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Vice föreståndartankar

Jag gillar att gå barfota, i sandaler, men utan 
strumpor. Vid den här tiden, varje år, när som-
maren övergår i höst får jag ofta frågan: 
-Fryser du inte om fötterna?
-Nej, säger jag, det gör jag inte.
-Men nu är det väl dags för strumpor ändå, 
sommaren är ju slut.
-Njae, säger jag lite skämtsamt, sommar… 
det är väl inte en temperatur, det är mer ett 
förhållningssätt.

Men det är inte bara ett skämt, jag tänker 
att det ligger något i det. 

För mig och många andra, innebär som-
maren ett särskilt förhållningssätt, framförallt 
till andra människor. På ett inte alltid medvetet 
plan förhåller vi oss olika till varandra beroende 
på årstid. Sommaren för många av oss betyder 
fler spontana möten med människor. Vi ser våra 
grannar, ser varandra. Det kan hända att någon 
faktiskt bara kommer förbi, tittar in och stannar 
på fika. Allt det där, när vi möts och verkar ha 
lite närmre till varandra, tenderar att avta när 
utomhustemperaturen sjunker.

I sin bok, Sent i november, skriver Tove 
Jansson:

”Plötsligt var sommaren så långt borta som 
om den aldrig hade funnits 

och det blev mycket lång väg mellan husen 

och var och en kröp in i sitt eget.” 
Om det är så att vägen mellan oss och våra 

hus blir ”mycket lång” ju längre bort sommaren 
kommer, då har vi en utmaning framför oss i 
höst. Att inte låta sommaren vara en temperatur 
utan ett förhållningssätt. Att bevara sommarens 
förhållningssätt i mötet med en annan män-
niska, präglat av öppenhet och närhet. 

Jag tänker att Tingvallakyrkan är en kyrka 
med somrigt förhållningssätt där det inte be-
höver bli lång väg mellan människor.

Jag tänker att Tingvallakyrkan är en plats för 
möten, spontana och planerade, mellan män-
niskor som träffas och tar en fika.

Jag tänker att Tingvallakyrkan är ett sam-
manhang där vi påminns om förlåtelsen, om 
att vi alltid får börja om och om att vi lever 
våra liv inför Guds tillvända ansikte.

Må solen värma din kind,
må Gud hålla dig i sin hand.

Jenny Walan

Sommaren  
- ett förhållningssätt

Framsidesbilden är tagen från dophögtiden på församlingshelgen av Ing-Marie Arkbro.
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MötesplatsenI detta nummer av 

När hösten drog igång i Tingvallakyrkan hände 
mycket under några veckor i vår församling! En 
stor del av församlingen möttes under ett dygn på 
Vägsjöfors herrgård och fick vara med om bl a en 
dophögtid. Ett par veckor före hade vi haft glädjen 
att välkomna nya medarbetare i Tingvallakyrkan.

Om detta kan du läsa lite om i detta nummer. 
Dessutom finns det massa notiser om sådant som 
kommer hända i Tingvallakyrkan de kommande 
månaderna.

Redaktionsgruppen

I bibelns skapelseberättelse talar Gud om männis-
kan som en avbild, skapad för att få växa till likhet 
med sin skapare. Grunden för detta växande är kär-
leken. Gud älskade oss först, och vi växer i gensvar. 
Detta är ett grundmotiv för alla våra gudstjänster. 
Där får Gud dra oss in i gemenskap med varandra 
och sig själv, och forma oss. Gudstjänsten ger oss 
bilder av det som är gott och eftersträvansvärt. 

Allra tydligast blir kärlekens formande kraft i 
vigselgudstjänsterna. När två människor står hand 
i hand i församlingens mitt och ber om Guds väl-
signelse, blir det en bön om att leva nära varandra 
och hjälpa varandra att blomma ut till fullo.

Äktenskapet ger människan möjlighet att ut-
vecklas. Det handlar inte bara om överlevnad eller 
att skapa ett skyddsnät runt eventuella barn. I 
tryggheten av att ha lovat varandra trohet, trofasthet 
och respekt kan ett utrymme uppstå för växt och 
utveckling genom hela livet. 

Vigseln sker inte bara mellan två människor inför 
Gud. Vigseln är också församlingens vilja att be om 
vägledning och välsignelse över dessa två. I Equme-

niakyrkan finns möjligheten att viga människor av 
samma kön. Det är den lokala församlingen som 
fattar beslut om detta och i Equmeniakyrkans ge-
menskap respekteras att olika församlingar kommer 
till olika beslut. Flera församlingar har redan fattat 
sina beslut, och vår församling behöver också göra 
det, helt enkelt för att våra pastorer efterfrågas för 
att vara vigselförrättare också för samkönade par.

Ett sådant beslut kan rymma frågor om bibel-
syn, människosyn och vem Gud är. Det kan också 
rymma många känslor. Det handlar också om att vi 
som församling och församlingens pastorer har ett 
förtroende som har vida förgreningar i samhället. 
Vi tror att sådant är möjligt att tala om, och berätta 
om. Därför bjuder vi in till en församlingskväll där 
vi delar berättelser om och tankar kring det beslut 
som vi i församlingen har framför oss. 

Välkommen den 5 november kl 18.30 – 
20.30. 

Håller i kvällen gör församlingens pastorer.

