
Mötesplatsen
En tidning från Tingvallakyrkan Nr 3 juni - sep 2015

Tillbedjan och tolkning i gudstjänsten
Det brinner!

Diakoni - en salig växelverkan
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Föreståndartankar

Det var en gång en människa, för enkelhe-
tens skull säger vi att det var en pojke. Kanske 
var han ett barn, men kan kunde lika gärna 
vara en vuxen. Han tyckte mycket om att 
cykla. En dag cyklade han ut till en hage med 
ett litet berg, för han ville sitta där och känna 
klippan under sig, solens värme i ryggen, se på 
gräset och träden runt sig, och höra svalorna 
som flög så det svischade i luften. Kanske, om 
han hade tur, växte också smultron på detta 
lilla berg. Han ville vara där en bra stund, för 
att lyssna till sina egna tankar och om möjligt 
bli lite klokare. 

Så där satt han, och sommarvinden fick 
björkarnas löv att susa, och myrorna kröp 
bland de små små stenarna i klippans veck och 
vindlingar, och han tänkte på sin mamma och 
på sin pappa, hur de hade varit mot honom 
i hans liv. Han funderade över elakhet – för 
det hade pojken varit med en del om – och 
känslan av ruelse kom över honom. Tänk om 
han hade råkat vara elak av bara farten, i något 
han sagt eller gjort? ”För ibland förstår en inte 
riktigt hur det en säger eller gör tar.” sa han 
för sig själv. Han bestämde sig för att försöka 
vara mer uppmärksam på sig själv i framtiden. 
Så vandrade tankarna vidare till kärleken och 
döden. Ja, det var stora och allvarliga saker 
han tänkte på, pojken på sitt lilla berg. På Gud 
tänkte han också. Trodde han på Gud? Pojken 
gick till kyrkan, det hade han gjort i hela sitt liv, 
men ganska ofta undrade han hur Gud kändes. 
Hur man känner att Gud är nära. Han undrade 
hur alla andra kände. Själv kände han väldigt 

sällan något alls, tyckte han. Det var som en 
hemlighet, och han undrade lite, lite över sin 
hemhörighet. Han blickade upp i himlen, den 
var så vackert sommarblå, och han tittade ner på 
marken, där myrorna fortsatte krypa. Hade han 
kommit till någon insikt? Hade han blivit klo-
kare? Nej, det tyckte han inte, och snart skulle 
det vara dags att cykla hem. ”Jag vet inte om 
jag tror på Gud eller inte.” sa han. Det kändes 
som om i de ögonblicken spelade det inte så 
stor roll, och det kändes riktigt vilsamt. 

Och just som han tänkt så, och äntligen varit 
ärlig mot sig själv, var det som om Gud på ett 
eller annat sätt kom förbi. ”Det är bra. Sån 
vill jag ha dig.” sa Gud, och det kändes gott i 
pojkens hjärta, ja, som av kärlek värmde det i 
hans bröst. Så var det förbi. En liten, liten spin-
del seglade iväg i en spindeltråd många gånger 
längre än den själv. Pojken tittade på spindeln, 
på mossan i klippskrevan bredvid, och smult-
ronbladen, och kände sig lite mer närvarande, 
lite mer levande än alldeles nyss.

När han senare kom hem, drog han sig till 
minnes en gammal psalmvers: 

”I Gud min själ som svan på havet vilar, 
den är ju hans, den värld jag lever i.
Och brusar vågen, förd av stormens ilar,
jag bidar lugn, tills stormen är förbi.”

Skön sommar!

Anneli Sandberg

Då var det som om Gud  
på ett eller annat sätt kom förbi

Framsidesbilden är tagen av Ing-Marie Arkrbo från årets konfirmationshögtid söndagen den 24 maj.
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MötesplatsenI detta nummer av 
Hur kan vi göra för att fler känner sig välkom-
men i gudstjänsten, även om inte svenska är 
ens språk? Detta funderar Ngala Godlove över 
och berättar sin historia i en intervju i detta 
nummer.

Anna Fahlander bjuder på en personlig berät-
telse som sommarläsning om händelserna den 
20 april på Herrhagen. 

Ing-Marie Arkbro och Peter Andersson inspi-
rerar i texter om diakonin i församlingslivet.

Längst bak i numret finner ni ett starkt 
vittnesbörd.

En skön sommar, önskar redaktionen. 

Välkommen med på församlingslägret på  
Vägsjöfors herrgård den 11-12 september!
Vår ”nya” församling är ung och söker fortfarande 
former för gemenskapen. Därför är detta läger ett 
tillfälle att lära känna varandra lite bättre, och sam-
tidigt upptäcka vilken rikedom vi har i varandra. 
Vi kommer att hjälpas åt med matlagning och disk 
så vi får också chans att arbeta tillsammans. Lägret 
är till för alla - såväl medlemmar som vänner till 
församlingen.

