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Föreståndartankar

Nu i midvintertid tänker vi på att växt och 
blomning kan ske trots snö och kyla. 

Att församlingen är en växtplats där män-
niskor kan få blomma. 

Vi vill gärna berätta om språkcaféerna 
som en sådan plats.

Sedan många år har nya svenskar kommit till 
Tingvallakyrkans Internationella Vängrupp, 
TIV, för att få träna svenska språket. Delta-
garna har varit ”de nya svenskarna” fast de ofta 
har bott i Sverige några eller många år. När 
vi i november startade språkcaféer på torsda-
gar, strömmade det in nyanlända flyktingar. 
De kunde förstås ingen eller bara något ord 
svenska. 

I det läget blev det uppenbart att våra ”nya 
svenskar” inte längre var ”nya svenskar” utan 
”gamla svenskar”. När tolkhjälp behövdes kom 
idén om inte de gamla TIV-deltagarna kunde 
hjälpa till med att tolka. –Nej, vi kan för dålig 
svenska, blev svaret. Men med kom de i alla fall. 
Och när de väl upptäckte att deras svenska språk 
räckte så mycket längre än de nyanländas, då 
skedde något. En upptäckt: ”Jag kan något – jag 
kan hjälpa till – min svenska kanske är stapplig 
jämfört med de infödda svenskarnas, men jag 
kan ju mer än jag tror!” Och plötsligt började 
någon som tidigare sagt mycket lite prata och 
berätta. En gnista tändes i ögat. Språket flödade 

på ett nytt sätt.
Att bli trodd om något när man tidigare inte har 
trott på sig själv och upptäcka att det bär. 
Vilken känsla! Vilket lyft!

När en människa får fyllas av den glädje det 
innebär att spränga sina gränser - sin blyghet 
eller sitt dåliga självförtroende, då sker något 
stort. När en människa får upptäcka hur hon 
kan bidra till en större helhet, hur hon kan 
göra gott för andra, då är Gud, den heliga 
Ande, med. 

Det sker i vår kyrka, i språkcaféerna, i gospel-
kören, i scout, tonår och i andra verksamheter 
vi har.

I församlingens värdegrund står att det är vår 
uppgift att stödja varandras sökande efter ”kris-
tet liv och ansvar”. Det handlar om att växa. 
Växa in i sig själv, finna sig själv, sin kraft, sitt 
mod. För att kunna vända sig ut mot andra och 
ge av sig själv för andras skull.

Anneli Sandberg och Jovita Häggmyr

Att växa och 
blomma
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MötesplatsenI detta nummer av 
Nytt år. Sverige har fått många nyanlända med-
människor som tillbringat veckor och månader på 
flykt. De hoppas på 2016, att det ska bli en positiv 
förbättring.

Den nyfödda Jesus med familj gav sig i hast 
iväg som Per-Inge Lidén påminner om i texten 

nedan.
I detta nummer får ni även läsa om torsdagarnas 

språkcaféer, hur vi kan hjälpa, vad som händer på 
ombyggnadsfronten och mer info om den kom-
mande musikalen "Öppna ditt hjärta".

Redaktionsgruppen

Vi har just firat jul till minne av vad som hän-
de den heliga familjen i staden Betlehem.  De 
vise männen som kom från Österlandet hade 
inte bara med sig gåvor utan även drömmar 
och möjligen en viss politisk förståelse av 
vad som var på väg att hända. De gav sig av 
direkt hemåt utan att våga leta upp makten i 
Jerusalem. Fader Josef drömde även han och 
gav sig på ängelns uppmaning av på flykt till 
Egypten med Maria och Jesus.

Idag är vi en sådan stad som har förmånen att kunna 
ta emot människor på flykt. Förra året kom det 
160 000 asylsökande till Sverige.  I dagsläget finns 
ungefär 1000 asylsökande av dem i Karlstad. Det 
handlar om ca 200 ensamkommande flyktingbarn 
och 800 asylsökande som antingen bor på förlägg-
ningar runt om i kommunen eller hemma hos 
vänner och bekanta. Under nästa år räknar vi med 
att antalet människor med permanent uppehålls-
tillstånd i Karlstad kommer att öka från 200-600 
personer. Det här är en stor utmaning för oss alla 
– men vi kommer att klara av det.

