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När dessa rader skrivs, pågår arbetet med att 
färdigställa kyrksalen. Slutbesiktningen har 
skjutits fram några dagar. Ett första utkast till 
pressmeddelande har skrivits. Inbjudan till 
återinvigningsgudstjänsten har skickats till 
projektledare, inredningsarkitekt, konservator, 
brandlarmsinstallatörer, regional kyrkoledare 
och medlemmarna i Ekumeniska Rådet.

Många kloka huvuden har i detta nu 
många tankar om mycket. Dörrstängare, möb-
lering och damm. Förvaring, klädhängare och 
säkringar. Mikrofoner, högtalare och psalm-
böcker.

Som liturg är jag nyfiken på hur det ska 
bli att röra sig i rummet, på det stora podiet. 
Drömmar om nya ”rum i rummet” tar form.

Jag tänker också på den goda närhet som 
uppstod i det tillfälliga, trängre gudstjänstrum-
met – kommer det att kännas ödsligt nu?

Framför allt! Den hisnande känslan av att 
församlingens långvariga dröm och längtan, en 
av grundförutsättningarna när Baptistförsam-
lingen och Missionsförsamlingen gick ihop, 
snart är verklighet: Ett nytt, gemensamt kyr-
korum.

I denna process, liksom i andra processer, 
finns olika uppfattningar om hur saker och 
ting ska vara. Om hur problem ska lösas. I 
samtalen och diskussionerna – förhandlingar-
na – har olika aspekter brutits mot varandra. 
Nya personer kommer in med nya kunskaper, 

nya synsätt. Till slut måste vägval göras och be-
slut tas: så här väljer vi att göra. 

I Nya Testamentets Apostlagärningar och 
brev får vi en inblick i de första församlingar-
nas liv. Vi vet vad Paulus – och de som skrev 
i hans namn – tyckte och tänkte. Vi vet inte 
vad församlingarna svarade. Men något av ett 
myller av åsikter och förhållningssätt anar vi. 
Paulus blir ibland skarp i tonen, ofta är han 
uppmuntrande, och visst sätter han ner foten 
och säger “så här ska det gå till!” När Tingvalla-
kyrkans församling bildades 2013, lekte vi med 
tanken på vad Paulus skulle säga till oss. Sedan 
dess har likheten med det samhälle han verka-
de i ökat. Vi är församling i ett samhälle med 
än mer mångfald, mångreligiositet, kulturmö-
ten, och än mer i behov av tillit. Vi vill skapa 
ett rum, ett sammanhang. En öppen kyrka, ett 
rum för försoning. Jag tänker och hoppas att 
församlingens process, nu i byggdamm och 
röra, kan ge oss insikter och kunskaper som 
stärker vårt uppdrag. Vår kyrkobyggnad finns 
där och bär sitt budskap och sin möjlighet: en 
hög och ljus rymd med gott om plats för svårt 
och lätt, glädje, sorg, tro, hopp och kärlek.

Anneli Sandberg 
Församlingsföreståndare

FÖRESTÅNDARTANKAR:

Ett nytt, gemensamt kyrkorum
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I detta nummer  
av Mötesplatsen
Välkommen till ett vårnummer av Mötesplat-
sen med mycket som hänt och kommer att 
hända i församlingen. På framsidan hittar du 
en bild av återinvigningsgudstjänsten i Ting-
vallakyrkan, tagen av Louise Hedberg. På bak-
sidan kan du läsa Nils-Erik Hagströms text 
”Vår vision om kyrksalen”.

Redaktionsgruppen

Besök av “vår” missionärsfamilj
Under vårterminen har familjen Eriksson (som 
Mötesplatsen berättat om i tidigare nummer) 
varit i Frankrike för att förbereda sig inför sin 
vistelse i Kongo-Kinshasa. Familjen är utsända 
av Equmeniakyrkan och Tingvallakyrkans för-
samling är en av flera fadderförsamlingar för 
dem. I gudstjänsten den 27 maj har vi möjlig-
het att träffa dem innan flytten i augusti, då de 
kommer hit och medverkar i vår gudstjänst.

Anneli Sandberg

En timme om…
räcker en timme att prata om tro och med-
lemskap i församlingen? Vi börjar där iallafall. 
Behöver vi vara tydligare i att berätta vad det 
innebär att vara medlem? Hur tänker Equme-
niakyrkan om tro, dop och medlemskap? Be-
höver vi tänka likadant? Hur kan man tänka? 
Per-Ulrik Johansson och Anneli Sandberg hål-
ler i samtalet. Mötet äger rum 15/4 kl. 18:00.
Välkommen!