Om boendet:
Rum med hotellstandard:  
9 tvåbäddsrum med toalett och dusch 340:-/pers. 
inkl. all mat
3 enbäddsrum med toa/dusch i korridor     
290:-/pers. inkl. all mat
Rum med vandrarhemsstandard: (egna lakan 
och handdukar+städning)
Stugor, samt rum i sidobyggnader  270:-/pers. inkl. 
all mat
barn 4-12 år i extrasäng 200:-/barn. inkl. all 
mat

Transport 
Vi  samåker i bilar, där var och en betalar biläga-
ren.
Program för fredagen
Programmet för helgen är än så länge preliminärt. 
Vi startar ihop på fredagen med kvällsmat. Recep-
tionen är öppen från 15. Vi kommer satsa mycket 
på barnen med speciella aktiviteter anpassade för 
dem, med mycket bus och lite föräldrafritt.

Anteckna dig gärna på någon av listorna med 
intresseanmälan. De finns uppsatta i kyrkan.

För frågor kontakta Gunnar Lindkvist, tel 21 73 
73 eller Jovita Häggmyr, tel 224 44 83. Definitivt 
besked vill vi ha runt 1 augusti

Vi hoppas naturligtvis att du lockas vara med 
på vårt församlingsläger, knyta nya kontakter och 
göra nya erfarenheter.

Välkommen önskar planeringsgruppen!
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I förra numret av Mötesplatsen kunde vi läsa 
en artikel där Ngala Godlove delade med sig 
av sina tankar. Här följer en intervju med ho-
nom. 

Godlove är 33 år och kommer ifrån Kamerun. 
Kamerun har drygt 20 miljoner invånare och 
ligger i Afrika precis norr om ekvatorn. Engelska 
och franska är officiella språk, 
men därutöver finns en mängd 
språk som talas ute i byarna. 
De flesta i Kamerun är kristna 
förutom i norr där många är 
muslimer. Godlove är uppvuxen 
i en baptistförsamling och därför 
var det naturligt att söka sig till 
baptistkyrkan när han kom till 
Sverige 2009.

Yngst av nio syskon
Orsaken till att han kom till Sverige var för att 
studera. Godlove är yngst av nio syskon. Det var 

genom familjens uppoffringar han fick möjlighet 
att studera ekonomi vid Karlstads universitet. 
Nu är han färdig med studierna och letar efter 
ett jobb. Om han får ett fast jobb kan han ta hit 
sin fru som är kvar i Kamerun. Det är viktigt att 
kunna tjäna pengar för att han ska kunna hjälpa 
sin familj. Pengarna räcker till mycket mer där nere 
uttrycker han. Om jag kan skicka ner femhundra 
kronor kan det försörja min mamma en hel månad, 
säger Godlove. Samtidigt understryker han att 
det är frivilligt för honom eftersom han är yngst. 
Hade han varit äldst hade det däremot varit hans 
skyldighet att försörja familjen.

Inga ursäkter att inte gå på gudstjänst
För Godlove är det självklart att gå till kyrkan på 
söndagar. Hemma i Kamerun finns inga ursäkter 
för att inte gå på gudstjänst en söndag. Gudstjäns-

terna i hans hemkyrka skiljer sig 
ganska mycket från gudstjänsterna 
i Tingvallakyrkan. För det första är 
de mycket längre. Mycket tid ägnas 
åt tillbedjan, något han gärna skulle 
se att det var mer av hos oss. Det 
är viktigt att be, när vi ber i Guds 
Ande lägger vi över problemen på 
Gud. Gudstjänsterna är också mycket 

livligare där, det förekommer både trummor och 
dans. Men Godlove säger att formerna inte spelar 
någon roll, det viktiga är att vara inför Guds ansikte 
och att upphöja honom..

"Gudstjänstformen 
spelar inte någon roll, 
det viktiga är att vara 
inför Guds ansikte att 
och upphöja honom."

Tillbedjan 
och tolkning
Ngala Godlove om 
gudstjänsten
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Viktigt att hjälpa personer med annat språk in i kyr-
kan
Godlove skulle gärna se att Tingvallakyrkan inriktade sig mer på 
människor med annan bakgrund. Han säger att det fanns de som 
hjälpte honom in i församlingen när han var ny i Karlstad. Men det 
kan vara svårt om man pratar ett helt annat språk. Om en person 
som talar ett annat språk söker sig till kyrkan krävs det Guds nåd 
om den ska komma tillbaka. Därför tycker han att vi ska fundera 
hur vi kan hjälpa nya personer med tolkning. Till exempel genom 
att uppmana församlingsmedlemmar att erbjuda sig att översätta, 
eller med hjälp av headset.

Mattias J Fröding

Kamerun ligger i Afrika, precis norr 
om ekvatorn.

Vår planerade Dresdenresa kan pga. för få deltagare 
(21 personer) inte  bli av i maj. Petra på gruppresor 
föreslog att göra denna resa med samma program 
till hösten, förslagsvis en av de första två veckorna 
i september 2015 ( dvs. v. 36 eller 37). 

Vi är villiga att ställa upp igen och hoppas då, 
att vi får minst 30 deltagare, så att det ursprungliga 
priset kan hållas.

Vi har lagt ut en lista i Caférummet i Tingvalla-
kyrkan samt lämnat en lista till ordföranden i RPG, 
som kan läggas ut vid deras möten. Signera gärna 
efter namnet, om Ni tänker följa med och ange den 
vecka / de veckor som passar Er bäst.