Från kommunens sida gör vi en kraftig utbygg-
nad av mottagningsverksamheten i skolan. Vi star-
tar upp flera nya HVB-hem för ensamkommande 
barn under våren. Vi ser över det som kommer att 
bli svårast av allt, bostadssituationen. Det är möjligt 
att vi får gå in och bygga tillfälliga modulhus och 
paviljonger. Vi jobbar aktivt med att få människor 
i arbete.

Karlstadsbornas, det civila samhällets och kyr-
kornas roll är viktig.  

Vi behöver människor som på sina arbetsplatser 
aktualiserar möjligheten att låta invandrare prakti-
sera och komma in i jobb. Vi behöver fler kontakt-
personer och gode män. Det är brist på familjehem. 
Vi behöver människor i olika åldrar som går in på 
vår webbplats eller genom andra kontakter bjuder 
hem en nyinflyttad på kaffe eller en måltid. Vi gläds 
över kloka människor som skriver insändare, för de 
goda samtalen i fikarummen och talar väl om de 
människor som är nyanlända. Opinionsbildning 
är viktig i en tid när också hatet och de mörka 
krafterna breder ut sig i olika sammanhang.

Tingvallakyrkan är en central mötesplats i stan. 
Ni har ett långvarigt engagemang för nyanlända 
som kommunen gläds åt och även stöder eko-
nomiskt. Det är viktigt med uthållighet i detta 
vardagsarbete. Ni är viktiga bara genom att vara 
en öppen och tolerant mötesplats. Har ni nya 
innovativa idéer kring hur vi bryter utanförskapet 
i vårt samhälle lyssnar vi gärna.  Och en god förbön 
om gemenskap och förståelse från den gudstjänst-
firande församlingen är aldrig fel. 

Per-Inge Lidén

Ordförande (MP) Arbetsmarknads- och social-
nämnden i Karlstad

Karlstad välkomnar människor på flykt
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BIV och sedermera TIV (Tingvallakyr-
kans internationella vängrupp) med 
svenskundervisning och studiecirklar 
har samlat nya svenskar i flera decennier. 
Med språkcaféerna på torsdagar finns sedan 
i höstas en ny mötesplats. Det har blivit en 
mötesplats mellan kyrkovana och kyrkvana 
och nya och gamla svenskar.

- Det fanns en längtan att göra något för de 
nyanlända, en hjälp att lära om de svenska koderna 
och sederna, berättar Jovita Häggmyr. Jovita fick 
som invandrad från Ecuador lära sig detta genom 
att stå i kulisserna och observera minns hon.

- Alla oskrivna regler, såsom att man bara tar en 
bulle och en kaka och inte tömmer sockerbägaren 
i teet… Eller hur man beter sig i en svensk kö. Det 
är en lång resa in i det svenska samhället.

Den internationella vängruppen har funnits 
sedan många år och när den nya formen ”inter-
nationellt café” provades för något år sedan kom 
i stort sett samma personer som tidigare gått i 
den mer strukturerade svenskundervisningen som 
pensionerade lärare såsom Britt-Inger Lindkvist 
jobbat med.

- Det känns riktigt roligt med språkcaféerna, 

säger Britt-Inger. Det kommer 40-50 personer varje 
torsdag och de är mycket tacksamma.

- Det känns som vi hängde på en lång tradition 
men med nya former, berättar Jovita. En dag i 
november gick Rebecca (Karlsson, ungdomsledare) 
och jag till flyktingboendet på Stadshuset och be-
rättade och bjöd in till språkcafé. Sedan dess går 
vi dit varje torsdag kvart i två och går i grupp till 
Tingvallakyrkan; barn och äldre från Syrien, Irak, 
Afganistan, Azerbadjan.

Väl framme i kyrkan blir det först en kort intro-
duktion kring ett ämne, t ex kökssaker, varför köar 
svenskarna etc. Sedan samtalar vi i smågrupper runt 
borden. Barnen samlas kring ett eget bord där de 
får sitt med några svenska ledare och måla.

- Ofta förstår vi inte varandras ord, men med ges-
ter och bilder kommunicerar vi, fortsätter Jovita.

Hjälpen kommer ibland från oväntat självklart 
håll. Som från en av veteranerna i BIV/TIV:s 
svenskundervisning, Amad, en 80-årig man 
ursprungligen från Afganistan som nu fungerar 
som tolk; ”Nu förstår jag varför jag gått här och 
studerat svenska i 20 år!” utbrast han stolt och 
rörd samtidigt.

