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Föreståndartankar

I ruinerna av ett keltiskt kloster från 600-talet 
satt en präst. På sin tid hade klostret varit cen-
trum för den keltiska kyrkans utsändande av 
missionärer i nordöstra England och sydvästra 
Skottland. 1300 år senare satt prästen på de 
nedfallna stenarna och skrev ett vykort:
”I have seen a vision of the church of the future 
– a church without roof and a church without 
walls, a church that is open to the God of hea-
ven and open to the world.”
I ruinen hade prästen sett en vision av framti-
dens kyrka – en kyrka utan tak och utan väggar, 
en kyrka som är öppen för himlens Gud och 
öppen för världen.

”Kyrka utan väggar” fick senare bli rubriken för 
förnyelsearbetet i Church of Scotland, ett arbete 
som i sin tur var en viktig inspirationskälla 
i formandet av Equmeniakyrkan. Och visst 
tänder bilden av kyrkan utan väggar en gnista, 
av hopp, av längtan. 
 
Mina föräldrar var inte med i någon församling 
(Svenska kyrkan räknades inte) och de såg med 
relativt välgrundad skepsis på allt vad frikyrkor 
hette. Jag, som ändå blev med i barn- och ung-
domsverksamheten i Missionskyrkan, kände 
att det fanns en mur mellan mig och de barn 
vars föräldrar var församlingsmedlemmar. De 
var ”inne”, jag var utanför och konstig. När jag 
i sextonårsåldern blev medlem i församlingen 
fanns ändå muren kvar.  Min upplevelse var 
att jag nu var innanför, men fortfarande udda. 
Frågorna om jag verkligen hörde till fanns kvar. 
Senare upptäckte jag att det fanns fler som jag. 
Begreppet ”kyrka för perifera” myntades, och 
satte ord på vad jag kände. 

I min egenskap av pastor och föreståndare kan 
man inte kalla mig perifer. Samtidigt finns 
utanförperspektivet alltid där någonstans i mig 
- väl medveten om att för en som verkligen är 
utanförstående så omger jag mig förmodligen 
med alla möjliga utestängande kulturella koder. 
Och även om alla vi som arbetar i församling 
och med gudstjänst anstränger oss för att an-
vända ett så inkluderande språk som möjligt, 
så fallerar vi. Dessutom blir vi tolkade, avlästa 
utifrån en förförståelse som ibland är färgad 
av fördomar. 

Mitt i detta fyller visionen om en kyrka utan 
väggar mig med hopp. Dels för att vi är många 
som delar den. Dels för att den redan är verklig-
het. När scouterna möts i Mariebergsskogen på 
tisdagar är det bokstavligen kyrka utan väggar. 
Lägerelden samlar och drar till samling och 
andakt. I equmenia, barn- och ungdomsarbetet 
-  i  scout, Öppen Förskola, eller tonår finns 
sådana ”lägereldar” i ledare som ser och hör 
varje deltagare, som gör allt för att inkludera. 
Och jag tror att vi vill vara en församling som 
ständigt gör upp med frågor om innanförskap 
och utanförskap, om gemenskap. Där strävan 
hela tiden är ett större ”vi”, utan pekpinnar om 
att ”du måste bli som vi.” Så lever visionen om 
att en hemkänsla kan bli till, oavsett om man 
känner att man befinner sig nära församlingens 
mitt, eller i periferin.  En församling där Gud 
möter oss på nytt och på nytt igen, där evang-
elium blir liv.

Anneli Sandberg

Kyrka utan väggar
Gud, om vi är muren,
 är du sprickorna.
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MötesplatsenI detta nummer av 

I församlingens ganska nyligen antagna vär-
degrund finns fyra underrubriker: Rum för 
försoning, Frihet i tron, I världen, Genom 
hela livet. Det här numret har ”I världen” som 
utgångspunkt. Under denna rubrik kan man 
läsa: ”Vi vill gestalta den världsvid kyrkans 
uppdrag i vardagen och sprida evangelium i 
ord och handling. Tillsammans med andra vill 
vi verka för fred och rättvisa och hela skapelsens 
välfärd.”

Frågan är vad vi menar med detta och hur vi 
vill att det ska komma till uttryck? Bo-Jacob 

Enqvist och Karl-Peter Johansson ger i två 
artiklar sin syn på detta. Karlstads missions-
församling/ Tingvallakyrkan har under lång 
tid haft ett stort arbete bland nya svenskar. 
Britt-Inger Lindkvist ställer frågan om vi är 
redo nu när flyktingströmmen återigen ökar. 
Församlingen har precis blivit en diplomerad 
fairtrade-församling. Sara Enqvist efterlyser i 
en artikel personer som vill arbeta med detta. 
Vi får också möta sjukhuspastor Håkan Fhager 
i en intervju.

Redaktionsgruppen

Årets konfirmandgrupp vid bibelutdelning. 
Foto: Sven Wedemalm

Gospel Groove Company sjunger med Samuel 
Ljungbladh på körhelg i Vänersborg

Tema: I världen
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Skönt att vår värdegrund är på plats. Nu åter-
står handling! Hur sprider Tingvallakyrkan 
evangelium i tro och handling i vardagen? 
Vart är vi på väg med vår församling och hur 
blir vi fler i vår gemenskap?

Kyrkan sjuder ju av liv och engagemang och flera 
kommer till bara vi gör saker rätt. Vi lever i ett an-
nat samhälle än det såg ut förr. Vi och församling-
arna omkring oss tappar medlemmar, medelåldern 
höjs, få yngre vill engagera sig. Situationen är akut. 
Vi är en församling på 1,5 år med ett stort 150-årigt 
arv från Baptist- och Missionsförsamlingen. Vi har 
en 100årig byggnad som trots sina mäktiga valv lätt 
kan upplevas som stel och ogästvänlig.

