempel är nattvardsguds-
tjänsten ”Sånger till tröst” som ni kan läsa om i kalendariet och 
den tidigare nämnda samlingen med Anna Greta Wides citat 
som rubrik. Men också bibelsamtal om Johannesevangeliet, 
morgonandakter, Barnens stund och mycket mer.

För att avsluta med ytterligare en populärkulturell referens, 
Mikael Wiehes sång ”Var inte rädd mitt barn” uttrycker kanske 
lite av allt det vi längtar efter:

Var inte rädd mitt barn, Allt blir som det ska va
Trots skuggorna som ruvar och farorna som lurar
så lovar jag att allting ska bli bra

Var inte rädd mitt barn, Vi hittar snart tillbaks
Det finns en väg i mörkret i dimmorna och töcknet
Jag lovar dej att natten ska bli dag

Jag är den bro som orkar bära dej
Jag är den hamn där du är trygg
Jag är den eld där du kan värma dej
Jag är den famn som ger dej skydd

Var inte rädd mitt barn, Vi kommer dit vi ska
På andra sidan natten finns gryningen och skratten
Jag lovar dej att allting ska bli bra
Var inte rädd mitt barn

Paulus uttryckte det med lite andra ord när han sa: ”Det är i 
honom (Gud) vi lever, rör oss och är till.”

Per-Ulrik Johansson

pastor

INSIDAN:INSIDAN:

Tro, jag vill känna tro. Jag vill känna morgondagen nalkas Tro, jag vill känna tro. Jag vill känna morgondagen nalkas 
här i lugn och ro…här i lugn och ro…

ALFTA, ALINGSÅS, ALMUNGE, 
ALNÖ, ALSTERMO, ALUN-
DA, ALVESTA, ANDERSTORP, 
ANGERED, ANNEBERG, 
ARBOGA, ARBRÅ, ARVI-
KA, ASKERSUND, AVESTA, 
BANDHAGEN, BEDDING-
ESTRAND, BENGTSFORS, 
BERGSHAMRA, BERGSJÖ, 
BJURSÅS, BJUV, BJÖRKLINGE, 

BJÖRNEBORG, BLEKET, 
BLIDSBERG, BODA KYRKBY, 
BODEN, BOHUS-BJÖRKÖ, 
BOLLNÄS, BOR, BORGHOLM, 
BORGSTENA, BORLÄNGE, 
BORÅS, BOXHOLM, BRA-
ÅS, BROMMA, BRUNFLO, 
BRÅLANDA, BRÄMHULT, 
BY KYRKBY, BYXELKROK, 
BÅLSTA, BÄCKEFORS, BÄ-

LINGE, CHARLOTTENBERG, 
DALA-HUSBY, DALA-JÄRNA, 
DALS LÅNGED, DEGERFORS, 
DELSBO, DIÖ, DONSÖ, ED, 
EDANE, EDSBYN, EKENÄS-
SJÖN, EKSHÄRAD, EKSJÖ, 
EMMABODA, ENEBYBERG, 
ENKÖPING, ENSKEDE, EN-
VIKEN, ESKILSTUNA, ESLÖV, 
FAGERSTA, FAGERÅS, FAL-

KENBERG, FALKÖPING, FA-
LUN, FARSTA, FELLINGSBRO, 
FILIPSTAD, FINSPÅNG, FJU-
GESTA, FLEN, FLISBY, FLISE-
RYD, FLODA, FORS, FORSHA-
GA, FORSHEDA, FRILLESÅS, 
FRISTAD, FRÖVI, FURULUND, 
FÅRBO, FÄRJESTADEN, GAG-
NEF, GAMLEBY, GIMO, GI-
SLAVED, GLANSHAMMAR, 

GLIMÅKRA, GNARP, GNESTA, 
GRUMS, GRÅBO, GRÄDDÖ, 
GRÄNNA, GRÄSMARK, GRÖ-
DINGE, GULLBRANDSTORP, 
GULLSPÅNG, GUNNARN, 
GUNNARSKOG, GUSTAFS, 
GÄLLIVARE, GÄSTRIKE-HAM-
MARBY, GÄVLE, GÖTEBORG, 
GÖTENE, HABO, HAGFORS, 
HALLSBERG, HALLSTAHAM-

MAR, HALLSTAVIK, HALM-
STAD, HAMMARÖ, HAPAR-
ANDA, HARADS, HARBO, 
HARMÅNGER, HASSELA, 
HAVDHEM, HEDEMORA, HE-
DESUNDA, HELSINGBORG, 
HEMSE, HERRLJUNGA, 
HESTRA, HILLARED, HIL-
LERSTORP, HISINGS-BACKA, 
HJO, HOLMSVEDEN, HOL-

SBYBRUNN, HUDDINGE, 
HUDDUNGEBY, HUDIKSVALL, 
HULT, HULTSFRED, HUNNE-
BOSTRAND, HUSKVARNA, 
HÄGERSTEN, HÄRNÖSAND, 
HÄSSELBY, HÄSSLEHOLM, 
HÖGSBY, HÖGSJÖ, HÖJE, HÖ-
KERUM, HÖLLVIKEN, HÖNÖ, 
HÖRNSJÖ, HÖÖR, IDRE, IG-
GESUND, INSJÖN, JONSERED, 

