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Föreståndartankar

Nyss hemkommen från Vinterkonferensen, ett 
arrangemang för medarbetare i Equmeniakyr-
kan, snurrar ett ord i huvudet: utmaning. Vi 
har till exempel utmaningen att vara närvarande 
på internet, för ”där” finns fullt av längtan efter 
samtal, utan färdiga svar. Men jag skriver inte 
om det. Inte nu.

Inte heller skriver jag om en kommande av-
handling om omvändelse, om unga människors 
fråga vad det är att vara kristen. Svaret på den 
frågan är mycket intressantare än jag trodde. Låt 
mig få återkomma till det. En annan gång.

Intressant och högaktuellt vore det också att 
dela tankar om kyrkans roll i att möta hemlösa, 
utslagna, EU-migranter. Att skriva om hur vi 
gärna vill hjälpa till, men ofta är osäkra på hur 
långt vi orkar. Att vi behöver fundera över vad 
vi kan och inte kan göra. Men jag skriver inte 
om det heller. 

Jag har till och med fått med mig knep ”hur 
man får med sig människor”. Men vi tar inte 
det nu.

För jag skriver om Vägra hata! Om en bud-
kavle. 

Sveriges Interreligiösa råd är, som namnet 
säger, ett forum där ledare för större och mindre 
världsreligioner möts för att stödja varandra. 
Nu sänder de ut en budkavle för att gemensamt 
agera mot hat och för fred i kampanjen Vägra 
hata. Helgen 30 januari – 1 februari kommer 
budkavlen att läsas upp i moskéer, synagogor, 
kyrkor och andra heliga rum runt om i landet. 
Företrädare för olika religioner kommer att 
lämna över budkaveln till varandras heliga rum. 
Texten i budkaveln börjar så här: ”Över hela 
världen förekommer våld i religionens namn. 

I Sverige utsätts judiska institutioner, kyrkor 
och moskéer för vandalisering och skadegörelse; 
människor trakasseras och attackeras för att de 
bär sina religiösa symboler. Det är oacceptabelt 
i ett samhälle som värnar allas rätt att tro, ut-
trycka och praktisera sin religion.” 

Terrordåd som det i Paris i januari är skräm-
mande. Men också det som sker när vi blir 
rädda för varandra, för våra olikheter, är skräm-
mande. Klyftorna mellan människor ökar och 
tilliten minskar. Med minskande tillit får vi ett 
sämre, otryggare samhälle att leva i. Det märks 
särskilt i områden, stadsdelar eller landsdelar, 
med stora ekonomiska skillnader. Grupper 
ställs mot varandra, och än mer rädsla och 
misstroende skapas.

Vi har flera utmaningar som kyrka, vi som 
vill skapa rum för försoning, vi som har en 
vision om förvandling, om Gudsriket. En av 
dem, kanske den mest grundläggande, är att 
bygga tillit. Vi behöver hjälpas åt med att slå 
hål på myter om andra religioner. Dialog gör 
något med oss, öppnar för förändring och 
förvandling. ”Människor med olika religiös 
tillhörighet tror olika, men förenas i strävan 
efter det goda.” står det i budkaveln. ”Vi vill stå 
upp för religionsfriheten och vägra hata.” 

Visst vill vi? Och vi får börja med oss själva, 
i ett eftertänksamt samtal där vi vågar utmana 
våra bilder av ”den andre”, och i tillit be Jesus 
Kristus förvandla – mig, dig och världen. 

Anneli Sandberg

En kyrka för hela livet där 
mötet med Jesus Kristus 
förvandlar mig, dig och 
världen.
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MötesplatsenI detta nummer av 

Tingvallakyrkan är en mötesplats med rum för 
många olika mötesplatser och typer av möten. I 
detta nummer av tidningen Mötesplatsen bjuds 
ni på berättelser och inbjudningar till flera av 
dessa fora. 

Gospel Groove Company sjöng och samlade in 
pengar för utsatta i Vänersborg och Karlstad i 
sina ösiga julkonserter. Öppna förskolan är en 
riktig magnet för barn och deras föräldrar på 
måndagar och fredagar. Vi får vara med i det 

ekumeniska arbetet med härberget Vintervärme 
för hemlösa i Karlstad. Vägsjöfors Herrgård är 
en av Equmeniakyrkans gårdar som dessutom 
pryder detta nummers förstasida. 

Många mötesplatser således; för möten med 
Gud, nya och gamla bekantskaper, och möten 
med oss själva.

Redaktionsgruppen

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

I gudstjänsten den 
25 januari hade vi 
glädjen att installera 
Jovita Häggmyr i sin 
tjänst som diakon 
i Tingvallakyrkans 
församling. Jovita har 
en viktig roll i dia-
konirådet. I hennes 
arbetsuppgifter ingår 
också bland annat 

att göra hem- och sjukbesök, finnas med på 
Tisdagsträffen och på gospelkörens övningar. 