Inom politiken tillsätter man ibland en kommis-
sion för att mejsla ut svåra avgörande frågor.

Tillsätt en Forma-Vår-Gemenskap-Utifrån-
Vem-Jesus-Är”-kommission. Jag önskar att vi alla 
blir involverade i det arbetet.  Arbetet börjar hos 
mig själv men tillsammans blir vi starka.

Åk hem till era församlingar och fundera på hur 
ni skulle kunna växa som en ny kyrka med dessa 
tre ledord: Villkorslös Gästfrihet, Diakoni och Ka-
rismatik (i betydelsen att vara del i Guds plan och 
överlåta sig till den Helige Ande i varje situation). 
Det sa Ulf Gustafsson i en inspirerande predikan 
på kyrkokonferensen i Karlstad 2013.

Börja där Jesus är, fortsatte Ulf. Jesus vet att även 
de som följer honom har en naturlig benägenhet att 
organisera gemenskap och sina liv som om Gud inte 

hade någon betydelse. 
Ibland är jag rädd för 
att våra församlingar har blivit så självupptagna och 
inkrökta i oss själva att våra verksamheter fortgår 
precis som vanligt även om Gud skulle ta sin ande 
ifrån det, sa Ulf. Att gå samman som församlingar 
är inget självändamål. En ny kyrka blir först ny 
när vi börjar fråga vem Jesus är och vem Gud är 
och hur vi skall formas som gemenskap utifrån 
vem han är.

Till sist har jag ytterligare en idé. Chartra en 
buss och bjud in de som vill åka på studiebesök 
till församlingar som kommit långt i ett liknande 
arbete. Vi behöver öppna våra ögon. Varför inte 
låta Ulf Gustafsson vara reseledare. Börja med S:ta 
Clara kyrka i Stockholm.

Var kommer avsnittet i världen in: att verka för 
fred och rättvisa och hela skapelsens välfärd? Jo, 
det kommer som en naturlig följd. Vi kan inte 
följa i Jesu efterföljelse om vi samtidigt bjuder på 
kaffe och te som gör att människor svälter och 
förtrycks. Kanske känns ebolaepidemier, krig och 
förtryck långt borta. Men vi delar samma planet, 
vi hör ihop och därför måste vi agera och ta ställ-
ning tillsammans mot allt detta. Detsamma gäller 
miljön. Om de avtryck vi gör i kyrkan när vi driver 
fastigheter, städar, bakar och transporterar oss till 
kyrkan leder till att jorden förstörs är det inte att 
forma vår gemenskap utifrån vem Jesus är.

Bo-Jacob Enqvist

Forma vår gemenskap  
utifrån vem Jesus är
Bo-Jacob Enqvist om "Vad tänker du om Tingvallakyr-
kans arbete nu och i framtiden utifrån värdegrundstex-
ten avsnitt om vara i världen? Hur gör vi det och hur 
skulle vi kunna göra det mer?"
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Efter mitt lilla föredrag i Tingvallakyrkan om 
min hemstad, kom det en del förfrågningar 
om en eventuell gemensam resa dit. Sonja 
Modén kontaktade Gruppresor i Grums & 
Karlstad och de är villiga att göra ett pro-
gram och kostnadsförslag efter våra önsk-
ningar.

Resans längd omfattar 7 dagar med start 4 maj 
2015 med två övernattningar i Berlin, 3 i Dresden 
och på hemvägen 1 i Rostock. Buss  under hela 
resan. 

En preliminär intresseanmälan har söndagen 
den 28/9 lagts ut, där man kunde teckna sig och 
listan kommer att finnas tillgänglig vid flera till-
fällen framöver. Vi har redan över 20 intresserade! 
Förfrågningar kan ställas till ansvariga: Sonja 
Modén (054-212562), Berit Hellholm eller David 
Hellholm (054-523707). Reseledare blir David 
Hellholm.

En kort bakgrund om städerna:
Berlin:

Sedan 1991 huvudstad i det återförenade Tysk-
land och även den folkrikaste staden i landet med 
över 3.5 milj. invånare. Floden Spree flyter genom 
Berlin. Berlin är en av Europas mest kända och 
besökta städer och utgör ett viktigt ekonomiskt 
och kulturellt centrum i Europa.

Utflyktsmål kan vara: Brandenburger Tor, Berli-
ner Dom, Rotes Rathaus, Unter den Linden, Fran-
zösischer Dom, Fernsehturm, Reichstag, Check-
point Charlie, Jüdisches Museum, Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche, Tiergarten, Alexanderplatz. Per-
gamonmuseet är tyrärr stängt 5 år framöver p.g.a. 
restaurering.Det finns möjlighet till sightseeing (vår 
buss, cykel, segway eller till fots). Båttur på Spree. 

Dresden: 
Efter andra världskriget blev Dresden ett stort 

industricentrum i kommunistiska Östtyskland, 
med stark forskning runt infrastruktur. 1946 
presenterades den första återuppbyggnadsplanen. 
Efter omfattande restaureringsarbeten kunde 
Frauenkirche återinvigas den 30 oktober 2005. 
Den 3 oktober 1990 blev Dresden huvudstad i 
förbundslandet Sachsen.