Och det blir såklart svenskt fika med te och kaffe, 
bullar och kakor på ett språkcafé.

"-Nu förstår jag varför jag gått 
här och studerat svenska i 20 år!"
Språkcaféerna en ny viktig mötesplats i Tingvallakyrkan
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Gamla och nya volontärer
Det dyker upp volontärer som vanligtvis inte kom-
mer till kyrkan. 

- Det är verkligen bönesvar. Jag har blivit jät-
teförvånad över hur folk dyker upp. En dam dök 
upp och deklarerade; ”Jag kommer varje vecka”. 
Nu förbereder hon teet på rätta sättet, serverar 
och diskar. En yngre man, egenföretagare och 
ursprungligen från Afganistan har också kommit 
och hjälpt till med tolkning.

- Vi annonserade efter volontärer för verksamhe-
ten för ett år sedan, berättar Britt-Inger. Då hände 
det inte så mycket, men nu! En tidigare kollega 
ringde och erbjöd sin hjälp, fortsätter Brittinger.

Det trogna gänget med ledare från BIV/TIV är 
stommen. Det brukar vara ca 8-9 svensktalande 
personer med varje gång. Nya intresserade volon-
tärer är så klart välkomna.

Samlingarna avslutas med att portarna till kyrk-
salen öppnas. Där spelar L-G Rinaldo eller Lennart 
Axelsson orgel, ofta psalmmelodier. Ljusbärarna 
lyser, det inbjuds till ljuständning.

- De flesta tror på Gud, berättar Jovita. De kän-
ner av kyrkorummets ro när de kommer in, det blir 
en sådan vila för dom att vara i kyrkorummet. Man 
kan känna Guds närvaro, det är så mäktigt.

Korta möten och långsiktigt förtro-
ende
De som kommer nu kanske kommer bara en gång, 
för de flyttar vidare relativt snabbt vidare.

- Det är en frustration att det är så kortsiktigt, 
säger Jovita. Tidigare med internationella vängrup-
pen har man kunnat jobba successivt vecka efter 
vecka. Det går inte nu, besökarna kommer och 
går, det är en stor omsättning bland de som bor i 
stadshuset. Det som är mycket positivt är att de i 
Karlstads kommun vet om vad vi i Tingvallakyrkan 
gör i detta fält. 

- Det är en viktig identitet för kyrkan. Jag känner 
mig stolt för det! Kommunen vet vilka vi är och 
vad vi gör. Det kan öppna dörrar för framtiden, 
konstaterar Jovita.

Man vill göra skillnad för språkcaféets besökare. 
Just när man lär sig de svenska koderna går det 
mycket lättare att komma in i det svenska samhäl-
let. Jovitas och de andra ledarnas önskan är att var 
än besökarna tar vägen efter Tingvallakyrkan har 
de med sig något från språkcaféet för deras framtid 
i hur man klarar sig i Sverige, kulturgrammatik i 
praktiken…

Daniel Fröding

Foton: Brittinger Lindkvist
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Det första förslaget på hur vår kyrka skulle kunna 
byggas om, som presenterades i förra Mötesplat-
sen samt på en skärm i foajen, satte igång mycket 
aktivitet och intresse hos människor. Det har varit 
hurrarop, "skulle man inte kunna göra så här istäl-
let" till "nej nu förstör ni vår kyrka". Och det var ju 
precis vad vi ville åstadkomma! Den första tanken 
vi hade om att ta bort delar av läktaren och vrida 
sittningen 90 grader har vi tagit bort, vi har helt 
enkelt lyssnat på vad ni har sagt.

Måndag den 18 januari hade vi besök av Terese 
Myrin, stadsbyggnadsantikvarie, Henrik Sjöberg, 
stadsarkitekt och Annika Larsson och Jonas Hag-
lund från Tengboms Arkitektbyrå.

Vi presenterade våra planer och fick en, som vi 
tycker, väldigt bra dialog.