Evtl. nya intresserade bör också skriva telefon-
nummer / e-mail adress.

På listan finns redan alla 21 personer, som stod 
kvar och sedan namn på personer, som av olika an-
ledningar inte kunde komma med denna tilltänkta 
gång men som har givit uttryck för att gärna vilja 
vara med.

Vår förhoppning är, att vi lyckas med vår resa 
till hösten!!

Vänliga hälsningar

Berit, Sonja och David Hellholm

Tyskland: Dresden / Meissen / Berlin / Spreewald september 2015

Tack till vår förskolelärare Lena Josefsson som slutar sin tjänst. Lena har jobbat 
hos oss i 10 år, och känner att det är dags att gå vidare till nya pedagogiska upp-
gifter. Hon har varit en närvarande och mycket uppskattad pedagog bland barn 
och föräldrar, inte minst för Öppna förskolans sångstunder och babyrytmik. Vi 
säger varmt tack till Lena och önskar henne lycka till. 

 Equmeniastyrelsen  
och församlingsstyrelsen

Tack Lena!

Tack alla gäster som besökte Café Innegården. Vi 
önskar er en välsignad skön sommar och ni är varmt 
välkomna tillbaka!

Sista dagen innan Café Innegården stänger för 
sommaren är den 5 juni 2015.

Vi öppnar Café Innegården igen den 17 augusti 
2015.

Hälsningar

Cristina Hellholm och kökspersonalen

Café Innegården
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Natten till den 20 april satt jag uppe sent och skrev 
på ett dokument som jag behövde få klart innan 
jag kunde gå och lägga mig. Just den natten hade 
Salomon extra jobbigt med sin allergi. Jag sade att 
han kunde ta en snabb dusch, eftersom jag visste att 
det brukade hjälpa. Problemet var bara att klockan 
snart var tolv, och den tiden på dygnet brukar ju 
inte direkt en förälder föreslå sitt barn sånt. Hur 
som helst så nappade han på idén, och jag kunde på 
så vis få hela 10 minuters skrivande helt ostört.

Men efter någon minut kände jag att det luktade 
bränt, och min första tanke var att kolla Cornelias 
plattång som hon hade använt strax innan hon hade 
gått och lagt sig. Jag smög in i hennes rum och för-
sökte hitta den i mörkret. Efter en stund hittade jag 
plattången och kunde konstatera att kontakten var 
utdragen. Men det luktade nu så mycket brandrök 
att jag insåg att jag verkligen behövde ta reda på vart 
lukten kom ifrån. Jag kände paniken börja komma, 
så jag sprang ut på balkongen. Där möttes jag av 
en syn jag aldrig kommer glömma! 

Hela grannlängan brann, och jag såg bara en massa 
rök och lågor! Jag minns att jag ropade till någon 
nere på gatan. En röst jag tyckte mig känna igen 
svarade, och sen hörde jag henne säga mitt namn. 
Allt kändes väldigt overkligt, men helt plötsligt 
kopplade jag vem det var som pratade med mig. 
Jag minns att hon ropade att jag måste komma ut, 
och att vi måste väcka de som ligger och sover. 

Jag brukar annars vara den som inte 
hetsar upp sig, men inte den här 
gången. Jag slängde upp dörren till 

Cornelias rum och skrek: ”- Du måste upp, det 
brinner, vakna Cornelia!” Sedan började jag banka 
hysteriskt på dörren till badrummet och vrålade till 
Salomon: ”- Du måste ut, det brinner!” Han fattade 
ingenting och sa: ”- Vadå rinner? Har jag duschat 
så det rinner vatten på golvet?” Jag svarade: ”- Det 
rinner inte, det brinner!” 

Sen måste jag fått tag i mobilen och ringt för helt 
plötsligt så pratar jag med Andreas Möller. Jag kom-
mer ihåg att jag sa: ”- Det brinner, jag vet inte vad 
jag ska göra”, precis som han skulle komma som 
nån Stålmannen från Uppsala och rädda oss. Han 
frågade mig var det brann. ”- Inte fasiken vet jag”, 
svarade jag, ”men det brinner nånstans”. Vi tog 
oss ut ur lägenheten och jag minns att jag försökte 
undvika att barnen skulle se exakt var det brann. 
De känner folk i två av radhusen, och jag visste inte 
om någon var skadad eller om alla hade kommit ut. 
Så instinktivt drog jag dem åt det hållet på gatan 
där man kunde se minst av branden. 

Då kom jag på att jag inte hade fått med mig Salo-
mons mediciner! Både Salomon och jag har astma, 
men han har även svår nötallergi som gör att han 
måste ha med sig sina mediciner jämt. Jag sa till 
barnen att jag var tvungen att springa tillbaka och 
hämta hans medicinpåse. När jag närmade mig 
lägenheten kände jag att det var svårt att andas, 
och när jag kom in stank det så mycket av rök 
att jag började hosta. Jag såg till att packa ner det 

Det  
brinner!
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viktigaste först, och sen hävde jag ner det jag kunde 
hitta som jag trodde kunde vara bra om vi fick 
med oss. Vilket visade sig senare vara två iPads, en 
sminkväska, locktång och två par byxor. Men jag 
fick i alla fall med mig medicinerna...