Utflyktsmål kan vara: Historiska Gamla stan 
med Frauenkirche (Mariakyrkan), Semperoperan, 
Kungliga slottet, Konstmuséer, Korskyrkan, Brüh-
lska terassen, Grosser Garten (Den stora parken), 
Albertinum: de gamla mästarnas bildgalleri, Pano-
rama, Dresdner Neustadt men också utflykter till 
slotten Pillnitz och Moritzburg, porslinsframställ-
ningen i Meissen samt Elbsandsteingebirge med  
dess underbara natur och en fantastisk utblick över 
floden Elbe (bl.a. från Bastei), en båtfärd på Elbe 
är också möjlig.

Kullinariska höjdpunkter särskilt i slutet av 
april till slutet av maj är vit kokt sparris i olika 
variationer. Surkål med tillbehör hör till en av na-
tionalrätterna. Den som älskar goda bakelser och 
fruktkakor kan njuta av dessa i de otaliga kafféerna, 
spec. runt Mariakyrkan.

Det vore mycket roligt, om vi kunde fylla en buss 
med glada och förväntansfulla resenärer.

Alla anmälda kommer att inbjudas till en ge-
nomgång av programförslaget 
med möjlighet att ge eventuella 
önskemål tillkänna. Gruppre-
sors representant kommer att 
närvara denna kväll  under 
januari 2015.

Berit Hellholm

Dresden – en storstad värd att resa till!
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Rubrikens ord är Jesus och hämtade ur Mat-
teusevangeliets tjugofemte kapitel.
De dyker på ett självklart sätt upp på Sjukhus-
kyrkans hemsida. Tingvallakyrkans försam-
ling är tillsammans med Karlstadregionens 
frikyrkoförsamlingar delaktiga i Sjukhuskyr-
kan på Centralsjukhuset i Karlstad.
Håkan Fhager är sjukhuspastor på 50% och arbetar 
tillsammans med diakon och präst i ett gemensamt 
arbetslag på sjukhuset. Föreningen Karlstadsortens 
samarbetsorgan för sjukhuspastor - KOSOSPs 
huvuduppgift är att samla in pengar för sjukhus-
pastorstjänsten. Alla medlemsförsamlingar utser en 
representant som möts på föreningens årsmöte för 
att bland annat besluta om församlingarnas bidrag 
till sjukhuskyrkoverksamheten. Bidraget är specifi-
cerat per medlem. Peter Andersson är representant 
från Tingvallakyrkans församling.

Man samlar även in pengar i samband med kon-
serter eller andra evenemang eller då Håkan Fhager 
är ute och predikar i församlingarna. Flera andra 
församlingar runtom i länet skickar också bidrag 
till sjukhuskyrkans verksamhet vid länslasarettet i 
Karlstad.

Till för patienter, anhöriga och perso-
nal
Vi har inplanerade samtal med behövande män-
niskor på våra kontor eller ute på någon av vård-
avdelningarna, berättar Håkan. Patienter, anhöriga 
eller anställda på sjukhuset, alla de tre grupperna 
finns vi till för. Ibland blir det enstaka samtal, med 
andra personer mer återkommande.

Ibland söker patienterna själva upp oss, ibland 
förmedlas kontakt via anhöriga eller personal på 
någon vårdavdelning. Vi vill dock helst att perso-
nerna ska vara tillfrågade innan vi dyker på deras 
rum på avdelningarna.

När en person avlider på sjukhuset blir vi ofta 
tillkallade för att vara nära de anhöriga och vid 
önskemål hålla en andakt. Många anhöriga önskar 
närvaro i samband med avsked på bårhuset.

Det händer också regelbundet att inneliggande 
patienter önskar enskilda andakter, förbön eller 
ibland att få nattvarden. Vid enstaka tillfällen blir 
det dop eller vigslar.

Ibland får sjukhuskyrkans arbetslag ha stödsam-
tal för personer som vill klaga över något negativt 
som hänt inom sjukvården. Det kan bli ett första 
steg att få prata av sig.

Håkan Fhager, sjukhuspastor på Centralsjukhuset i 
Karlstad.

”Jag var sjuk och ni såg 
till mig” 
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Varje söndag innan gudstjänsten kl. 10.00-10.45 i 
studiesalen på andra våningen.
Vi läser dagens predikotext ber inför gudstjänsten 
och sjunger tillsammans. 

Välkommen!

Bön och lovsång

Vi är oberoende och för ju inte journal, berättar 
Håkan Fhager.

Allt fler anställda på sjukhuset tar också kontakt 
för egen del, vid t ex traumatiska händelser eller 
hård belastning på arbetet.

- Vi får även uppdraget att ha handledning 
med personalgrupper vid särskilda händelser eller 
situationer, säger Håkan.

Föreläser om etik och dödsfall
Men Sjukhuskyrkan har tagit det ett steg längre, 
man deltar regelbundet vid utbildningarna för 
undersköterskor och sjuksköterskor och håller 
lektioner kring etik och döden. Bl a redogörs för 
vad som händer konkret och praktiskt efter att en 
patient avlidit på en vårdavdelning.

Förutom arbetet på dagtid står sjukhuskyrkan 
för en dygnet runt-beredskap. I denna beredskaps-
grupp ingår även andra pastorer, såsom Tingvalla-
kyrkans Jenny Walan.

Vi möter människor i alla åldrar, konstaterar 
Håkan. T ex träffar vi blivande föräldrar som för-
lorat barn under graviditeten. Det blir givetvis en 
stor chock. I den akuta fasen får vi ibland hjälpa 
till med väldigt praktiska saker såsom begrav-
ningsförberedelser. Senare förmedlar vi kontakten 
och inbjuder till sorgegrupper där andra par med 
liknande erfarenhet får träffas. Många har upple-
velsen av att det är bara de som drabbats. Då kan 
det vara stärkande att prata med andra som gått 
igenom samma trauma.