Sven Wedemalm

Senaste nytt från Ombyggnadsgruppen

Emeli Bohlin och Gustaf Andersson spelar på gudstjänsten 
20 december.
Foto: Sven Wedemalm

Från julnattsandakten i Tingvallakyrkan.
Foto: Sven Wedemalm
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… och slut 40 timmar i Alaska. Världsböndagen in-
faller i år den 4 mars, och har firats i 74 år i Sverige. 
I år har kvinnor från Cuba förberett programmet: 
”Ta emot barnen – ta emot mig”. Så här lyder de 
cubanska kvinnornas hälsning till oss: ”Barn hade 
inga rättigheter eller ens människovärde i många 
delar av det romerska riket på Jesu tid, men Jesus 
utmanade samtidens attityder – även hos lärjung-
arna– och manade till omsorg om de mest utsatta 
och marginaliserade, eftersom de representerar Guds 
rike mitt ibland oss. Må denna världsböndag bli en 
utmaning till var och en av oss att ”ta emot Jesus” i 
dem vi möter! ”

Vi firar världsböndagen i Domkyrkan 4 mars kl 
18.00. Välkommen!

Anneli Sandberg

Med början när gryningen kommer i Tonga…

Veckan före påsk brukar kallas Stilla veckan. Hur 
ger vi utrymme 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 möjlighet till stillhet, reflektion och vila 
- att stanna upp, helt enkelt. Välkommen tisdag och 
onsdag, när du kan, mellan 17 - 19, samt onsdag 
och torsdag, lunchtid, mellan 12 - 14. 

”Svag musik omslöt oss när ett smalt snöre tog oss på 
en vandring längst Jesu väg till korset. Texter om hans 
vandring berättade om hans börda och smärta.

Symbolhandlingar förmedlade påskens budskap. 
Tyngden av stenen i handen, den inre bördan, ett 
nysått frö, hopp om framtiden.

Detta var del av det Tingvallakyrkan kallar för 
Spa för själen och Stilla veckan. Besöket lugnande och 

gav tid för eftertanke i en annars stressig vardag. Man 
kunde ta in det man ville i stunden och låta allt annat 
vara. Känslan av frihet för själen var omtumlande. 
Att sitta i hängstolen, bli omsluten av tyg och hållas 
om, gav känslan av att sväva på ett moln.”

Läs Teresia Axelgårds hela text om Spa för Själen 
på www.tingvallakyrkan.se, klicka på Om oss, så 
hittar du den där.

Jenny Walan

Spa för Själen i Stilla veckan
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Vill du vara med i en musikal så har du chansen 
nu! Under 2016 kommer musikalen ”Öppna ditt 
hjärta” av Agneta Färninger sättas upp i Ting-
vallakyrkan. Alla som vill är välkomna att delta. 
Det kommer finnas stora roller med solosång och 
mindre roller där man deltar i kören eller som 
statist. Det vore extra roligt om instrumentalister 
vill vara med.

Musikalen handlar om människor som har det 
svårt i vårt samhälle och hur var och en av oss kan 
hjälpa eller lindra.
- Man ser och hör mycket om krig och katastrofer 
runt om i världen, men det är viktigt att inte glöm-
ma de människor som har det svårt på olika sätt i 
vårt närområde. Många av oss skänker pengar till 
olika organisationer som hjälper utsatta människor 

i andra länder, men det finns stora möjligheter att 
hjälpa människor konkret på olika sätt i vår egen 
stad, på sätt som inte kostar särskilt mycket pengar 
och där en liten insats kan betyda mycket för den 
enskilde. Så förutom att det ska bli roligt att sätta 
upp musikalen hoppas vi att intäkterna ska komma 
utsatta i och kring Karlstad till del.

Repetitionerna under våren kommer vara söndagar 
kl 18-20.
Föreställningar kommer vara helgen 22-23 okto-
ber.
Är du intresserad av att vara med eller har frågor 
så hör av dig till Agneta Färninger 0760-17 81 30 
agneta.farninger@karlstad.se eller Henrik Larsson 
070-965 49 34 henrik@kyrkanicentrum.se

Dags för musikalen ”Öppna ditt hjärta”

I Tingvallakyrkan arbetar vi tillsammans med andra 
kyrkor för att stödja utsatta människor. Vintervär-
me, kyrkornas arbete till stöd för romer i Karlstad, 
behöver dig som vill vara volontär. Församlingarna 
turas om att vara på plats på campingen vid Våxnäs 
på torsdagar. Vill du vara med? Eller kanske bidra 
med varma kläder, vinterkängor och sovsäckar. 
Kontakta Agneta Englund, 0768200061

Språkcaféerna är i gång varje torsdag kl 14.00 i 

cafét. Här pratar vi svenska med nyanlända flyk-
tingar över ett enkelt fika. Kontaktperson Jovita 
Häggmyr, 054 224 44 83

Karlstad kommun söker gode män för ensam-
kommande flyktingbarn. Vill du veta mer om vad 
det innebär, kontakta Gunnel Berdén, tel 070-643 
54 43. Behovet är stort!

