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– Men det jag funderar över är vilken plats Jesus har i ekoteolo-
gin?

Vi närmade oss slutet av vår vandring. Vi hade upplevt fågelsång 
och grönska, solsken och vindens rassel i löv och starr. Vi hade 
reflekterat över behovet av nya, hållbara vanor, om vad det är att 
vara människa i klimatförändringarnas tid, om människans plats 
i skapelsen. Vi hade njutit och fikat och gått tillsammans. Nu 
kom den eftertänksamma frågan, och jag får erkänna att jag blev 
svaret skyldig. När jag senare tänkte efter tror jag att den tomhet 
som uppstod i tanken just då i alla fall delvis beror på att svaret 
ligger en liten bit från hur vi är vana att tänka. Samtidigt som 
det är så självklart.

Inkarnationen, att Gud blir människa i Jesus Kristus, är det vi 
firar när vi firar jul. Gud föds in i sin egen skapelse. En av mina 
favoritpoänger med det är att Gud genom Jesus vet vad det är att 
vara människa. Gud är inte något fjärran, okroppsligt. Utan på 
riktigt en av oss, ”sann Gud och sann människa” som det heter 
i en av de trosbekännelser som den första kyrkan formulerade. 
Men det handlar inte bara om människan och mänskligheten. 
Inkarnationen betyder att Gud blir materia, in i varje kroppsdel, 
varje liten cell, ja ända in i varje atom. Inkarnationen berättar 
hur oerhört engagerad Gud är i hela sin skapelse. Jesus Kristus 
uppenbarar Gud i materialitetens väv. Så är Gud synkroniserad 
med varje varelse och medlevande i allt som existerar i tid och 
rum.

Jesus visste förstås ingenting om global ekologisk kris. Men han 
frågade efter omorientering som hade omedelbara, praktiska 
konsekvenser för hans lärjungars relation med Gud, med var-

andra och med omgivningen. Särskilt när vi läser de synoptiska 
evangelierna – Matteus, Markus och Lukas, märker vi hur jord-
nära Jesus predikande och undervisande var, från början till slut. 
Han rör sig bland högt och lågt, citerar skrifterna, för vardagliga 
resonemang och rör sig vidare till snärtiga retoriska överdrifter. 
Senapskorn, liljor, fåglar – och saliga är de ödmjuka, de ska få 
ärva landet. Jesus talar aldrig om dominans över naturen. Den 
är inte heller någon idyll. Rävar överlever inte med lätthet, men 
kan hitta bon att gömma sig i. Fåglar har bon, men faller också 
från skyn. Men ingen sparv faller utan att Gud vet det.

Nu närmar vi oss advent och jul igen. Och julen varar ända fram 
till Kyndelsmässodagen. Det är en lång period då vårt guds-
tjänstfirande är särskilt fokuserat på Jesus. Men berättelsen om 
Jesus Kristus är mer än en tid i kyrkoåret. Med en bild som har 
fastnat hos mig: berättelsen om Jesus är för kristna som botten i 
en studsmatta. Kanske lockar den oss att pröva volter och höga 
hopp när vi tolkar våra liv. Eller så vill vi bara ligga och slappa. 
Studsmattan omges av ett skyddsnät som tack och lov liksom 
golvet är elastiskt och fjädrande. I vår tradition handlar det om 
tolkningsgemenskap. Jag tänker mig det också som all kristen 
teologi som formulerats genom tiderna. Teologi som prövas i 
varje nu, utifrån gjorda erfarenheter. I den belägenhet vår jord 
befinner sig är det nödvändigt att mejsla ut en hållbar planetär 
etik. Det bidrag som är kristen ekoteologi tar hela tiden avstamp 
i berättelsen om Guds härlighet som fyller hela jorden: närvaron 
i Jesus Kristus.

”Ära i höjden åt Gud, och på jorden fred…”

Anneli Sandberg

pastor

INSIDAN:INSIDAN:

Men Jesus då?Men Jesus då?

Equmeniakyrkans Internationell in
samling — 1 advent till 31 januari
Se, jag vill bära ditt budskap, Herre!

Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I vår världsvida 
gemenskap delas resurser och behov.

Det är därför ingen slump att vi nu sänder ut sjuksköterskor, 
pastorer och lärare till våra samarbetskyrkor. I mötet med andra 
kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom.

Precis som vi får sjunga i psalmsången nummer 89 får vi vara 
med och konkret bära Guds budskap genom att ge till vårt ge-
mensamma arbete runt om i världen. Tack för att du är med och 
stödjer vårt gemensamma internationella missionsarbete runt 
om i världen. Din gåva gör skillnad!

Annandag Jul 26/12 kl.  11:00 firar vi Missionsgudstjänst 
i Tingvallakyrkan tillsammans med Equmeniakyrkorna runt 
Karlstad.

Per-Ulrik Johansson
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NOTISER
Framsidan
En morgon i augusti visade sig en regn-
båge i valven i Tingvallakyrkan. Anneli 
Sandberg tog bilden.