Nästan längst upp på gatan stod barnen och vän-
tade på mig, och på gatan kunde jag även se att flera 
av våra grannar hade kommit ut. Klockan var nu en 
bit efter midnatt och på gatan stod både barn och 
vuxna, omringade av polis, ambulans och brandkår, 
och ingen av oss visste riktigt vart vi skulle ta vägen. 
Vår bil stod i garaget som ligger under husen som 
brann. Att ta oss därifrån med den var otänkbart, 
så jag ringde till Pär Jorsäter som bor i närheten. 
Jag kommer inte ihåg vad jag sa till honom, men 
jag måste ha fått fram att jag och barnen behövde 
hjälp med att ta oss hem till mamma och pappa, 
eftersom han kom direkt. När vi åkte tittade jag 
ner mot gatan och tänkte: ”det här hoppas jag att 
jag aldrig behöver uppleva igen”.

När vi kom hem till mina föräldrar mötte mamma 
oss i dörren, och där någonstans kopplade jag bort 
allting. Nu visste jag att vi var i gott förvar, och att 
jag inte var ensam om att ha ansvaret för barnen. 
Mamma hade bäddat åt oss innan vi kom, så jag 
lade mig i deras bäddsoffa med kläderna på. Gång 
på gång när jag låg där i sängen med blicken i taket 
återkom ordet ”tacksamhet”. Att jag var tacksam 

för att barnen mådde bra, för att jag tagit mig 
därifrån, att jag har två föräldrar som ställer upp, 
och tacksamhet över den speciella vänskap jag har 
med både Pär och Andreas.

De är alltid lättare att känna tacksamhet över 
saker när det har hänt något, och alldeles för lätt 
att glömma bort det man bör vara tacksam över. 
Jag tror inte jag är ensam om att känna så, och vet 
att det är något som jag skulle vilja bli bättre på. 
Det jag och barnen var med om har fått mig att 
tänka mer på allt de vardagliga som jag är tacksam 
över. Frågan är varför det ska behöva hända något 
dramatiskt för att man ska bli påmind om allt det 
fina man har runt omkring sig?

Som tur är skadades ingen människa i branden, 
men det kommer dröja länge innan de som bodde 
i radhusen kommer kunna flytta tillbaka hem igen. 
Trots det som hänt och allt de drabbade gått miste 
om och fick uppleva den där hemska natten, så kän-
ner jag - och jag tror inte jag är ensam - tacksamhet 
för att ingen skadades. Och minnena från den nat-
ten kommer jag alltid bära med mig eftersom det 
var då jag såg hur mycket jag tagit för givet i livet, 
och hur mycket jag har att vara tacksam för. 

Anna Fahlander

Psalmförslag, idéer om symbolhandlingar eller 
predikouppslag? Var med och planera! Under höst-
terminen prövar vi öppen gudstjänstplanering, dit 
alla som vill kan komma och planera tillsammans 
med den pastor och ev musiker som skall medverka. 
Vi planerar den gudstjänst som ligger 10 dagar 
framåt. Du kan komma utan att själv medverka i 
gudstjänsten - det viktiga är att ta vara på tankar, 
idéer och uppslag - men medverkan är mycket väl-
kommet. Vi erbjuder en lunchtid, då vi också äter 

lunch tillsammans och en "after work"tid:
Torsdagen den 17 september kl 12-13 inför 

gudstjänsten den 27 september
Torsdagen den 15 oktober kl 17 - 18 inför guds-

tjänsten den 25 oktober
Plats: cafét 

Välkommen med!

Anneli Sandberg och JennyWalan

Öppen gudstjänstplanering
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Vår församling har under våren varit remissförsam-
ling – läs försökskaniner – för Equmeniakyrkans 
nya handbok som är under framtagning. Vi har 
med andra ord firat gudstjänst i enlighet med re-
missens förslag under denna period. Det kommer 
vi fortsätta med under sommaren. Efter sommaren 
är det dags att formulera åsikter och erfarenheter 
och skicka in till den kommitté som har ansvar för 
att ta fram förslag till handbok! Våra synpunkter 
och erfarenheter är mycket värdefulla för hand-

bokskommitténs fortsatta arbete eftersom de är 
prövade i församlingsverkligheten under lång tid.

Remissen hittar du på Equmeniakyrkans hem-
sida, www.equmeniakyrkan.se/kyrkohandbok. 
Längst bak hittar du frågor att klura över som 
föreberedelse för den kväll då vi gemensamt läm-
nar vårt remissvar. Välkommen onsdagen den 26 
augusti kl 18.30!

Anneli Sandberg

Dags för svar!

Längst fram: Naima Kyhlin, Emma Gunnarsson, 
David Blixt

Längst bak: Amanda Lämås (fadder), Caroline 
Forsman Andreis, Kajsa Romhed, David Friman, 

Tilde Wretling, Emilia Eriksby Svensson, Björn 
Carlsson, Daniel Arkbro (fadder). Ledare: Anneli 
Sandberg och Jovita Häggmyr.