Anneli Sandberg och Per-Ulrik Johansson

Fairtrade-utmaningen
… infaller 7–9 maj i år och anordnas i ett 20-
tal länder runt om i världen. Alla kan delta 
genom att anordna en fika med minst en Fair-

trade-märkt produkt. World Fairtrade Chal-
lenge är från början en kampanj som samlat 
deltagare runt om i Sverige, men som nu kli-
vit upp en nivå och blivit en global kampanj. 
2017 fikade över 2 miljoner deltagare i World 
Fairtrade Challenge. Det är lätt: Arrangera en 
egen fikapaus, t ex i kyrkans café där det redan 
finns fairtrademärkt te och kaffe, och utmana 
andra att göra likadant. Ju fler vi blir som fikar 
Fairtrade-märkt, desto större skillnad gör vi för 
de människor som odlar och producerar våra 
varor. Anmäl din fikapaus på http://fairtrade-
challenge.se.

Anneli Sandberg

Sommar…
… blir det i år också, och som tidigare år firar 
vi sommargudstjänster kl. 18:00 med början i 
mitten av juni. Tre söndagar (1, 15 och 29 juli) 
i Lövnäskyrkan, övriga söndagar i Tingvalla-
kyrkan. Mer i nästa nummer av Mötesplatsen!

Anneli Sandberg

Äggostens dag
Onsdag 11/4 högtidlighåller vi Äggostens dag 
i Caféet i Tingvallakyrkan.

Kl. 10:30–13:30 serveras det äggost och 
smörgås med brieost.

Kl. 12:00–12:30 Spelar Mixturen i caféet. 
Bland annat får vi lyssna till Bohusläns re-
gementes marsch.

Äggost är Bohusläns nationalrätt. Man lå-
ter ägg, mjölk, fil, vispgrädde sjuda tills det 
bryter. Då slevar man upp ostmassan som bild-
as och lägger i en form med hål i. Formen pla-
ceras i kylskåpet och nästa dag är den redo att 
avnjutas kall. Idag ätes den ofta som efterrätt 
med sylt (helst björnbär plockade längs kus-
ten). Men den har också serverats till smörgås 
och med sill som tillbehör. I Tingvallakyrkan 
får man välja hur man vill äta den. Välkomna! 

Per-Ulrik Johansson

NOTISER

http://fairtradechallenge.se
http://fairtradechallenge.se
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Vad tycker du om resultatet av kyrksalsrenoveringen?

STELLAN PERSSON
”Estraden passade stilmässigt väl-
digt bra in i kyrkorummet. Riktigt 
läckert med bilden på plexiglaset 
över dopkällan.

Och så det viktigaste av allt, att 
vi blev av med ”ljudbåset” och fick 

en fin ljudmöbel istället.
Det är fortfarande mycket kvar att göra 

på ljud- och tekniksidan som är kvar att göra! 
Men det är på gång.”

ANNELI SANDBERG
”Jag är glad! Jag är speciellt glad 
över att församlingen vågade satsa 
på det stora podiet.”

NISSE KOPPFELDT
”Jag är speciellt nöjd med podiet 
och att vi lyckades flytta på mål-
ningen av vinträdet utan att det 
skadades. Det var en stor presta-
tion!”

GUNVOR ALESTIG
”Det är vackert, stilrent och färg-
mässigt väl sammanhållet. Och 
vilken lycka att Kristustavlan har 
hittat hem!”

OLLE TÖRNROS
”Helheten blev väldigt fin. Spe-
ciellt uppskattar jag estraden och 
takkronorna. Sen är det ju lite kul 
att kunna se organisten!”

Text: Sven Wedemalm

REPORTAGE

Återinvigningen  
av kyrksalen
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Dopgraven som är 
nedsänkt i podiet täcks av 

en plexiglasskiva med en 
bild av oktagonen i taket 
ovanför. Vill du veta mer 

om oktagonen, se sidan 16
Foto från invigningen: 

Louise hedberg
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REPORTAGE

Det stora podiet rymmer nu hela musikkåren med god marginal.

REPORTAGE
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Först i gudstjänsten bars nattvardsbordet in och dukades. De putsade ljuskronorna lyste upp de skinande vita valven.

Musikkåren spelade bland annat en fanfar specialskriven för dagen.

Till höger om podiet finns nu en 
specialbyggd ramp så rullstolar lätt 
tar sig upp.

Takens vita valv målades med stor försiktighet, för and med pensel.Många människor från olika orter var med vid invigningen.