Christer Hellholm

“Till jordens yttersta gräns” 
– Tredje gången gillt!
Den 19–20/2 kommer Lena Wohlfeil 
och Anna Eriksson på besök till Ting-
vallakyrkan för att leda “Till jordens 
yttersta gräns” en musikgudstjänst 
med utgångspunkt i Apostlagärningar-
na. 2019–20 var temaår med fokus på 
Apostlagärningarna för att dels fortsätta 
uppmuntra till bibelläsning men också 
särskilt belysa Equmeniakyrkans inter-
nationella missionsarbete samt frågor 
kring hållbarhet, klimat och miljö.

Sångerna i “Till jordens yttersta 
gräns” är hämtade från Equmenia-
kyrkans Brukssånger. Denna samlade 
sångskatt är inne på sitt nittonde år av 
publicerande av nyskriven musik för 
Equmeniakyrkans församlingar — kom-
pletterat med några nyskrivna sånger till 
just denna gudstjänst. Bibeltexterna är 
hämtade från Apostlagärningarna och 
presenteras på olika sätt. Gudstjänsten 
kretsar också kring en bön, “Sång till de 
fyra vindarna” skriven av pastor Carol 
Gallagher. Hon tillhör Cherokeefolket 
och integrerat finns också deras hälsning 

“välkomna våra släktingar” som ett sätt 
att innesluta alla våra syskon i öster, sö-
der, väster och norr.

Vi vill nu bjuda in till kördagar 19–
20/2 tillsammans med Lena Wohlfeil. 
Lördagen den 19/2 09:30–16:00 inkl 
lunch och söndagen 20/2 samling 09:30 
för att sedan medverka i gudstjänsten.

Välkomna!

Anneli Sandberg, Per-Ulrik Johansson 
och Nils Erik Hagström

Adventskör
Nu får vi äntligen sjunga adventskör 
igen! Repetitioner 11/11 18/11 25/11 
18:45–20:15, 28/11 samling 09:00. Allt 
detta under ledning av Inger Bergström. 
Välkomna!

Nils Erik Hagström

Odysseus irrfärder eller 
Resan till mig själv
En reflekterande föreställning kring 
meningen med livet, monster, studier, 
ångest, kriser och identitet. Homerus 
berättelser om Odysseus upplevelser i 
musikalisk tolkning av Robert Nelson, 
för piano och barytonsaxofon, med in-
terfolierade tankar och rörelsepoesi.

12an torget Karlstad Universitet 
23/11 12:00.
Samarrangemang mellan Universitetskyrkan, 
Kultur på KAU, Studenthälsan, Studentkåren 
och Tingvallakyrkan.

Anneli Sandberg, Nils Erik Hagström

Stick och trivs
Vi återsamlas den 17/1 år 2022 kl. 15:00. 
Vi träffas på en ny tid. Vi hoppas att den 
skall passa! Vi stickar, fikar, samtalar och 
utbyter erfarenheter.

Välkommen till oss även du som inte 
stickar!

Carin Gustafsson

Tisdagsträffen startar igen!
Tisdagen 8/2 år 2022 kl.  14:00 är det 
dags för Tisdagsträffen igen efter nästan 
två års pandemiuppehåll.

Ett varierat program väntar varan-
nan tisdageftermiddag med bland annat 
Ninni Länsberg om att stressa ner och 
leva upp, psalmer genom årtusenden 
med Mats Kästel och Sara Enqvist om 
Vänskafferiet för att bara nämna några. 
Naturligtvis blir det kaffe/te och tillfälle 
att umgås en stund också. Välkomna!

Carin Gustafsson & Per-Ulrik Johansson

Julsång i centrum 22/12 18:30
Julgran, levande ljus, älskade julpsalmer, 
allsång, musiker och orgel på fulla spjäll! 
Att öppna kyrkan och bjuda in till en 
stund av allsångs gemenskap är en ca 40-
årig tradition från Göteborg som vi vill 

“importera” till Värmland och Tingval-
lakyrkan. Välkommen att tillsammans 
med solister, stråkar från Karlstad Or-
kesterförening, blåsare och alla som vill 
höja sin stämma sjunga in julen i Ting-
vallakyrkan.

Nils Erik Hagström

Trettondagsfest
Torsdag 6/1 kl.  15:00 inbjuder vi till 
Trettondagsfest. Det blir andakt i kyrkan 
med bl.a. juldramat ”Värdshusvärden 
som inte fick sova”. Sedan samlas vi runt 
de dukade borden.. Vill du vara med och 
bidra till en pajbuffé?

Skicka ett mail till info@kyrkani-
centrum.se eller ring expeditionen 054-
15 38 80 eller skriv på en lista som finns 
i caféet. Gör din favoritmatpaj, eller köp 
en och hör av dig så hjälps vi åt att skapa 
fest. Vid festen uppmärksammar vi ock-
så Equmeniakyrkans insamling till inter-
nationellt arbete.

Per-Ulrik Johansson

 Bibelsamtal om Johannes
evangeliet kvällstid & dagtid!

Vi fortsätter att läsa Johannesevangeliet 
och samtala om vad det kan betyda för 
oss idag. Torsdagarna 2/12, 13/1 och 
10/2 kl. 18:30–20:00 i musikrummet på 
tredje våningen.

Dessutom gör vi ett försök med 
en grupp på dagtid igen. Fredag 21/1 
kl.  10:30–12:00 blir första gången. Väl-
kommen med när du kan!