Nu har vår församling anställt sin första försam-
lingsmusiker! Henrik Larsson har studerat på 
musikhögskolan i Stockholm, gått producentut-
bildning och leder just nu kören Söt Likör, univer-
sitetets damkör. Sittdans för äldre är något annat 
han har sysslat med. Henrik börjar sin 50%-tjänst 

15 augusti.. Att få ihop musicerande människor 
i församlingen och dess närhet och ge lust och 
utrymme att spela tillsammans, inte minst i guds-
tjänster, är en av Henriks arbetsuppgifter.

Styrelsen

Välkommen Henrik!

Årets konfirmander och ledare:
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Överallt finns medmänniskor som behöver 
vår omsorg och hjälpande hand.

Både som församling och enskilda – och inte minst 
i Diakonirådet - kan vi uppleva att det finns hur 
mycket som helst att göra. Hur ska vi prioritera?

I diakonirådet tror vi att det är viktigt att i första 
hand bekräfta och uppmuntra det fina diakonala 
arbete som redan finns i vår församling och att 
sedan utifrån de resurser vi har överväga vad vi kan 
göra mer eller på annat sätt.

I det diakonala arbetet är det nästan ofrånkom-
ligt att vi ibland får dåligt samvete. Vi borde göra 
mer, vi borde orka mer. Behoven är ju så stora.

Ibland poppar den nästan förbjudna tanken 
upp: hur mycket får man tänka på sig själv och hur 
mycket måste man tänka på andra?

Aposteln Paulus skriver till församlingen i Filippi 
och särskilt till församlingsledarna och medhjäl-
parna: ”Tänk inte bara på ert eget bästa utan också 
på andras”. Fil. 2:4

Den uppmaningen tolkar vi nog ofta som om 
Paulus kritiskt hyttar med pekfingret och varnar 
oss för att bli egotrippade och själviska.

Här hjälper oss Margareta Melin att se paulusor-
den i Filipperbrevet i ett nytt och befriande ljus.

Hon skriver: Visst ska vi tänka på vårt eget bästa 
– men inte bara! Visst ska vi tänka på andras bästa 
– men inte bara! Inte antingen eller utan både ock. 
Det goda jag gör mig själv kommer andra tillgodo. 
Det goda jag gör andra gör mig själv gott. Så långt 
Margareta Melin.

Det är ur en sådan biblisk och energigivande 
växelverkan  vi  får hämta inspiration och kraft att 
älska vår nästa som vi älskar oss själva. Att älska sig 
själv är kanske förutsättningen för att kunna älska 
andra. Att bara vara medmänniska – lyssna, samtala 
och vara närvarande – kan betyda mycket!

Peter Andersson

Diakoni  
– en salig växelverkan!

En liten inblick i Diakonirådet i Tingvallakyrkan. 
Diakoni är en del av en levande församling, där 
du som medlem ska vara stolt och värdera det som 
du gör utan att det kanske syns i några protokoll. 
Diakoni är mycket större än diakonirådet och de 
insatser och beslut som diakonirådet genomför. 
Jag tänker på de spontana och planerade möten 
du gör med medmänniskor. ”Behovsorienterad 
evangelisation” att möta omgivningen med aktuella 
frågor och behov. Att ta tillvara människor man har 
relation till i vardagslivet och genom församlingens 
kontaktnät.  ”Kärleksfulla relationer” att spendera 
tid med varandra, bjuda varandra på måltider och 
visa kärlek (Ur Åtta särdrag i växande församlingar 
sammanställt till ”NFU” Naturlig församlingsut-
veckling på uppdrag av Sveriges frikyrkosamfund). 
De val du gör, gör skillnad och vi kan utmanas att 

söka och visa på kyrkans identitet- ID- där I står för 
inre livets fördjupning , genom bön, gudstjänst och 
stillhet och D för diakonal hållning (Diakoni mer 
än bara ord, Sveriges Kristna Råd). Tingvallakyrkan 
i Karlstad en del av Equmeniakyrkan håller på att 
formas. Jag hoppas aldrig vi blir färdiga, vi har stora 
och små frågor att arbeta vidare med. Du är en del 
av ett större sammanhang. Jag personligen brinner 
för att vi i församlingen ska öka de personliga mö-
tena men också anta utmaningar och bli engagerade 
i internationell mission.

Detta var min berättelse som den ser ut idag 
med en längtan om en församling som har Diakoni 
högt på agendan.

Ing-Marie Arkbro
 

Diakoni

Foto: Sven W
edem

alm
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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

Scoutläger på Ladtjärnstorp 13-17juni för års-
kurs 2 och uppåt 

Tonårslägeret ENTER på Vägsjöfors 22-26 juni  
Tema Mej Dej&Världen

Kristendomsskola på Sjövik 22 juni-4 juli för 
barn/ungdomar som gått ur 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

Sommarens läger

Årets upplaga av trampen heter Sverigetrampen – 
en resa genom Sverige, fast i Värmland!

Den går av stapeln den 26 september och 
kommer att utgå från Tyrstugan i närheten av 
Färjestad, i Karlstad. Vi erbjuder en härlig dag med 
skön vandring, som delvis kommer att vara tuff 
skogsterräng (ej barnvagns- eller rullstolsvänlig). 
Anmälan sker kårvis. kontakta ansvarig i din kår 
Tyra Thorn - Andersen, tyrata@gmail.com för att 
anmäla dig och ditt lag/patrull. 