Styrelsen genom Anneli Sandberg

Ett samtal om vigsel, kärlek och gudstjänst

Studieförbundet Bilda har tillsammans med alla 
andra studieförbund fått extrapengar av staten för 
att kunna bistå nyanlända flyktingar. Det gäller 
att stärka kunskaper i svenska och kunskaper om 
det svenska samhället samt hjälpa nya svenskar till 
deltagande i samhällslivet. Extrapengarna gäller 
främst asylsökande men oavsett det är det viktigt 
att vi fortsätter arbetet med dem som redan fått 
uppehållstillstånd och håller på att etablera sig i 

det svenska samhället. Det handlar om att prata 
svenska, samhällsinformation och inte minst att 
lära känna människor i sitt nya land. I skrivande 
stund håller nysatsningen på att ta form, och 
där är självklart Tingvallakyrkans Internationella 
Vängrupp med. Vill du veta mer om satsningen, 
kontakta diakon Jovita Häggmyr eller Kerstin 
Berglind som är ledare i TIV.

Vad gör Tingvallakyrkans församling för flyktingar?
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Tingvallakyrkan hälsar nya anställda 
välkomna!

Vem är du? 
Jag är uppväxt i 
Värmskog och 
har flyttat runt 
lite, även utan-
för  Värmland. 
Nu, sedan sexton 
är tillbaka, bor 
jag i Väse. Min 
grundutbildning 
är fritidsledare, 
men har även gått 
diakonal linje och 
är diakon inom 
Equmeniakyrkan. 
Senast lämnade 
jag en deltidstjänst 
som samordnare 

av seniorverksamhet i Broängskyrkan Kristine-
hamn.

Hur kom det sig att du har börjat ar-
beta hos oss?
Jag hade sett mig omkring efter ett arbete ett tag, 

gärna en deltid att kombinera med min andra del-
tid i Equmeniakyrkan Skattkärr. Och eftersom jag 
tidigare jobbat med liknande verksamhet, tvekade 
jag inte att söka när tjänsten på öppna förskolan 
kom ut.

Vilka tankar har du inför den uppgift 
som du nu går in i?
Jag tycker att det är fantastiskt att få jobba med 
barn- och vuxenverksamhet, att tänka in både 
barnens och föräldrarnas perspektiv. Jag gick själv 
på öppen förskola med mina barn och det betydde 
väldigt mycket för mig under småbarnsåren.

Finns det något speciellt som du skulle 
vilja säga till församlingen/equmenia?
Att skapa mötesplatser för människor i vårt sam-
hälle är en viktig uppgift. Det behövs mötesplatser 
som är “enkla” att ta sig till. Öppna förskolan är 
absolut en sådan plats.

Vem är du?
Jag kommer ursprungligen från Umeå, men har 
bott i både Göteborg och Småland innan jag 
hamnade i Karlstad med min familj. Tidigare har 
jag jobbat med allt från vård till industri, men jag 
är utbildad kyrkomusiker som helst jobbar som 
ungdomsledare. Jag brukar beskriva mig själv som 
en strukturerad estet.

Hur kom det sig att du har börjat ar-
beta hos oss?
Jag sökte tjänst som musiker och blev erbjuden 
tjänst som ungdomsledare. Eftersom jag tidigare 

jobbat som ung-
domsledare och 
vet att det är su-
perkul tackade jag 
ja. Så kan det gå!

Vilka tankar 
har du inför 
den uppgift 
som du nu 
går in i?
Att det ska bli 
spännande och att 

Elvy Axelsson - ny förskolelärare

Rebecca Karlsson - ny ungdomsledare
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Vem är du? 
Jag heter Henrik Larsson och har en bred musi-
kalisk bakgrund inom olika genrer, olika instru-
ment och ensembler. Efter examen på Kungliga 
musikhögskolan har jag jobbat som musiklärare, 
körledare och musikproducent. Under våren har 
jag lett Karlstads universitets damkör Söt Likör 
och gjort en skiva till ett dansprojekt på Region 
Värmland.

Jag är även utbildad personalvetare och har job-
bat med rekrytering, bemanning och som rådgivare 
på bank. Jag är född och uppvuxen i Stockholm 
men har bott större delen av mitt vuxna liv i Upp-
sala där jag fortfarande har många vänner som jag 
ofta hälsar på. Jag flyttade till Karlstad med min 
familj för snart 4 år sedan då min fru kommer 
härifrån.

Hur kom det sig att du har börjat ar-
beta hos oss?
Jag fick tips om tjänsten från olika personer som 
trodde att den skulle passa mig. Ju mer information 
jag fick om syftet med tjänsten kände jag att det 
skulle kunna passa mig väldigt bra. 

Vilka tankar har du inför den uppgift 
som du nu går in i?
Min ambition är att få ett mer livaktigt musikliv 
i Tingvallakyrkan. För att kunna åstadkomma det 
håller jag just nu på att inventera vilka i kyrkan 
som vill och kan musicera. Tanken är att sam-
manföra olika musikkompetenser och intressen 
för att utveckla musiken både i gudstjänsten och 
andra sammanhang. Jag ska även försöka skapa 
samarbeten med kulturskolan, dans i Värmland, 

dansprogrammet på universitetet, musiklinjen på 
Sundsta med mera. Jag har även fått en liten budget 
att anlita musiker utifrån.