JORDBRO, JULITA, JÄMJÖ, 
JÄRBO, JÄRFÄLLA, JÄRNFOR-
SEN, JÄRPEN, JÖNKÖPING, 
KALIX-NYBORG, KALMAR, 
KARLHOLMSBRUK, KARLS-
BORG, KARLSHAMN, KARL-
SKOGA, KARLSKRONA, KARL-
STAD, KATRINEHOLM, KIL, 
KILAFORS, KILSMO, KINNA, 
KIRUNA, KLÖVEDAL, KNIS-

LINGE, KNIVSTA, KOPPOM, 
KOVLAND, KRAMFORS, KRIS-
TIANSTAD, KRISTINEHAMN, 
KUMLA, KUNGSBACKA, 
KUNGSÖR, KUNGÄLV, 
KVILLSFORS, KÅLLEKÄRR, 
KÅLLERED, KÖPING, LAGAN, 
LANDVETTER, LEKERYD, 
LEKSAND, LERUM, LIDINGÖ, 
LIDKÖPING, LILLA EDET, 

LILLHÄRDAL, LIMHAMN, 
LIMMARED, LINDESBERG, 
LINDOME, LINGHEM, LINKÖ-
PING, LINNERYD, LJUGARN, 
LJUNG, LJUNGBY, LJUNGSARP, 
LJUSDAL, LJUSTORP, LOMMA, 
LUDVIKA, LUGNVIK, LULEÅ, 
LUND, LYCKSELE, LYSEKIL, 
LÅNGSERUD, LÅNGVIKSMON, 
LÄCKEBY, MALMKÖPING, 

MALMÖ, MALUNG, MALÅ, 
MANTORP, MARIEFRED, 
MARIESTAD, MARKARYD, 
MATFORS, MATTMAR, MEL-
LERUD, MJÖLBY, MOCK-
FJÄRD, MOLKOM, MORA, 
MORGONGÅVA, MOTALA, 
MULLSJÖ, MUNKFORS, 
MÅLILLA, MÅLSRYD, MÅN-
KARBO, MÄRSTA, MÖLL-

TORP, MÖLNBO, MÖLNDAL, 
MÖLNLYCKE, MÖNSTERÅS, 
MÖRRUM, NACKA, NORA, 
NORRA SORUNDA, NOR-
RAHAMMAR, NORRALA, 
NORRKÖPING, NORRTÄLJE, 
NORSBORG, NORSHOLM, 
NORSJÖ, NOSSEBRO, NY-
BRO, NYE, NYKIL, NYKÖPING, 
NYNÄSHAMN, NÅS, NÄS-

SJÖ, NÄSVIKEN, OCKELBO, 
OFFERDAL, OLOFSTORP, 
OLSFORS, ORSA, OSBY, 
OSKARSHAMN, OVIKEN, 
OXELÖSUND, PERSTORP, 
PITEÅ, PÅSKALLAVIK, RAM-
DALA, RAMSBERG, RIMBO, 
RIMFORSA, ROBERTSFORS, 
RUSKSELE, RYSSBY, RÄTT-
VIK, RÄVLANDA, RÖNNINGE, 

SALA, SALTSJÖ-BOO, SAND-
VIKEN, SANDÖVERKEN, SEN-
NAN, SIGTUNA, SILJANSNÄS, 
SJÖMARKEN, SJÖVIK, SKARA, 
SKATTKÄRR, SKELLEFTEÅ, 
SKILLINGE, SKOG, SKORPED, 
SKUTSKÄR, SKÄNNINGE, 
SKÄRBLACKA, SKÄRHOLMEN, 
SKÄRPLINGE, SKÖLLERSTA, 
SKÖVDE, SLITE, SMEDJE-

BACKEN, SMÅLANDSSTENAR, 
SMÖGEN, SOLLEBRUNN, 
SOLLEFTEÅ, SOLLENTUNA, 
SOLNA, SORUNDA, SPÅNGA, 
STENUNGSUND, STOCK-
HOLM, STOCKSUND, STORA 
MELLÖSA, STORA SKEDVI, 
STORUMAN, STORVRE-
TA, STRÄNGNÄS, STURKÖ, 
STYRSÖ, STÖDE, SUNDBY-

BERG, SUNDSVALL, SUNNE, 
SURAHAMMAR, SURTE, 
SVANSKOG, SVENSTAVIK, 
SVÄRDSJÖ, SÄFFLE, SÄ-
VAR, SÄVEDALEN, SÄVSJÖ, 
SÖDERALA, SÖDERHAMN, 
SÖDERKÖPING, SÖDERTÄL-
JE, SÖDERÅKRA, SÖDRA VI, 
SÖLVESBORG, SÖSDALA, 
TABERG, TIBRO, TIDAHOLM, 

TIERP, TIMMELE, TIMMER-
NABBEN, TOLLARP, TORSBY, 
TRANEMO, TRANÅS, TREL-
LEBORG, TRENSUM, TROLL-
HÄTTAN, TROSA, TUMBA, 
TUN, TYRINGE, TYSTBERGA, 
TÄRNSJÖ, TÖCKSFORS, TÖ-
REBODA, UCKLUM, UDDE-
VALLA, ULRICEHAMN, UMEÅ, 
UPPLANDS VÄSBY, UPPSALA, 

