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Det kom ett sms med en förfrågan om att skriva 
viceföreståndartankar.

”…be dig skriva viceföre-
ståndartankar…Ditt testa-
mente. Ojoj. Kan du tänka 

dig att göra det? Anneli”

En skämtsam ton fångade ett allvar. Det är dags 
för avslut.

”Oj, oj. Testamente. Det kändes 
som kraven på genomtänkthet 

lyftes till en helt ny dimension. Ja, 
det gör jag gärna…” svarade jag.

Och den skämtsamma tonen lyfte ett nytt allvar. 
Vad är viktigast att skriva just nu?

Det kan vara en mängd olika saker en försam-
ling behöver höra, och jag väljer en.

Det jag tänker att vi alla, behöver höra, utmanas 
och uppmuntras till är: Välj tacksamheten! Försök 
att välja tacksamheten!

Jag tror att vi kan välja olika positioner, vinklar 
eller utgångspunkter när vi ser på våra livshändelser 
och oss själva. När vi ser på varandra, på försam-
lingen och omvärlden.

Det är inte det samma som att alltid känna tack-
samhet, den upprymda känslan får vi ta emot när 
den kommer.

Det är inte heller det samma som att förneka 
att det finns omständigheter som inte är värda att 
tacka för.

Det är inte heller det samma som att börja söka 
mening i händelser som skadar och splittrar.

Men mitt i allt detta kan vi öva oss att försöka 
välja tacksamheten för det som också finns där, för 
det som vi kanske inte upptäcker förrän vi försöker.

Att välja tacksamheten som utgångspunkt när 
vi ser på oss själva, på omvärlden kommer att 
förändra vad vi lägger märke till. Vi kommer att 
upptäcka somligt som vi inte såg förut. Och med 
det förändras vi. Med tacksamhetens utgångspunkt 

blir vi mer öppna för att tän-
ka gott om oss. En del av oss 
är bra på det. En del av oss 
behöver öva mycket. När Paulus skriver, i Första 
Thessalonikerbrevet, att det är Guds vilja att vi hela 
tiden ska tacka Gud tänker jag att det är för vår 
skull, inte för Guds skull. Gud vill att vi ska hitta 
tacksamheten över oss själva, våra liv, vår försam-
ling och vår omvärld. För det är när vi tänker gott 
om oss som vi förmår uppmuntra andra, stödja 
och ha tålamod.

Här är hela sammanhanget ur Thessaloniker-
brevet.

”Vi vädjar till er, bröder, att sätta värde på dem 
som har det tyngsta arbetet bland er, som står i 
spetsen för församlingen och vägleder er. Visa dem 
den största kärlek och uppskattning för allt vad de 
uträttar. Håll fred med varandra. Vi uppmanar 
er, bröder: tala de oordentliga till rätta, upp-
muntra de modfällda, stöd de svaga, ha tålamod 
med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. 
Sträva alltid efter att göra gott, mot varandra och 
mot alla andra. Var alltid glada, be ständigt och 
tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja 
i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inga 
profetior men pröva allt. Ta vara på det som är 
bra, och avhåll er från allt slags ont. Må han som 
är fridens Gud helga er helt igenom, och må er 
ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så 
att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus 
kommer. Han som kallar er är trofast, han skall 
åstadkomma det.”

1Thess 5:12–24

Det har också blivit dags för mig att få uttrycka 
min tacksamhet. Efter en tid, som blev längre än 
det först var planerat, vill jag säga tack till försam-
lingen. Tack för goda möten och ögonkontakt, 
ögonblick och förtroenden.

Jenny Walan
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I detta nummer av mötesplatsen
Vintern nalkas. I detta nummer blickar vi både 
bakåt och framåt. Vi summerar och minns akti-
viteter under hösten. Vi tar upp ombyggnadspro-
cessen, EU-migranterna, Nattvarden. Missa inte 

reflektionen på sista sidan; ”Allt har sin tid…”. 
Med önskan om en god vinter och god läsning!

Redaktionsgruppen

Per-Ulrik Johansson heter jag…
Det ska bli spännande att flytta till Värm-
land. Jag har hört mycket gott om detta 
landskap. Inte minst från alla värmlänning-
ar som bor i Stenungsund och som envisas 
med att åka ”hem” till sommarstugor och 
släktingar. Ännu mer spännande blir det att 
få börja som pastor i Tingvallakyrkan. Jag 
ser fram emot att få ingå i ett arbetslag och 
tillsammans med de andra finnas med i tan-
kar och idéer om vad det är att vara kyrka 
och församling i Karlstad. 