Per-Ulrik Johansson

Församlingsmöte
Tingvallakyrkans församling kommer 
att ha församlingsmöte den 21 novem-
ber kl. 12:45. Varmt välkomna!

Styrelsen, 
Tingvallakyrkans församling

Equmenia Karlstads &  
församlingens Julmarknad

Lördag 27/11 kl. 10:00–14:00

Café, lotterier, brödförsäljning, hantverk, 
fiskdamm, scoutaktiviteter, mm.

Vill du bidra med saft, sylt, bakning, hant-
verk mm?

Välkommen att lämna in på fredag 26/11 
från kl. 10:00 till 19:00 eller på lördag 
27/11 från kl. 09:30 till kl. 10:00.

För mer information Lennart Höglund 
070-980 89 97.

mailto:info%40kyrkanicentrum.se?subject=Trettondagsfest
mailto:info%40kyrkanicentrum.se?subject=Trettondagsfest
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SandvikengårdenSandvikengården

REPORTAGE Samtliga foton på sidorna 4: Ing-Marie Arkbro

Tillsammanshelg
En lördag–söndag i september var vi sammanlagt ett 70 tal från 
Tingvallakyrkan som var tillsammans på Sandvikengården i 
Eda. Lördagen ägnades åt roliga scoutaktiviteter som scoutle-
darna stod för, belarusiska lekar med internationella rådet och 
stickning och virkning med Stick och trivs. Efter lunch och fria 
aktiviteter kunde man välja mellan att fördjupa sig mer i vårt 
internationella arbete, dela tankar omkring Grön kyrka och kli-
matnödläge med Anneli Sandberg eller gå ett promenadsamtal 
med Jovita Sosa omkring pilgrimens nyckelord. Dessutom kun-
de man fortsätta att sticka och virka eller bara vila om man ville 
det. Kvällens program med Tornado (tonår) på känt Enter-ma-
ner (tonårslägret)var mycket uppskattat. Den som fortfarande 
hade energi kvar kunde sedan pröva på utomhusbio som Ulf 
Lind hade arrangerat.

Söndagen firades med gudstjänst som alla hjälptes åt med. 
En sånggrupp ledde sången, några skötte ljud och sändning så 
att även de därhemma kunde vara med och några läste bibeltex-
ter och förberedde böner. I gudstjänsten firade vi också Equ-
meniakyrkans 10 årsdag genom att tända ”Equmeniakyrkljuset” 
och be en bön som många Equmeniakyrkor bad den dagen. 
Gruppen som förberedde helgen kom aldrig på något tema till 
helgen. Man menade att ”Tillsammanshelg” räckte väldigt långt. 
När vi vände hemåt kunde vi konstatera att det var sant. Det var 
roligt att få vara tillsammans igen.

Per-Ulrik Johansson
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Imago Dei
Den fjärde advent 2019 bjöd 
vi in till den första Imago 
Dei-gudstjänsten i Tingval-
lakyrkan. Därefter har det 
blivit en rad gudstjänstillfäl-
len då vi utforskat Gudsbild 
och människobild, dans och 
andra kreativa uttryck. Vi 
har sett Jairos uppväckta 
dotter dansa buren av Jesus, 
de sörjande kvinnorna vid 
graven och den uppståndne Jesus i street-dancetappning, vi har 
följt med den medeltida mystikern Mechtild av Magdeburg och 
hennes språk för Gud. Den 19 december är det så dags för den 
sista gudstjänsten där vi med avstamp i Första Moseboks skapel-
seberättelse får möta Gud ”Creator most beautiful” som dansar i 
skapelsen. Vi möter mannen och kvinnan och längtan efter hela 
relationer, och vi får glädjas åt Gudsrikesvisionen – när kärleken 
tar över.

Välkomna till en gudstjänst med fart och fläkt, med alla åldrar!

Anneli Sandberg och Karin Svedberg

Del i en social brytpunkt
Klimatnödläge – vad är det? Vår församling tillsammans med 
ett 40-tal andra skrev under en motion som behandlades på 
Equmeniakyrkans kyrkokonferens i september. Vi föreslog att 
utlysa klimatnödläge i Equmeniakyrkan. Förslaget antogs, det 
beslutades att skjuta till 500 000 kr för att kunna sätta igång ar-
betet under verksamhetsåret och biträdande kyrkoledare Karin 
Wiborn utsågs till att leda arbetet.

Nu undrar många vad detta egentligen innebär. Att det inte 
får bli tomma ord var tydligt redan under kyrkokonferensen. Be-
slutet förpliktigar.

I skrivande stund, drygt en månad efter konferensen, vet vi 
att ett uttalande från kyrkoledarna och en handlingsplan är un-
der arbete. Det behövs utbildning, bön och handling.

Vi i Tingvallakyrkan är redan på väg. Vi ingår i ett växande 
ekumeniskt nätverk av församlingar, Grön kyrka, där vi delar 
erfarenheter, idéer och inspiration med varandra. Den första na-
tionella Grön-kyrka-sammankomsten ägde rum i oktober. Där 
fick vi bland annat veta mer om eko-rättvisa, en av stötestenarna 
i klimatförhandlingarna och en av den världsvida kyrkans vikti-
gaste frågor. Ska de länder och människor som drabbas hårdast 
av klimatförändringarna men som inte orsakar dem betala lika 
mycket som de stora utsläpparna? På vems mark ska alla träd 
som ska kompensera utsläppen av CO2 planteras? ”Fair share” 
är ett nyckelbegrepp.