Vad är då Värmlandstrampen? Det är en vand-
ring, ca en mil lång, och en patrulltävling som 
arrangeras årligen av equmeniascoutkårer runt 
om i Värmland. Vandringen passerar ett antal 
stationer där man får visa sina färdigheter i di-
verse olika "scoutiga" aktiviteter. Man tävlar i tre, 
åldersbaserade kategorier. Det hela kostar 100 kr 
inklusive mat. 

Mer information hittar du på www.varm-
landstrampen.se

Välkommen att vara med i Värmlandstrampen 2015  
– alla är välkomna!
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I skrivande stund pågår förberedelserna för fullt 
inför årets konfirmationshögtid. Vi har haft ett 
roligt, intensivt och spännande läsår som kröntes 
med läger på Vägsjöfors Herrgård i månadskiftet 
april – maj tillsammans med konfirmander från 
Skårekyrkan, Sannerudskyrkan i Kil, Frykerud och 
Centrumkyrkan i Säffle. I början på höstterminen 
inbjuder vi till en informationsträff om läsning ht 
15 – vt 16. Känner du någon som ska börja åttan i 

höst? Tipsa och bjud in! Vi ses torsdagen den 27 
augusti kl 19.00

PS: I sommar har vi även några tonåringar som 
läser sin konfirmationsläsnings första år under 
några intensiva veckor på Sjöviks Folkhögskola 
– också en god variant att tänka in i sina konfir-
mationsläsningsplaner för framtiden.

Anneli Sandberg

Konfirmationsläsning!?

Välkommen Frans!
Sommarpastor Frans Wingård tjänstgör veckorna 
26 – 32. Frans är student på Teologiska Högskolan 
i Stockholm och pastorskandidat i Equmeniakyr-
kan. I hans uppdrag ingår förutom gudstjänster, 
att vara på tonårsläger (vecka 26), att finnas med 
på Öppen kyrka med flera pastorala/diakonala 
uppgifter samt expeditionsuppgifter. Han nås på 
054 224 44 85, eller 15 38 80. Mejladress: info@
kyrkanicentrum.se.

Beslutet är taget!
Dags att byta namn på Café Innegården. 
Tingvallakyrkans café får namnet Café T...
eller Kafé T, eller kanske med litet "t"? Processen 
fortsätter med logga.

Verksamhetsrådet

Vi är några som under våren läst och samtalat kring 
Jonas Gardells bok Om Jesus.

En spännade och omvälvande resa genom evang-
elierna utan säkerhetsbälten i form av självklara svar 
på vem Jesus var och vad han egentligen sagt.

Boken och samtalen har väckt vår nyfikenhet på 
att få veta mer om hur Jesusrörelsen utvecklades till 
den tidiga kyrkan och dess syn på den uppståndne 
Jesus Kristus.

En central fråga är vad försoningen innebär. Hur 

kan vi 2015 förstå och tolka sådana temata i NT.
2/9 kl 18.30 startar vi en cirkel för läsare (vetgi-

riga sökare) kring dessa ämnen. Vid detta tillfälle 
kommer vi att bestämma inriktningen och valet av 
litteratur närmare. Vår ambition är att få perspektiv 
på vår egen tro och dess rötter.

Är du intresserad av att vara med så hör av dig 
till : Hans Bergström 0727402050

Cirkel för läsare i TK

Lördagen den 17 oktober kl 11-14 har vi höst-
marknad och skördefest! Vill du vara med och 
organisera marknaden eller engagera dig på något 
annat sätt? Kontakta Jenny Walan, jenny@kyrka-
nicentrum.se, 054 224 44 82 , eller skriv ett mejl 
till hela verksamhetsrådet, vr@kyrkanicentrum.
se - gärna före sommaren.

Verksamhetsrådet

Höstmarknad

Succén fortsätter även i sommar. På onsdagar, med 
start 24 juni och sista gången 12 augusti kl 14 – 16 
är kyrkan öppen för enkelt fika och gemenskap för 
alla som vill. Första gången bjuds det på planerat 
intressant program, se särskild notis. Andra gånger 
är det öppet för dig som vill att dela med dig av 
berättelser, erfarenheter och annat angeläget. Eller 
så blir det ”bara” prat och fika. Inte så dumt det 
heller. Välkommen!

Anneli Sandberg

Öppen kyrka
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Tingvallakyrkan
Juni

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

11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST. Jenny Walan, sång av 
Kajsa Romhed m fl.Kyrkfika

14 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. Anneli 
Sandberg. Kyrkfika

21 söndag
17:00 Sommarcafé

18:00 Sommargudstjänst Karl-
Peter Johansson. Musik av Per 
Jorsäter

24 onsdag
14:00 Öppen kyrka: Ekumeniska 
Följeslagarprogrammet -Varför 
ler du mot en soldat? Angela Col-
lin berättar och visar bilder från 
sin tid i Israel och Palestina

28 söndag
17:00 Sommarcafé

18:00 SOMMARGUDS-
TJÄNST. Frans Wingård. Musik 
av Mixturen.

Juli
1 onsdag
13.30 "Från bönhus till kyrka" 
Gunnar Hansén guidar i kyrkan.