Jag är född i Jörlanda, strax ut-
anför Stenungsund, men har 
sedan bott på många olika platser i Sverige. Bland 
annat har jag det gemensamt med två andra i 
Tingvallakyrkan att jag under några år bott i pas-
torsbostaden i Edsbyn.

Min första tjänst som pastor var i Perstorp, där 
jag förutom församlingstjänst också var hemtjänst-
pastor. Det var ett samarbete med Svenska kyrkan 
som handlade om att vara sjukhuspastor fast i hem-
tjänsten. Sedan gick flyttlasset till Stenungsund en 
första gång (eller tredje om man ska vara riktigt 
ärlig) och till tjänsten som pastor i Stenungsund 
och Ucklum. Efter 6 år där väntade Rambergskyr-
kan på Hisingen i Göteborg. Mitt emellan kyrkan 
och huset där vi bodde låg Rambergsvallen. BK 
Häckens hemmaarena. Därefter återvände vi till 
Stenungsund och samma tjänst som förut och tio 
år till.

Utöver allt det som församlingsarbete innebär 
med gudstjänster och samlingar av olika slag, har 
det handlat mycket om scout. I Stenungsund och 
Stora Höga har vi haft två familjescoutgrupper som 

träffats ett antal lördagar per termin och i Ucklum 
finns det scouter i alla olika åldersgrupper.

I tjänsten har också ingått kontakter med ortens 
kemiföretag i det vi kallar Kyrka-arbetsliv. Det har 
handlat om att skapa förtroende för att kunna vara 
med och stödja i olika kriser.

Min familj betyder mycket för mig. Min fru 
Marie, sönerna Erik och Gustav och deras respek-
tive Sally och Malin. Friluftsliv, musik, böcker, 
träning är annat som jag gärna ägnar mig åt. Och 

så är jag uppfödd på Löfbergs 
lila kokkaffe.

Och som sagt, nu ser jag fram 
emot att få lära känna er….

Hälsningar Per-Ulrik Johansson

Och så är jag uppfödd på 
Löfbergs lila kokkaffe.
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Gospel-glädje-fnatt
Under helgen 11–13 November samlades ca 90 
deltagare från 5 körer, musiker och körledare för 
att träffas, sjunga, öva och inspireras av fransman-
nen Emmanuel Pi Djob. Det hela kröntes av en 
konsert i Väse kyrka på lördagskvällen och en kon-
sert i Tingvallakyrkan på söndagseftermiddagen.

Vilken helg det blev!

Efteråt svämmade sociala medier över av glada 
utrop, som på ett bra sätt uttrycker hur vi som var 
med känner det:

”vilken show och vilket drag.... Så stolt och glad 
att vara med i Gospel Groove Company....Ema-
nuel, Kristina, Sophia...musiker...och alla ni 
andra....... ♥♥♥♥♥ Love You ♥♥♥♥♥”

”Fantastisk kväll! Alla är stjärnor! ”

”en av höstens absoluta höjdpunkter! Vilken 
körkraft! Så mycket känslor! Så mycket kärlek! Så 
mycket gospel!”

”Jag är fortfarande uppe bland molnen o svävar 
o helt varm i hjärtat!”

”höstens och vinterns stora påfyllning. Nu kommer 
vi skina och spraka ända till våren”

Sven Wedemalm 
Foton: Sven Wedemalm

Musikalen Öppna ditt hjärta

Foto: Louise Hedberg
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Att lyssna sig till en bok

Vår församling har tjuvstartat. Men första advent 
är det verkliga startskottet. Då tar Equmeniakyr-
kans församlingar en ny kyrkohandbok i bruk. Vi 
tog emot den i kyrkokonferensen i våras och under 
hösten har den prövats och brukats i hela landet i 
utbildningar och församlingar. Kyrkohandboken 
är något vi delar gemensamt, den berättar om hur 
vi firar gudstjänst, och hjälper oss att forma vår 
egen tradition. Den har kommit till efter myck-
et lyssnande, bland annat genom en enkät som 
församlingarnas ordinerade medarbetare har fått 
svara på och genom en remissomgång som vår 
församling var en del av.