Jovita är också ledare i konfirmandgruppen och 
i väntan på att vi tillsätter tjänsten som ung-
domspastor är det hon som stöttar Equmenia 
Karlstad i styrelsearbete och verksamheter. Vi 
träffar henne också som predikant i en och an-
nan gudstjänst. En viktig uppgift är att finnas 
till för samtal. Jovitas rum finns lätt tillgängligt 
på nedre plan, invid köket. Boka tid eller kom 
bara förbi.

Styrelsen/Agneta Englund

Välkommen Jovita!
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Gospel Groove Company. En kör som träffas 
en gång i veckan, sjunger och övar, fikar, del-
tar i gudstjänst och har en konsert eller två 
per år. En rätt så vanlig kör vid första anblick 
kan tyckas, men vi är så mycket mer!

GGC har väldigt få ”regler”, Alla som vill får prova 
på att sjunga med oss, vi har Inga insjungningar 
eller uppsjungningar, vi har Alltid fikapaus, vi har 
Inga noter och vi vet att livet, av olika anledningar, 
inte alltid går att forma kring ett fast schema så 
därför är det är okej om man plötsligt inte kan vara 
med en vecka eller tre. Det enda ”kravet” vi har är 
att man har roligt själv och sprider glädje kring sig 
i kören =) Ibland får man vara den som ger och 
ibland den som får.

Gospelns hoppfulla budskap, dess energi och glädje, 
kombinerat med dessa öppna ramar gör att vi får 
sångare till kören från otroligt blandade bakgrun-
der. Människor som inte sjungit en ton på 30 år 
eller inte varit i kyrkan sen konfirmationen känner 
sig lika välkomna som den med 20 år körvana eller 
som växt upp inom kyrkans väggar.
Den här mixen av människor är den ”Hemliga 
ingrediensen” i vad som är Gospel Groove Com-
pany. 
Under 2 timmar varje tisdagskväll, och under ett par 
konserter varje termin får människor som annars 
aldrig skulle träffats eller umgåtts, från samhällets 
alla hörn och kanter, samlas och ha Roligt ihop 
med Gospelmusikens upplyftande, glädjande och 
energigivande kraft som bas!
En del kommer ”bara” för glädjen i att sjunga, andra 

kommer för att söka svar på det existensiella planet, 
en tredje för att det är gott kaffe och den fjärde för 
det goda kamratskapets skull!
Alla skäl är lika viktiga! 

Oavsett vilket skäl man har när man kommer till 
kören så öppnar kören väg in i kyrkans rum för alla 
dessa människor. En väg in till sångarglädje, en väg 
in till frågor & svar och en väg in till gemenskap i 
både kör och församling.

Vi är ju två, Sophia & Joel, som leder kören men 
det krävs så många fler som hjälper till för att vi ska 
kunna möta alla dessa människor inte bara i sång, 
utan på så många plan som möjligt.
Flera är dom Eldsjälar som sjungit med kören i 
många år, en del ända från starten, och som varje 
termin välkomnar nya sångar-bröder och systrar 
som representanter inte bara för kören, utan också 
för vår kyrka och församling. 
I vår kommer vår Diakon vara med ett par tisdagar 
i månaden också och körmedlemmarna bjuds också 
in att ta del av allt det som sker i vår kyrka. Någon 
har varit på besök i musikkåren, några har hjälpt 
till i caféet och flera har ställt upp vid uthyrningar 
m.m.

Du som inte varit med ännu, men kanske hört oss 
från kyrkbänkarna någon söndag, kom och var 
med en kväll! Kom och sjung för glädjen och sjung 
för gemenskapen, eller bara kom och fika med oss 
en kväll och ”tjöta” en stund med några av våra 
underbara sångare!

Joel Holmqvist & Sophia Hedin

En öppen kör 
i en  
öppen kyrka!



 5

En stor del av höstens övningar i Gospel 
Groove hade årets julkonsert som mål. 

Eller julkonserter, för vi gav konserter både 
i Vänersborg och Karlstad tillsammans med 
vår systerkör "Gospel Groove Company Vä-
nersborg".

Vi startade i Vänersborg Missionskyrka den 18 de-
cember med en härlig konsert med mycket känsla, 
värme och närvaro hos publiken. I samband med 
konserten samlades pengar in till en social fond som 
stöttar utsatta människor i Vänersborg.

Den 20 december var det så dags för Vänersbor-
garna att komma till oss.

Tingvallakyrkan fylldes snabbt med människor, 
det var inte fullt men inte långt ifrån. Ett impone-
rande resultat med tanke på alla konkurrerande jul-
konserter. Och Karlstadkonserten blev lika lyckad 
som den i Vänersborg. I Karlstad samlade vi in 
pengar till Julänglarna.