VADSTENA, VAGGERYD, VAL-
BO, VALDEMARSVIK, VALLDA, 
VALLENTUNA, VARA, VAR-
BERG, VAXHOLM, VEDEVÅG, 
VETLANDA, VIKINGSTAD, 
VILHELMINA, VINDELN, VING-
ÅKER, VINSLÖV, VINTROSA, 
VIRSERUM, VISBY, VISING-
SÖ, VRETSTORP, VRIGSTAD, 
VRÅNGÖ, VÅLBERG, VÅRGÅR-

DA, VÄDERSTAD, VÄLLINGBY, 
VÄNERSBORG, VÄNNÄS, VÄR-
NAMO, VÄRSÅS, VÄRÖBACKA, 
VÄSE, VÄSTERHANINGE, 
VÄSTERVIK, VÄSTERÅS, VÄS-
TRA FRÖLUNDA, VÄSTRA 
ÄMTERVIK, VÄXJÖ, YDRE, 
ÅBY, ÅKERSBERGA, ÅMOT-
FORS, ÅMÅL, ÅNGE, ÅRJÄNG, 
ÅSBRO, ÅSEDA, ÅSENHÖGA, 

ÅTORP, ÅTVIDABERG, ÄLME-
BODA, ÄLMHULT, ÄLVDALEN, 
ÄLVKARLEBY, ÄLVSJÖ, ÄL-
VÄNGEN, ÄNG, ÄNGELHOLM, 
ÄPPELBO, ÖCKERÖ, ÖDES-
HÖG, ÖLSREMMA, ÖRBYHUS, 
ÖREBRO, ÖSTANSJÖ, ÖST-
ERFÄRNEBO, ÖSTERSUND, 
ÖSTERVÅLA, ÖSTHAMMAR, 
ÖSTMARK, ÖSTRA ÄMTERVIK

1% GÖR SKILLNAD 
FÖR DIN FÖRSAMLING

TACK!

Genom att göra ett aktivt val, senast den 31 oktober, 
kan du låta din kyrkoavgift gå direkt till 

din församling i Equmeniakyrkan.

Anmäl din kyrkoavgift och läs mer på
equmeniakyrkan.se/kyrkoavgift
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NOTISER

Framsidan
Bilden på framsidan är tagen av Ing-Ma-
rie Arkbro i samband med konfirma-
tionsgudstjänsten som nämns på s. 5.

Christer Hellholm

Hösten
Det är mycket som ska hitta sina for-
mer igen efter ett långt coronauppehåll. 
Dessutom är inte pandemin över och vi 
lever fortfarande efter restriktioner. Vi 
behöver vara rädda om varandra, stanna 
hemma om vi känner symtom och hålla 
avstånden.

När detta skrivs får man vara 300 
personer i kyrkan förutsatt att det finns 
anvisade platser med minst 1  meters 
avstånd. Sällskap på upp till 8 personer 
kan sitta närmare varandra. Det betyder 
att vi använder varannan bänk förutom 
på sidorna där det är större avstånd mel-
lan raderna. Tingvallakyrkan är rymlig 
så det finns plats för alla. Omsorgsgrup-
perna har en viktig uppgift att vara kyrk-
värdar och välkomna och visa var vi kan 
sitta.

Vi fortsätter att sitta ner och sjunga 
ännu ett tag, och väntar ytterligare nå-
gon månad med kyrkkaffe.

Flera verksamheter planerar hur 
man ska starta upp igen. Därför får vi 
återkomma med mer exakta tider när 
Caféet kan öppna, Tisdagsträffen träf-
fas osv.

Gospelkören ligger i startgroparna 
men väntar också in att det blir möjligt 
att lätta på restriktioner när det gäller 
körsång.

Under september, oktober och en 
bit in i november kommer Pingstkyr-
kan att hyra kyrkan från kl. 14:00 och 
framåt på söndagseftermiddagarna. De 
kommer att fira sina gudstjänster i vår 
kyrka under tiden de renoverar kyrksa-
len i Pingstkyrkan. Vi säger ett varmt 
välkommen och hoppas att de ska kän-
na sig hemma.

Per-Ulrik Johansson

Mötesplatsen digitalt 
eller på papper
Om du funderar på att välja att få Mö-
tesplatsen digitalt, betyder det att du 
får den på email och inte hemskickad 
med posten. Detta hindrar inte att du 
gärna får ta med dig en tidning när du 
är i kyrkan.

Meddela Inger Olsson 070-698 95 13 
om du vill ha tidningen digitalt.

Inger Olsson

Kyrkoavgift
Kyrkoavgift via skattsedeln är ett bra och en-

kelt sätt att bidra till vår församlings arbete.

Alla gåvor till församlingen är lika vär-
defulla, men genom att anmäla dig till 
kyrkoavgift för Equmeniakyrkan innan 
mitten av oktober ger du enkelt från 
och med nästa år 1% av din inkomst till 
församlingen och Equmeniakyrkan. De 
beslut om vår personal vi fattade i våras 
gör att vi behöver öka inkomsterna. Läs 
om hur du gör på Equmeniakyrkans 
hemsida eller kontakta församlingens 
kassör Björn Olsson, tel. 070-598 95 12 
eller bjorncjolsson@gmail.com.