Av allt detta lyssnande drog handbokskommit-
tén en rad slutsatser. Några exempel:

Många säger att de inte vill bli styrda av en kyr-
kohandbok, men det är ändå uppenbart att de fles-
ta ändå följer ett grundmönster för gudstjänstens 
form och innehåll. Därför har handboken så att 
säga formaliserat det som redan görs, för att guds-
tjänstledarna ska bli ännu bättre på att utveckla 
sitt arbete i just den tradition där de står. Det finns 
också en osäkerhet kring hur gudstjänst ”ska” firas, 
samtidigt som ideella krafter har fått en större roll 
att spela i gudstjänstledandet. Därför finns å ena 
sidan ingen färdig ordning för hur en söndagsguds-
tjänst ska firas, men fördjupande anvisningstexter. 

Allt för att fördjupa kunskapen om varför vi gör 
det vi gör, och ge självförtroende utifrån parollen 
”vet vad du gör och gör vad du vill.”

När vi firar gudstjänst av särskild anledning, 
t ex, dop, nattvard, vigsel och begravning, finns 
konkreta ordningar med förslag att utgå ifrån, och 
tydliga anvisningar om vad som är konstituerande, 
dvs vad som måste finnas med för att en nattvard 
ska vara en nattvard, ett dop ett dop etc.

Handboken är en provutgåva. Det betyder att 
lyssnandet fortsätter. På Equmeniakyrkans hemsi-
da finns möjlighet att lämna in synpunkter både 
när det gäller texter och språk och mer principiella 
frågor. Den slutliga (mycket snyggare) handboken 
skall vara färdig 2018.

En viktig slutsats är att handboken, plus mycket 
mer resursmaterial, finns på internet. Själva hand-
boken hoppas vi ska finnas i vår församlings re-
ferensbibliotek, när det har funnit sin plats. Men 
från första advent kan alla som vill besöka sidan 
gudstjänst.se och botanisera för inspiration, för-
djupning och kunskap. Allt till församlingarnas 
tjänst.

Anneli Sandberg

Provutgåvan av Kyrkohandbok för Equmeniakyrkans församlingar
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Ombyggnadsprocessen
Arbetet med förnyelsen av vår Tingvallakyrka 
tuffar på med bra fart. Sedan sist har vi lämnat in 
en bygglovsansökan, haft besök av akustikexpert, 
jobbat fram ett förfrågningsunderlag för upp-
handling av projektet och sist men inte minst haft 
ett välbesökt församlingsmöte där vi bl. a. hade 
ett grupparbete runt utformningen av kyrksalens 
fond. Resultatet som presenteras här kommer att 
skickas med in i arbetet med utformningen av 
fonden.

Vilka tankar eller känslor vill du 
att kyrksalens fond ska väcka?
• Stillhet andakt lugn, 
• Rofyllt, känna igen sig, nutida kors, ljus och 

rymd, andlig närvaro
• Jesus är Herre
• Jag vill bli mött i min vardag
• Beröra ”konsertbesökare”

Hur vill du beröras av det som 
du vilar ögonen på när du sitter i 
gudstjänsten?
• Partiet framför församlingens gudstjänstbesö-

kare måste vara en lugn och synlig del förutan 
spring fram och tillbaka av alla aktiva eller bara 
en transportväg, den bör ske mest bakom guds-
tjänstdeltagare, som sitter i sin bänk, detta gäller 
särskilt transporter.

• Stillhet, lugn och ro.
• Motiv: Vägen sanningen och livet med djup 

i – ett ljust motiv som även lyfter dopgraven 
med vinträdet

• Stöd i livet som det känns just nu, nåd, alltid 
redo

• För mig räcker korset på predikstolen och vin-
rankan alldeles utmärkt. Den vita fonden kan 
förbli vit för projektion och/eller att prydas med 
tillfälliga bilder etc vid behov/speciella tillfällen/
temata

• Lugn
• Något som får oss att känna andakt. En symbol 

för den Helige Ande.
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Övriga idéer eller synpunkter:
• Talarstol (helst en), nattvardsbord, dopställen, 

körsångsplats, orkesterplats,
• Alltid öppet runt vinträdet (ej draperi), blomma 

på altarbordet, saknar bommor på estraden, 
vinträdet. Att tänka på dopfunten för barn – ska 
den flyttas? Ha kvar den gamla predikstolen och 
tyget på den övre estrad”räcket”

• Textilen ska vara kvar, gärna predikan från 
predikstolen

• Att talarstolen placeras så att man ser talaren
• Kyrkans fond ska ha flera användningsområden
• Växter är bra vid sidorna. Talarstol och altare?? 

Var?
• Möjlighet till tre nivåer estrad är viktigt.
• Hellre ett mer flexibelt utrymme som kan an-

passas efter olika verksamheter. Gärna monter-
bara gradänger i lättmetall.