Sven Wedemalm

Andreas Kullberg
"Julänglarna har under 5 jular hjälpt fattiga barnfamiljer i Karlstad med omnejd 

få fira en "vanlig" jul med mat, klappar m.m. 
Det har vuxit från 4 familjer första året till 130 familjer de senaste två åren och båda 

dessa år har GGCs julkonsert varit en viktig och uppskattat del i insamlingen. 
Konserterna har sammalagt givit över 40.000 som kunnat användas till mat, upp-

levelser och julklappar till dessa barnfamiljer och det är både de och vi som jobbar 
med julänglarna enormt tacksamma för.

Dessutom är det ju den ösigaste julkonserten i stan."

Cecilia Staffansson
"Julänglarna är ett fantastiskt fint initiativ! Jag beundrar verkligen dessa eldsjä-

lar! Dessutom känns det härligt att själv få vara med och bidra till Julstämningen! 
För här får ju alla som kan och vill vara med och hjälpa till! " 

Gospel Groove Company sjöng och samlade in pengar 
både i Vänersborg och Karlstad.

Foto konsertbilder: Louise Hedberg
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Ibland hörs begreppen vardagskyrka och sön-
dagskyrka. Jag vet inte hur andra tolkar dessa 
begrepp eller vad var och en lägger för värderingar 
i orden. För mig finns det inget nytt i det faktum 
att kyrkan håller öppet även när det inte är söndag, 
utan det är så jag är van vid att en kyrka är från det 
att mina egna barn var små. Några av er som läser 
detta är kanske mest förtrogna med söndagskyrkan, 
men för mig är det tvärt om. Vardagskyrkan är min 
arbetsplats tre dagar i veckan, på Öppna Förskolan 
och i Småbarnsrytmiken. 

Det har inte alltid varit sådant tryck på Öppna 
Förskolan som det varit de senaste terminerna. Folk 
strömmar till från all världens hörn, bokstavligt 
talat, vilket är jättekul. Jag har under det senaste 
året haft besökare från Australien, USA, Frank-
rike, Iran, Sydafrika,  Armenien, Tyskland och 
Finland som alla har hittat till Tingvallakyrkans 
Öppna Förskola. Även för Småbarnsrytmiken är 
det ett stort intresse, men så har det däremot sett 
ut under många år. En vanlig vecka kommer det 
uppskattningsvis 50 vuxenbesök och 60 barnbesök 
till kyrkan under dessa tre dagar. Några av dessa 
är personer som kommer 2 gånger på en vecka, så 
räknar man individer är det något färre.  Vi har en 
stor fördel av att vi ligger så centralt och nu har 
jag också haft verksamheten här så pass länge att 
många föräldrar känner till att vi finns. Detta är en 
del av förklaringen till den ökande tillströmningen. 
En annan förklaring är förstås att de trivs här och 
återkommer, något som vi alla som jobbar här, 
avlönade eller ideellt, får ta åt oss äran av.

Det roligaste med det här jobbet är alla möten 
med människor, vuxna såväl som barn. I vissa jobb 
kan man kanske tillåta sig att ha en dålig dag och 

mest sitta för sig själv i lastbilen eller på kontoret. På 
det här jobbet fungerar det inte att dra sig undan, 
utan hela verksamheten bygger på sociala kontakter, 
där jag själv har en mycket stor roll. Vaknar jag sur 
och tvär på morgonen är det bara att försöka råda 
bot på det innan arbetsdagen börjar, vilket är lät-
tare sagt än gjort ibland. Då är det tur att de är så 
söta och roliga de små liven, att man glömmer bort 
att vara sur. En pappa sa till mig en dag, ”men du 
måste väl ha ett väldigt roligt jobb du” och han såg 
verkligen ut som att han menade det. 

Det finns lite utmaningar av praktisk karaktär 
också, såsom att alla vagnar ska få plats eller att 
dela lokaler med andra verksamheter. Jag vet att 
alla verkligen försöker tänka på att ”mina” lokaler 
måste vara barnsäkra, men där har vi fortfarande 
en del som kan förbättras så att samnyttjandet 
av lokalena blir så bra som möjligt. Att arbeta på 
Öppna Förskolan är som vilket jobb som helst 
alltså, en del utmaningar, en del höjdpunkter och 
en del vardag. 

Lena Josefsson

Foto: Sven Wedemalm

Stort tryck i Öppna 
Förskolan och små-
barnsrytmiken  
- vår vardagskyrka!
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Jaha, finns ni kvar fortfarande. Det trodde 
inte jag"...

Visst är det så att Vägsjöfors Herrgård under 
en period levt under ganska kärva omstän-
digheter. Men kvar finns vi.