Björn Olsson

Bibelsamtal om Johan-
nesevangeliet – ny dag
Vi fortsätter att läsa Johannesevangeliet 
men byter dag till torsdagar. Dessutom 
justerar vi tiden en aning till kl.  18:30. 
Vi har kommit till det 4:e kapitlet, men 
det går alldeles utmärkt att vara med 
även om man inte varit med förut. Kan-
ske kan man inte heller lova att komma 
varje gång? Det gör inget. Kom när du 
har möjlighet. Vi läser ett kapitel till-
sammans, undertecknad har några kom-
mentarer och tankar och så samtalar vi. 
Vi hjälper varandra att försöka förstå 
bakgrund och sammanhang och funde-
ra på vad berättelsen säger oss idag.

Per-Ulrik Johansson

Tingvallakyrkan interna-
tionella vängrupp, TIV
Efter en lång paus på grund av Corona 
så starta vi upp vår verksamhet igen.

På TIV har vi svensk språkundervis-
ning, träna svenska både tal och skrift.

Vi har även en handarbetsgrupp där 
du kan bland annat: sy, sticka, virka och 
träna svenska.

Verksamheten är på onsdagar mellan 
kl. 09:30–12:00 på Östra Torggatan 18
Vi startar den 15 september.

Vi följer Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer.

Behöver du mer information kon-
takta diakon.

Jovita Sosa

Musikkårsdag med kon-
sert
Den 9/10 kommer musikkåren till-
sammans med mixturen, Karlstads mu-
sikkår och Degerfors musikkår samlas 
för en inspirationsdag under ledning 
av Leif Karlsson. Dagen avslutas med 
en konsert i Tingvallakyrkan kl. 18:00, 
Välkomna!

Nils Erik Hagström

Julmarknad
Förra årets julmarknad inbringade en 
god slant till vårt arbete trots att pan-
demin hindrade oss att genomföra den 
som vi tänkt. Men vi ger inte upp. Equ-
menia och församlingen planerar för en 
Julmarknad lördag 27/11. Hör gärna av 
dig om du vill vara med i planeringen 
eller har idéer, men framförallt; baka, 
sylta, safta, hantverka och fundera på 
vad du vill bidra med.

Verksamhetsrådet och 
Equmeniastyrelsen

mailto:bjorncjolsson%40gmail.com?subject=Kyrkoavgift
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Konfirmandläger och EnterKonfirmandläger och Enter
Årets konfirmandläger och tonårslägret Enter blev lite annor-
lunda. Det som var sig likt var framförallt platsen, Vägsjöfors 
herrgård. Programmet hade inte heller förändrats så mycket 
med lektioner för konfirmanderna och olika aktiviteter för ton-
åringarna och kvällsamlingar med både skoj och allvar för båda 
grupperna. Här kan bland annat nämnas tävlingen mellan ton-
åringar och ledare som återkom varje kväll. Det märkliga var att 
tonåringarna alltid hade någon fördel. Sista kvällen svarade dock 
ledarna med en utmaning där det gällde att räkna upp platser 
som Olympiska spelen hållits på sedan 1948 och en tävling där 
det gällde att veta vilka psalmer som dolde sig bakom olika num-
mer.

Att dagarna hade lite olika teman var sig också likt sedan ti-
digare år. Ämnen som det samtalades om var bla Vad vill Gud 
med mitt liv? Skapelse och miljö, Jesus i vardagen/skolan.

Den sista dagens stora fotbollsmatch mellan tonåringar och 
ledare kunde också genomföras som den brukar. För första gång-
en på flera år vann tonåringarna.

Det som var annorlunda var att konfirmandlägret och ton-
årslägret Enter hölls samtidigt. På grund av pandemin tvingades 
båda lägren att flyttas fram från maj och juni till augusti. Det 
fungerade bra och jag tror att båda grupper tyckte det var roligt 
att få vara många. Dessutom var vädret fint även om nätterna 
blev lite kalla.

Pandemin påverkade också ätandet. Man hade sin bestämda 
plats i matsalen där man satt tillsammans med den egna gruppen. 
Varje lokalgrupp hade dessutom sin bestämda mattid vilket gjor-
de att det aldrig blev någon trängsel. I ladan, där kvällsprogram, 
gudstjänster och seminarier hölls satt man också på sina bestäm-
da platser och gick in och ut i en särskild ordning.

Även om en del blev annorlunda gick det inte att ta miste på 
glädjen över att få åka på läger, och en sak som var sig lik från alla 
år var nog den där sköna tröttheten när man åkte hem.

Per-Ulrik Johansson

REPORTAGE
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KonfirmationsgudstjänstKonfirmationsgudstjänst

Foto: Sven Wedemalm REPORTAGE

Foto: Ing-Marie ArkbroFoto: Ing-Marie Arkbro

Foto: Ing-Marie Arkbro
Tillsammans med Equmeniaförsamlingarna runtomkring Karl-
stad inbjuder vi till friluftskonfirmation. Årets läsning blev lite 
speciell, mer digitalt än friluft om man säger så. Konfirmations-
högtiden fick flyttas från maj månad till augusti men då kunde 
vi vara desto fler. Den omsorgsgrupp i församlingen som var i 
tjänst gjorde en fin insats och tog emot familjer och andra guds-
tjänstbesökare och lotsade in dem till platser med rätt avstånd.