• Neutral ljus vägg där olika ”saker” kan projiceras 
(från fast projektor) Inget tyg behövs!

• Vid dop, bra att det hänger ihop. Dopfunt, 
dopgrav. Var ska dopfunten stå? Ska den vara 
kvar med SMU-symbolen?

• Broderi och ängen ska vara kvar. Vinträdet kvar. 
Vackra gröna växter. Nattvardsbord och lös pre-
dikstol ska finnas. Var förvaras lösa plexiglassta-
ket (onödiga) Skjutbart glas över dopgraven.

• Nattvardsbordet? Var? Fast? Dopfunt synas 
alltid.

• Var ska nattvardsbordet stå och predikstolen? 
Altarbord. Dopfunt?

• Förhållande mellan predikstol, nattvardsbord 
och dopkällan. Placering av ett kors.

Ombyggnadsprojektets styrgrupp 
gm Sven Wedemalm
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Nattvard i praktiken
Om någon frågar vad som är kännetecknan-
de för kyrkan, så är nattvard ett bra svar. Vi 
delar bröd och vin på uppmaning av Jesus. 
Det är inte församlingen, eller pastorn som 
bjuder till nattvardsbordet, utan Jesus själv.

När vi firar nattvard, berättar vi om Jesus Kristus 
som räcker sig själv till oss. När vi delar ett enda 
bröd berättar vi också om drömmen om en enda 
hel och försonad mänsklighet. Vi är med i en 
världsvid samhörighet som spränger alla gränser i 
tid och rum. Nattvardsbordet är alltså centrum i 
vår solidaritet och samhörighet med hela världen. 
Här får vi gestalta denna samhörighet både konkret 
och symboliskt. Vad kan det betyda? Till exempel 

att det vi sätter fram på bordet väljs efter säsong. 
Att bröd, vin och blommor kan vara ekologiska 
och rättvisemärkta.

För att alla ska kunna dela gåvorna har vi alko-
holfritt vin och glutenfritt bröd. Men det finns oli-
ka sorters vin och olika sorters bröd. Vad behöver 
just vi tänka på i vårt sammanhang? Välkommen 
till en kväll där vi dels talar nattvardsteologi men 
framför allt är väldigt praktiska, och samtalar om 
hur vi vill ha det i vår församling.

En timme om nattvardens praktik söndagen den 
5 februari kl. 18:00–19:00. Välkommen!

Anneli Sandberg

Får EU-migranterna någon plats att sova denna vinter?
Ledningsgruppen för ekumeniska nätverket för 
socialt arbete i Karlstad jobbar för det.

Frågan är komplicerad och har därför dragit ut 
på tiden. Vi har en pågående dialog med kommu-
nens politiker och tjänstemän och försöker få till 
en lösning. Första prioritet är att finna någon form 
av ”tak över huvudet” lösning.

Volontärer behövs på måndagskvällar 
på Stadsmissionen
Inom ramen för d.s.k. FEAD-projektet1 där di-
akon Eva Persson är projektledare ordnas varje 
måndag träffar kl.17:00–19:00 på Stadsmissionen 
för EU-migranterna med mat och samtal om häl-
sa. Det har visat sig att dessa träffar har blivit ett 
”andningshål” för målgruppen och ett bra sätt att 
för oss att hålla kontakt med dem som uppehåller 
sig i vårt närområde.

1 Fund for European Aid to the Most Deprived

Vill Du vara med i volontärgruppen som hjälper 
till praktiskt med bl. a. mat, dusch och städning 
kontaktar du Eva Persson 054-14 12 12.

Hjälpinsatser på plats
Parallellt med arbetet på det lokala planet plane-
rar nätverket även att – i samverkan med andra 
nätverk och olika hjälporganisationer – verka för 
långsiktiga lösningar på plats i Rumänien. Ett 
insamlingskonto kommer att presenteras och ge 
alla som önskar möjlighet att stödja arbetet för 
EU-migranterna också på detta sätt.

Vill Du stödja det lokala vintervärmeprojektet 
kan Du Swisha Ditt bidrag till 123 412 60 17 eller 
sätta in det på Bankgiro 5654-9819, ange ”Vin-
tervärme”.