Anneli Sandberg

Att vara med och stödja

Foton från Gospel Groove Companys julkonsert 2015. 
Foton: Louise Hedberg
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Insamlingsresultat

Vi kan tacksamt notera att vår församling under 
2015 mottog kollekter och offergåvor på tillsam-
mans mer än 1 miljon kronor. Totalt 1 042 000 
kr, 8 000 kr mer än vår budget.

På församlingsmötet 10/1 antog vi en budget för 
2016, där vi tror på en ökning av offrandet. 

Vi ber er alla tänka på församlingens viktiga arbete 
när ni planerar ert offrande.

Björn Olsson/kassör

Hälsning från kassören

Ekonomi
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Scout För dig som är 8-15 år. Tisdagar 18:15 i Ma-
riebergsskogen/Tingvallakyrkan.  

Tonårsscout För dig som är över 13 år. Tisdagar 
ca varannan vecka 18:15 på olika platser...

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 9:30-14, onsdagar 12-16

Baby/småbarnsrytmik Onsdag 11:15-12:00

Innebandy/Puls i Tingvallagymnasiets idrotts-
sal söndagar kl.18.00 -20.00 kontakt Daniel 
Arkbro

Varje
Vecka

Under nyårsnatten var Tingvallakyrkan i Karl-
stads tonåringar inbjudna till fest i Skårekyrkan 
med bland annat tonåringar från Kil, Fagerås 
och Forshaga. Festmåltiden tillagades genom att 
vi blev indelade i olika grupper som fick ansvar 
för förrätt, huvudrätt och efterrätt och en grupp 
fixade dukning/pynt. I samma grupper tävlade vi 
också senare under kvällen. Maten var en toast med 
vitlökskryddad sallad som förrätt, potatisgratäng 
och fläskfilé som huvudrätt. Efterrätten var en 
smarrig chokladmousse vilket gruppen som jag 
var med i fixade. 

För att sedan fortsätta med lekarna/tävlingarna 
(som är ett måste på sådana här tillställningar) så 
bestod grupptävlingen av flera olika tillbakablickar 
på vad som hänt under årets tonårsterminer. Det 

var allt från musiktävling till norsk gladiator (lå-
ter lika skumt som det är) och så klart gick min 
grupp och vann. Kan ju inte vänta sig annat från 
en Karlstadledare va!?  

Tolvslaget firades utomhus med tomtebloss och 
njuta av andras fyrverkerier, men framförallt en här-
lig kramring á la Enterläger. Efter det var det bara 
att chilla, spela spel, leka eller vad man än kände 
för och samtidigt var Majson (en DJ typ) där och 
så var det bara att dansa och parta hela natten ut. 
Efter att ha läst detta förstår ni precis hur härligt 
detta var och jag önskar att ni också fick vara med 
och fira nyår i Skåre och hänga med ungdomarna 
hela natten lång.

Daniel Arkbro tonårsledare

Nyår i Skåre!
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azdak och Pasi sitter framåtlutade över ett not-
blad i vardagsrummet hos familjen Perez. Mattias 
gitarr står lutad mot en stol. Nina stämmer sin har-
dingfela i köket. Jonny lutar sig bakåt i soffan och 
låter sopransaxen klaffar röra sig i en rytmisk lek.  
En kurdisk-finsk-chilensk-blekingsk-gotländsk-
indisk-nordisk musikalisk gryta i kanten av den 
stora världsbyn, Kronoparken i Karlstad. Vad 
händer när vi möts? tänkte jag och bad dem vara 
med och forma en gudstjänst till Världens fest. Så 
var upprinnelsen till denna gudstjänst. 

Jag började leta igenom texter jag skrivit de senaste 
åren. Många inspirerade av möten med andra som 
skriver och tänker kring texter till psalmer och sång-
er inom ramen för Anders Frostensson-stiftelsens 
psalmskola. En del hade jag testat tidigare bland 
annat vid en sommarkväll i Tingvallakyrkan för 
några år sedan. Jag fann några som stämde in på 
temat. Sen var det dags att sätta sig vid köksbor-
det på Welamssons väg. Ett par dagars Intensivt 
skapande. Tanken var att beskriva mötets olika 

dimensioner, vi och världen, , vi och Gud,  vi och 
de andra, vi och varandra, jag och du, jag och mig. 
Den traditionella högmässans olika delar fick ut-
göra ramverket och samtidigt bli en vandringsled 
genom tankar och känslor. Texterna skickades ut 
och vi började leka fram melodier. Sedan träffades 
vi och formade det tillsammans och till sist växte 
notbilderna fram.