Bilder från ”nya” kyrksalen, 25 mars
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Kristustavlan som du hänger vid ljusträdet studerades av barnen.

Pastor Per-Ulrik Johansson predikade.
Olika högtalare ska testas innan kyrk- 

salen får en permanent ljudanläggning.

Församlingsföreståndare Anneli Sandberg 
bad över den insamlade kollekten.

Musikledare Erik Hagström ledde musikkåren.

Under kyrkkaffet ville många säga några uppskattande ord.

Bilder från ”nya” kyrksalen forts.
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Invigningsorden
”Genom Guds ord och bön har nu Tingval-
lakyrkans kyrksal åter tagits i bruk som ett 
rum för försoning, som en läk- och växtplats, 
ett rum för bön och lovsång, förkunnelse och 
gudstjänst, som ett tecken på Guds rike och 
närvaro mitt ibland oss. I Faderns och Sonens 
och den heliga Andens namn förklarar jag det-
ta kyrkorum återinvigt.” Orden följdes av en 
fanfar.

Bönen som bads  
vid återinvigningen
”Gud, i detta rum möter du oss, i dop och 
nattvard, i tilltal och tystnad, bland fladdrande 
ljuslågor och i musiken, så vill vi tro.

Vi ber: Kom med din heliga Ande över för-
samlingen. Påminn oss genom ditt evangelium 
att du blev människa i tid och rum för att vara 
där vi är.

Låt detta rum vara en öppen och välkom-
nande plats för alla som längtar efter kärlek 
och gemenskap, trångt nog att stänga ute pre-
stige och avund, oförsonlighet och dom över 
andra. Låt det vara en varm och generös plats 

för mänsklig samhörighet, för möte med dig. 
Ett rum för försoning, för frihet i tron, genom 
hela livet, i världen. Välsigna varenda männ-
iska som kommer hitin, av vilket skäl det vara 
må. Låt detta rum få ge en aning om ditt rike, 
om en hoppfull framtid. Genom Jesus Kristus, 
din son, vår frälsare.
Amen.”

Tack!
Många tackades vid det festliga kyrkkaffet efter 
återinvigningen. Projektledare, inredningsarki-
tekt och andra professionella som med omsorg 
och kunskap har renoverat kyrkorummet. Ide-
ella krafter – för utan stora ideella insatser hade 
detta inte varit möjligt. Bara att få takkronorna 
att blänka på det sätt de nu gör tog flera veckor 
i anspråk hos flera flitigt putsande krafter. An-
nat ideellt arbete syns inte lika bra, och somt är 
ännu inte färdigt. Ljud och ljus är på väg, lik-
som inköp av fler inventarier t ex klädhängare. 
Tack till alla som bidrar, funderar, springer i 
butiker och letar, sitter framför datorn och sö-
ker, kopplar in och kopplar ur – och fortsätter 
att städa och damma!

Anneli Sandberg

REPORTAGE
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Världens fest  
Lör 21 april, kl 16.00–18.00
Vi inbjuder de som varit med på samhällsin-
formation under året, de som kommer till 
undervisning och handarbete på onsdagar och 
församlingens medlemmar.

Det blir ett knytkalas. Ta gärna med något 
från olika länder så äter vi tillsammans.
Jovita och Per-Ulrik svarar för program med 
olika aktiviteter och gymnastiska rörelsesånger.

Sprid gärna inbjudan vidare så vi blir många 
som träffas och njuter av festen.

Jovita Sosa 

Musikkårens vårkonsert
22 april kl. 18:00. Den ges på våren och är ’vår’ 
i den meningen att det är våra egna musikanter 
som är solister framför kåren, Gustav Stenseke, 
Anna Svensson, och tre kornettister, till exem-
pel, och en liten överraskning blir det också. 
Tack för ert stöd!

Elisabeth Wennö

Församlingshelg
Reservera helgen 15–16 september för försam-
lingshelg i din kalender, redan idag!

Vi kommer att hålla till på Sandvikengår-
den som ligger en bit hitom Arvika.

I år blir upplägget annorlunda jämfört med 
förra året, på så sätt att det är lördag och sön-
dag som gäller.

Dessutom kommer det att finnas buss-
transport dit och hem på lördagen, för den 
som inte vill övernatta.