Peter Andersson
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Bön och offerdagar
Equmeniakyrkan samlar hela tiden in pengar till 
olika verksamhetsområden. Under olika perioder 
under året sätts fokus på olika områden, då vi får 
veta mer om hur pengarna används mer i detalj, 
dels i de gudstjänster vi firar, och dels på Equme-
niakyrkans hemsida och i sociala medier. I advent 
och jul handlar det om Equmeniakyrkans inter-
nationella arbete med temat ”Tänd ett ljus”. Vi 
firar traditionell annandagsgudstjänst tillsammans 

med de övriga Equmeniaförsamlingarna i närom-
rådet. Den 5 mars uppmärksammar vi pastors- och 
diakonutbildningen på Teologiska Högskolan 
och Bromma folkhögskola. Den 23 april är turen 
kommit till Equmeniakyrkans nationella arbete. 
Välkommen med din gåva!

Anneli Sandberg

Bön från Filippinerna
Världsböndagen infaller i år den 3 mars och firar 
75-årsjubileum i Sverige. Kvinnor i Filippinerna 
har förberett gudstjänsten som hålls över hela värl-
den denna dag. Temat handlar om rättvisa.

Vi firar världsbön-
dagen i Vikenkyrkan 
eller Korskyrkan 3 mars 
kl. 18:00. Välkommen!

Anneli Sandberg

Equmenia Karlstad
Equmenia Karlstad söker ny ordförande. Hans 
Arkbro lämnar över stafettpinnen, men till vem? 
Det finns även andra uppdrag lediga inom barn- 
och ungdomsverksamheten. Känner du dig manad 
eller känner du någon som skulle passa? Hör av 
dig till valberedningen: Sara Fröding, Sara Enkvist 

och Ulf Lind. Se utlys-
ningsannonsen på sidan 
”Equmenia Karlstad” på 
sida 10.

Rebecca Karlsson

Julkonsert 2016
Missa inte Musikkårens julkonsert! I år äger den 
rum söndagen den 11 december kl. 16:00 i Ting-
vallakyrkan. Dirigent är Nils Erik Hagström. Det 
blir mycket vacker och kul julmusik och underbar 
sång av operasångerskan Anna Rydberg, bördig 
från Forshaga och numera boende i Karlstad. Hon 
har t. ex. sjungit med Plàcido Dòmingo och nu 

sjunger hon med musikkåren! Inträdet (100 kr, 
barn gratis) inkluderar after-mingelglögg med 
Anna, musikkåren och alla besökare. Välkomna 
att lyssna och att möta julen med oss!

Elisabeth Wennö

Församlingens årsmöte
Tingvallakyrkans församling har sitt årsmöte den 
11 mars kl. 15:00. Förutom sedvanliga frågor som 
bokslut, budget och val till förtroendeposter, fattar 

vi beslut om församlingens verksamhetsplan. Väl 
mött!

Styrelsen
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Ledarsamling
Det är dags att skriva in terminens ledarsamling 
i almanackan. Den 17:e januari kl. 18:30 i Ting-
vallakyrkan. Vi möts, fikar, pratar och trivs. Ett 

tillfälle att träffa alla ledare för barn och ungdom 
i församlingen.

Rebecca Karlsson

Höstmarknaden

Utomhusbilden: Foto Johannes Arkbro.
Inomhusbilderna: Hans Arkbro.

Hans Arkbro

Scout För dig som är 8–15 år. Tisdagar kl. 18:15 i 
Mariebergsskogen/Tingvallakyrkan.

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

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

Barnens stund under gudstjänsten 
barnens aktivitet på gudstjänsttid. Söndagar kl. 
11:00

Öppen förskola Tingvallakyrkan måndag och 
fredag kl. 9:30–14:00, onsdagar kl. 12:00–16:00.

Baby/småbarnsrytmik Onsdag kl. 11:15–
12:00

Innebandy/Puls i Tingvallagymnasiets idrotts-
sal söndagar kl.18:00–20:00 kontakt Johannes 
Arkbro

Equmenia Karlstad
söker ny ordförande

Är du taggad?
Hör av dig till 

valberedningen:

Sara Fröding, Sara Enqvist & 
Ulf Lind

Varje
Vecka
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Hälsning från kassören

Vi närmar oss nu advent- och jultiden och en häls-
ning från kassören är att inte glömma församlingen 
och Equmeniakyrkans internationella arbete när vi 
planerar vår julgåvor.

Gåvorna till vår församling januari till oktober 
uppgår till nästan 790 000 kr, men vi är trots det 
ändå drygt 80 000 kr under vår insamlingsbudget.