Ett annat begrepp som ofta används i klimatförändrings-sam-
manhang är ”tipping point” eller tröskeleffekt. Det beskriver hur 
en förändring når en brytpunkt, varefter den oftast är oåterkalle-

lig. Det är som att spilla ut ett glas med vatten. Har glaset väl vält, 
kan inte vattnet hällas tillbaka. Smältande is och permafrost är 
vanliga exempel. Men betydligt mer uppmuntrande är begrep-
pet ”social tipping point”. Om tillräckligt många engagerar sig 
kan en förändring ske. Equmeniakyrkans beslut om klimatnöd-
läge skickar signaler både till oss själva och till omgivningen, inte 
minst till politiker och andra makthavare. På så sätt kan vi bidra 
till att åstadkomma en social brytpunkt. En social rörelse som 
leder till god förändring på alla nivåer.

Hur gör vi? En väg framåt som nämndes i samtalen på Grön 
kyrkas konferens var att leda genom exempel. Solpaneler på 
kyrktak syns bra. En församling i Örebro använder sin anslags-
tavla mot gatan till olika klimat- och miljöbudskap. En annan 
församling placerade en pallkrage utanför sin kyrka, försedd 
med skylten ”Här växer en Grön kyrka”. Plus växande plantor, 
förstås.

Tingvallakyrkan har hållbarhetsfrukostar, solpaneler och 
fairtradekaffe. Vi har lärt oss att sortera sopor. Idag såg jag att 
det var miljövänliga värmeljus i cafét. Vilka är våra nästa steg? 
Det får vi tillsammans fundera över. Några frågor vi kan ställa 
oss kan vara: Hur kan vi minska svinnet av kaffe? Kan vi utveck-
la vårt samarbete med Diakonia? Vad gör vi av kommande va-
lår? Hur tar vi tillvara all kunskap och engagemang som redan 
finns i våra sammanhang, och inte minst, hur vårdar vi engage-
manget så att vi inte tröttar ut oss? ”Climate is not a thing – it is 
everything.” Klimatet är ingen stuprörsfråga. Det spänner över 
allt. Det handlar om heliga vanor.

Utanför innegårdsentrén till vår kyrka finns en rhododen-
dronbuske. En vana jag har är att efter varje nattvard hälla ut 
det överblivna vinet i jorden som busken står i. En liten, enkel 
handling som inte minskar utsläppen, men som påminner mig 
om varifrån vinet kommer, att vi alla ingår i ett större samman-
hang, givet av Gud. En tacksägelsegest i eukaristins förlängning.

Anneli Sandberg

PS: Välkommen med i Grön kyrka i Karlstadstrakten. Vi är ett ekumeniskt 
nätverk där vi delar erfarenheter och tips på hur vi kan leva mer hållbart, 
både som församlingar och som individer. Vi har en facebook-grupp där du 
kan gå med, och vi försöker träffas ungefär en gång per termin, t ex för att 
vandra eller lyssna på någon föreläsning.

Välkommen till Hållbarhetsfrukost 29 
januari 2022
Om inget annat inträffar kommer vi till nästa Hållbarhetsfru-
kost att flytta tillbaka till Tingvallakyrkan så att vi alla kan dela 
frukostgemenskapen med varandra. Frukosten är inplanerad till 
29 januari 2022 kl. 09:00–11:00. Servering kommer att ske vid 
borden. Vi hälsar Gustav Stenseke Arup, Lars Furuholm och 
Marie Stenseke välkomna som talare. De kommer att dela med 
sig av sin kunskap och berättelser kring landskapet för biologisk 
mångfald under temat Hållbarhetsutmaningar i skapande av 
Naturnyttor.

Bo Enquist

NOTISER
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Den traditionella Värmlandstrampen var i 
höst ersatt av ”Svealandskampen”, som varje 
scoutkår ordnade hemma hos sig. En ganska 
regnig lördag riggade vi kontroller, projektor, 
dator, ljud och bild vid Gammelgården i Ma-
riebergsskogen. Det hela leddes via facebook 
av Equmenia Svealands personal.
Åtta ledare och fyra tappra scouter ordnade och utförde upp-
gifter om scoutlagen, sjukvård, eldning, rep-hinderbana och 
bro-konstruktion. Sedan hade vi en stund över som ägnades åt 
att titta på djur och fårklippning i Lillskogen.

Så här berättar de fyra scouterna om dagen:

Vilken av uppgifterna tyckte du bäst om, och varför?
– Alla var roliga fast på olika sätt. Sjukvården skulle jag nog 

välja. Det är viktigt. Om nån skadar sig så är det viktigt att 
sköta om den.

– Den där när vi skulle elda upp repet. Det är spännande 
när man ska bränna ner ett rep. Man känner som att man är 
Gud när man eldar.

– Sjukvården. Man kan lära sig ta hand om folk. Hur man 
kan göra en egen bår om det behövs, när någon har skadat sig 
på hajk.