Det gångna året har inneburit ett fortsatt arbete 
med att se över intäkter och inte minst - fasta 
kostnader. Ett intensivt arbete som absolut givit 
resultat. Under året har vi exempelvis bytt elleve-
rantör, omförhandlat försäkringar, sett över telefoni 
reklam och annonsering och tittat hur vi bäst köper 
in råvaror. Bara kostnaderna för el ligger 100 000 
kr lägre än förra året.

Givetvis är den på alla sätt största förändringen 
den minskade personalstyrkan. Det märks givet-
vis på lönekostnader men också i planering och 
genomförande av bokningar och aktiviteter. Det 
är otroligt glädjande att se tillbaka på 2014 och 
summera till över 30 volontärer som arbetat i stort 
som smått. Det talar om för oss att det går och 
att vi också blir bättre och bättre på att ta vara på 
engagemang och involvera andra i processen med 
att driva gården på ett annat sätt än tidigare.

Om vi gör en hyfsat god uppskattning och 
jämför de två senaste årsskiftena, så gjorde vi 
2013/2014 en förlust med ca 600 000 kr och nu 
senast, ett blygsamt plus på ca 30 000 kr. Inget 
stort överskott, men en talande skillnad. Och en 
signal om att vi är på rätt väg.

Vintern och kommande sommar är bra bokade 
i dagsläget. Vår och höst är fortfarande lite glesa 
men vi hoppas på att vända den trenden och 

förhoppning är att under året komma igång med 
retreater. 

Ladtjärnstorp och Vägsjöfors Herrgård kommer 
aldrig att vara en kassako. Det är inte meningen. Så 
har det aldrig varit. Men vi kan fortsatt generera ett 
överskott, inte på pengar - men på mening.

Ett överskott som kommer alla till del. 
Alla  som besöker oss, alla som känner delaktig-

het och tillhörighet. Visst är det fantastiskt!
Men vad kan vi och vår församling göra för 

gården?
Tala väl om vår gård, berätta för andra vad som 

händer där. Om du har möjlighet, anmäl dig som 
eknomisk stödjare. Kanske kan du göra några 
dagsverken som volontär. Men inte minst omslut 
verksamheten me din omsorg och dina böner. 

Gunnar Lindkvist  
(som också intervjuat Lars Lindgren, föreståndare)

Vägsjöfors 
Herrgård  
– vår gård

Foto: Lars Lindgren
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Nattboendet Vintervär-
me för hemlösa i Karlstad  
pågår och fortsätter till 
och med mars månad

Tingvallakyrkan har ansvar 
vecka 10, 2-9 mars.
Du kan vara med och fixa 
kvällsfika eller frukost. Du 
kan bo någon natt i perso-
nalbaracken som en trygg-
het för våra gäster. (Man är 
alltid två som sover över).
Du är välkommen att be-
söka boendet någon kväll 
när andra har ansvaret för 
att se hur det går till och 
vilka regler som gäller.
För frågor och anmälan ring 
Peter Andersson 076-208 
54 81.
Du kan också skänka peng-
ar som oavkortat går till 
driften av boendet: 
Swish 123 412 60 17  
Swedbank 8156-2 943 
637142-2
För ytterligare informa-
tion: www.svenskakyrkan.
se/karlstad/sovplatser för 
hemlösa

Peter Andersson

Foton: Louise Hedberg
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Sedan strax före jul har Tingvallakyrkans för-
samling moderniserat sin telekommunika-
tion rejält. 

Bakgrunden är att Telia, som svarat för vår te-
lefonväxel hittills, kommer att sluta underhålla 
vår nuvarande telefonväxel. Man kommer helt 
sonika att komma och plocka ner den någon 
gång under första kvartalet i år och då behöver 
vi någon typ av ersättning för denna. Och då 
har vi fastnat för en lösning där själva växeln 
är en så kallad "molntjänst", som heter UNO. 
I det här fallet innebär det att istället för att vi 
har en ful apparat hängande på väggen på vår 
expedition, så utförs själva växlandet i en stor 
dator i ett bergrum i Stockholmsområdet. Vi 
behöver själva inte äga nån utrustning utan vi 
köper de tjänster vi behöver och inget mer. Vi 
får mycket mer för mindre pengar.

UNO ger oss helt nya möjligheter i vår kon-
takt med omvärlden (i alla fall när det gäller 
telekommunikationerna). Sara på expeditio-
nen, som är spindeln i nätet här, kommer att 
kunna ha full kontroll över om våra anställda 
sitter i möte, pratar i telefon, är lediga eller 
finns tillgängliga för samtal. Varje medarbetare 
kan också med hjälp av sin mobiltelefon se 
om kollegorna finns tillgängliga, koppla över 
samtal och tala om att man faktiskt inte vill bli 
störd nu. Det kommer att finnas en gemensam 
telefonbok, vi kan ha telefonköer osv osv.