Björn Olsson 
församlingens kassör

Ny matrikel
Äntligen är vår nya matrikel klar! Det är bra att 
vi kan hitta aktuella telefonnummer och adresser, 
men matrikeln kan också ha betydelse på andra 
sätt. Det är viktigt att vi inte glömmer bort nå-
gon som är församlingsmedlem. Om vi emellanåt 
bläddrar bland alla namn, kan vi upptäcka att 
henne eller honom har vi inte sett på länge. Då 
kanske vi ska ta kontakt. Vi kan börja med vår 

egen omsorgsgrupp. Efter vår församlingssam-
manslagning har vi nog alla namn som vi inte kan 
koppla till ansikten. Varför inte använda den nya 
matrikeln som en utmaning att lära känna några 
nya personer.

Inger Olsson

Café Innegården
Sista öppna dagen för Café Innegården är 16 dec. 
Sedan är den stängd mellan 17 dec och 8 jan 2017. 
Den 9 jan 2017 öppnar vi cafét igen under nytt 
namn, Café T. Varmt välkomna!

Stort tack till alla våra besökare som besökt Café 
Innegården under år 2016!

Cristina Hellholm med personal
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December
3 lördag
18:00 Julkonsert Gospel Groove 
Company till förmån för equme-
nia Karlstad

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

11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST. Gunlög Ehne. Börje 
Wennersvärd, flöjt. Kyrkfika

6 tisdag
14:00 RPG-träff i Pingstkyrkan.
Grötfest. Jullotteri. Anmälan.
Pastor Sam Wohlin medverkar 
med betraktelse, sång och musik.

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

11:00 LUCIAGUDSTJÄNST 
med alla åldrar. Anneli Sand-
berg, Louise Hedberg med 
vänner. Barn som vill vara 
med i luciatåget – kom om-
bytta 10:30. Kyrkfika.

16:00 Tingvallakyrkans mu-
sikkårs traditionella julkon-
sert, se notis på sidan 9.

13 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Lucia

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

11:00 GUDSTJÄNST. Jenny 
Walan avskedspredikar. Sång av 
Susanne och Ellinor Klockare. 
Kyrkfika med avtackning.

24 lördag
23:00 JULNATTSANDAKT. ”A 
child is born” Anneli Sandberg, 
musik av Karl-Martin Almqvist.

31 lördag
17:00 EKUMENISK NYÅRS-
BÖN, Sam Wohlin, Jan-Evert Pe-
tersson, Mari Banck. Domkyrkan.

2017
Januari

1 söndag
11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST, ”Lyssna till hjärtats 
slag” Anneli Sandberg, musik av 
Nils-Erik Hagström. Kyrkfika.

6 fredag
15:00 TRETTONDAGSFEST 
med välkomnande av Per-Ulrik 
Johansson, ny pastor.

8 söndag
11:00 GUDSTJÄNST, ”Berörd 
av ett evigt nu”. Anneli Sandberg, 
Jovita Sosa, sång av Anna Fahlan-
der. Kyrkfika.

15 söndag
11:00 GUDSTJÄNST med instal-
lation av pastor Per-Ulrik Johans-
son. Tingvallakyrkans musikkår.
Kyrkfika.

12:45 Församlingsmöte

17 tisdag
14:00 RPG-träff i Tingvallakyr-
kan. Gott kaffe för kommande ge-
nerationer. Eva Eriksson, Löfbergs 
Lila AB. Musik Birgitta Thörnqvist

18:30 Storsamling för alla 
ledare i equmenia Karlstad.

22 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. Per-Ulrik 
Johansson, Jovita Sosa. Kyrkfika.

19:00 Ekumenisk lovsångs-
gudstjänst i Tingvallakyrkan. 
Gospel Groove Company.

24 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Hur baptis-
men kom till Sverige till Tabernak-
let i Karlstad. Gunvor Byström.

29 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Var inte 
rädda” Anneli Sandberg. Sofia 
Källvik Sjöstedt med elever från 
Kulturskolan, musik. Kyrkfika.

Februari
5 söndag
11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST med alla åldrar. Per-Ul-
rik Johansson, sång av Kajsa Rom-
hed m.fl. Ljuständning och bön för 
ban födda 2016. Kyrkfika.

18:00–19:00 En timme 
om nattvardens praktik. 
Anneli Sandberg m.fl.
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12 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. Per-Ulrik 
Johansson. Gospel Groove Com-
pany. Kyrkfika.

14 tisdag
14:00 RPG-träff i Pingstkyrkan – 
Årsmöte med programinslag.

19 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Det 
levande ordet” Anneli Sandberg. 
Musik av Gustav Stenseke och 
Malin Stenseke Aarup. Kyrkfika.

21 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Sjukhuspas-
torn Anders Persson.