-Eldningen. Tycker det är kul att elda, att man får hålla på 
från början. Det blir värme och man kan göra mat på elden.

Är det någon av uppgifterna som du skulle vilja bli bättre på? 
Hur?

– Scoutlagen, för den har jag inte koll på. Alltså typ träna på 
den varje vecka innan vi slutar.

– Nej, men jag tycker att bron var bra. För att det känns 
spännande att man gör en bro, att vattenkoppen inte ramlade 

ner. (red anm de skulle konstruera en bro av papper som höll 
för en vattenfylld kåsa)

– Scoutlagen. Att komma ihåg och faktiskt läsa den lite of-
tare. Senast jag hörde den var senaste scoutgudstjänsten.

– Tror inte det. Kanske ordningen på scoutlagen. Kanske 
repetera, varje gång vi har scout

Vad tyckte du om att se fårklippningen?
– Jaaooo… jag har inte sett det förut men visste lite hur det 

gick till. Men det var väl lite intressant ändå. Att se hur det går 
till och att just det där med att ullen har olika egenskaper vid 
vår- och höstklippning.

– Det var tråkigt. Vem vill se det? Man vet redan hur det ser 
ut. Man vill inte stå fem minuter för att se ett får klippas.

– Ja… det var inte så roligt. Jo, men dom pratade bara och 
det var iskallt och mycket folk.

– Ganska intressant. Hur dom gör o så. När o hur ofta.

Hur torr eller blöt var du när du kom hem?
– Ganska blöt. Världens blötaste väska på ryggen!
– Jätteblöt. Det regnade sååå mycket. Jackan var blöt inuti.
– Jag var genomblöt eftersom jag åkte moppe.
– Jag var jätteblöt.

Har du nåt gott råd till folk som ska vara ute en dag när det 
regnar?

– Sätt på dig mer kläder.
– Regnkläder, paraply och något varmt att äta och ha på sig.
– Ta på dig fler jackor!
– Klä sig med bra många lager. Bättre att ta av sig än frysa. 

Ha igång en eld att värma sig vid. Ha kul!

Gunnel Berdén

Svealandskampen Svealandskampen 
scouternas corona-anspassade hösttävlingscouternas corona-anspassade hösttävling

Foto: Shammi

Foton: Shammi

INFORMATION
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Varje vecka i

Familjescout
Familjescout är igång igen! Vi träffas en lördagsförmiddag i 
månaden, och har mötts två gånger hittills i höst. September-
träffen hölls i I2-skogen. Vi gick till en grillplats, och samlade 
hösttecken längs vägen. Väl framme hade vi en andakt, och 
sedan pysslade vi ihop nyingbönen med hjälp av barr, kottar, 
löv, pinnar och annat som vi hittade på marken. Korvgrillning 
stod förstås på programmet, och till efterrätt testade vi att 
baka kanelbullar över öppen eld! De som ville hann dessutom 
med att busa i blåbärsriset och hoppa från berghällen. Okto-
bermötet hölls i Kronoparksskogen. På vägen till eldplatsen 
fanns några kontroller med uppgifter som handlade om vad vi 
ser i naturen. Medan korven fräste på grillen, och chokladen 
och kaffet kokade så gjorde vi fina kottedjur. Sedan smakade 
det gott med skrabbelurer.
Vi ser fram emot ytterligare två träffar i höst, då vi lär oss om 
naturen, läser ur Barnens bästa bibel, pysslar, busar och fixar 
något att äta ihop. Vi brukar vara 20–25 personer i alla åldrar 
varje gång. Det finns plats för fler, så häng gärna på!

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

Marie Stenseke

Årsmöte
Anteckna datumet: Equmenia Karlstads årsmöte är den 12 fe-
bruari. Mer info kommer senare.

Johannes Arkbro

Öppna förskolan
Babyrytmikens barn uppträder med stans sötaste luciatåg ons-
dag 8 december 11:15 i kyrksalen. Därefter lussekaffe i cafeét 
och lunchservering som vanligt. Öppna förskolan avslutar sin 
termin med julfest fredag 10 december och öppnar igen den 
11 januari.

Elvy Axelsson
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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. 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

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

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

Babyrytmik Onsdagar kl. 11:15–12:00.

Puls Innebandy i Tingvallagymnasiets idrottssal söndagar 
kl. 18:00–20:00.

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.

Foto: Per-Ulrik Johansson

Var med och så ett frö – Med alla åldrar
Förra årets scoutgudstjänst firades utan scouter på plats, men 
den 14/11 får äntligen kyrkan fyllas av scouter och deras sys-
kon och föräldrar. Det blir roligt med scoutinvigning igen!

Den 19/12 firar vi den sista Imago Dei-gudstjänsten, den 
kan du läsa om på annan plats i tidningen. Julaftons gudstjänst 
blir en samling vid krubban, som passar för alla åldrar. År 
2022 bjuder vi in till en baby-rytmik-gudstjänst på kyndels-
mässodagen, 6/2. Så gott som alla andra gudstjänster erbjuds 
Barnens stund med ett nytt, fint ledargäng.

Välkommen att fira gudstjänst med alla åldrar!