Veckan före jul kom Martin Lindén från 
BKE TeleCom och höll en liten introduktion 

för de anställda, det är en hel del att lära sig 
om vi skall få ut så mycket som möjligt av 
systemet. Strax efter detta så kopplades det 
nya systemet in. 

Det kommer att krävas en del av oss som 
har kontakt med de anställda också. För att 
dra nytta av systemet skall vi använda oss av 
det ordinarie numret till expeditionen, 054-15 
38 80, eller så kan vi använda oss av följande 
direktnummer till personalen.

Anneli: 054-22 444 81 
Jenny: 054-22 444 82 
Jovita: 054-22 444 83 
Sara: 054-22 444 84 
Lena: 054-22 444 85 
Cristina: 054-22 444 86

Bakom varje, till synes fasta nummer, döljer sig ett 
mobilnummer som tyvärr initialt kommer att synas 
när någon av våra anställda ringer upp er. Använd 
inte, och sprid absolut inte, detta nummer är ni 
snälla. Vi har blivit lovade att det "rätta" numret 
skall synas inom kort.

 
Telefonen i korridoren utanför cafét får ett nytt 
nummer:  054-22 444 87

Text & foto: Sven Wedemalm

Vår telefonväxel numera i ett moln
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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

Vi startade terminen med sedvanlig tårtbakar-
tävling och uppslutning var god. De 5 patrullerna 
bakade tårtor inspirerande av bland annat hav, 
lägereld och vulkaner. Ungefär 35 scouter plus 
ett gäng ledare är det som träffas de flesta tisdagar 
under terminerna. Vi kommer nyttja ett par mörka 
vinterkvällar till lägerförberedelser genom att till-
verka lägerbålsfiltar och bestickpåsar innan vi åter 
har samlingarna ute i Mariebergsskogen.

För de äldsta scouterna, som är tonåringar, star-
tade vi i höstas ett samarbete med equmenia kårerna 
i närheten. En gemensam aktivitet i månaden och 
en tredagars paddelhajk står på vårens program.

I fjol for vi på läger till Småland, ett lyckat läger 
med nya intryck. I år vid midsommartid kommer 
vi åter njuta av Ladtjärn igen.

Tillsammans med equmenia i Skåre och Ham-
marö står vi i år som värdar för Värmlandstrampen 

den 26 september! 600 scouter förväntas komma 
till Karlstad och Tyrskogen. Planeringen är i full 
gång, men för att det ska bli en riktigt bra dag i 
skogen behöver vi hjälp! Har du tex möjlighet att 
baka kanelbullar? Vi söker också 18 personer som 
kan hjälpa till på en matkontroll under dagen! Kan 
du ställa upp, hör då av dig till Gunnel. Berden@
gmail.com eller ring 070 643 54 43. Vill du hellre 
vara funktionär på en kontroll, så behövs några till 
även där, skicka ett mejl till tyrata@gmail.com

Jag hoppas att vi tillsammans kan skapa ett 
härligt scoutår!

Var redo! 

Hälsningar från kårchefen

Tyra Thorn-Andersen

Scoutåret 2015, det händer grejer! 
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Vad betyder Jesus idag? Vilken Jesus och för vem? 
Finns det något samband mellan den Jesus som 
faktiskt levt och den Jesus vi relaterar till idag? Vad 
betyder det Jesus gjorde och sa för oss som kristna 
och församling idag? Vad skulle det kunna betyda? 
Thomas Kazen är professor i exegetisk teologi vid 
Teologiska högskolan i Stockholm (THS). Ett av 
hans forskningsfält är den historiske Jesus och den 
miljö han verkade i.

– Pastorn och forskaren har samma Jesusbild. 
Jag kan inte leva i två världar. Min personliga 
Jesusbild har påverkats mycket av min forskning. 
Till det bättre tycker jag, säger han i en intervju i 
Kyrkans Tidning.

– Närheten och tilliten som Jesus ger uttryck för, 

den blir något som går bortom individualismen och 
sätter in mig i ett större sammanhang. En socialt 
radikal grundhållning, det blir resultatet av min 
Jesusbild.

Thomas är pastor i Equmeniakyrkan där han haft 
olika församlingstjänster och flera tunga teologiska 
uppdrag. Han undervisar blivande pastorer på 
THS, och när vi har offerdag för pastors- och dia-
konutbildningen i Equmeniakyrkan 1 mars besöker 
han oss. Förutom att han predikar i gudstjänsten, 
har han också ett föredrag om Jesus efter kyrkfikat. 
Föredraget är ca 1 timme långt. 

Välkommen!

Anneli Sandberg

Jesus då och nu: från historiens Jesus till en öppen kyrka?

Vård av golvet i  
församlingssalen
Vi behöver påminna om att ta väl hand om det 
”nya golvet” i församlingssalen. Nya möbeltassar 
byts just nu ut på alla stolar i lokalen. Att städa 
det på rätt sätt är enormt viktigt. Instruktion för 
detta finns på insidan städskrubbsdörren vid cafét. 
Ni får också en kort lektion här:

· ALDRIG VÅT garnmopp! Endast ”platt-
mopp”, mycket lätt fuktad eller torr.