Sven Wedemalm

Dags för nya vänner
Runt 300 församlingar i Equmeniakyrkan är redan 
engagerade i mötesplatser för nya svenskar och ny-
anlända som t ex språkcaféer. Nu tar vi ett steg till 
och bygger vänskaper! Kom med, få en ny vän och 
gör livet och Sverige lite varmare.
http://equmeniakyrkan.se/nyavanner/

Du som bott länge, kanske hela livet i Sveri-
ge, har möjlighet att med vänskap bidra så att den 
som är ny i vårt land och på din ort får känna sig 
välkommen. Samtidigt kan du eller din familj få 
en ny vän eller vänfamilj, en möjlighet att utöka 
vänkretsen och vidga vyerna.
Är du ny i Sverige får du möjlighet att lära kän-
na en svensk person eller familj som kan få dig att 
känna dig mer hemma när du börja ett nytt livet 
här. Ni kan prata svenska tillsammans. Du kan få 
en vän eller familj att umgås med. Du får lära kän-
na svensk kultur och samtidigt dela med dig av din 
egen och din livserfarenhet.

Vad ska ni som vänner göra? Ni bestämmer 
själva när ni ska träffas och vad ni vill göra tillsam-
mans. Den som samordnar försöker matcha er för 
att finna gemensamma intressen.

Kontaktperson i Region Svealand:  
Anja Wändal, 070-217 46 33.

Politiksamtal – Vilken värld 
vill du leva i?
I år är det valår. Samtidigt krävs det mod för att 
stå upp för demokrati och mänskliga rättighe-
ter. På olika orter i Sverige arrangerar Diakonia 
samtal med riksdagspolitiker från regionen.
Den 29 april kl. 18:00 är det vår tur!

Under kvällen:
• Föreställningen Mod och motstånd – 

om mänskliga rättigheter
• Samtal om politik och mänskliga rättig-

heter
• Inspiration för att förändra samhället 

och världen

NOTISER

http://equmeniakyrkan.se/nyavanner/
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Medverkande
Eva-Lena Gustavsson (S)
Håkan Svenneling (V) 
Pål Jonson (M) 
Kjell-Arne Ottosson (KD)
Stina Bergström (MP)
Vi jobbar på fler medverkande från fler partier!
Moderator: Esther Flores Sedman, Diakonia

Ingen anmälan behövs, varmt välkommen!

Välkommen att samtala om vilken värld du vill 
leva i. Och lyssna till ett samtal om vad det inne-
bär att sätta mänskliga rättigheter först i politiken.

Anneli Sandberg

Vägsjöfors jubilerar!
Vägsjöfors Herrgård firar 50 år som distrikts-
gård för Equmeniaförsamlingarna i Värmland! 
Det firas under Pingsthelgen 18–20 maj med 
seminarier, musikprogram och mycket annat.

Under andra hälften av 60-talet bestämde 
sig Värmlands Ansgariiförening  att leta efter 
en ny lägergård. Den dåvarande lägergården 
Fryken var för liten och opraktisk. Svaret på 
sökandet och bönerna blev Vägsjöfors Herr-
gård, som 1968 köptes av Uddeholmskon-
cernen. Under åren är vi många som fått göra 
oförglömliga upplevelser på Herrgår´n. Går-
den har fyllts av sångglada ungdomar, kvin-
nor på husmodersdagar, tonårsläger, skidläger, 
konfirmationsläger, midsommarfirande, scout-
läger (med 9 000 deltagare!) stickhelger, retrea-
ter, Vi över 60-dagar, jul- och nyårsfirande och 
mycket, mycket mer.

Ansgariiföreningen är ett minne blott och 
nu är det vi som medlemmar i Gårdsförening-
en Vägsjöfors Herrgård och Ladtjärnstorp som 
tillsammans äger gården. 2018 har gården fått 
vara vårt redskap i 50 år och det ska vi självklart 
fira. Under pingsthelgen (18–20 maj) kommer 
Herrgår´n att fyllas av glada människor, sång 
och musik, gudstjänster, lek, minnesberättel-
ser och tårta! Boka helgen redan nu och kolla 

med dina vänner om ni inte ska göra en herr-
gårdsresa tillsammans. En buss med 50 platser 
kommer att gå från Tingvallakyrkan på lördag 
morgon och lördag kväll, och likadant på sön-
dagen. Biljetter kan bokas – i första hand tur-
och returbiljetter – över en dag, eller dit lördag 
och hem söndag. Mer information, tider, kost-
nader finns på anslag i kyrkan.

Vill du vara med och hjälpa till? Hör av dig 
till Ulf Lind, 070-965 49 32.

Frågor, information och anmälan: 0560-
313  30 eller info@vagsjoforsherrgard.com. 
Mer information och program finns på www.
vagsjoforsherrgard.com eller på gårdens Face-
booksida. Programmet finns också uppsatt på 
kyrkans anslagstavla.