Så kom vi i mål till Världens Fest  2015 där den blev 
spelad och sjungen och firad. Ninas sväng och driv 
på fiolen, Mattias vackra och varierade gitarrspel, 
Johnnys uttrycksfulla saxofon och inte minst den 
indiska musiker Hindol Debs fantastiskt virtuosa 
spel på Sitaren gjorde världsmusiken närvarande. 
En musikliturgi som rör sig i många musikaliska 
lager. Sjungen rakt igenom, även predikan. Tid för 
samtal och reflektion. Nu får vi göra den tillsam-
mans!

Leif Nahnfeldt

Vad händer när vi möts?
Den 13/3 kommer vi under gudstjänsten till-
sammans göra Leif Nahnfeldts "Vad händer 
när vi möts". Nedan har Leif skrivit hur verket 
blev till och tankarna bakom det. Gudstjäns-

ten kommer att spelas in av Sveriges radio 
för att sändas vid ett senare tillfälle.

Henrik Larsson

Nästa gång vi ses blir den 28:e februari. 
Efter det ger vi oss rakt in i påskens mysterium 
den 27:e mars.
Välkomna!

Söndagsskollärarna genom Rebecca Karlsson

Söndagsskolan har börjat! Sportlov!? 
Pulka i Himlabacken? Eld och grill? Kyrkdisco? 
Spel och pyssel och allmänt mys?

Håll utkik på vår facebooksida, Tingvallakyrkan 
i Karlstad, så får du veta mer om vad som händer, 
när det händer och om det händer.

Anslagstavlan i kyrkan kommer också uppdate-
ras med program när det är klart.

Rebecca Karlsson
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Februari

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

11:00 GUDSTJÄNST. "Den 
kämpande tron" Anneli Sand-
berg, Lena Pettersson, Tingvalla-
kyrkans Musikkår. Kyrkfika.

23 tisdag
14:00 Tisdagsträffen har allsång 
med Joel Holmqvist

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

11:00 GUDSTJÄNST. "Att säga 
som det är" Jenny Walan. Sång 
av Agneta Färninger och Ulrika 
Källström. Söndagsskola. Kyrk-
fika.

Mars
4 fredag
18:00 Världsböndagen, Dom-
kyrkan

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

11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST, Tommy Holmsten, 
Anneli Sandberg. Gospel Groove 
Company. Bön- och offerdag för-
pastors- och diakonutbildningen. 
Kyrkfika.

8 tisdag
14:00 Tisdagsträffen med Carina 
Ohlsson, hemslöjdskonsulent: 
Kvinnokonst på internationella 
kvinnodagen.

12 mars
15:00 Församlingens årsmöte

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

11:00 MUSIKGUDSTJÄNST 
"Vad händer när vi möts?" För-
samlingens pastorer, Leif Nahn-
feldt m fl. Gudstjänsten spelas 
in för Sveriges Radio. Kyrkfika. 
Samarr med Universitetskyrkan

15 tisdag
14:00 RPG-träff i Pingstkyrkan. 
“Som vi upplevde Iran” Gunnel 
o Henry Rådbo visar bilder och 
berättar. Sång av RPG-sångarna.

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

11:00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar. Rebecca Karlsson, Jovita 
Häggmyr. Öppen kör - barn 
särskilt välkomna! Kom 9.30. 
Kyrkfika.

22 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Magdalena 
Persson: Hur kan vi hjälpa en-
samkommande flyktingbarn?

17:00-19:00 Spa för själen, se 
notis s 8.

23 onsdag
12:00-14:00 Spa för själen, se 
notis s 8.
17:00-19:00 Spa för själen.

24 torsdag
12:00-14:00 Spa för själen.

19:00 GETSEMANESTUND. 
Anneli Sandberg, sång av kören 
Övriga sångare från trakten.

25 fredag
11:00 LÅNGFREDAGSGUDS-
TJÄNST. Peter Andersson

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

11:00 PÅSKDAGSGUDS-
TJÄNST. "Kärleken är starkare 
än döden" Anneli Sandberg, Re-
becca Karlsson, Henrik Larsson. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe.