·  Använd gärna sprayflaska med varmt vatten+ 
diskmedel och torka med torr mopp

· Plastgolv skadas av rengöringsmedel, använd 
ALDRIG” alloren” eller ”sanirent”

·  Fläckar- ta bort med nylonduk och allrent, 
eftertorka med vatten

Vänliga hälsningar Sara Enqvist

Storstädning
Reservera gärna fre- lör 8-9 maj i din kalender 
för kyrkans storstädning. Vi kommer att behöva 
ha många hjälpande händer, då det bl.a är dags 
att putsa fönstren efter den stora renoveringen av 
Östra Torggatan och Herrgårdsgatan. Mer info om 
detta kommer senare.

Det andra årsmötet
Tingvallakyrkans församling håller årsmöte för 
andra gången lördagen den 14 mars kl 15.00. 
Välkommen!

Sommarens Läger
Scoutläger på Ladtjärnstorp 13-17Juni för 

årskus 2 och uppåt 
Tonårslägeret ENTER på Vägsjöfors 22-26 juni  

Tema Mej Dej&Världen
Kristendomsskola på Sjövik 22 juni -4 juli för 

dom barn som gått ut sjuan
För mer info kontakta equmenia Karlstad

Hans Arkbro 070/5735328  eller 
Jovita Häggmyr på expedition 054/2244483

Ett bidrag som du som församlingsmedlem kan 
göra är att ta med alla barn, ungdomar och ledare 
som åker på läger i dina förböner.

Hans Arkbro
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Tingvallakyrkan
Februari

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

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

17 tisdag

14:00 Tisdagsträffen "Önskedik-
ter" Gunvor Byström

19 torsdag
18:30 Födelsedagsfirande för dig 
som fyller år i februari. Värd: 
Jovita Häggmyr. Anmälan senast 
16 feb till exp, 15 38 80.

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

11:00 GUDSTJÄNST. "Satt på 
prov." Anneli Sandberg. Musik 
av Lovisa Jennervall och Olof 
Håkman. Kyrkfika

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

11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST. Tomas Kazen, Anneli 
Sandberg,musik av Kalle och 
Desirée Kjellberg, offerdag till 
pastors- och diakonutbildningen. 
Kyrkfika. Efter fikat föreläsning 
med Tomas Kazen "Jesus då och 
nu: från historiens Jesus till en 
öppen kyrka?"

3 tisdag
14:00 Tisdagsträffen "Pastorn 
och pastorssonen berättar" Curt 
Sandström

6 fredag
17:00 Världsböndagen - förtäring 
och gudstjänst. Anneli Sandberg, 
Jovita Häggmyr, Katarina Johans-
son m fl.Arr Karlstads Ekume-
niska Råd

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

11:00 GUDSTJÄNST på 
internationella kvinnodagen. An-
neli Sandberg, Jovita Häggmyr. 
Kyrkfika

10 tisdag
14:00 RPG-träff i Tingvalla-
kyrkan "Naturligt åldrande" 
Demenssjuksköterska Carina 
Stenmark, Torsby, tar upp ämnet 
med humor och allvar.

14 lördag
15:00 Församlingens årsmöte

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

11:00 GUDSTJÄNST, årshög-
tid. Anneli Sandberg, Jenny 
Walan, Jovita Häggmyr. Kören 
DaCapo. Kyrkfika

17 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Erik Bengts-
son berättar om Amishfolket

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

11:00 GUDSTJÄNST. Guds-
tjänst i skapande anda. Jenny 

Walan, Marianne Gustavsson, 
Anki Löwenhamn. Kyrkfika

26 torsdag
18:30 Födelsedagsfirande för dig 
som fyller år i mars. Värd: Anneli 
Sandberg. Anmälan senast 20 
mars till exp, 15 38 80.

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

11:00 GUDSTJÄNST. Anneli 
Sandberg, Jovita Häggmyr, kon-
firmanderna.Kyrkfika

30 måndag
17:00-19:00 Spa för själen

31 tisdag
14:00 Tisdagsträffen. Magdalena 
Persson berättar om ensamkom-
mande flyktigbarn

17:00-19:00 Spa för själen

April
1 onsdag
12:00-14:00 Spa för själen

17:00-19:00 Spa för själen

2 torsdag
12:00-14:00 Spa för själen

17:00-19:00 Spa för själen

19:00 Getsemanestund med 
nattvard. Jenny Walan, Anneli 
Sandberg, musik Hans Berg-
ström.

3 fredag
11:00 LÅNGFREDAGSGUDS-
TJÄNST. Jenny Walan.