”Kristustavlan har hittat hem!”
Så säger Gunvor Alestig, se sidan 4. Jag kan 
inget annat än att hålla med Gunvor! Kris-
tustavlan satt tidigare i församlingssalen. Den 
kom ursprungligen från Baptistkyrkan vid 
samgåendet.

Christer Hellholm

NOTISER

mailto:info%40vagsjoforsherrgard.com?subject=Fr%C3%A5gor%2C%20information%20och%20anm%C3%A4lan
http://www.vagsjoforsherrgard.com
http://www.vagsjoforsherrgard.com


10

Equmenias årsmöte
Lördag 10 februari hade Equmenia Karlstad 
årsmöte i Tingvallakyrkan. Efter inmundigan-
de av gott fika kunde man se tillbaka på ett 
2017 med mycket verksamhet. I årsberättel-
sen kunde man läsa om det stora intresset för 
Öppna förskolan och Babyrytmik, hur Bar-
nens stund samlar barnen efter inledningen i 
gudstjänsten, Scouterna som blir fler och fler, 
Tornado – tonår som samlas på fredagkvällarna 
och PULS Innebandyn som träffas i Tingvalla-
skolans gymnastiksal på söndagkvällar. Och så 
Familjescout; en ny verksamhet som startade 
upp med två lördagförmiddagar under hösten. 
I verksamhetsberättelsen kunde man också läsa 
om Höstmarknaden som, förutom att det kom 
mycket folk, gav ett bra tillskott till kassan.

Och så scoutläger på Ladtjärn, den stora 
Jamboreén i Kristianstad, hajker, scoutguds-
tjänst, bibelutdelningsgudstjänst och ljuständ-
ning för alla nyfödda och nyadopterade på 
Kyndelsmässodagen.

Inspirerade av allt detta kunde man sedan 
blicka framåt och välja styrelseledamöter och 
funktionärer för det nya verksamhetsåret. Någ-
ra händelser som nämndes inför 2018 var en 
grillkväll för alla ledare under våren, scoutläger 
i Ladtjärn och Enter; tonårslägret på Vägsjö-
fors bl.a. Dessutom åker Äventyrs och Utma-
narscouterna i området runt Karlstad på ett 
alldeles särskilt äventyr i början av juli.

John Lidén och Per-Ulrik Johansson

Prova på Miniblås!
Vill du prova på att spela ett instrument eller 
spelar du redan något? Är du sugen på att vara 
med i en liten orkester och spela tillsammans 
med andra?

Till hösten startar vi ett Miniblås där alla 
barn och ungdomar från 7 år är välkomna att 
vara med. Vi kommer att öva en gång i veckan 
och hitta på roliga saker tillsammans, som att 
spela på gudstjänster och åka på läger.

Lördagarna 21 april och 8 aug bjuder vi 
in till provapå-dag, kl. 10:00–12:00 i försam-
lingssalen. Om du inte har ett instrument så 
finns det lika olika instrument på plats.

Vi ses!
Malin & Gustav Stenseke Arup

Friluftskonfa
Kolbullar är nog favoriträtten bland Frilufts-
konfirmanderna i Tingvallakyrkan. Det var 
åtminstone så vi började när vi inbjöd kon-
firmander och föräldrar till den första träffen 
tidigt i höstas, med kolbullar och lingonsylt på 
innergården till kyrkan.
Sedan har vi träffats i princip två gånger i mån-
aden. En onsdag kl. 17:00–18:30 och en lör-
dag kl. 10:00–14:00. Onsdagarna är vi i kyr-
kan och på lördagarna är vi ute.

Vi har haft hajk i Lövnäskyrkan på Ham-
marö då vi lagade all mat över öppen eld, vi har 
vandrat runt Knappstadsviken och haft värde-
ringsövningar om Gud, bibel, bön och guds-
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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 – Tornado För dig som är 13 år och äldre. 
Fredagar kl. 19:00 i Tingvallakyrkan.

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

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

Babyrytmik Onsdagar kl. 11:15–12:00.

Innebandy/Puls i Tingvallagymnasiets idrottssal 
söndagar kl. 18:00–20:00. Kontakt Johannes Arkbro.

Varje vecka i

tjänst. Vi har gräddat kolbullar (!) och pratat 
om Jesus mitt ibland alla barnfamiljer vid ett 
vindskydd på Kilenegården.

Vi har upptäckt Bibelns röda tråd, tillverkat 
julkrubbor i tändsticksaskar och haft ett fan-
tastiskt julbordsknytkalas.

Och så har vi varit med och firat gudstjänst 
av olika slag; vid allhelgona, första advent, med 
nattvardsfirande och lyssnat till Gospelkören 
bland annat.