I gudstjänsten visade konfirmanderna hur året sett ut med 
konfirmandlektioner genom datorn, men också dramatisering 
av studiebesök i Boltziusstugan i Skåre.

Årets konfirmander kom ifrån Skåre, Kil och Tingvallakyr-
kan. Ledare har Maja Floberg, Adam Harknäs, Sara Flodkvist 
och Per-Ulrik Johansson varit.

Snart börjar ett nytt år med nya konfirmander. Vi hoppas på 
mer friluft denna gång. Det finns fortfarande chans att haka på. 
Hör av dig till per-ulrik.johansson@tingvallakyrkan.se.

Per-Ulrik Johansson

mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Konfirmation
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Var bor du nånstans?
Jag bor för närvarande hos min mor i Vålberg. Men ska snart 
flytta till egen bostad!

Varför blev det Tingvallakyrkan?
Jag har hälsat på då och då och känt att det är en bra kyrka och 
en fin församling. Därför ville jag bli en del av det.

Hur ser dina förväntningar på medlemskapet ut?
Jag tror det kommer bli kul och trevligt att träffa massa nya 
människor. Jag gillar att lära känna nya människor och alla jag 

stöter på i Tingvallakyrkan är väldigt tillmötesgående så det 
ser jag fortsatt fram emot.

Vad tycker du om att göra på fritiden?
Jag är en riktigt datanörd och gillar att spendera mycket av min 
fritid med teknik på olika sätt. Jag jobbar även med datorer 
så det kan bli lite olika projekt som man kan ta med sig hem 
också och jobba med.

Sven Wedemalm

Tingvallakyrkans internationella råd
På Tingvallakyrkans årsmöte 13 mars 2021 valdes ett nytt råd 
in, Tingvallakyrkans internationella råd. Rådet består av Hans 
och Ing-Marie Arkbro, Ulrika Länsberg och Karin Wahlén. Vi 
har valt att under våra två första träffar lära känna varandra 
lite bättre och fått dela respektive persons tankar kring att vara 
ledamot i Tingvallakyrkans internationella rådet.

Vi har pratat om det pågående utbyte Tingvallakyrkan har 
i form av stöd och förbön för baptistförsamlingen i Kobrin i 
Belarus och vi vet att de ber för oss. Vi håller kontinuerlig kon-
takt med vår barmhärtighetsbroder Alexander Kabanchuk via 
resor, mail och sociala kanalen WhatsApp. Har du WhatsApp 
och vill bli med i vår grupp så kontakta Ing-Marie. Trots pan-
demi har Alexander i stort sett utan avbrott fått och kunnat 
besöka barnhem, samla ungdomsgrupper och delta i läger bl.a. 
för funktionshindrade barn med föräldrar på lägergården som 
också är belägen i Kobrin.

Equmeniakyrkan håller just nu på att revidera hur det 
internationella arbetet ska se ut i framtiden. Cirka 15 med-
lemmar ur Tingvallakyrkans församling har gemensamt sva-
rat på Equmeniakyrkans remissfrågor. Vi i rådet har läst de 
olika förslagen som arbetats fram under våren och deltagit i 
en digital nationell samling. I det senaste förslaget som är be-
slutsunderlag för Kyrkokonferensen 2021 är Europas samtliga 
länder borttagna som samarbetsländer. Detta skulle innebära 
om förslaget går igenom på att Belarus inte kommer få något 
stöd/utbyte från Equmeniakyrkan nationellt.

Internationella kontakter berikar och vi hoppas att vi från 
rådet kan lyfta frågor och vara kanal mellan Equmeniakyrkan 
och Tingvallakyrkans församling.

Internationella rådet 

Samuel HäggmyrSamuel Häggmyr

Foto: Sven Wedemalm

Det är vår Barmhärtighetsbroder Alexander när han besöker ett av 
barnhemmen och samtalar med barnen och bjuder på fika Det är vår 
Barmhärtighetsbroder Alexander när han besöker ett av barnhemmen 
och samtalar med barnen och bjuder på fika

INFORMATION
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Varje vecka i

Alltid redo!
Scouterna börjar sin verksamhet med första träffen i Marie-
bergsskogen 7 september och fortsätter tisdagar och några lör-
dagar under hösten. Tycker du om barn, att vara ute och kan-
ske lukta rök? Känner du någon som du tror skulle passa som 
scoutledare? Scout är skratt, skoj, upplevelser och samtal – du 
som ledare kan verkligen göra skillnad för barn och tonåringar. 
Du behövs så att verksamheten kan fortsätta! Hör av dig till 
Anneli Sandberg, 070-965 49 30.

Scoutledarna

Familjescout
Scouting för stora och små. Vi är ute, leker, lär och grillar 
mycket korv. En del marshmallows också ska det erkännas. Vi 
träffas fyra lördagar under hösten kl. 10:00– ca. 12-12:30.

Veckan innan får ni ett mail med en inbjudan och informa-
tion om var vi ska vara. Vi lägger också ut det på Familjescout, 
Tingvallakyrkans facebooksida där man dessutom kan hitta 
lite bilder på vad vi gjort tidigare. Senast dagen innan anmäler 
man sig så vi vet hur mycket korv (och marshmallows) vi ska 
ordna. I höst träffas vi 11/9, 23/10, 20/11 och 18/12.