Anneli Sandberg 

Barnabönen i klimattappning
… lyder så här:
Gud som haver barnen kär,
hjälp oss på planeten här.
I en värld med hunger, bränder,
vill vi hela jordens sår.
Tack för att du med oss går.
Amen

Den finns även publicerad som video. Namn på upphovsman 
är Andreas Edström.

mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Familjescout
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Familjescout
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November
Onsdag 17 november
09:00 Morgonandakt. ⎚
Lördag 20 november
10:00 Familjescout, se notis s 7.

Söndag 21 november
11:00 GUDSTJÄNST, ”En ny himmel 
och en ny jord”, Per-Ulrik Johansson. 
Musik, Anna Fahlander och Inger Berg-
ström. Barnens stund. Kyrkfika. ⎚
12:45 FÖRSAMLINGSMÖTE

Onsdag 24 november
09:00 Morgonandakt. ⎚
Lördag 27 november
10:00 Julmarknad, se notis s 7.

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

December
Onsdag 1 december
09:00 Morgonandakt. ⎚
Söndag 5 december
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST 

”Guds rike är nära”, Per-Ulrik Johansson, 
Musik, Linda Arne och Nils Erik Hag-
ström. Barnens stund. Kyrkfika. ⎚
Onsdag 8 december
09:00 Morgonandakt. ⎚

11:15 Babyrytmikens luciatåg i Ting-
vallakyrkan, se notis s 9.

Söndag 12 december
11:00 GUDSTJÄNST ”Vägröjaren”, 
Anneli Sandberg, Musik, Da Capo 
med Lisa Svanström. Barnens stund. 
Kyrkfika. ⎚
17:00 Julkonsert P.C., se notis s 10.

Onsdag 15 december
09:00 Morgonandakt. ⎚
Lördag 18 december
10:00 Familjescout, se notis s 7.

Söndag 19 december
11:00 GUDSTJÄNST med alla åldrar, 
Anneli Sandberg, Imago Dei – Du är 
Guds avbild, dans av Karin Svedberg, 
m.fl. Musik, Göran Almqvist. Kyrkfika. 
⎚
Onsdag 22 december
09:00 Morgonandakt. ⎚
18:30 Julsång i centrum, se notis s 3.

Fredag 24 december
11:00 SAMLING VID KRUBBAN, 
Per-Ulrik Johansson. Musik, Gustav 
och Malin StensekeArup ⎚
Söndag 26 december
11:00 MISSIONSGUDSTJÄNST 
tillsammans med Equmeniakyrkorna 
runt Karlstad. Hemvändarmusikkår. 
Kyrkfika. ⎚
Onsdag 29 december
09:00 Morgonandakt. ⎚

Fredag 31 december
17:00 Ekumenisk nyårsbön i Dom-
kyrkan, Sam Wohlin, Sara Flodkvist, 
Anne-Mette Skovsted, Anneli Sandberg.

Januari
Söndag 2 januari
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST 

”Guds hus”, Anneli Sandberg, Musik 
Emilia Eriksby Svensson och Göran 
Almqvist. Kyrkfika. ⎚
Onsdag 5 januari
09:00 Morgonandakt. ⎚
Torsdag 6 januari
15:00 Trettondagsfest i Tingvallakyr-
kan. Se notis s 3.

Söndag 9 januari
11:00 GUDSTJÄNST ”Jesu dop”, 
Per-Ulrik Johansson. Musik, Bengt 
Lundgren och Karin Wahlén. Kyrkfika. 
⎚
12:45 FÖRSAMLINGSMÖTE

Onsdag 12 januari
09:00 Morgonandakt. ⎚
Torsdag 13 januari
18:30 Bibelsamtal om Johannesevang-
eliet.

Söndag 16 januari
11:00 GUDSTJÄNST ”Livets källa”, 
Anneli Sandberg. Musik, Systrarna 
Klockare och Linda Arne. Kyrkfika. 
⎚
Onsdag 19 januari
09:00 Morgonandakt. ⎚

Fredag 21 januari
10:30 Bibelsamtal Johannesevangeliet.

Söndag 23 januari
11:00 GUDSTJÄNST ”Jesus skapar 
tro”, Per-Ulrik Johansson. Musik, Pär 
Johansson, Nils Erik Hagström, Ove 
Nystrand, Micaela Hoppe och Tomas 
Svensson Tråblåskvintett. Kyrkfika. ⎚
18:30 Ekumenisk gudstjänst i Dom-
kyrkan, Equmenias generalsekreterare 
Carn Dernulf predikar.

Onsdag 26 januari
09:00 Morgonandakt. ⎚
Lördag 29 januari
09:00 Hållbarhetsfrukost. Se notis s 5.

Söndag 30 januari
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST 

”Jesus skapar hopp”, Per-Ulrik Johansson. 
Musik, Ing-Marie Arkbro och 
Inger Bergström. Kyrkfika. ⎚ Vid 
kyrkkaffet samtal om medlemskap i 
församlingen.

Februari
Onsdag 2 februari
09:00 Morgonandakt. ⎚
Lördag 5 februari
10:00 Familjescout, se notis s 7.

Söndag 6 februari
11:00 GUDSTJÄNST med alla åldrar. 