Till våren åker vi på hajk i Skårekyrkan 
tillsammans med andra konfirmandgrupper i 
närområdet och över Kristi himmelsfärdshel-
gen styr vi kosan till Vägsjöfors lägergård.

I Pingsthelgen blir det festkväll och konfir-
mationsgudstjänst.

Men innan dess ska vi ha hun-
nit med ytterligare kolbullar, haft kyrko-
årsvandring runt Göteborgsudden och lärt oss 
trosbekännelsen, eller åtminstone undersökt 
vad den vill berätta. Och så måste vi fortsätta 
med konfirmandmedhjälparnas lek. Den när 
en lyssnar på musik i hörlurar och nynnar med 
under tiden som de andra försöker gissa vad 
det är för låt eller artist den nynnande lyssnar 
till.

Per-Ulrik Johansson och Jovita Sosa

Konfirmanderna funderar: 
Hur möter jag Gud? 
…överallt...när jag ber aftonbön... 
...i kyrkan...när jag tänder ljus...

11
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April
10 tisdag
14:00 RPG-träff i Tingvallakyr-
kan. Sång av Anna-Lisa Nilsson och 
Asta Olsson.

11 onsdag
10:30 Äggostens dag. Mixturen 
spelar. Se notis på sidan 3.

15 söndag
11:00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar. ”Den gode herden”, Anneli 
Sandberg. Kompband. Kyrkfika.

18:00 En timme om försam-
lingsmedlemskap. Församlingens 
pastorer. Se notis på sidan 3.

17 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Med motett 
sällskapets seniorkör: Snart är 
våren här, Anna-Maja Ehne.

21 lördag
10:00–12:00 Prova på miniblås. Se 
notis på sidan 10.

16:00–18:00 Världens fest. Se 
notis på sidan 8.

22 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Vägen till 
livet”, Per-Ulrik Johansson. Sång av 
Gospel Groove Company. Bön- och 
offerdag för Equmeniakyrkans 
nationella arbete. Kyrkfika.

18:00 Musikkårens vårkonsert. Se 
notis sidan 4.

24 tisdag
10:30 Bibelsamtal – 1 Mosebok 
kap 36–50.

29 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Att växa i 
tro”, Anneli Sandberg. Sång av Lisa 
Svanström. Kyrkfika.

18:00 Politikersamtal Mänskliga 
rättigheter samarrangemang med 
Diakonia. Se notis på sidan 4.

Maj
5 lördag
10:00–13:00 Familjescout. 
Anmälan til per-ulrik.johansson@
kyrkanicentrum.se

6 söndag
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. 
”Hela kroppens bön”, Anneli Sand-
berg, Hans Kvarnström. Samarrang-
emang med Universitetskyrkan. 
Sång av Vocalis. Kyrkfika.

8 tisdag
14:00 RPG-träff: RPG hänvisar till 
Seniormässa på KCCC. Fri entré 
från kl. 13:00.

13 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. Gunlög Ehne. 
Musik av Ulrika Källström Berg-
gren. Kyrkfika.

15 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Rapport från 
en Israelresa, Curt Sandström.

20 söndag
11:00 KONFIRMATIONSGUDS-
TJÄNST med alla åldrar. Konfir-
manderna, Per-Ulrik Johansson, 
Jovita Sosa. Kyrkfika.

27 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. ”Utsänd” 
Jesica och David Eriksson, Anneli 
Sandberg, Tingvallakyrkans Musik-
kår. Kyrkfika.

29 tisdag
14:00 Tisdagsträffen: Arkitekten 
Annika Larsson: Inredningen i vår 
kyrka.

Juni
3 söndag
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. 
Markusmässan. Anneli Sandberg. 
Projektkör. Kyrkfika.

4 måndag
RPG-bussresa till Kinnekulle. Obs! 
Anmälan 076-208 54 81.

10 söndag
11:00 GUDSTJÄNST. Per Ulrik 
Johansson. Sång av Bengt Lundgren. 
Kyrkfika.

12:45 FÖRSAMLINGSMÖTE.

17 söndag
17:00 Sommarcafé.

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST.

24 söndag
17:00 Sommarcafé.

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST. 
Anneli Sandberg.

Juli
1 söndag
18:00 SOMMARGUDSTJÄNST 
med nattvard i Lövnäskyrkan. 
Anna-Greta O. Berggren. Kyrkfika 
efteråt.

8 söndag
17:00 Sommarcafé.

18:00 SOMMARGUDSTJÄNST.