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

Världsböndagen
Jesus sade ”Förstår ni vad jag har 
gjort med er?” – det är temat för 
Världsböndagen i år. Varje år 
gör kvinnor i något av världens 
länder en gudstjänst till Världs-
böndagen, som firas i 170 länder 
över hela världen. Den firas alltid 
första fredagen i mars. I år kom-
mer programmet från Bahamas. 
Vi firar i år i vår kyrka, med enk-
lare förtäring kl 17, och därefter 
gudstjänst kl 18.00. Välkommen 
till en världsvid gudstjänst!

11:00 PÅSKDAGSGUDS-
TJÄNST med nattvard. Anneli 
Sandberg. Kyrkfika

7 tisdag
14.00 RPG-träff i Pingstkyrkan
“Som hemma fast utomlands”
Diakon Ingegerd Karlsson och tv-
reportern Sven Årnes berättar.

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

11:00 GUDSTJÄNST. "De 
tysta tecknen" Gunnar Hansén. 
En gudstjänst om symbolerna i 
kyrkorummet.Kyrkfika

14 tisdag
14:00 Tisdagsträffen. "Diakonin i 
Tingvallakyrkan" Jovita Häggmyr

18 lördag
Musikkårens vårkonsert

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

11:00 GUDSTJÄNST. Jovita 
Häggmyr. Kyrkfika

23 torsdag
18:30 Födelsedagsfirande för dig 
som fyller år i april. Värd: Jenny 
Walan. Anmälan senast 17 april 
till exp, 15 38 80.

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

11:00 GUDSTJÄNST. Anneli 
Sandberg. offerdag för mission i 
Sverige Kyrkfika

28 tisdag
14:00 Tisdagsträffen. " De fattigas 
Jesus" Lennart Strandlund

Veckan före påsk brukar kallas 
Stilla veckan. Hur ger vi ut-
rymme för reflektion, eftertanke 
och inte minst påminnelse om 
Jesu sista dagar, om lidande och 
död? Vilka ska ge det om inte 
kyrkan? Återigen gör vi plats i 
kyrkorummet för Spa för själen 
i Stilla veckan. En öppen möj-
lighet för just stillhet, reflektion 
och möjlighet till samtal - att 
stanna upp, helt enkelt. Välkom-
men måndag, tisdag onsdag och 
torsdag 17 - 19, samt onsdag och 
torsdag lunch, 12 - 14. 

På skärtorsdagens kväll, kl 
19.00 läser texterna om Jesus 
sista måltid med sina lärjungar. 
och firar vi en enkel nattvards-
andakt.

Stilla veckan i 
Tingvallakyrkan

Veckogrupper
v 8 16-22 feb: Grupp 11
v 9 23 feb-1 mars: Grupp 12
v 10 2-8 mars: Grupp 13
v 11 9-15 mars: Grupp 14
v 12 16-22 mars: Grupp 15
v 13 23-29 mars: Grupp 1
v 14 30 mars-5 april: Grupp 2
v 15 6-12 april: Grupp 3
v 16 13-19 april: Grupp 4
v 17 20-26 april: Grupp 5
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Insamlingsresultat

Församlingsboken
Dop 

Eila Ester Heidi Lovnér dotter 
till Tobias & Malin Lovnér döp-
tes i Tingvallakyrkan den 7 dec 
Officiant var Anneli Sandberg

Till Vila
Ingemar Brodén född den 18/5 
1922, död den 8/11 2014 
Begravningen ägde rum den 
16/12 2014 i Tingvallakyrkan. 
Officiant var Anneli Sandberg 
och Gunnar Hansén

Eva Augustsson född den 17/3 
1933, död den 9/12 2014 

Begravningen ägde rum den 3/1 
2015 i Uppståndelsens kapell på 
Rud 
Officiant var Kristoffer Forsander

Margareta Ekdahl, född den 
15/2 1927, död den 16/12 2014

Begravningen ägde rum den 14/1 
i Uppståndelsens kapell på Rud 
Officiant var Jenny Walan

Edit Karlsson, född den 14/11 
1918, död den 19/12 2014 
Begravningen ägde rum den 22/1 
i Frykeruds kyrka.  
Officiant var Lennart Halvarsson

Runa Carlsson, född den 29/10 
1924, död den 25/12 2014 
Begravningen ägde rum den 22/1 
i Korsets Kapell 
Officiant var Anneli Sandberg

Inflyttade
Erik Hagström, Fadderortsgatan 
25,654 66 Karlstad från Öster-
ledskyrkan, Gamla Uppsala

Adressändringar
Jovita Häggmyr, Ingenjörsvägen 
27, 66050 Vålberg

Ngala Godlove Nshukwi c/o Ing-
rid Österberg, Pilgården 2, 652 
26 Karlstad
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Tingvallakyrkans
församling