14:00 Öppen kyrka. Enkel fika 
och gemenskap

5 söndag
18:00 SOMMARGUDS-
TJÄNST i Lövnäskyrkan, Ham-
marö. Anna-Greta O. Berggren. 
Sång av Katarina Röjder 

och Rune Nicklasson.Kyrkfika 
efteråt.

8 onsdag
14:00 Öppen kyrka. Enkel fika 
och gemenskap

12 söndag
17:00 Sommarcafé 

18:00 SOMMARGUDS-
TJÄNST. Frans Wingård. Sång 
Agneta Färinger.

15 onsdag
14:00 Öppen kyrka. Enkel fika 
och gemenskap

19 söndag
18:00 SOMMARGUDS-
TJÄNST i Lövnäskyrkan, Ham-
marö. Frans Wingård. Kyrkfika 
efteråt.

22 onsdag
14:00 Öppen kyrka. Enkel fika 
och gemenskap

26 söndag
17:00 Sommarcafé 

18:00 SOMMARGUDS-
TJÄNST. Frans Wingård, sång av 
Mattias Bernspång

22 onsdag
14:00 Öppen kyrka. Enkel fika 
och gemenskap

Augusti
2 söndag
18:00 SOMMARGUDS-
TJÄNST i Lövnäskyrkan, Ham-
marö. Monica Thorängen-Hjelm, 
Frans Wingård. Sång av Linda 
Arne. Kyrkfika efteråt.

5 onsdag
14:00 Öppen kyrka. Enkel fika 
och gemenskap

9 söndag
17:00 Sommarcafé 

18:00 SOMMARGUDS-
TJÄNST. Frans Wingård. Sång 
av Gospel Groove Minicompany

12 onsdag
14:00 Öppen kyrka. Enkel fika 
och gemenskap

16 söndag
17:00 Sommarcafé

18:00 SOMMARGUDS-
TJÄNST. Jovita Häggmyr, sång 
av Carina Persson.

17 måndag

Café T och Öppna förskolan 
öppnar för terminen

23 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. Christer 
Hambre. Sång av Louise Hed-
berg. Kyrkfika

26 onsdag
RPG:s gemenskapsdag
på Sandvikengården, Edane.
Anmälan.

18:30 Träff för att lämna remis-
svar på Equmeniakyrkans hand-
boksförslag

27 torsdag
19:00 Informationsträff inför 
konfirmationsläsning ht 15- vt 
16

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

11:00 SAMLINGSGUDS-
TJÄNST. "Medmänniskan" 
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Tingvallakyrkan

Även denna sommar firar vi 
sommargudstjänster tillsammans 
med Lövnäskyrkans församling. 
Tre söndagar, 12 och 26 juli 
samt 2 augusti, välkomnas vi 
ut till Lövnäs till gudstjänst kl 
18.00 med efterföljande kyrk-
kaffe. Övriga söndagar firar vi i 

Tingvallakyrkan. Då vänder vi 
på ordningen och har vårt kyrk-
fika innan gudstjänsten, klockan 
17.00. Därefter firar vi gudstjänst 
kl 18.00. Välkommen!

Anneli Sandberg

Sommar och gudstjänst

I tre månader, från januari i år, 
var Angela Collin ekumenisk 
följeslagare i Israel och Palestina. 
Angela är till vardags pastor i 
EFK och studentpastor i Örebro. 
Efter ett långvarigt engagemang 
i freds- och konfliktfrågor här i 
Sverige, gav hon sig i väg till den 
långvariga konflikten i Israel och 

Palestina. Hör hennes berättelse 
och se bilder och filmer hon 
har att visa. –Vår närvaro gör 
skillnad, för vanliga människor 
gör den skillnad, säger hon. Det 
finns hopp.

Onsdagen den 24 juni kl 
14.00.

Anneli Sandberg

-Varför ler du mot en soldat?

Anneli Sandberg, Jenny Walan m 
fl Välkomnande av nya medarbe-
tare. Sång av Delicanto. Kyrkfika

September
1 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Gunnar 
Hansen: Den frånvarande gudens 
närvaro hos Pär Lagerkvist

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

 11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST "Flerstämmigt - 
vackrare än enstämmigt" An-
neli Sandberg,Tingvallakyrkans 
musikkår. Medlemshälsning.
Kyrkfika.

8 tisdag
14:00 RPG-träff i Pingstkyrkan. 
Per-Inge Lidén:
“Hur man styr en stad”.

11 fredag- 12 lördag
Församlingsläger på Vägsjöfors 
Herrgård.

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

11:00 GUDSTJÄNST. "Gör er 
inga bekymmer" Jenny Walan, 
Anneli Sandberg. Kyrkfika

15 tisdag
14:00 Tisdagsträffen

17 torsdag
12:00 Öppen gudstjänstplanering 
inför 27 september

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

11:00 GUDSTJÄNST. Jenny 
Walan. Kyrkfika

27 söndag
9:30 Öppen kör inför gudstjäns-
ten - kom och öva några guds-
tjänstsånger

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

11:00 GUDSTJÄNST. Anneli 
Sandberg. Kyrkfika

12:45 Församlingsmöte

29 tisdag
14:00 Tisdagsträffen

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

11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST. Anneli Sandberg. 
Kören Akva Vera från Lidingö

10 lördag
Regionfest i Ansgarskyrkan, 
Västerås. Seminarier, gudstjänst, 
Soul Children, festmåltid. Re-
gionalt förtroenderåd, Equmenia 
Svealands regionstämma.