KALENDER

https://www.google.se/maps/place/Lövnäskyrkan/@59.3361982,13.5265919,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465cb1c2df3c7a11:0xbfbe7e107b2bf887!8m2!3d59.3361955!4d13.5287806
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Café T
Öppet mån–fre  10:30–13:30

MÅNDAG
Öppen förskola 09:30–14:00
Stick och trivs  18:00
Tingvallakyrkans Musikkår  18:30

TISDAG
Tisdagsträffen  14:00 
(jämna veckor)
Scout   18:15
Gospel Groove Company  19:00

ONSDAG
TIV (Träna Svenska) 09:30
Babyrytmik 11:15–12:00
Öppen förskola  12:00–16:00
TIV (Handarbetsgrupp) 13:00

TORSDAG
Sopplunch 12:00–13:30

FREDAG
Öppen förskola  09:30–14:00
Tonår – Tornado 19:00

SÖNDAG
Gudstjänst 11:00
Barnens stund under gudstjänst.
PULS Innebandy 18:00–20:00

Varje vecka
I TINGVALLAKYRKAN

Omsorgsgruppernas veckor
GR V DATUM
5 v14 2–8 apr
6 v15 9–15 apr
7 v16 16–22 apr
8 v17 23–29 apr
9 v18 30 apr–6 maj

GR V DATUM
10 v19 7–13 maj
11+12 v20 14–20 maj
13 v21 21–27 maj
14 v22 28 maj–3 jun
1 v23 4–10 jun

GR V DATUM
2 v24 11–17 jun
3 v25 18–24 jun
4 v26 25 jun–1 jul
5 v27 2–8 jul
6 v28 9–15 jul

VIKTIGT: Kan du inte delta i din omsorgsgrupp den veckan – hitta alltid ersättningsfolk själv eller kontakta din 
omsorgsgruppsansvarig om du misslyckas hitta ersättningsfolk. Vi hjälps åt!

KALENDER

FESTKVÄLL I

TINGVALLAKYRKAN
Vi är 7 st 70-åringar som hoppas på fest!!! Boka in 
lördagen den 29 september kl. 17:00 för en kväll 
i kyrkan, då gör du även en insats för kyrkans 

ombyggnad.

Inträde: En frikostig gåva till byggnadsfonden.

Kvällens innehåll: 
Underhållning – mat – tårta (så klart)

För att maten ska räcka till alla behöver du/ni an-
mäla er, till expeditionen eller på listor på kyrkans 

anslagstavlor under våren och sommaren.

Sista anmälningsdag är 15 september.

Välkomna! – HOPPAS VI SES!!! 

Eva Svedborg, Elisabet Lagerström, 
Lennart Sunnemar, Bengt Lundgren, Lars Furuholm, 

Björn Olsson, Elisabeth Bergström

Kom och ”Fairtrade 
fika” i Café T!
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Församlingsboken
Till vila
Gunborg Almqvist född den 20 oktober 1942, 
död den 10 januari 2018. Begravningen ägde 
rum den 2 februari 2018 i Tingvallakyrkan. 
Officianter var Anneli Sandberg och Per-Ulrik 
Johansson.

Nya medlemmar
Karin Svedberg. Inflyttad från Skårekyrkans 
församling. Aprikosvägen 3, 653 51 Karlstad. 
054-10 12 52, 070-261 00 49. karin.sved-
berg@live.se. Omsorgsgrupp 13.
Helena Fransson. Inflyttad från Åmåls bap-
tistförsamling. Råtorps parkgata 6 B, 653 48 
Karlstad. 070-886 27 68. e.helenafransson@
gmail.com. Omsorgsgrupp 8.
Lars-Erik Fransson. Inflyttad från Åmåls bap-
tistförsamling. Råtorps parkgata 6 B, 653 48 
Karlstad. 070-652 71 15. larserik.fransson@
gmail.com. Omsorgsgrupp 8.
Gunlög Ehne. Inflyttad från Equmeniakyrkan 
Skattkärr. Segelvägen 55, 663  40 Hammarö. 
073-180 17 28. fam.ehne@gmail.com. Om-
sorgsgrupp 6.
Karl-Johan Ehne. Inflyttad från Equmeniakyr-
kan Skattkärr. Segelvägen 55, 663  40 Ham-
marö. 070-934 31 90. fam.ehne@gmail.com. 
Omsorgsgrupp 6.

Simon Sjögren. Inflyttad från Årjängs missions-
församling. Nygatan 16, lgh 1101, 652  20 
Karlstad. 070-345 66 90. simand@telia.com. 
Omsorgsgrupp 13.