26 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Kärlekens 
väg” Anneli Sandberg. Musik av 
Emma Fjeldli och Pär Jorsäter. 
Kyrkfika.

Mars
3 fredag
18:00 Världsböndagen. Se s. 9

Öppna förskolan
Tillsammans med Babyrytmiken 
har Öppna förskolan ett litet lu-
ciaframträdande på Caféet Ons-
dag 14 dec kl. 12:00.

Fredag 16 dec kl. 11:00 har 
vi julfest. Sen tar vi jullov och 
öppnar igen den 16 januari.

Elvy Axelsson

Konserter
Kulurskolan har tre konserter i 
Tingvallakyrkan:
12 dec kl. 18:30 Julkonsert med 
blåsorkestrarna.
13 dec kl 18:30 Luciakonsert.
14 dec kl. 18:30 Julkonsert med
stråorkester och solister.

Café Innegården har öppet 
måndag-fredag kl. 10:30–13:30.

Måndag 
Öppen förskola kl. 9:30–14:00
Stick och trivs kl. 18:00
Tingvallakyrkans Musikkår kl. 
18:30

Tisdag
Tisdagsträffen kl. 14 (jämna 
veckor)
Träna svenska/språkcafé kl. 
16:00–18:00
Scout kl. 18:15
Gospel Groove Company kl. 19:00

Onsdag
Baby/småbarnsrytmik kl. 11:15
Pajlunch kl. 12:00
Öppen förskola kl. 12:00–16:00

Torsdag
Sopplunch kl. 12:00

Fredag
Öppen förskola kl. 9:30–14:00
Tonår Tornado kl. 18:00–21:00

Söndag
Bön och lovsång kl. 10:00
Gudstjänst kl. 11:00
Barnens stund under gudstjänst.
PULS Innebandy kl. 18:00–20:00

Varje
Vecka

Foto: Cristina Hellholm

Höstmarknaden

Omsorgsgrupp i Tingvallakyrkan
Grupp 11 v49 5–11 dec
Grupp 13 v50 12–18 dec
Grupp 14 v51 19–25 dec
Grupp15, 1 v52 26 dec–1 jan
Grupp 2, 3 v1 2–8 jan
Grupp 4 v2 9–15 jan
Grupp 5 v3 16–22 jan
Grupp 6 v4 23–29 jan

Grupp 7 v5 30 jan–5 feb
Grupp 8 v6 6–12 feb
Grupp 9 v7 13–19 feb

Kom ihåg att barn och led-
are på barnens stund under 
gudstjänsten önskar sällskap 
av en person från vecko-/om-
sorgsgruppen!
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Församlingsboken
Vigsel

Sophia Hedin och Joel Holmqvist vigdes i Tingvallakyr-
kan den 15 oktober 2016. Officiant var Ulf Sandén. 
Paret har antagit namnet Holmqvist.

Till Vila
Hugo Backenroth född den 2 september 1925, död 
den 8 september 2016. Begravningen ägde rum den 
30 september 2016 i Skoghalls kyrka. Officiant var 
Regina Piscator.

Nya medlemmar
Joiceline Samtan

Malin Stenseke Arup

Gustav Stenseke inflyttad från Stenungsunds Missions-
församling.

Utträde
Carina Persson

Sara Enqvist

Övrigt
Tack!
Jenny Walan har varit pastor på tillfällig anställning 
sedan 2012 – först i Karlstads Missionsförsamling 
och därefter i Tingvallakyrkans församling. Under 
dessa år har Jenny delat med sig av ett stort pas-
toralt kunnande, i det öppna rummet med guds-
tjänster och predikan, och i det stängda rummet 
med själavårdande samtal. Spa för själen är ett an-
nat rum som Jenny varit med att skapa. Jenny har 
arbetat både i församling och i Universitetskyrkan, 
samtidigt med studier.

I och med årsskiftet upphör Jennys anställning 
och vi, församling och kollegor får säga tack! Vi 
kommer att sakna Jenny och önskar henne varmt 
lycka till med de fortsatta studierna. Jenny står kvar 
som vice församlingsföreståndare fram till årsmötet 
i mars.

Söndagen den 18 december avskedspredikar Jenny 
och vi får möjlighet att skicka med tack och välsig-
nelse under kyrkkaffet.

I samma gudstjänst tackar vi också Rebecca 
Karlsson som har tjänstgjort som ungdomsledare, 
och Karl-Peter Johansson som har haft en kortare 
anställning. Rebecca har gett flanellografen ett 
uppsving till glädje för både vuxna och barn, och är 
en klippa i tonårslägersammanhang. Karl-Peter har 
påbörjat en katalogisering av församlingens not-
förråd – ett omfattande arbete som vi kommer att 
ha stor glädje av. Bådas anställningar upphör vid 
årsskiftet. Tack och Guds välsignelse också till er.