”Välkommen till världen”, Anneli Sand-
berg. Musik, Babyrytmik med Elvy 
Axelsson, Nils Erik Hagström och Anki 
Löwenhamn. Ljuständning för barn 
födda 2019 och 2020. Kyrkfika. ⎚

CAFÉ T
Öppet tis–fre  11:30–13:30
Alltid rättvisemärkt kaffe och te  
och hembakt gofika.

Fika

 Kaffe eller te 20 kr

 Saft     5 kr

Lunch

Tis:  Pastasallad med bröd* 75 kr

Ons: Matpaj med sallad* 75 kr

Tors: Soppa med smörgås 40 kr

 Våffla med sylt & grädde 40 kr

 Paketpris: Soppa, smörgås, 
 våffla med sylt & grädde och  
 kaffe 75 kr

Fre:  Tacobuffé* 75 kr

* inkl. kaffe och liten kaka

MÅNDAG
Stick och trivs 15:00
Vi stickar, fikar, pratar och utbyter erfaren-
heter. OBS! Startar 17/1 2022.

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.

Salladslunch 11:30–13:30

Tisdagsträffen  (jämn vecka) 14:00
Olika intressanta ämnen varje gång.
OBS! Startar 8/2 2022.

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

ONSDAG

⎚ Morgonandakt 09:00

TIV Träna Svenska 10:00

Pajlunch 11:30–13:30

Öppen förskola 12:00–16:00

Vinterprogram i Tingvallakyrkan
⎚
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https://tingvallakyrkan.se
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Omsorgsgruppernas veckor
GR V DATUM

9 46 15–21/11

10+11 47 22–28/11

12 48 29/11–5/12

13 49 6–12/12

14 50 13–19/12

GR V DATUM

1+2 51 20–26/12

3 52 27/12–2/1

4+5 1 3–9/1

6 2 10–16/1

7 3 17–23/1

GR V DATUM

8 4 24–30/1

9 5 31/1–6/2

10 6 7–13/2

11 7 14–20/2

12 8 21–27/2

GR V DATUM

13 9 28/2–6/3

14 10 7–13/3

1 11 14–20/3

2 12 21–27/3

3 13 28/3–3/4

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

Vinterprogram i Tingvallakyrkan
TORSDAG

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

TIV Handarbete/träna svenska 10:00
Vi handarbetar och ”pratar svenska”.

Sopplunch 11:30–13:30

FREDAG

Öppen förskola  09:30–14:00

Tacos-lunch 11:30–13:30

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.

Samtal om tro…
Vi började så smått att samtala om tron i Anna Greta Wides diktning. 

”Du skall färdas i blåsig frihet” kanske var hennes sätt att uttrycka det. 
Vi vill gärna fortsätta samtalet om tro vid olika tillfällen under 

våren. Hur bygger man tro? Hur ser barnatron ut och vad kan jag ta 
med mig därifrån? En vuxen tro, eller som Ylva Eggerhorn uttryckte 
det ”Språk för en vuxen tro”, hur kan det se ut? Och vad är en mogen 
tro? Kan tron bli den ro jag söker? Vi återkommer med fler tillfällen 
och kanske gäster som ger oss något att samtala vidare om.

Per-Ulrik Johansson

Medlem i församlingen?
Kanske funderar du på att bli medlem i församlingen eller bara 
är nyfiken på vad det innebär?

Vid några tillfällen efter gudstjänsten, vid kyrkkaffet, vill vi 
inbjuda till samtal om detta. Du får komma med dina frågor och 
funderingar och vi försöker hjälpas åt att svara.

Söndag 30/1 är första tillfället. Vid kyrkkaffet så annonserar 
vi var vi sitter ner. Välkommen!

Per-Ulrik Johansson

Samtal i fastetid
Vi gör ett nytt försök att inbjuda till samtalsgrupper under faste-
tiden. Vi gjorde ett försök för två år sedan som började med tre 
grupper, men rann ut i sanden när pandemin kom.

Denna gång tänkte vi använda ett samtalsmaterial som Equ-
meniakyrkan ger ut och som handlar om framtiden ”Färdplan”. 
Där finns rubriker som ”Leva tillsammans, Enhet och identitet, 
I sin tid, För väldens skull, Dela tron vidare, Heliga vanor, Led-
arskap och Herdeskap”. Varje avsnitt inleds med en bibeltext och 
så finns det samtalsfrågor som; ”Hur kommer man till tro i din 
församling?” ”Hur firar vi gudstjänst som svarar mot människ-
ors frågor?” ”Vad betyder ett större vi – nära och ur ett globalt 
perspektiv?”. Det handlar både om den personliga tron och vad 
vi som församling vill. Fastetiden infaller 27/2–10/4. Vi åter-
kommer med inbjudan till grupper.

Per-Ulrik Johansson
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Församlingsboken

Till vila
Lennart Eriksson, född 1934, död den 13 augusti 2021. Begrav-
ningsgudstjänsten ägde rum den 3 september 2021 i Tingvalla-
kyrkan. Officiant var Per-Ulrik Johansson.

Anna-Lisa Persson, född 1925, död den15 september 2021. 
Begravningsgudstjänsten ägde rum den 15 oktober 2021. Offi-
ciant var Anneli Sandberg.