På allvar hela tiden
Håkan berättar att han jobbat som sjukhuspastor 
sedan 2006. Familjen, som även består av Håkans 
fru Helena som är pastor i Fagerås och deras tre 
barn, flyttade till Värmland, och sjukhuspastors-
tjänsten var ledig.

Insatsen är på allvar hela tiden. Vi kan verkligen 
hjälpa, även om vissa personer vi möter precis 
varit med om svåra stunder som att t ex missta en 
anhörig, säger Håkan och fortsätter: Jag upplever 
att vi relativt ofta besöker inneliggande patienter 
på psykiatrin. Jag kan uppleva att det saknas till-
räckligt samtalsstöd. Att lida av en akut psykisk 
sjukdom väcker hos många existensiella och reli-
giösa funderingar.

Sjukhuskyrkans arbetslag har sina kontor i 
anslutning till Centralsjukhusets neutrala medi-
tationsrum bortanför blomsterhandeln. Håkan 
upplever att många efterfrågar ett speciellt kyrko-
rum. Kanske kan samma rum användas och utgöra 
samlingsplats för patienter, anhöriga och personal 
som bekänner sig till olika religioner. Håkan Fhager 
berättar att de ibland för vara förmedlare till företrä-
dare för andra religioner, t ex har man god kontakt 
med ansvariga på muslimska föreningen.

Daniel Fröding
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Frågor om klimat och miljö, att vi i västvärlden 
lever på ett sätt som fjärmat oss från naturen och 
som tär på jordens resurser, är existentiella frågor 
i högsta grad. Vi som mänsklighet står inför stora 
utmaningar och val. I kyrkan, och i vår försam-
ling, behöver vi ta oss an dessa frågor både i ord 
och handling. Det vi säger, t ex i gudstjänst och 
värdegrund, och det vi gör skall hänga ihop, för 
evangeliets trovärdighets skull. Därför har vi ansökt 
om och blir diplomerad fairtrade-församling den 
23 november i gudstjänsten.

Det betyder att vi ska sprida kunskap inom 
församlingen om vad fairtrade är men även skapa 
opinion i samhället och samarbeta med andra för 
att öka engagemanget för fairtrade. Vi har länge 
kyrkfikat kaffe och te som är Fairtrade. Det ska vi 

fortsätta med samt vidga kravet så att alla kyrkans 
verksamhetsgrupper och besökare gör likadant. Så 
långt det är möjligt ska vi också i baket till kyrkfikat, 
försäljningar och andra matrelaterade händelser i 
kyrkan välja fairtrade-produkter där det är möjligt, 
så som bananer, choklad, kakao, juice, kryddor, 
socker m.m

Viktigt att veta som församlingsmedlem är att vi 
är diplomerade, inte certifierade, eftersom vi inte är 
någon produkt. Denna diplomering är något som 
vi måste uppdatera år från år, den löper inte utan 
tidsgräns. Vi behöver en grupp på 4 personer som 
driver arbetet under året. Anmäl ditt intresse för 
2015 års arbete till Sara eller Bo-Jacob Enqvist.

Sara Enqvist

Vi är diplomerade!

Gudstjänster i jul och nyår
Välkommen att fira gudstjänst i jul- och nyårs-
helgen! Tiderna är lite andra än vi är vana vid, så 
läs noga:

Julafton 24 dec kl 23.00: Julnattsandakt
Annandag jul 26 december kl 14.00: Guds-

tjänst med offerdag för Equmeniakyrkans inter-
nationella arbete.

Söndag 28 december: ingen gudstjänst i Ting-
vallakyrkan, vi hänvisar till övriga kyrkor. Se 
predikoturerna.

Nyårsafton 31 december kl 17.00: Ekumenisk 

nyårsbön i Domkyrkan
Söndag 4 januari kl 11.00 Nattvardsguds-

tjänst
Trettondagen 6 januari kl 14.00 Trettondags-

konsert med Swedish Youth Wind Orchestra följt 
av församlingens julfest med kakbord.

Anneli Sandberg

Juletid är musikens tid.
I December så fylls kyrkan av allsköns julkonserter och julavslutningar. Förutom våra egna musikgrup-
per; Musikkåren och gospelkören så hålls inte mindre än 5 andra konserter i vår kyrka. Håll utkik efter 
anslagna tider på affischer:

4 dec Söt Likör, CMB och Janne Schaffer
9 dec Anna-Lotta Larsson , Andreas Landegren och sångkompaniet
11 dec Evis Xmas med Henrik Åberg och Goba Gospel
14 dec kl 16. Musikkårens traditionella julkonsert.
15 dec Plusgymnasiet
20 dec kl 18.30 Gospel Grovve Companys julkonsert till förmån för julänglarna
21 dec Kören Voicette
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På 80- och 90-talen kom en stark flykting-
ström till vårt land. I vår församling var det  
Zigbritt Brodén som tog initiativ och inbjöd 
nya svenskar till vår kyrka. 

Tillsammans med sina andra frivilliga lade hon 
ner ett stort arbete med t.ex språkundervisning, 
samhällsinformation, fadderfamiljer, resor och 
mycket annat.

Många har sedan under åren ställt upp och 
hjälpt till i detta arbete. Det har inte varit svårt att 
få medhjälpare, kanske beroende på att det har gett 
så mycket tillbaka. Här finns inga diciplinproblem. 
Alla är positiva och ”ropar” efter mer kunskap om 
vårt land och språk. 