Skicka ett mail till per-ulrik.johansson@tingvallakyrkan.
se så kommer ni med i maillistan.
Välkomna med!

Per-Ulrik Johansson

Barnens stund
Efter ett långt coronauppehåll startar Barnens stund igen i 
samband med gudstjänsten söndagar kl. 11:00. Vi börjar till-
sammans med de större barnen (vuxna) i kyrkan. Efter bar-
nens ljus, barnens sång och ljuständning i ljusträdet går vi upp 
till andra våningen och fortsätter. Är det små barn är det bra 
om någon förälder hänger med.

Per-Ulrik Johansson

Bön- och offerdag för Equmenia
Den 10 oktober firar vi en gudstjänst som särskilt lyfter Equ-
menia och inte minst tonårsverksamheten. Kanske blir det 
som en liten fläkt från lägret i somras? Vi delar också ut biblar 
den här gudstjänsten till de typ 9-åringar vi har kontakt med. 
Inte minst ber vi för Equmenia och samlar in pengar till hela 
verksamheten. Välkommen!

Equmeniastyrelsen och Anneli Sandberg

7

Scout För dig som är 8–15 år. Tisdagar kl. 18:15 i  
Mariebergsskogen/Tingvallakyrkan. Start 7 sept.

Tonårsscout För dig som är över 13 år. En gång i månaden på 
olika platser och veckodagar, kl. 18:15.

Tonår – Tornado För dig som är 13 år och äldre. Fredagar 
kl. 19:00 i Tingvallakyrkan • Start 17 sept.

Barnens stund under gudstjänsten barnens aktivitet på guds-
tjänsttid. Söndagar kl. 11:00 • Start 5 sept.

Öppen förskola Tingvallakyrkan tisdagar och fredagar 
kl. 09:30–14:00, onsdagar kl. 12:00–16:00.

Babyrytmik Onsdagar kl. 11:15–12:00 • Start 1 sept.

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

Ungdomsbandet Blåsmusik för dig som har lite erfarenhet – 
projektbaserat.

Familjescout – scouting för hela familjen lördagar kl. 10:00–
13:00 en lördag i månaden under terminerna • Start 11 sept.

Foto: Christer Hellholm

Foto: Anneli Sandberg

mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Familjescout
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Familjescout
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September
Onsdag 15 september
09:00 Morgonandakt. ⎚
Lördag 18 september
Tillsammanshelg på Sandviken-
gården.

Söndag 19 september
11:00 GUDSTJÄNST Sandviken-
gården. ⎚
Onsdag 22 september
09:00 Morgonandakt. ⎚
14:00 Öppen kyrka.

Torsdag 23 september
18:30 Bibelsamtal Johannese-
vangeliet.

Söndag 26 september
11:00 GUDSTJÄNST ”Rikedom 
och rikedom”. Anneli Sandberg, 
Musik: Blåsare från Karlstad Or-
kesterförening, Mozart serenad i 
c-moll, Barnens stund. ⎚
Onsdag 29 september
09:00 Morgonandakt. ⎚
14:00 Öppen kyrka.

Oktober
Söndag 3 oktober
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST, 

”Sånger till tröst”, Per-Ulrik Jo-
hansson, Musik Louise Hedberg 

och Joel Holmqvist. Barnens 
stund. ⎚
Onsdag 6 oktober
09:00 Morgonandakt. ⎚
Lördag 9 oktober
18:00 Musikårsdag med konsert 
i Tingvallakyrkan av Mixturen, 
Karlstads miksikkår och Deger-
fors musikkår.

Söndag 10 oktober
11:00 GUDSTJÄNST med 
alla åldrar. Anneli Sandberg, 
equmeniastyrelsen. Musik, Anki 
Löwenhamn. Bön- och offerdag 
för Equmenia. ⎚
Onsdag 13 oktober
09:00 Morgonandakt. ⎚
Torsdag 14 oktober
18:30 Bibelsamtal Johannese-
vangeliet.

Lördag 16 oktober
10:00 Grön Kyrka – aktivitetsdag

Söndag 17 oktober
11:00 GUDSTJÄNST ”Att leva 
tillsammans”. Anneli Sandberg, 
musik av Mixturen. Barnens 
stund. ⎚
Onsdag 20 oktober
09:00 Morgonandakt. ⎚
Lördag 23 oktober
09:00 Digital Hållbarhetsfrukost 
i Allas Trädgård på Kronoparken. 
Hållbarhetsutmaningar och allas 
lika värde mitt i en pandemi. 

Eden Mengisteab och Samuel 
Petros Sebhatu. ⎚
10:00 Familjescout.

Söndag 24 oktober
11:00 GUDSTJÄNST, ”Samhälls-
ansvar”, Per-Ulrik Johansson. 
Musik, Simon Halvarsson och 
Göran Almquist. Barnens stund. 
⎚
Onsdag 27 oktober
09:00 Morgonandakt. ⎚
Torsdag 28 oktober
19:00 En timme om... tro. ”Du 
skall färdas i blåsig frihet.” Trons 
språk hos Anna-Greta Wide. 
Anneli Sandberg.