Utflyttad
Mattias Jansson Fröding till Sunne Missionsförsamling.

Utträde
Louise Albrecht ( fd Hedberg).

Linda Arne

INFORMATION

Inspirationsdag för blåsare

En hel lördag i oktober övade 40 blåsare från Tingvallaskyrkans 
musikkår och Karlstads musikkår och några till under ledning 
av Leif Karlsson, rikskänd slagverkare och dirigent. Syftet var 
att inspirera musikanter att börja spela tillsammans igen och 
få igång verksamheterna. Dagen avslutades med en liten upp-
spelning av den (in)övade repertoaren. Den mest entusiastiske 
åhöraren var en 4–5-årig pojke, som med emfas slog fast att han 
skulle bli flöjtist. Det tackar vi för och känner dessutom stor 
tacksamhet för att kyrkan kan användas för sådana här aktivi-
teter och att så många praktiskt vill hjälpa till att genomföra 
arrangemang.

Elisabeth Wennö

Julkonsert
I Julkonserten P.C. (post corona) den 12 dec. kl. 17:00 kommer 
Musikkåren, Mixturen, och solisterna Gustav Stenseke Arup 
och Marianne Gustavsson, samt dirigenterna Tomas Svensson 
och Hasse Axelsson att helhjärtat hedra och jubla över en ny 
och strålande glädjefull jul. Anneli Sandberg kommer att göra 
detsamma, eller möjligen också ge tanken på julen en ännu dju-
pare innebörd. Välkomna att hälsa julen med oss och stödja vår 
musikverksamhet (vuxna 100 kr).

Elisabeth Wennö

Motioner till Tingvallakyrkans årsmöte, 12 mars 2022
Har du/ni en fråga eller idé som borde tas upp på Tingvallakyr-
kans årsmöte?

I Tingvallakyrkans församlings stadgar är det beskrivet 
”Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ”. 
Det ger medlemmar möjlighet att påverka i stort och smått och 

ett sätt är genom motioner till årsmötet. Det kan till exempel 
handla om någon utveckling eller förändring av verksamhet el-
ler vår fastighet, eller något helt annat.

För att styrelsen ska kunna lämna sitt yttrande av motionen till 
årsmötet behöver den vara styrelsen tillhanda senast 2 februari 
2022.

Skriv:
1. Rubrik på motionen

Vad handlar motionen om?
2. Brödtext

Text som innehåller beskrivning av förslaget.
3. Avsändare

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

Skriv på ämnesrad eller kuvert: Motion till Tingvallakyrkans 
Årsmöte 2022

Skicka in din motion via mail till tk_styrelsen@kyrkanicen-
trum.se

eller post till:
Tingvallakyrkan
Östra Torggatan 18
652 24 Karlstad

Välkommen att skicka in motioner!

Styrelsen, Tingvallakyrkans församling

Påtår ingår
Här en påminnelse om möjligheten, som vi diskuterat i försam-
lingen, att betala för kyrkkaffet i förväg månadsvis, terminsvis 
eller varför inte för ett helt år. En del kyrkobesökare gör redan 
på detta sätt.

Fördelarna är ju att du inte riskerar att missa avgiften, och 
församlingen och Diakonia får ett extra bidrag även om du nå-
gon söndag uteblir från kyrkkaffet. Vi har ju inget bestämt pris 
för kyrkkaffet, men cirka 100 kr per månad kan vara ett rikt-
märke. Pengarna kan swishas eller sättas in på församlingens 
plus- eller bankgiro, swish 123–1158021, plusgiro 372430–9, 
bankgiro 985–1833.

Tack på förhand, och givetvis ingår både påtår och tretår.

Kassören

mailto:tk_styrelsen%40kyrkanicentrum.se?subject=Motion%20till%20Tingvallakyrkans%20%C3%85rsm%C3%B6te%202022
mailto:tk_styrelsen%40kyrkanicentrum.se?subject=Motion%20till%20Tingvallakyrkans%20%C3%85rsm%C3%B6te%202022
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Pastor/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

Husmor t.f.
Gun Waernhoff
054-15 38 80
info@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 september har församlingen mottagit 863  tkr i 
olika gåvor, och jag kan nu glatt konstatera, precis som jag för-
modade i förra numret, att gåvorna överstiger vår budget med 
nästan 10 tkr. Stort tack till alla givare!

Vi träffas ju nu åter till gudstjänster och andra samlingar, 
och uthyrningen av våra lokaler har också tagit fart. Vårt café 
har öppnat igen, och detta bidrar givetvis också positivt till för-
samlingens ekonomi.

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

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%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 13 jan
Nästa nummer av Mötesplatsen 
kommer ut i slutet av januari.

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

Vägen hem
det mörknar snart
ljuset jagas bort
vi närmar oss varandra
värmen finns i omfamningen

vägen hem bland snåren
kan vara svår och ibland obegriplig
men trots mörker och oro
finns där en bit av sanningen
den ger livet en riktning

nattens böner
där bakom ridån
en bön om öppnade dörrar
en bön om mer tid
en bön om en fortsättning

Henrik Sjöberg

Foto av Radu Andrei Razvan från Pexels

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