Med stor glädje minns vi många elever, bland 
andra Rosalia från Rumänien med sin slitna parlör. 
Hon som alltid hade bröd med sig och som försökte 
förklara för oss hur man bakade sitt hemlands 
ostpinnar.

Antalet nya svenskar hos oss har med åren blivit 
färre. De har som vi andra blivit äldre och ”påfyll-
ningen” har minskat. För närvarande har vi två ”lära 
svenska”- grupper och en ”sy och sticka”-grupp. 

På torsdagar har vi nu ”öppet café” för alla som vill 
träffa och lära känna några av de nya svenskarna. 
Det viktigaste här är samtalen med varandra kring 
en kopp kaffe.

Kom gärna och hälsa på, och ni skall säkert 
upptäcka hur intressant och givande det är att 
lära känna dem som av olika anledningar flytt sitt 
hemland och nu vill rota sig här.

Nu ökar flyktingströmmen igen. Är vi redo?

Britt-Inger Lindkvist

Vi får så mycket glädje tillbaka!
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Scout För dig som är 8-15 år. Tisdagar 18:15 i Ma-
riebergsskogen/Tingvallakyrkan 

Tonår För dig som är 13 år och äldre. Fredagar 18:00-
21:00 i Tingvallakyrkan

Barnens stund under gudstjänsten bar-
nens aktivitet på gudstjänsttid. Söndagar 11:00

Öppen förskola Tingvallakyrkan måndag och 
fredag 9:30-13:30.

Baby/småbarnsrytmik Onsdag 11:15-
12:00

Volleyboll i Tingvallagymnasiets gymnastiksal 
söndagar kl 19:00-21:00. Kontakt: Daniel Arkbro

Innebandy i Tingvallagymnasiets idrottshall 
fredagar kl.20.00-22.00. Kontakt: Daniel Arkbro

Varje
Vecka

7 februari 2015 kl. 14.00 har equmenia Karlstad 
sitt årsmöte i Tingvallakyrkan. 

Mvh equmeniastyrelsen gm Hans Arkbro

Årsmöte equmenia  
Karlstad

Vi är en några som på nyåret startar en läsecirkel 
kring Gardells bok Om Jesus. Boken är frukten av 
mångårig läsning kring det senaste århundradets 
forskning om den historiske Jesus. Den är samtidigt 
ett djupt personligt ställningstagande till evangeli-
ernas och forskningens bild av Jesus.

Läsecirkeln kommer att bestå av högst 7 del-
tagare. Om fler är intresserade kan ytterligare en 
cirkel bildas.

Vill du vara med i läsecirkeln? Ring då senast 
22 dec.

Hans Bergström, 054-210685 elller 
0727402050.       

Hälsning 
Hans Bergström  

Läsecirkel: Om Jesus, av Jonas Gardell

Tonårsgruppen. Foto: Sven Wedemalm
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Vad är Spa för Själen? Det är som en pågåen-
de andakt och besökaren får komma in när 
hon vill och själv välja vad och hur mycket 
hon vill ta till sig. 

Det heter för Själen, men budskapet förmedlas även 
till kroppen, därför är utformningen av rummet 
viktig. Vi använder kyrksalen och försöker skapa sin-
nesintryck som förstärker budskapet. Levande ljus, 
lågmäld instrumentalmusik, texter och symbolhand-
ling talar till flera sinnen.

Rastplatser
Budskapet presenteras i rastplatser, 
ett ord som anknyter både till vår 
ständiga rörelse i livet och att du får 
röra dig fritt i rummet och stanna till 
när du vill.  Vi har hittills arbetat med 
tre olika Spa för Själen och utformat 
rastplatserna efter det. De är Spa för 
Själen i Stilla veckan, Spa för Själen 
i Advent och ett Spa för Själen, utan 
särskild anknytning till årstid eller 
kyrkoår. Under stilla veckan utgår 
rastplatsernas texter från händelser 
under Jesu sista dagar och Via Dolo-
rosa. Vid advent handlar rastplatser-
nas texter om det som för många är aktuellt under 
adventstid, att få tiden att räcka, att uppfylla andras 
önskelistor och kanske våga önska något för egen 
del. Spa för Själen utan årstidstema har rastplatser 
kring att vara värdefull, att vara buren och bekym-
merslöshet. Vid alla tillfällen finns ljusbäraren som 
en plats för bön.

Varje rastplats består av texter att läsa och reflektera 
över och någon slags symbolhandling. En symbol-
handling kan vara att vila en stund i en hängstol, att 
få lägga bekymmerslöshetens mantel över sina axlar, 

att formulera en önskelista inför sitt eget liv, att släppa 
en tung sten.

Sinnesintryck öppnar vägen
Budskapet om att Gud vill bära oss, när vi behöver 
det, får helt andra dimensioner när vi sitter i en häng-
stol. Kroppen tar emot det ordlösa budskapet, sinnes-
intryck öppnar vägen för en fördjupad förståelse. 

Rastplatsernas texter uppmanar till reflektion, 
utmanar ibland dina tankar men har oftast ett ro-
givande, stärkande och omslutande budskap. Spa 
för Själen är själavård som inte är problembaserad, 
jag skulle vilja säga att Spa för Själen är själa-om-

vårdande. Där har du kopplingen till 
namnet – att ge sin inre människa en 
spabehandling.

Första gången vi bjöd in till Spa 
för Själen i Tingvallakyrkan var i 
samband med Centrum Karlstads 
shoppingkväll i oktober 2012. Spa för 
Själen finns på flera platser i Sverige, 
så vi är inte ensamma. De senaste 
kyrkokonferenserna har haft ett Spa 
för Själen rum.