Söndag 31 oktober
11:00 GUDSTJÄNST, ”Frälsning-
en”, Per-Ulrik Johansson, musik 
Lotta Nyman och Inger Berg-
ström. Barnens stund. ⎚

November
Onsdag 3 november
09:00 Morgonandakt. ⎚
Lördag 6 november
11:00 GUDSTJÄNST på Allhelgo-
nadagen, minnesljus, Per-Ulrik 
Johansson, Jovita Sosa, musik 
Marianne Gustavsson. ⎚
Söndag 7 november
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST 

”Saknad och hopp”, Anneli 

Sandberg, Musik: Musikkåren. 
Barnens stund. ⎚
Onsdag 10 november
09:00 Morgonandakt. ⎚
Torsdag 11 november
18:30 Bibelsamtal Johannese-
vangeliet.

Söndag 14 november
11:00 SCOUTGUDSTJÄNST. 
Scouter, ledare och Anneli Sand-
berg. Musik, Emanuel Forsberg 
och Anki Löwenhamn. ⎚
Onsdag 17 november
09:00 Morgonandakt. ⎚
Lördag 20 november
10:00 Familjescout.

Söndag 21 november
11:00 GUDSTJÄNST, ”En ny 
himmel och en ny jord”, Per-Ul-
rik Johansson. Musik, Inger 
Bergström. Barnens stund. ⎚
Torsdag 24 november
09:00 Morgonandakt. ⎚
Lördag 27 november
11:00 Julmarknad

Söndag 28 november
11:00 ADVENTSGUDSTJÄNST, 
församlingens pastorer och 
diakon, musik av Adventskören 
och Tingvallakyrkans Musikkår. 
Barnens stund. ⎚

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 Handarbetsgrupp 09:30
Vi handarbetar och ”pratar svenska”.

TIV (Träna Svenska) 11:00–12:00

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

Höstprogram i Tingvallakyrkan

⎚ = Sänds också digitalt. Se tingvallakyrkan.se

Med reservation för ändringar. Vi hoppas komma 
igång med flera av verksamheterna allteftersom. 
Håll ögonen på hemsidan tingvallakyrkan.se och 
predikoturerna.

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

14 37 13–19/9

1 38 20–26/9

2 39 27/9–3/10

3 40 4–10/10

4 41 11–17/10

GR V DATUM

5 42 18–24/10

6 43 25–31/10

7 44 1–7/11

8 45 8–14/11

9 46 15–21/11

GR V DATUM

10+11 47 22–28/11

12 48 29/11–5/12

13 49 6–12/12

14 50 13–19/12

1+2 51 20–26/12

GR V DATUM

3 52 27/12–2/1

4+5 1 3–9/1

6 2 10–16/1

7 3 17–23/1

8 4 24–30/1

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!

Höstprogram i Tingvallakyrkan
Pajlunch 12:00–13:30

Öppen förskola 12:00–16:00

TORSDAG

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

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.

Ny dag på öppna förskolan!
Nu önskar många föräldrar och barn att få komma in och leka, 
efter all lek i olika lekparker. Dock kan vi inte öppna upp för 
fullt till att börja med, utan ha begränsat antal besökare. Tio 
vuxna med sina barn kan vara i lokalen samtidigt. Detta bör lösa 
sig ganska bra, eftersom en del vill komma och leka en stund ti-
digt på förmiddagen och en del lite senare efter lunch. Samma 
begränsade antal blir det vid Babyrytmiken.

Vi hoppas också att förändringen att ha öppet tisdagar istäl-
let för måndagar ska passa föräldrarna bra. Öppna förskolan är 
en viktig och rolig mötesplats för både barn och vuxna, något vi 
nu hoppas kunna gå tillmötes med.

Elvy Axelsson
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Församlingsboken

Dop
Joseph Hult, son till Katrina Kidd och Emanuel Hult, döptes i 
hemmet den 5 juni 2021. Officiant var Per-Ulrik Johansson.

Frank Åkefeldt, son till Stina Åkefeldt, döptes i hemmet den 
12 juni 2021. Officiant var Anneli Sandberg.

Ny medlem
Lars Kästel

Inger Olsson

INFORMATION

Julblommor 2021
Att få en julhälsning från sin församling betyder mycket! Även 
i år vill Tingvallakyrkan runt andra advent göra besök med 
lulblomma till församlingens äldre medlemmar. Utdelningen 
kommer att utformas utifrån de coronarestriktioner som då 
eventuellt gäller.

Onsdagen den 3 nov. kl. 18:00 är du, som vill vara med och 
sprida julglädje på detta sätt, välkommen till en träff då vi delar 
upp vem som besöker vem.

Vi möts i Tingvallakyrkan.

Diakonirådet

Samtal om existentiell hälsa
Den 13 november föreläser journalist och författare Lisbeth 
Gustafsson på Värmlands museum tillsammans med Kerstin 
Enlund, terapeut, ledarutbildare och ordförande i Equmenia-
kyrkan. De båda berättar då om den inre hälsans byggstenar, om 
livet och livserfarenheter som väg till andlighet och tro utifrån 
sin gemensamma bok: Leva med ovisshet

NÄR: Lördag 13 november kl.  10:00–15:00, avbrott för 
lunch

VAR: Värmlands Museum
INFO OCH ANMÄLAN (senast 1/11): ase.lindberg@

svenskakyrkan.se eller 054-17 24 11 Ingen kostnad. Lunch finns 
att köpa på plats.