Finns det något speciellt som du skulle 
vilja säga till församlingen/equmenia?
Ja, ni får gärna hjälpa mig att komma igång med 
facebook-gruppen "Musikanter i Tingvallakyrkan" 
som jag skapat. Det gör man genom att gå med i 
gruppen. Det följer inga förpliktelser med det och 
man kan gå ur när som helst. Gruppen är tänkt att 
bli ett community för alla som är intresserade av 
musik i och kring Tingvallakyrkan där du kan tipsa 
om konserter, hitta andra att spela och sjunga med, 
bolla ideér eller bara hålla dig uppdaterad kring vad 
som händer m.m. Jag tänker även att jag ska kunna 
använda det som kontaktyta och som ett verktyg 
när jag planerar musiken till gudstjänsterna.

Sen får man gärna höra av sig till mig med idéer 
och förslag, även om jag inte kan lova att förverkliga 
allt. Jag har hjälp av musikrådet kring hur jag ska 
prioritera men alla förslag är välkomna. Vill man 
komma i kontakt med mig är det bästa sättet e-mail, 
henrik@kyrkanicentrum.se . Det kan dock ta några 
dagar innan jag svarar i och med att jag bara jobbar 
50%. Annars går det bra att ringa också förstås.

Jag ser fram emot att möta er i kyrkan framöver 
(även om jag har dåligt namn- och ansiktsminne 
vilket jag hoppas ni har överseende med).

Ställde frågor och tog bilder  
gjorde Mattias J Fröding

jag har mycket att lära: ny församling, nya män-
niskor, nya arbetsuppgifter. Sedan är ju barn och 
ungdomar bland det bästa som finns att jobba med, 
så jag är inte orolig. Jag ska göra mitt bästa för att 
alla grupper ska få hjälp med tråkiga praktiska saker, 
så att alla duktiga ledare kan fokusera på att hänga 
med och glädjas av ungdomarnas djupa tankar och 
galna upptåg. Kyrkan betydde väldigt mycket för 

mig när jag var tonåring, så jag är glad varje gång 
jag kan ge något tillbaka.

Finns det något speciellt som du skulle 
vilja säga till församlingen/equmenia?
Det ska bli roligt att lära känna er! Kom gärna fram 
och säg hej och prata en stund om ni ser mig.

Henrik Larsson - ny församlingsmusiker
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- med dop, pilgrimsvandring, äppelkakor och goda möten

Församlingshelg i Vägsjöfors

En sen fredagseftermiddag möttes en stor samling 
ur Tingvallakyrkans församling på Vägsjöfors 
herrgård. På herrgår'n infinner sig lugnet och det 
var en skön plats för ett dygns församlingshelg i 
mitten av september. Ung som gammal hade hit-
tat hit. Glädjande var att flera av församlingens 
konfirmander var med och på lördagens avslutande 
dophögtid döptes Emilia Eriksby Svensson och Kajsa 
Romhed i det kalla vattnet. Församlingsföreståndare 
Anneli var dopförrättare och välkomnade de två in 
i församlingen.

Men dygnet på herrgården bjöd också på 
andakter, samtal under pilgrimsvandring och 
äppelkakebakning eller småpyssel för vuxna. För 
den som behövde den ensamma stillheten fanns 
stunder för det.

Jovita Höggmyr och Ulf Lind fixade program för 
de yngsta med filmkväll på Ladtjärn med filtar och 
popcorn. Ungdomarna fick under Ulfs övervakning 

prova klätterväggen.
Anneli Sandberg ledde pilgrimsvandrarna längs 

Vägån, förbi ruiner från en svunnen bruksperiod.  
I klimaträttvisans namn med uppropet från Diako-
nia inför årets klimattoppmöte i Paris fick vi som 
vandrade med utmanas i vår vilja och beredskap 
att förändra vår riktning i livet, för miljömässigt 
hållbarare framtid. 

Daniel Fröding

ps Skriv under Diakonias och 140 andra or-
ganisationers upprop för rättvisa och effektiva 
klimatåtgärder på http://actclimate.org/sv/. 

Foto: Ing-Marie Arkbro, Christer Hellholm (bilden längst upp i mitten) och Nils-Erik Fröding (vandringsbilder)
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För några år sedan när jag skulle studera för att bli 
diakon funderade jag mycket på vad det innebär 
att bli diakon, vad diakoni är och vad en diakon 
gör. Dessa frågor funderar jag fortfarande på titt 
som tätt.  Häromdagen så stötte jag på de här 
orden i en bok;

”Diakoni är inte bara ord, det är även praktiska 
handlingar”

Under  min tjänstetid här i Tingvallakyrkan har 
jag fått olika uppgifter så som att hålla i andakter, 
besöka församlingsmedlemmar både i sina hem 
och på sjukhuset. I alla dessa  och i stort sett i allt 
jag gör har det funnits möte med människor och 
samtal. Jag skulle vilja påstå att varje möte har 
förändrat mig.

Diakoni handlar för mig om att möta sina 
medmänniskor med respekt och möta just i den 
sitation de befinner sig i. Diakonin är att acceptera 
människor och att förändringar endast kan ske när 
man jobbar med sig själv. Man måste börja med 
sig själv. Diakoni för mig är också att göra kyrkan 
synlig. Synlig i den kontexten vi lever i. För att 
göra det här har vi slagit upp portarna och rullat 
fram en röd matta. Detta för att folk ska känna 
sig sedda och uppmuntrade till att komma in i 
kyrkan. Vi har haft en del besök, männniskor i 
behov av samtal och uppmuntran men även bara 
människor som kommit in av ren nyfikenhet.  Jag 

tror på en gemenskap där vi alla i kyrkan verkligen 
kan respektera, uppmuntra och vara barmhärtiga 
mot andra likaså mot oss själva.