Hur har besökarna hittat in i 
kyrkan? Det ligger en hel del arbete 

bakom det. Förutom skyltar på trottoaren, röd matta 
i trappan, ljus, marschaller och helt öppna dörrar har 
vi hela tiden en medarbetare på trottoaren som bjuder 
på en kopp te och välkomnar in. Många har hittat 
in i kyrkan som inte varit där förut. I samband med 
öppettiderna vid lunch hittar också kyrkans vardags-
besökare, föräldrar och bebisar, in i kyrksalen. 

Spa för Själen i Advent
onsdag 3 december 12-14 och 17-19

Jenny Walan 
Foto: Sven Wedemalm

Spa för Själen
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Tingvallakyrkan
December
2 tisdag
14:00 RPG-träff i Pingstkyrkan.
Grötfest. Julens sånger med
Barbro Mattsson och Birgitta 
Törnquist.

3 onsdag
12:00-14:00 Spa för själen

17:00-19:00 Spa för själen

7 söndag
10:00 Lovsång och bön inför 
gudstjänsten, våning 2.

11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST "Längtan till Guds 
rike". Anneli Sandberg, Jovita 
Häggmyr.Kyrkfika

18:00 En timme om gudstjänst i 
vår tid, i vår kyrka. Anneli Sand-
berg.

9 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Tisdagsträf-
fen "Elever från Kulturskolan 
sjunger in julen"

10 onsdag
18:30 Födelsedagsfirande för dig 
som fyller år i december. Värd: 
Jenny Walan

14 söndag
10:00 Lovsång och bön inför 
gudstjänsten, våning 2.

11:00 GUDSTJÄNST. David 
Hellholm, Ing-Marie Arkbro. 
Kyrkfika

16:00 Musikkårens julkonsert

20 lördag
18:30 Gospel Groove Companys 
julkonsert till förmån för juläng-
larna

21 söndag
10:00 Lovsång och bön inför 
gudstjänsten, våning 2.

11:00GUDSTJÄNST."Världens 
mest kända mamma" Jenny 
Walan. Roland Algesten, sång. 
Kyrkfika

24 Julafton onsdag
23:00 JULNATTSANDAKT. 
"Ett barn är fött." Anneli Sand-
berg. Sång av Louise Hedberg, 
Anna Fahlander, Sophia Hedin 
och Joel Holmqvist.

26 Annandag jul fredag
14:00 ANNANDAGSGUDS-
TJÄNST. "Tänd ett ljus" Josue 
Leones, Jovita Häggmyr, Leslie 
Ron m fl. Musikkåren. Samlyst 
med regionens församlingar. 
Offerdag för Equmeniakyrkans 
internationella arbete. Kyrkfika.

28 söndag
OBS ingen gudstjänst i Tingvalla-
kyrkan

31 onsdag
17:00 Ekumenisk nyårsbön i 
Domkyrkan. Jenny Walan m fl.

Januari
4 söndag
11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST. "Längtan och lek". An-
neli Sandberg. Musik av SWYO 
- Swedish Youth Wind Orchestra. 
Kyrkfika

6 tisdag
15:00 Trettondagsfest

11 söndag
10:00 Lovsång och bön inför 
gudstjänsten, våning 2.

11:00 GUDSTJÄNST. "Att finna 
sin väg." Anders Persson, Anneli 
Sandberg. Kyrkfika, församlings-
möte

13 tisdag
14:00 RPG-träff i Tingvallakyrkan
“Det goda samtalet”
Biskop Esbjörn Hagberg

15 torsdag
18:30 En timme om psykisk hälsa 
och ohälsa. Karl-Peter Johansson

18 söndag
10:00 Lovsång och bön inför 
gudstjänsten, våning 2.

11:00 GUDSTJÄNST. Jenny 
Walan. Kyrkfika

18:00 Ekumenisk lovsångsguds-
tjänst i Domkyrkan. Medverkan 
från församlingarnas pastorer, 
diakoner och präster.

22 torsdag
18:30 Födelsedagsfirande för dig 
som fyller år i januari. Anmäl dig 
senast 19 januari 

25 söndag
10:00 Lovsång och bön inför 
gudstjänsten, våning 2. 

11:00 GUDSTJÄNST med in-
stallation av diakon Jovita Hägg-
myr. Helén Friberg m fl. Gospel 
Groove Company. Kyrkfika.

29 torsdag
18:00 Församlingskväll: samtal 
om hur vi vill vara en öppen kyrka

Februari
1 söndag
10:00 Lovsång och bön inför 
gudstjänsten, våning 2. 
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Tingvallakyrkan 11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST. "Nåd och tjänst" Håkan 
Fhager, Jovita Häggmyr, Anneli 
Sandberg. Kyrkfika

7 februari
14:00 equmenia Karlstad har sitt 
årsmöte

8 söndag
10:00 Lovsång och bön inför guds-
tjänsten, våning 2. 

11:00 GUDSTJÄNST. "Ljuset bär 
oss." Anneli Sandberg, Jenny Walan, 
Cave Musica. Ljuständning för barn 
födda 2014. Kyrkfika

10 tisdag
14:00 RPG-träff i Pingstkyrkan
Årsmöte. Sång och musik av Carin
och Mats Gummesson

15 söndag
10:00 Lovsång och bön inför guds-
tjänsten, våning 2. 

11:00 GUDSTJÄNST. Jenny Walan. 
Sång av Vocalis. Kyrkfika

22 söndag
10:00 Lovsång och bön inför guds-
tjänsten, våning 2. 