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

11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST. "I mina händer" Jenny 
Walan, sång av Marianne Gus-
tafsson. Kyrkfika

5 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Sören Da-
levi: Gud som haver barnen kär? 
- Hur bibeln berättas för barn

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

11:00 GUDSTJÄNST. "Den 
gode herden." Anneli Sandberg, 
musik av Börje Wennersvärd och 
Anki Löwenhamn. Kyrkfika.

12 tisdag
14:00 RPG-träff.
Ewa Gunnarsson berättar om sin 
bok “Mitt i livet”. Musik: Len-
nart Axelsson.

17 söndag
10:00 Lovsång och bön inför 
gudstjänsten, våning 2. 
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11:00 GUDSTJÄNST. Karl-
Peter Johansson, Ulrika Länsberg. 
Kyrkfika.

19 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Sonja Mo-
dén m fl: Musiken i våra liv

21 torsdag
18:30-20:00 Övning inför Mässa 
för många

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

11:00 GUDSTJÄNST. "Större 
än vårt hjärta" Anneli Sandberg, 
Rebecka Karlsson. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Offerdag för Equmenia-
kyrkans nationella arbete

28 torsdag
18:30-20:00 Övning inför Mässa 
för många

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

11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST "Mässa för många" 
Jenny Walan, Anneli Sandberg m 
fl. Kyrkfika.

3 tisdag
14:00 Tisdagsträffen Heidi 
Lovnér, fotterapeut: Var rädd 
om dina fötter!

Café Innegården har öppet 
måndag-fredag kl 10-13.
Nya tider från från 1 mars: kl 10:30-
13-30.

Måndag 
Öppen förskola  kl 9:30-14
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 12-16

Torsdag
Sopplunch kl 12
Språkcafé kl 14

Fredag
Öppen förskola  kl 9:30-14
Tonår kl 18-21

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

Varje
Vecka

Vecko/omsorgsgrupp
Grupp 6 v 7 15-21 feb
Grupp 7 v 8 22-28 feb
Grupp 8 v 9 29 feb-6 mars
Grupp 9 v 10 7-13 mars
Grupp 10 v 10 7-13 mars
Grupp 11 v 11 14-20 mars
Grupp 13 v 12 21-27 mars
Grupp 14 v 12 21-27 mars

Grupp 15 v 13 28 mars-3 apr
Grupp 1 v 14 4-10 april
Grupp 2 v 15 11-17 april
Grupp 3 v 16 18-24 april
Grupp 4 v 17 25 april-1 maj
Grupp 5 v 18 2-8 maj
Kom ihåg att barn och ledare på 
barnens stund under gudstjänsten 
önskar sällskap av en person från 
vecko/omsorgsgruppen!

Mässa för många
1/5 sjunger vi "Mässa för många" 
av Jan Matsson på gudstjänsten. 
Den sjöngs på kyrkokonferensen 
2014. 
Om man vill är man välkom-
men att träna på sångerna på 
kvällstid den 21 och 28 april kl 
1830-20. 

Välkomna hälsar Henrik Larsson 
och Anki Löwenhamn.

Öppen gudstjänst-
planering...
... fortsätter i april. Kom med 
dina tankar, idéer och uppslag!

Torsdagen den 14 april kl 
12.00 planerar vi gudstjänsten 
den 24 april över en tallrik 
soppa.

Anneli Sandberg
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Församlingsboken
Adressändring

Gunvor Levin, Kungsgatan 6A, 
65224 Karlstad

Till Vila
Ethel Jansson född den 3/12 1929, 
död den 25/11 2015           

Begravningen ägde rum den 18/12 
2015 i Tingvallakyrkan. Officiant 
var Anneli Sandberg

Inträde
Anders Thoreson

Barnvälsignelse
Isabelle Rose Teresia Sund Daniels-
son 15 november 2015, officiant 
var Anneli Sandberg

Utflyttad
Sofia Årlén till Svenska Kyrkan

Stina Wesslund till EFS-kapellet, 
Lund

Utträde
Krystyna Kielba Sjöberg 
Anna Olofsson Frölund 
Susanne Duek 
Niclas Jonzon 
StefanBoström

Församlingens årsmöte
Tingvallakyrkans församling har sitt årsmöte den 
12 mars kl 15.00. Förutom sedvanliga frågor som 
bokslut, budget och val till förtroendeposter, fattar 
vi beslut om församlingen ska erbjuda samkönade 
äktenskap. Väl mött!