Vår församling har även sammarbetat med Karl-
stads kommun. Nu närmast hade vi ”kulturnatten” 
där vi bjöd på gospelkonsert och fika i caféet. Med 
dessa aktiviteter hoppas vi öppna upp cafét för 
fler människor. Från januari  fram till juni i år har 
vi haft runt 1200 besökare i caféet!  Om ett tag 
kommer även Karlstads kommun  anordna ”Det 
stora barnkalaset”. Vi i Tingvallakyrkan anordnar 
aktiviteter för barn och deras familjer. Detta är ett 
ekumeniskt samarbete, med bl.a. Pingstkyrkan och 
Svenska kyrkan. Det ska bli spännande att se hur 
det kommer att bli.

  Sist vill jag passa på att tacka er i församlingen. 
För när jag varit och besökt äldre församlingsmed-
lemmar berättar de att de har fått besök av er. Kul 
att se att även ni har en ”mini-diakon” inom er och 
är engagerade!

Som sagt ”Diakoni är inte bara ord, det är även 
praktiska handlingar”. Så nu när 
jag berättat i ord vad diakoni är 
ska jag sätta det i praktiken!

Jovita Häggmyr 

Diakon i Tingvallakyrkan 

I mitt jobb som vaktmästare och kanslist tar jag 
på församlingens önskan emot externa bokningar 
på kvällstid som inte krockar med församlingens 
egna verksamhet. Dessa bokningar ger, förutom 
extra intäkter till församlingen, ofta de  frivillig-
arbetande en rolig stund. Har man tur lär man 
känna någon ny församlingsmedlem på kuppen! 
Då jag själv inte kan jobba så mycket kvällstid, så 
efterlyser jag härmed  personer som kan tänka sig 
att vara värdar och värdinnor vid dessa bokningar. 
Jag samlar er på en lista och minst 2 veckor före 
uthyrningstillfälle ringer/mailar jag och frågar vilka 
som kan/vill vara med.  Jag jobbar med mottot ”nej 
är okej”.  Kan eller vill man inte en gång så kan 
man säkert en annan. Vad gör man då som värd och 

värdinna? Insatserna kan variera mellan 15- 90 min, 
alltså allt från att bara låsa upp, hälsa välkommen 
till en besökande grupp, eller att man förbereder 
och serverar fika på ett föreningsårsmöte. Målet är 
alltid att man inte ska jobba mer än 90 min på en 
kväll. I höst kommer jag att behöva hjälp 21 okt 
då Karlstads Hembygdsförening kommer . Även 
2 tillfällen med Alzheimerscafé; 28 okt samt 25 
nov. I december är det mycket julkonserter; 14 dec 
med Plusgymnasiet, 17 dec med Folkuniversitetets 
gymnasiet,18 dec med Kammarkören 20 dec med 
Voicette. Säkert kan det dyka upp fler med kort 
varsel. Jag sätter upp en lista för värdar/värdinnor 
på anslagstavlan vid caféet för anmälan.

Sara Enqvist

Konferensvärdar och värdinnor sökes

Om diakoni
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Veckogrupper och Barnens 
stund 
Vi ledare i Barnens stund vill påminna er om att 
låta en i gruppen följa med upp till Barnens stund 
på söndagar som resurs. Ta chansen att lära känna 
barnen i vår församling. 

Ledarna Barnens stund

Insamlingsresultat

Våra insamlingar ligger efter augusti 35 000 kr 
under vår budget. 

Fler än 100 av medlemmarna i vår församling ger 
för närvarande kyrkoavgift, 1% av beskattningsbar 
inkomst via skatten, till vår församling. Styrelsen 
och kassören skulle gärna se att fler utnyttjade detta 

sätt att stödja vår församling och Equmeniakyrkan. 
Behöver du veta mera om detta så vänd dig till 
kassören eller expeditionen för information och 
blanketter. Nya anmälningar inför 2016 måste 
komma in senast i mitten av oktober.

Björn Olsson/kassör

Hälsning från kassören

Veckogrupper: Ombyggnation
Ta chansen att göra din röst hörd kring ombygg-
nationen av vår kyrka. Sedan försommaren har alla 
veckogruppsledare fått ett mail med uppmuntran 
att låta alla i veckogruppen göra sin röst kring vad 
som är viktigt när vi skapar ändamålsenliga lokaler 
i Tingvallakyrkan Karlstad.  Du får också chansen 
att ställa din tid till förfogande när vi som försam-
ling kan göra enklare renoveringar själva.

Ombyggnadsgruppen
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Studieförbundet Bilda och Equmeniakyrkan Re-
gion Svealand har glädjen att inbjuda till en utbild-
ningsdag för smågruppsledare i församling.

Kursen vänder sig till dig som är, eller vill pröva 
på att bli, smågruppsledare i din församling. Un-
der utbildningsdagen fokuserar vi på frågor som 
handlar om ledarroll, grupprocess och fördjupade 
samtal. Du får prova på några övningar som hjälper 

dig att komma igång och föra gruppen vidare till 
ett fördjupat samtal vilket leder till större öppenhet 
och tillit inom gruppen.

24 oktober är dagen och Centrumkyrkan, Säffle 
platsen.

Anders Bernspång

Regionsamordnare, Equmenia Svealand

Välkommen till en utbildningsdag för livsnära smågruppsledare

Födelsedagsfirande
Under två års tid har vi inbjudit till födelsdagsfiran-
de i vår nya församling. Dels för att vi tycker om att 
fira födelsedag, med tårta, och dels (kanske mest) 
för att lära känna varandra bättre. Höstterminens 
firanden blir de sista. Sedan hittar vi nya former för 
att stärka gemenskapen. Oktoberfirandet sker den 
22 oktober kl 18.30. November och decemberbar-
nen gratuleras den 26 november kl 18.30. Anmäl 
dig till expeditionen, 15 38 80, innan!