11:00 GUDSTJÄNST. "Satt på 
prov." Anneli Sandberg. Kyrkfika

Café Innegården har öppet 
måndag-fredag kl 10-13.
Måndag 
Öppen förskola  9:30-13:30
Stick och trivs kl 18
Betlehemskyrkans Musikkår kl 
18:30

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

Onsdag
Baby/småbarnsrytmik kl 11:15
Pajlunch kl 12

Torsdag
Sopplunch kl 12

Fredag
Öppen förskola  9:30-13:30
Tonår kl 18-20 i Tingvallakyrkan
Innebandy kl 20-22

Söndag
Bön och lovsång kl 10
Gudstjänst kl 11
Aktivitet för barn under gudstjän-
sttid.
Volleyboll kl 19-21

Varje
Vecka

Installations- 
gudstjänst
Den 25 januari har vi glädjen 
att välkomna och installera vår 
diakon Jovita Häggmyr i sin 
tjänst. Regionala kyrkoledaren 
Helén Friberg, Gospel Groove 
Company med flera medverkar 
och vi firar med ett lite festli-
gare kyrkkaffe efteråt.

Anneli Sandberg

Musikkårens  
julkonsert
Musikkåren har julkonsert söndag 
14/12 klockan 16.00. Det blir 
en traditionell julkonsert med 
glöggpaus.

Musikkåren leds av våran nya 
dirigent Hanna Lindh och gäster 
är kören Cave Musica ledd av 
Rebecka Hugosson.

Alla varmt välkomna!

Anna Thörnros

En timme om psy-
kisk ohälsa
Den 15 januari kl. 18:30 får 
vi en timme om ett angeläget 
ämne: psykisk ohälsa. Mer til-
låtet att tala om idag, jämfört 
med förr, men ett folkhälso-
problem. Karl-Peter Johansson 
som är aktiv i RSMH, Riksför-
bundet för Social och Mental 
Hälsa, berättar. Välkommen!

Ungdomsblåsorkes-
ter på besök
SYWO (Swedish Youth Wind 
Orcestra) är  en blåsorkester 
som består av drygt 20 ung-
domar i 16- till 20-årsåldern 
från hela Sverige. De träffas på 
lägerhelger under året och efter 
nyår, 2 – 6 januari kommer de 
hit och övar. De träffas i någon 
av medlemmarnas kyrka och att 
de kommer till Karlstad beror på 
att Astrid och Edvard Thörnros 
är med. Det hela är i SMMs 
(Svenska Missionsförbundets 
Musikkårer) regi. De kommer 
att spela på gudstjänsten den 
4 januari och eventuellt något 
mer tillfälle.

Gospel Groove  
Companys julkonsert
Lördagen den 20 december kl 
18:30 är det Gospel Groove Com-
panys julkonsert till förmån för 
julänglarna.
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Församlingsboken
Nya medlemmar 

Julia Kihlström, Per Persas väg 
30, 656 38 Karlstad 

Inflyttade 
Anna-Lisa Persson, Sydvärnsga-
tan 3, 1501, 653 44 Karlstad, 
från Norabergskyrkans försam-
ling, Askersund

Britt-Marie Rylander, Karlaga-
tan 1 A 65223 Karlstad,070-
6084907, från Sunne mfs

Till vila
Tyne Lundberg född den 7/10 
1920, död den 24/9 2014           
Begravningen ägde rum den 
10/10 2014 i Korsets Kapell
Officiant var Margareta Brandby 
Cöster

Utflyttade
 Roland & Viola Brage till Sil-
leruds mfs

Adressändring
Runa Carlsson, Vänortsgatan 11, 
654 67 Karlstad

Rut Torpman, Sveagatan 10 
A:lgh 205, 652 22 Karlstad

Ngala Godlove Nshukwi, c/o 
Ingrid Österberg, Pilgården 2 
65226 Karlstad

Från styrelsen i korthet
Mycket kraft läggs just nu på att 
beskriva och organisera vem och 
vilka som gör vad i vår försam-
ling. Styrelsen jobbar just nu med 
att ta fram en organisationsplan 
där alla ska kunna se tydligare 
vilka grupper och funktioner 
som finns i vår nya församling.

Det jobbas vidare med att hitta 
lämpliga kandidater att fylla på 
med till de anställningar vi beslu-
tat om i församlingsmötet.

Vad det gäller våra lokaler har vi 
bl.a. beslutat om att utföra åtgär-
der på vår hiss(innerdörrar), dra 
nya nätverkskablar samt förbättra 

snörasskyddet på taket. Utanför 
våra lokaler byggs det nya trot-
toarer och efter många bud fram 
och åter så låter det som att vi fått 
igenom våra önskemål och att ni-
vån höjs utanför vår entré, vilket 
ger oss bättre förutsättningar att 
få till en bra handikapps entré.

Vi har även diskuterat vad vi som 
församling kan göra för de tig-
gare som finns på Karlstads gator. 
Där har vi valt att avvakta tills ett 
större möte med kommunen och 
andra potentiella aktörer har hål-
lits då vi känner att vi inte själva 
vet hur vi hjälper på bästa sätt.

Johannes Forsberg

Besök från THS
Den 1 mars har vi offerdag för pastors- och diakonutbildningen. 
Tomas Kazen, professor i exegetisk teologi och lärare i Nya Testa-
mentet på Teologiska Högskolan, Stockholm, besöker oss, predikar 
i gudstjänsten och efter kyrkfikat kan den som vill stanna på en 
föreläsning om vad Jesus betyder idag, baserat på historiska övervä-
ganden. Boka in i almanackan!