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

11:00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar. Equmeniastyrelsen, Jovita 
Häggmyr Offerdag för Equmenia
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Insamlingsresultat

Församlingsboken
Ny medlem

Maria Bygren, Lambergsgatan 
29 D, 65221 Karlstad, 070-
3727187, veckogrupp 14

Till Vila
Hugo Nilsson född den 19/4 
1928, död den 7/4 2015           

Begravningen ägde rum den 
24/4 2015 i Tingvallakyrkan.

Officiant var Anna-Greta O 
Berggren

Adressändring
Gullan & Rune Gunnars-
son, Vänortsgatan 11, 654 67 
Karlstad

Insamlingarna till församlingen 
har fortsatt att vara lägre än vad 
vi budgeterat, och vi närmar 
oss också sommarperioden då 

kollekterna brukar bli lägre än 
under terminerna.
Tänk lite extra på församling-
ens ekonomi inför och under 

sommaren, så kan vi slippa se 
fortsatta underskott.

Björn Olsson/kassör

Hälsning från kassören
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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
Husmor 50%
Cristina Hellholm  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

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 15 september. 
Prenumeration 100:-/år, betalas in på pg 37 24 30-9, 
glöm ej ange "prenumeration mötesplatsen" samt 
avsändare.

Styrelsen (främst personalrå-
det) har under den senaste ti-
den arbetat med rekrytering-
en av  dels en församlingsmu-
siker, dels en ungdomspastor/
diakon. Tjänsten som för-
samlingsmusiker blir tillsatt 
inom kort men det råder stor 
brist på ungdomspastorer/
diakoner varför vi nu inrik-
tar oss på en korttidslösning 
med en ungdomsledare. Per-
sonalrådet hat även gjort en 
löneöversyn. Vi jobbar också 
med de sista formuleringarna 

i organisationsplanen som vi 
lyfter fram till beslut i för-
samlingsmötet 27:nde sep-
tember. Vid det senaste mötet 
behandlades också utkastet 
till uppdragsspecifikationen 
för Ombyggnadsgruppen. 
Styrelsen önskar alla en skön 
sommar!

Lars Furuholm

Från styrelsen i korthet

Personalens sommarledighet
Anneli Sandberg v 25 – 33
Jenny Walan v 25 – 33
Jovita Häggmyr v 25 – 32
Sara Enqvist v 28 – 31
Cristina Hellholm v 25 – 33
Lena Josefsson v 25 – 32



Posttidning B

Begravningsbyrån
Roland Andersson AB
Älvgatan 11, Karlstad,  

054-10 10 01

Nästa nummer av 
Mötesplatsen  

utkommer i början av 
oktober.   

Manusstopp  är 
15 september.

Tel. 054-22 14 30

 

Detta är en fråga som jag har 
ställt mig själv ganska ofta, men 
nu har bestämt mig för att "prata 
högt" om genom att skriva några 
rader om min tacksamhet till 
Gud.

Gud har hjälpt mig mycket i 
livet, men det fanns också en tid, 
när hjärtat var krossat och jag 
kanske inte har varit mig själv på 
grund av smärta av olika skäl.

Det är ganska vanligt, att man 
tar fram och visar bilder på sina 
barn eller barnbarn, som finns 
i plånboken eller i modern tid 
snarare visar bilder på sina barn 
eller barnbarn i mobiltelefonen, 
dvs. den glädje, som man vill dela 
med andra. För mig var det en 
jättejobbig tid att se sådana fina 
bilder, när någon ville visa mig 
dem. Det var smärtsamt, orättvist 
och jag kände mig frustrerad 
(tyckte jag då), därför att jag inte 
hade barn och dessutom hade vi 
förlorat ett barn och väntade oss 
inte, att vi skulle få barn någon 
gång.

Vi hade bett mycket till Gud, 

vi tyckte att detta var omöjligt, 
MEN vad vi visste helt säkert, var 
att Gud inte ville se oss lida!!

Våren 2013 mådde jag ganska 
illa; jag skojade då med min man: 
"jag brukar inte vara gravid, så det 
kan väl inte vara sant”? Men då 
kom den fina överraskningen: jag 
var verkligen med barn! Vi fick en 
fin tjej, och den gamla smärtan i 
våra hjärtan mildrades.

Vi säger tack så innerligt till 
alla som har bett för oss. De var 
jättemånga från våran kyrka, men 
också vänner och släkt från olika 
länder.

MÅ GUD VÄLSIGNA ER 
OCH ERA FAMILJER!

Kanske ska jag någon gång gå 
ut i skogen och ropa högt: "Tack 
Gud för allt du gjort för oss", 
men på något vis känns det som 
om jag redan nu har ropat högt 
genom detta vittnesbörd.

Cristina Hellholm

Ska jag ropa högt, eller ska jag 
tacka Gud tyst i mitt hjärta?