Var befinner vi oss?
Universitetskyrkan tillsammans med JordenSalt 
genomför en liten serie som ställer den frågan för-
sta onsdagen i månaderna oktober, november och 
december. Sjunde oktober får vi möta Emil Mörk, 
långvandrare som bland annat haft ett köpfritt år, 
reflektera. Fjärde november kommer Carl-Olof 
Berg, dansare, koreograf och performanceartist. 
Acksjöns kapell, Mariebergsskogen, kl 18.00 – 
20.00. Välkommen!

Anneli Sandberg

Tack för din insats!
I somras målades förskolan om och för det vill vi 
särskilt tacka Åke Karlsson som roddade med det 
hela.

Stort tack till målarinstaser av Lennart Höglund, 
Joel Holmkvist och Pär Mårtensson. Hoppas jag 
inte glömde nån nu!

Sara Enqvist

Välkommen till Johanneskyrkan, Kumla, lördagen 
den 17 oktober och temadagen Kyrkan och hbtq! 
Det blir seminarier och befrielsemässa. Seminari-
erna är följande:

Ewa Hammer: Välkommen älskade barn – så 
länge du sköter dig.

Michael Andersson: Om processen som blev 
Befrielsemässan.

Johanna Wickberg: En transinkluderande kyrka 

i det queera kyrkorummet.
Lasse Vallmoss: Alla är välkomna!? – med un-

dantag av…
Medverkar gör även: Helen Friberg, Tina Ber-

genbrink och Anders Bernspång.
Anmälan senast 7 oktober via Bildas hemsida.
Temadagen är ett samarrangemang mellan 

Equmeniakyrkan Region Svealand, Equmenia 
Svealand, Studieförbundet Bilda och EKHO.

Under Regnbågen

Öppen kyrka
Vi är numera faktiskt en öppen kyrka på vardagar 
mellan 10-13, så länge vädret tillåter. Caféperonal 
och anställda hjälps åt att hålla kyrksalen öppen, 
med ett vapenhus som lyses upp något av röd 
matta, öppna portar, blommor och ljus samt lite 
stilla musik i kyrksalen. Bara så att ni vet
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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 9-14, onsdagar 12-15

Baby/småbarnsrytmik Onsdag 11:15-
12:00

 Innebandy/Puls i Tingvallagymnasiets 
idrottssal söndagar kl.18.00 -20.00 

 kontakt Daniel Arkbro

Varje
Vecka

Med de orden börjar min sammanfattning av de 
två lägren som jag har haft den stora förmånen 
att få vara ledare på. Tonårslägret Enter åkte jag 
såklart på eftersom jag är tonårsledare här i kyr-
kan, men scoutlägret lyckades jag av en slump få 
åka med på som ledare för tonårsscouter från bl.a. 
Skåre, Karlstad och Kil. Från Karlstad åkte också 
flera scoutpatruller, som bodde i annat kök än 
tonåringarna.

På scoutlägret som var på Ladtjärnstorp bör-
jade dagen med flagghissning och scoutsången. 
Efter det kom ett litet bibelstudium som tog upp 
något ämne rörande bibeln. Studiet var enkelt att 
förstå och anpassat för barn i åldrarna 8-12 år men 
fungerade lika bra för de lite äldre tonåringar, som 
är i den åldern då de kan börja utveckla sin egen 
tro. Temat för årets scoutläger var ICHTYS som 
betyder fisk eller "IESOUS CHRISTOS THEOU 
YIOS SOTER" som betyder Jesus Kristus, Guds 
Son, Frälsare.  Vi fick följa Jesus och hans lärjungar 

med en betoning på varför lärjungarna valde att 
följa Jesus. Det var intressant att diskutera med 
barnen/tonåringarna varför lärjungarna gav upp 
hela sina liv för att följa en man/Jesus bara för att 
han sa: ”följ mig”.

Scoutlägret bestod också av en massa andra 
roliga aktiviteter. Ulf Lind hade ordnat så att man 

Ty där två eller tre är samlade i mitt namn där är jag 
mitt ibland dem. 

Matt 18:20
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på fritiden kunde låna kanoter och två fotbollsmål 
var uppsurrade á scoutvis.  Bad och glass var något 
som också var mycket uppskattat av barnen och 
på kvällen var det även särskilda tonårsaktiviteter 
för tonåringarna, sedan matlagning på öppen 
eld och lägerbål som är självklara bitar när det är 
scoutläger.

Tonårslägret Enter var på Vägsjöfors Herrgård 
och alla tonåringar sov i tält även denna vecka, dock 
inte så många ledare. På lägret var det blandade 
åldrar från 13 år och uppåt. Tonårslägret var till 
skillnad från scoutlägret mer inriktat mot att bara 
hänga och chilla, men även mer fokus på Jesus. 
Sen är tonåringar till skillnad från scouter lata och 
slipper laga mat, det sköter snälla församlingsmed-
lemmar från de olika församlingarna.

En dag bestod förutom bad, volleyboll, spel 
och allmänt chillande också av morgonandakt, 
kvällsandakt, seminarium, workshop och samkväm. 