Styrelsen och Anneli Sandberg

Välkommen!
Den första januari påbörjar Per-Ulrik Johansson 
sin anställning som pastor. Han ska arbeta heltid 
i vår församlings verksamhet. Vi hälsar honom 
välkommen i församlingens trettondagsfest den 6 
januari kl. 15:00 med långdans, fika och verksam-
hetskavalkad. Vem vet vad allt detta kan innebära! 
Inte Per-Ulrik i alla fall! Själva installationsguds-
tjänsten är den 15 januari, då Helen Friberg, re-

gional kyrkoledare installerar honom i sin tjänst. 
Det blir alltså flera tillfällen att hälsa välkommen, 
men den 6 januari firar vi i form av fest och den 
15 januari firar vi i form av församlingsmöte efter 
gudstjänsten och fikat. Välkommen att vara med!

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

Pastor/universitetet
Jenny Walan
054-22 444 82 (t.o.m. 31/12 2016)
jenny@kyrkanicentrum.se

Pastor
Per-Ulrik Johansson
054-22 444 82 (fr.om. 1/1 2017)
per-ulrik.johansson@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 Sosa
054-22 444 83
jovita@kyrkanicentrum.se

Husmor
Cristina Hellholm
054-22 444 86
cristina@kyrkanicentrum.se

Församlingsmusiker
Henrik Larsson
054-22 444 85
henrik@kyrkanicentrum.se

Ungdomsledare
Rebecca Karlsson
054-224 44 88 (t.o.m. 31/12 2016)
rebecca@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 till kyrkans expedition, prata med någon i redaktionen eller e-posta till: 
motesplatsen@tingvallakyrkan.se

Nästa manusstopp är 15 januari. 
Prenumeration 100:-/år, betalas in på pg 37 24 30-9, glöm ej ange ”prenumeration mötesplat-
sen” samt avsändare.

TINGVALLAKYRKAN
Adress: Östra Torggatan 18 

652 24 Karlstad
Öppettider exp: mån–fre 10:00–15:00
Besökstid: tis & tors 10:00–12:00
Telefon (växel): 054-15 38 80
Telefon caféet: 054-22 444 87
E-post: info@kyrkanicentrum.se
Hemsida: www.tingvallakyrkan.se



Posttidning B

Nästa nummer av  
Mötesplatsen  

utkommer i början av 
februari.   

Manusstopp är 
15 januari.

I samarbete med

Allt har sin tid…
“Allt har sin tid, det finns en 
tid för allt som sker under him-
len:”

Pred. 3:1

Min tid i Tingvallakyrkan blev 
längre än jag hade trott. Ett och 
ett halvt år är lång tid för en 
människa som jag som är van 
att hoppa runt på korta vikariat 
och jobba än här, än där. Jag är 
oerhört tacksam för tiden jag fått 
här. Det har verkligen varit en 
tid för allt.

“En tid att gråta, en tid att le, 
[...] en tid att tiga, en tid att 
tala,”

Pred. 3:4,7

Jag har fördelen att komma in 
utifrån till er församling. Jag 
vet inte vem som är baptist och 
vem som är missionsförbundare 
eller metodist. Allt jag har sett 
är en församling: Tingvallakyr-
kans församling. Något nytt och 
samtidigt väldigt gammalt. En 
gemenskap med både långa och 
korta beslutsvägar. En blandning 

av stilla eftertanke och galna idé-
er som blir verklighet innan nå-
gon hunnit tänka klart.

Och alla dessa fantastiska 
människor!

Alla goda ledare, cafépersonal, 
hustomtar, omsorgsgrupper, an-
ställda, barn och vuxna. Helt 
enkelt en stor församling som 
bryr sig om varandra och jobbar 
utefter allas egna förutsättningar. 
Jag är både imponerad och tack-
sam för all den tid som läggs av 
församlingen i kyrkan. Det är ni 
som är kyrkan!

Tack för att jag fått vara en del 
av er gemenskap!

Slutligen, läs Predikaren 3:9–
13. En god bit av verkligheten i 
poetisk form och något att verk-
ligen sträva efter mitt i allt liv i 
församlingen.

Rebecca Karlsson

Begravningsbyrån
Roland Andersson AB
Älvgatan 11, Karlstad,  

054-10 10 01

 