Anneli Sandberg

Grön kyrka i höst
Grön kyrka i Karlstadsregionen planerar för två arrangemang 
denna höst. Den ena är en vandring, som redan ägt rum när 
du har Mötesplatsen i din hand, och som dessutom bytte plats: 
Vandring runt Knappstadsviken 11 september. Den vandring-
en anslöt till den stora pilgrimsvandringen Pilgrim´s Walk for 
Future som går mellan Vadstena och FNs klimatmöte i Glas-
gow som börjar 31 oktober. Varje steg för klimatet räknas! Hur 
många steg får vi ihop? Det vet vi när du läser detta. Den annon-
serade vandringen runt Södra Hyn väntar vi lite med, kanske 
blir det till våren.

Det andra arrangemanget äger rum lördagen den 16 oktober 
och är en föreläsnings- och förhoppningsvis trädplanteringsdag. 
Träd är bland våra bästa vänner för att skapa en god boende- och 

stadsmiljö och för att fungera som kolsänka, dvs binda koldiox-
id. Håll utkik på hemsidan efter närmare detaljer. 

Grön kyrka i Karlstadsregionen består än så länge av Equ-
meniakyrkan Fagerås, Korskyrkan, Skårekyrkan och Tingvalla-
kyrkan.

Anneli Sandberg

Digital Hållbarhetsfrukost i Allas Träd-
gård på Kronoparken.
Det gifta paret Eden Mengisteab och Samuel Petros Sebhatu 
bjuder in till digital hållbarhetsfrukost i Allas Trädgård på Kro-
noparken. Temat är hållbarhetsutmaningar och allas lika värde 
mitt i en pandemi. Förutom Eden och Samuel blir det fler runt 
frukostbordet. Bland annat kommer vår pastor Anneli att berät-
ta lite om sin erfarenhet som universitetspastor mitt i en pan-
demi. Det blir en berättelse från var och en av deltagarna runt 
bordet samtidigt som vi äter frukost tillsammans. Eden bakar 
bröd i bakugnen ”live”. Frukosten kommer att spelas in innan 
och kommer att sändas lördag den 23 oktober kl.  09:00 och 
pågå max 1,5 timma.

Bo Enquist

En timme om… tro. ”Du skall färdas i 
blåsig frihet”.
Världen förändras, vi också. Vad händer med min tro i en förän-
derlig värld? Hur växer jag och utvecklas i min kristna tro? Hur 
kan jag vara kristen med klimatförändringarnas ovissa framtid i 
antågande? Vilka förutsättningar och möjligheter finns i kristen 
tro? Hur kan ett trons språk se ut? Kan vi få hjälp av uttryck 
som barnatro, vuxen tro och mogen tro? ”En timme om…” är 
Tingvallakyrkans rubrik för teologiska samtal av olika slag. Med 
början den här hösten vill vi fokusera dessa samtal på tro. Första 
timmen äger rum den 28 oktober kl. 19:00–20:00 – obs! Tors-
dag! Då samtalar vi med utgångspunkt från ”Du skall färdas i 
blåsig frihet”, en uppsats om Anna Greta Wides verk och dikt-
ning. Den tar upp hur hon skildrar balanspunkten mellan att 
tro och att inte tro och hur hon försöker lägga bort enkla svar, 
etablerade uttryck och ett färdigt språk för att ge utrymme åt 
något nyare eller ärligare.
Välkommen till spännande samtal!

Per-Ulrik Johansson och Anneli Sandberg

mailto:ase.lindberg%40svenskakyrkan.se?subject=Samtal%20om%20existentiell%20h%C3%A4lsa
mailto:ase.lindberg%40svenskakyrkan.se?subject=Samtal%20om%20existentiell%20h%C3%A4lsa
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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 34
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
Till och med juli har församlingen mottagit 650 tkr i olika gåvor, 
och för sommarmånaderna kan jag glatt konstatera att gåvorna 
överstiger vår budget.

Vi ligger nu endast 6 tkr efter den budget vi beslutade om på 
årsmötet och jag tror att, när vi nu förhoppningsvis snart skall 
få möjlighet att träffas tillsammans till gudstjänster och andra 
samlingar, så vänder vi snart detta till ett överskott.

Generositeten under tiden av pandemi har ju visat på ett 
stort engagemang för vår församling. Låt gärna detta fortsätta 
också i höst.

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

Utfall Budget 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 28 okt
Nästa nummer av Mötesplatsen  
kommer ut i mitten av november.

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

Någonstans i sommartid
Ensamheten,
en tyst tjärn i skogens djup

Surrande flugor, blöt mossa, murket trä
Dofterna slår sin lov runt kropp och själ

Vattnet är svalkande kallt
Kylig som en skuggsval i min hand
Ljuset förlorar sig genom den mullsvarta vattenytan

Sommaren tar bort alla villfarelser om kylan
Vintern har ännu inte lurat sommaren kall

Bortanför skogsranden sipprar det sista solljuset bort,
färgar stammarna gult till rött,
och värmen förvandlats till ljummen svalka

Henrik Sjöberg

BIld av jsoubliere från Pixabay 

http://widensbegravningsbyra.se
mailto:motesplatsen%40tingvallakyrkan.se?subject=M%C3%B6tesplatsen
https://www.bilda.nu
http://www.telos-telemontage.se
https://spartryck.se
https://rolandandersson.se