Samkväm som betyder 
”enklare festlig tillställ-
ning” var kvällsunder-
hållning, en halvtimmes 
show som i år hölls av 
ledaren Markus. Showen 
innehöll allt från frusna 
pannkakor från scout-
lägret, tävlingar och till 
historien om hur Joseph 
A. Davis blev ivägsläpad 
från en av IFK Göte-
borgs fotbollsmatcher 
(har troligtvis inte hänt 
men säker är man ald-
rig). Seminarierna hölls 
av de olika pastorerna/
ungdomsledarna från alla 
de närvarande kyrkorna  
och det fanns många 
olika seminarier att välja 
på. Jag gick på bl.a. ”Vik-
tigaste i livet!” och ”Hur 
söker jag relation med 
Jesus?”. 

På andakterna sjöng 
man lovsång och någon 
hade en kort predikan. 

Kvällsandakten avslutades med frivillig andakt och 
då brukar några droppa av för att göra något annat, 
men många stannade kvar för att fortsätta sjunga, 
tända ljus, få förbön eller bara sitta tysta. Det är 
då närvaron av ”något annat” blev så påtagligt. Jag 
kände och fick det bekräftat att Jesus är närvarande 
hela tiden och det är i de här stunderna jag samlar 
kraft. Att få prisa Gud tillsammans med andra i 
sin egen ålder är viktigt för många tonåringar och 
jag vet många som kommit till tro på Jesus under 
Enter-veckan.

Och det får avsluta den här lilla inblicken i 
equmenias läger under sommaren och jag passar 
även på att inbjuda till alla grupper som vi i equme-
nia har. Ett extra slag för innebandyn på söndagar 
kl. 18-20. Där är alla åldrar välkomna som är sugna 
på att sporta och ha kul. 

Text och bild: Daniel Arkbro
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Tingvallakyrkan
Oktober

6 tisdag
14.00 RPG-träff.
Björn Sandborgh.
“En värmländsk resa med
humorn i passagerarsätet”.

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 Equme-
nia.

13 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Elisabeth 
Wennö om Votums förlag

15 torsdag
17:00 Öppen gudstjänstplane-
ring inför gudstjänst 25 oktober

17 lördag
16:00 Tingvallakyrkans musik-
kårs krysskonsert. Se notis.

18 söndag
10:00 Bön och lovsång

11:00 GUDSTJÄNST."Vem är 
min familj" David Hellholm, 
Ing-Marie Arkbro. Kyrkfika. 

22 torsdag
18:30 Födelsedagsfirande för dig 
som fyller år i oktober. Anmälan 
innan. Värd: Jenny Walan.

25 söndag
10:00 Bön och lovsång

11:00 GUDSTJÄNST. "Vems 
bild?" Jenny Walan. Musik av 
Mixturen. Kyrkfika.

27 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Peter An-
dersson Peter Andersson "Mått-
fullhet + Diakoni = Sant"

31 lördag
11:00 GUDSTJÄNST med ljus-
tändning för under året avlidna. 
Anneli Sandberg, Jovita Häggmyr

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

11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST. "Alltid sedd, aldrig 
glömd." Jenny Walan. Sång av 
Marianne Gustafsson. Kyrkfika. 

3 tisdag
14.00 RPG-träff i Pingstkyrkan.
Lydia Lithells sånger och liv
presenteras av medlemmar av
familjen.

4 onsdag
19:00 Träff inför julhälsningar 
med Diakonirådet, se notis s 8.

5 torsdag
18:30 Ett samtal om vigsel, kär-
lek och gudstjänst

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

11:00 GUDSTJÄNST. Gospel 
Groove Company. Kyrkfika. 

10 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Sånger från 
förr och nu med Joel Holmqvist

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

11:00 SCOUTGUDSTJÄNST 
med alla åldrar. Anneli Sandberg. 
Kyrkfika.

12:45 Församlingsmöte

21 lördag
10:00-13:00 Det stora barn-
kalaset - med Öppen förskola, 
ansiktsmålning och Spa för själen

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

11:00 GUDSTJÄNST i Glo-
bala veckan. Fairtradegruppen. 
Kyrkfika.

24 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Gunvor 
Alestig "Väckelsens barn, barn-
barn, barnbarnsbarn…"

26 torsdag
18:30 Födelsedagsfirande no-
vember och december. Anmälan 
innan. Värd: Anneli Sandberg

28 lördag
10:00-12:00 Spa för själen i 
advent

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

11:00 ADVENTSGUDS-
TJÄNST. Jenny Walan, Anneli 
Sandberg, Tingvallakyrkans mu-
sikkår, adventskören. Kyrkfika.

December
1 tisdag
14.00 RPG-träff Grötfest med
julklappar enligt tradition.
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Tingvallakyrkan Julsånger med sånggruppen
Hultman, Frykman & Co.
Anmälan och avgift. 

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

11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST. Anneli Sandberg.

8 tisdag
14:00 Tisdagsträffen med sång 
och musik i adventstid

12 lördag
18:00 Tingvallakyrkans Musik-
kårs traditionella julkonsert

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

11:00 LUCIAGUDSTJÄNST 
med alla åldrar. Anneli Sandberg.

Krysskonsert
Lördag 17 oktober kl 16:00 
bjuder musikkåren in till kryss-
konsert!
Publiken bjuds på fika under ti-
den och kan lösa ett musikaliskt 
kryss till musikkårens framförda 
melodier.
Totalpris 100:- för fika, kryss och 
musik.

Välkomna!!

Julkonsert
Musikkårens traditionella jul-
konsert går av stapeln den 12 
december kl 18:00.
Gäster, stipendieutdelning och 
glöggmingel.