TINGVALLAKYRKAN
Adress: Ö:a Torggatan 18
652 24 Karlstad
Öppettider exp mån-fre 10-15
Besökstid tis & tors 10-12
Telefon:  054-15 38 80 (vx) 
E-post: info@kyrkanicentrum.se
Hemsida: www.tingvallakyrkan.se
Pastor och församlingsföre-
ståndare 75%/universitetet 
25%
Anneli Sandberg 054-22 444 81 
anneli.sandberg@kyrkanicentrum.
se
Pastor 25%/universitetet 25%
Jenny Walan 054-22 444 82
  jenny@kyrkanicentrum.se
Kanslist och vaktmästare 
100%
Sara Enqvist 054-22 444 84

sara@kyrkanicentrum.se
Förskollärare 50%
Lena Josefsson 054-22 444 85
  lena@kyrkanicentrum.se
Diakon 100%
Jovita Häggmyr 054-22 444 83

jovita@kyrkanicentrum.se
Vik. husmor
Gun Waernhoff 054-22 444 87 

 
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

Från styrelsen i korthet
Styrelsen har under de senaste 
mötena behandlat diverse 
ekonomifrågor, inklusive 
budget för 2015 och en ny 
placeringspolicy för våra lik-
vida medel. Vidare har vi 
diskuterat en hel del perso-
nalfrågor för att fullfölja vår 
bemanningsplan. Rekryte-
ringen av en ungdomspastor 
och en musikledare står högst 
på dagordningen. Styrelsen 
har också diskuterat hur vi 
ska gå vidare med att förnya 

och underhålla våra lokaler 
och byggnader. Sist men 
inte minst håller vi på att 
slutföra organisationsplanen 
som kommer att klarlägga 
alla frågor kring hur vi arbe-
tar i församlingen under de 
närmaste åren. Nu inväntar 
vi årsmötet den 14:de mars 
kl 15.00 då en ny styrelse 
ska väljas.

Lars Furuholm

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 expedition, prata med nå-
gon i redaktionen eller e-posta till: 
motesplatsen@tingvallakyrkan.se

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

Lördagen den 21 mars hål-
ler distriktet sitt allra sista 
årsmöte i Tingvallakyrkan, 
Karlstad – kallelse fick ni i 
december. Årsmötet tar ca 1 
timma och resten av dagen är 
det en temadag om MÅNG-
FALD och den är öppen för 
ALLA INTRESSERADE, 

alltså inte bara ombuden!
Anmälan senast den 5 

mars. Den förtäring som 
ingår i programmet serveras 
till självkostnadspris.

Anders Bernspång 
Regionsamordnare, 

Equmenia Svealand

Hej på er i församlingarna i Örebro-
VärmlandDal!



Posttidning B

Begravningsbyrån
Roland Andersson AB
Älvgatan 11, Karlstad,  

054-10 10 01

Nästa nummer av 
Mötesplatsen  

utkommer i mitten av 
april.   

Manusstopp  är 
20 mars.

Tel. 054-22 14 30

 

"Känner du sorg...?" 
Här om dagen satt jag i ett samtal 
med en bekant. Plötsligt ställde 
hon en fråga: "Känner du sorg 
över att jag inte tror?" Jag är inte 
säker på att hon förstod vilken 
samvetsfråga hon hade ställt. 
Efter lite eftertanke svarade jag 
något i stil med: "Egentligen 
borde jag nog det, men ska jag 
vara ärlig så gör jag nog inte det." 
Jag vet inte om det var svaret hon 
väntat sig, men jag tycker att man 
ska försöka svara ärligt. Själv fick 
jag mig en tankeställare. 

Något säger mig att jag dessutom 
inte är ensam om detta bland Sve-
riges kristna, att inte känna sorg 
alltså, över alla dem som inte fun-
nit Jesus. Finns det skäl att vara 
bekymrad över detta? Jag tror 
det. Jag tror att det är ännu ett 
uttryck för att sekulariseringen 
nått även Kyrkan. Bryr vi oss, på 
riktigt alltså, om att människor 

ska få lära känna Jesus? Att bli 
räddade. 

Inte jätteofta, men då och då, förs 
det fram att vi måste få fler att 
gå med i församlingen. Men då 
brukar nästan alltid argumentet 
vara: "För annars riskerar försam-
lingen att dö ut". Och visst vore 
det trist om församlingen skulle 
försvinna. Men samtidigt kan jag 
inte minnas att Jesus sagt något 
om att gå ut och göra alla folk till 
medlemmar i Tingvallakyrkan. 
Däremot sa Jesus:  "Gå därför 
ut och gör alla folk till lärjungar: 
döp dem i Faderns och Sonens 
och den heliga Andens namn och 
lär dem att hålla alla de bud jag 
har gett er." Matt 28:19-20

Frågan biter sig kvar: Känner 
jag sorg? 

Mattias J Fröding