Anneli Sandberg

… är vad en remissförsamling 
gör. Equmeniakyrkan arbetar 
med att ta fram en ny handbok, 
som bland annat innehåller ord-
ningar för vårt gudstjänstfirande 
– både vanliga gudstjänster och 
sådana som relaterar till stora 
livshändelser. Under perioden 1 
advent till 31 augusti prövar vi 
förslaget. 7 december kl 18.00 
ägnar vi en kväll åt gudstjänsten 
och handboksförslaget – som vill 
vara ett förslag med ekumenisk 
och historisk förankring, i tiden. 
Remissmaterialet kommer att fin-
nas till utdelning för alla intres-
serade. Webbadressen till remiss-
materialet är equmeniakyrkan.se/
kyrkohandbok Välkommen!

Anneli Sandberg

Prövar och tänker och 
svarar…
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Insamlingsresultat Tingvallakyrkans
församling

TINGVALLAKYRKAN
Adress: Ö:a Torggatan 18
652 24 Karlstad
Besökstid expeditionen tis & torsdag kl 
10-12. I övr arbetstid mån-tors ca 8-16
Telefon:  054-15 38 80 (vx) 
E-post: info@kyrkanicentrum.se
Hemsida: www.tingvallakyrkan.se

Pastor och församlingsföreståndare 
75%/universitetet 25%
Anneli Sandberg 070-650 25 60
  anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se

Pastor 25%/universitetet 25%
Jenny Walan 0723-501 837
  jenny@kyrkanicentrum.se

Kanslist och vaktmästare 80%
Sara Enqvist 072-500 22 83

sara@kyrkanicentrum.se

Förskollärare 50%
Lena Josefsson 054-15 38 80
  lena@kyrkanicentrum.se

Diakon 100%
Jovita Häggmyr 054-10 04 75

jovita@kyrkanicentrum.se

Städare 100% (t o m 28 februari)
Selejdin Iseni 
 
GÅVOR TILL FÖRSAMLINGEN
Tingvallakyrkans församling 37 24 30-9
Var noga med att ange vilket ändamål 
pengarna ska gå till.

Equmenia Karlstad 46 57 19-3
Betlehemskyrkans Musikkår 32 98 07-2

Ny e-postadress till 
Mötesplatsen
Vår nya e-postadress är 
motesplatsen@tingvallakyrkan.
se

Mötesplatsen
utges av  
Tingvallakyrkans församling.

Ansvarig utgivare: 
Anneli Sandberg

Redaktionen
Sven Wedemalm, Mattias J 
Fröding, Christer Hellholm, Anna 
Fahlander, Daniel Fröding

Vill du kontakta redaktionen?
Skriv eller faxa till kyrkans expedi-
tion, prata med någon i redaktio-
nen eller e-posta till: 
motesplatsen@tingvallakyrkan.se

Nästa manusstopp är 20 januari. 
Prenumeration 100:-/år, betalas 
in på pg 37 24 30-9, glöm ej ange 
"prenumeration mötesplatsen" 
samt avsändare.

Öppen kyrka
Med utgångspunkt i försam-
lingens nyss beslutna värde-
grund: Hur kan Tingvalla-
kyrkan vara en öppen kyrka 
också i framtiden? Vi delar 
erfarenheter från hur det ser 
ut idag, reflekterar över våra 
möjligheter och utmaningar, 
och spanar in i framtiden.
Tid: 29 januari kl 18.00-
20.00. Välkommen!

Styrelsen

Vi fortsätter!
År fyller vi alla. Och vi tycker 
om att fira, och lära känna 
varandra. Alltså fortsätter 
vi tårtkalasen varje månad 
även 2015. Januaris födelse-
dagsbarn inbjuds till den 22 
januari kl 18.30 . Anmäl dig 
senast 19 januari till försam-
lingens expedition, 15 38 80, 
eller via mejl: info@kyrkani-
centrum.se.

Verksamhetsrådet



Posttidning B

Begravningsbyrån
Roland Andersson AB
Älvgatan 11, Karlstad,  

054-10 10 01

Nästa nummer av 
Mötesplatsen  

utkommer i mitten av 
februari.   

Manusstopp  är 
20 januari.

Tel. 054-22 14 30

 

Att försöka vara en  
ambassadör för tron
Under rubriken I världen i vår 
värdegrund står följande:

”Vi vill gestalta den världsvida 
kyrkans uppdrag i vardagen och 
sprida evangelium i ord och 
handling. Tillsammans med 
andra vill vi verka för fred och 
rättvisa och hela skapelsens 
välfärd.”

Vad innebär detta för 
mig?
Till att börja med, så utgår jag 
från vissa nyckelord i ovanstå-
ende citat. Gestalta, i vardagen 
och i ord och handling, är som 
jag ser det formuleringar som 
pekar på ett sätt att leva. Man 
kan tolka dem som att var 
och en i praktiken försöker 
vara en ambassadör för sin 
kristna tro.

Att vara ärlig, inte ljuga 
och ha ett vårdat språk, är 
för mig egenskaper som ger 

trovärdighet.
Det finns ytterligare ett nyck-

elord, tillsammans med andra, 
som i mitt fall betyder att vara 
samhällsengagerad.

Dessa nyckelord innebär en 
drivkraft som för mig har inne-
burit att jag gjort vissa val i mitt 
liv. Ett sådant val är att jag har en-
gagerat mig i Riksförbundet för 
Social och Mental Hälsa, RSMH. 
Genom mitt engagemang i denna 
organisation får jag möjlighet 
att konkret leva i världen såsom 
värdegrunden menar.

Karl-Peter Johansson