Välkommen att fira in julen med 
musik!

Café Innegården har öppet 
måndag-fredag kl 10-13.
Måndag 
Öppen förskola  kl 9-14
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
Öppen förskola  kl 12-15

Torsdag
Sopplunch kl 12

Fredag
Öppen förskola  kl 9-14
Tonår kl 18-21 i Tingvallakyrkan

Söndag
Bön och lovsång kl 10
Gudstjänst kl 11
Barnens stund under gudstjänst.
PULS Innebandy kl 18-20

Varje
Vecka

Ingen höstmarknad i år…
…men det Stora barnka-
laset! 
Ansiktsmålning, Öppen För-
skola, fika, Spa för själen och 
annat smått och gott blir det i vår 
kyrka när vi är en del av det Stora 
barnkalaset i Karlstad. Vi till-
sammans med andra kyrkor och 
föreningar visar upp verksamhet 
för barn som är kostnadsfri. Titta 
förbi lördagen den 21 november 
kl 10-13 – andra gör det!

Öppen gudstjänst-
planering 
Psalmförslag, predikouppslag 
eller idéer om symbolhand-
lingar? Vill du medverka eller 
bara påverka? Tycker du guds-
tjänst är det minsta roligt eller 
intressant, kom med på Öppen 
gudstjänstplanering. Höstens 
återstående tillfälle är torsdagen 
den 15 oktober kl 17-18 i cafét. 
Då planerar vi gudstjänsten den 
25 oktober.

Anneli Sandberg  
och Jenny Walan.

Spa för själen i advent 
och enkelt adventsfika
Precis före första advent, då 
julstressen börjar slå till, öppnar 
vi kyrkans portar för Spa för 
själen i advent. Stanna upp en 
stund, reflektera över vad som 
är verkligt viktigt i adventstid, 
låt ögonen vila på ljusen och låt 
dig bäras. Lördagen den 28 no-
vember, kl 10 – 12 i kyrksalen. 
Du kan komma och gå som du 
vill. I församlingssalen intill sor-
lar rösterna där vi har…. enkelt 
adventsfika kl 10 -13.

Vecko/omsorgsgrupp
Grupp 1 v 43 19-25 okt
Grupp 2 v 44 26 okt-1 nov
Grupp 3 v 45 2-8 nov
Grupp 4 v 46 9-15 nov
Grupp 5 v 47 16-22 nov
Grupp 6 & 7 v 48 23-29 nov
Grupp 8 v 49 30 nov-6 dec
Grupp 9 v 50 7-13 dec
Grupp 10 v 51 14-20 dec
Grupp 11 & 12 v 52 21-27 dec 
Grupp 13 v 53 28 dec-3 jan
Grupp 14 & 15 v 1 4-10 jan
Kom ihåg att barn och ledare på 
barnens stund under gudstjäns-
ten önskar sällskap av en person 
från vecko/omsorgsgruppen!
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Församlingsboken
Konfirmation

Vid högtid 24 maj 2015 konfir-
merades
Naima Kyhlin, Emma Gun-
narsson, David Blixt, Caroline 
Forsman Andreis, Kajsa Romhed, 
David Friman, Tilde Wretling, 
Emilia Rriksby Svensson, 
Björn Carlsson

Till Vila
Maj Backenroth född den 5/5 
1927, död den 14/7 2015            
Begravningen ägde rum den 
28/7 2015 i Hammarö Kyr-
kaOfficiant var Margaretha 
Lännervall

Gulli Bergquist född den 21/9 
1920, död den 3/8 2015            
Begravningen ägde rum den 
21/8 2015 i Tingvallakyrkan 
Officiant var Peter Andersson

Gullan Gunnarsson född den 
26/ 5 1933, död den 6/8 2015           

Begravningen ägde rum den 
21/8 2015 i Frykeruds Kyrka-
Officiant var Helena Fhager

Mabel Bergh född den 7/5 
1927, död den 5/9  2015 
Begravningen ägde rum den 
24/9 2015 i Tingvallakyrkan 
Officiant var Anneli Sandberg

Nya medlemmar
Agneta Färninger, Malmtorgsga-
tan 14, 65340 Karlstad, agneta.
farninger@telia.com, 0760-
178130

Marie-Louise Alvebratt, Sälde-
bråten Tummerud 1, 665 93 Kil, 
mlalvebratt@gmail.com, 070-415 
94 59

Stefan Boström, Granegatan 16 

A, 654 64 Karlstad, stefan_bo-
ström@yahoo.com, 072-5511776

Emilia Eriksby Svensson

Kajsa Romhed

Tilde Wretling

Dop 
2015-09-12 Emilia Eriksby 
Svensson (på bekännelse)

2015-09-12 Kajsa Romhed (på 
bekännelse)