Tommy Holmsten är pastorskandidat och har gjort 
en del av sin verksamhetsförlagda utbildning hos 
oss under delar av hösten. Den 6 mars kommer 
han tillbaka och predikar i gudstjänsten. Då har 
vi offerdag för pastors- och diakonutbildningen i 

Bromma. Medlen används bland annat för röst- 
och talvård, och enskilda samtal under deras ut-
bildning. Välkommen med din gåva!

Anneli Sandberg

Offerdag för pastors och diakonutbildningen

Fotot på detta 
nummers framsida 
är årets affisch för 
Världsböndagen.

Under hösten har det pågått ett arbete med att 
korrigera och uppdatera vår församlingsmatrikel. 
Equmeniakyrkans registerprogram Repet kommer 
i fortsättningen att användas. 

För att matrikeln ska bli så korrekt som möjligt 
behöver vi din hjälp. Om de uppgifter som finns 
i den senaste pappersmatrikeln inte stämmer, vill 
vi att du meddelar det. Det är också bra om du 

kompletterar med mobilnummer och mailadresser, 
om du vill bli kontaktad via mail.

Hör av dig så snart som möjligt till Inger Olsson 
på mail inger_olsson@hotmail.com eller telefon 
054-56 32 51, 070-6989513. Detta gäller t.o.m. 
15 mars. Därefter meddelas ändringar till försam-
lingens expedition som vanligt.

Anneli Sandberg & Inger Olsson

FÖRSAMLINGSMATRIKEL    
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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) 
Telefon caféet 054-22 444 87
E-post: info@kyrkanicentrum.se
Hemsida: www.tingvallakyrkan.se

Mötesplatsen
utges av Tingvallakyrkans församling.

Ansvarig utgivare: Anneli Sandberg

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

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

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

Pastor/församlingsföreståndare
/universitetet
Anneli Sandberg 
054-22 444 81 
anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se

Pastor/universitetet
Jenny Walan 
054-22 444 82
jenny@kyrkanicentrum.se
Kanslist och vaktmästare
Sara Enqvist 
054-22 444 84
sara@kyrkanicentrum.se
Förskolepedagog
Elvy Axelsson
054-15 38 80
elvy@kyrkanicentrum.se
Diakon
Jovita Häggmyr 
054-22 444 83
jovita@kyrkanicentrum.se

Husmor
Cristina Hellholm  
054-22 444 876

Församlingsmusiker
Henrik Larsson 
054-22 444 85
henrik@kyrkanicentrum.se
Ungdomsledare
Rebecca Karlsson  
054-224 44 88   
rebecca@kyrkanicentrum.se

Tingvallakyrkans 
församling
Personal



Posttidning B

Begravningsbyrån
Roland Andersson AB
Älvgatan 11, Karlstad,  

054-10 10 01

Nästa nummer av 
Mötesplatsen  

utkommer i början av 
april.   

Manusstopp  är 
15 mars.

Tel. 054-22 14 30

 

I samarbete med

Vad gör många svenskar som 
åker på semester utomlands, nästa 
dag som de kommer dit? Letar 
efter en svensk kyrka, svenskt 
kafé och visst efter svensk bulle. 
Så gjorde vi i början på december 
när vi åkte till Gran Canaria. Det 
är något speciellt där, när många 
springer dit till kyrkan (Skandina-
viska Turistkyrkan) även om det 
finns andra saker som kan locka 
folk. Vi fick uppleva hur det är att 
vara i den stora kyrkan, Templo 
Ecuménico, fullt med folk från 
olika länder och i den lilla kyrkan 
intill den stora (Centro Ecuméni-

co). I båda två kyrkorna var det 
Santa Lucia. Ibland tänker man, 
finns Gud mer på andra ställen, 
finns Gud mer här med oss? Följer 
Han med på våra resor? Jag tror att 
Gud finns i oss alla, därför vi blir 
glada att träffa varandra även om 
vi är på Gran Canaria, Sverige eller 
annan plats i värden.

I samband med denna resa 
tänker jag på Ordspråksboken 3:6, 
"Tänk på honom var du än går, så 
skall han jämna vägen för dig".

Christer Hellholm

Ordsp 3:6 på Gran Canaria