2015-09-13 Isabelle Emma Mari-
anne Alvebratt

Utflyttade 
Johannes Arkbro

Anders Thoresson

Utträde
Mats & Elisabeth Thulin

Låsrutiner i kyrkan 
På förekommen anledning behöver vi fräscha upp vad 
som gäller när entrédörren  ställs upp för besökande 
kvällstid och på helger.  Vid 13 på vardagar, stänger 
cafépersonalen entrén till innergården, förutom måndag 
, onsdag & fredag då förskolan låser vid 14 & 15. De 
som ansvarar för verksamhet utanför dessa tider har fått 
en s.k ”tag” för passering genom ytterdörren. Det är var 
och ens ansvar för alla som har en ”tag” att se till att när 
alla besökare i sin verksamhet anlänt, låsa ytterdörren 
igen. De som kommer sent kan knacka eller ringa på 
porttelefon. Vill man komma ut trycker man enkelt på 
”nyckelknappen” till höger innanför den yttre glasdör-
ren. Då flera verksamheter pågår i huset (.t.ex månd 
kväll) är det de med senast strattid som ansvarar för att 
låsa. Rutinerna kring detta har egentligen inte ändrats 
från det att vi hade nycklar, utan så här ska vi alltid 
ha gjort, men det är väl något obekvämt att både håll 
koll på ytterdörr och leda verksamhet som gör att man 
lämnar dörren öppen efter sig.  Ta hjälp av varandra. Ni 
är förmodligen flera i gruppen som kan ansvara för att 
låsa och hålla koll på eftersläntare. Detta gör vi förstås 
för att förhindra att obehöriga tar sig in i kyrkan kvälls- 

och helg-tid.  Kyrkan är vårt gemensamma ansvar och 
nyckeln –taggen är ett förtroende.  Under gudstjänsttid 
ska glasentrén vara låst utifrån.

TAGS och nycklar
Den förväntade effekten av att byta från nycklar till tags 
har inträffat och vi har faktiskt lite nycklar igen att dela 
ut till de som behöver. Påminn gärna mig, Sara, om du 
saknar en nyckel eller tag, så ska jag ordna det.

Ljus i Guds hus
I gudstjänstförrådet, som ligger bakom dopgraven, har 
det nu skapats lite ordning kring stearinljus. Kristus-
ljus i 2 olika storlekar för de två olika ljusträden finns 
där, likt kronljus som passar i båda ljusträden. Använd 
inte antikljus till ljusträden- de är för vingliga. Antik-
ljus för såväl caféts som kyrksalens ljusstakar förvaras i 
gudstjänstförrådet, medan värmeljus förvaras i lådorna 
under caféts disk. Tändstickor ska heller inte förvaras 
i gudstjänstförrådet, pga brandrisk. Nu hoppas vi på 
mycket ljus i Guds hus….

Sara Enqvist

Info från vaktmästeriet/expeditionen
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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%
Elvy Axelsson 054-15 38 80
  elvy@kyrkanicentrum.se
Diakon 100%
Jovita Häggmyr 054-22 444 83

jovita@kyrkanicentrum.se
Husmor 50%
Cristina Hellholm  054-22 444 87
Församlingsmusiker 50%
Henrik Larsson 054-22 444 85

henrik@kyrkanicentrum.se
Ungdomsledare 50% (från 
december)
Rebecka Karlsson  054 224 44 88  
  rebecka@kyrkanicentrum.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 expedition, prata med nå-
gon i redaktionen eller e-posta till: 
motesplatsen@tingvallakyrkan.se

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

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
Tingvallakyrkans musikkår  32 98 07-2

Vill Du vara med...
...och glädja någon inför julen med ett besök, en blomma och 
en hälsning från församlingen?

Då är du välkommen till en träff i Tingvallakyrkan onsd. 
4/11 kl. 19.00. Då delar vi upp vem som besöker vem och när 
blommorna finns för avhämtning.

Tack att Du vill vara med!

Hälsningar Diakonirådet

Vi hoppas att du trivs i de uppdrag du har i församlingen. 
Om det inte är så, eller om du hellre skulle vilja lägga din tid 
på något annat, så vill vi i valberedningen att du meddelar oss 
senast 1 november. Vi vill ha avsägelser skriftligt. Maila till 
inger_olsson@hotmail.com eller skicka/lämna in din avsägelse 
till kyrkans expedition.

Valberedningen tar förstås ännu hellre emot önskemål om 
uppdrag som du skulle vilja ha i församlingen. 

Valberedningen genom Inger Olsson

VALBEREDNINGEN



Posttidning B

Begravningsbyrån
Roland Andersson AB
Älvgatan 11, Karlstad,  

054-10 10 01

Nästa nummer av 
Mötesplatsen  

utkommer i början av 
december.   

Manusstopp  är 
15 november.

Tel. 054-22 14 30

 

I min tidiga ungdom, då jag fått 
mitt första betalda arbete och var 
nybliven församlingsmedlem, sa 
min pappa några ord som sedan 
följt mig i livet. Med tanke på 
att jag nu skulle ha egna pengar 
att förvalta så sa han ”kom ihåg 
församlingen också”. På den tiden 
var det skillnad på kollekt och 
offer. Kollekt samlades in till spe-
ciella ändamål och man lade det 
man hade just då. Men offer var 
en gåva som man hade lagt undan 
för att ge till församlingen.

Berättelser om väckelsevågen 
på 1800-talet visade att de som 
anslöt sig till den inte hade så 
mycket pengar, men de gav det 
de hade, tid och arbetskraft och 
byggde kapell och missionshus. 

Och arbetade bland barn och 
ungdom. 

Jag ser församlingen som en 
familj där alla hjälper till efter 
förmåga. I vår församling har 
vi många anställda som behöver 
sin lön, kyrkobyggnaden behöver 
förnyelse och underhåll, verk-
samheten behöver både pengar 
och arbetsinsatser, för att vi ska 
nå människor utanför kyrkan 
med det Glada Budskapet och 
inbjudan till gemenskap. 

Så därför vill jag upprepa min 
pappas ord: ”Kom ihåg försam-
lingen också!”

Gunvor Byström

Kom ihåg församlingen 
också!