Utflyttad
Anna-Karin Larsson till Lövnäskyrkans försam-
ling.

Ändringar i matrikeln
Malena Englund, Fagerängsgatan 23, 653  42 
Karlstad.
Hanna Ohlsson, Gustafsvägen 7, lgh 1205, 
169 58 Solna.
Anna Hallgren, Kanikegränd 4, 541 34 Sköv-
de.
David Nebangeh, Nattviolsgatan 8, 754  44 
Uppsala.
Bo Jacob Enqvist, 072-525 77 20.
Börje och Monica Gustafsson, postnummer 655 98.
Inga-Britt och Åke Karlsson, ingen fast telefon.
Lena Jerkeby, ingen fast telefon.
Simon Göransson Björkström, Vättergatan 42, 
563 32 Gränna.
Christer Ögren c/o Norberg, Murgrönsvägen 19, 
146 48 Tullinge.

Inger Olsson

INFORMATION

Foto: Christer Hellholm14
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Pastor/församlingsföreståndare/
universitetspastor
Anneli Sandberg
054-22 444 81
anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se

Pastor
Per-Ulrik Johansson
054-22 444 82
per-ulrik.johansson@ 
kyrkanicentrum.se

Kanslist t.f.
Gunlög Ehne
054-15 38 80
gunlog.ehne@kyrkanicentrum.se

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

Koordinator för musik  
och kreativa utryck
Erik Hagström
054-22 444 85
erik.hagstrom@kyrkanicentrum.se

TINGVALLAKYRKAN
Adress: Östra Torggatan 18 

 652 24 Karlstad
Expeditionen
Telefon:  054-15 38 80 (växel) 
Öppettider: tis och tors 09:00–15:00
   ons  11:00–15:00
Telefontid:  tis och tors 10:00–12:00

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

Hälsning från kassören
Gåvorna till församlingen årets två 
första månader följer vår budget, 
med ett litet överskott på 3 tkr.

Byggnadsinsamlingen har tills 
idag (15/3) nått 596 tkr, varav 
386 tkr har betalats in.

Vi gläds åt de goda insamlings-
resultaten och tackar alla givare 
för deras engagemang.

Björn Olsson, församlingens kassör

INFORMATION

Insamlingar till församlingen 2018, ackumulerat

0,00 kr

300 000,00 kr

600 000,00 kr

900 000,00 kr

1 200 000,00 kr

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec

Budget
Utfall
Diff

#1
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REPORTAGE
Posttidning B

Begravningsbyrån
Roland Andersson AB
Älvgatan 11, Karlstad, 

054-10 10 01

Tidningen Mötesplatsen
ges ut av Tingvallakyrkans församling.
Ansvarig utgivare: Anneli Sandberg.

Redaktionen
Sven Wedemalm, Christer Hellholm, 
Anna Fahlander, Karl-Peter Johansson, 
Daniel Fröding Reyes, Louise Hedberg.

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

Nästa manusstopp är 15 maj
Nästa nummer av Mötesplatsen  
kommer ut i juni.

Prenumeration
Kostnad: 100:-/år.
Betalas in på pg 37 24 30-9 eller 
Swish-nr: 123 115 80 21
Glöm ej att ange ”prenumeration 
mötesplatsen” samt avsändare.

Vår vision om kyrksalen
Kyrksalen är hjärtat i Tingvallakyrkans verk-
samhet. Ett rum för försoning, möten och upp-
levelser. Det är där vi samlas för gudstjänst, där 
vi döper och välsignar, där vi hälsar nya medlem-
mar välkomna, där vi viger och där vi begraver.
 Vi här i Tingvallakyrkan har en mycket vack-
er kyrksal, som dessutom har en fantastisk akus-
tik, dit vi nu får flytta in igen till nymålade valv, 
putsade takkronor och ett nytt stort podium. 
Min vision är att detta rum ska vara en självklar 
plats för kreativa uttryck: dans, rörelse, poesi, 
drama, teater, bild, film, sång och musik.
 Jag drömmer om att vår nya kyrksal med sitt 
större podium och uppdaterade ljud-ljus-bild 
utrustning ska kunna fördjupa gudstjänstupp-
levelsen, att skapa helhet genom att fler sinnen 
stimuleras och vi får fler intryck. Ett holistisk 
gudstjänstliv där intellekt, känslor och kropp 
alla får ta plats.
 Vår nya kyrksal kan också ytterligare befästa 
Tingvallakyrkans roll som en inbjudande och 

välkänd plats, förknippad med positiva upple-
velser och besök, kantade av vänligt bemötande 
och leenden, där vi som församling genom andra 
föreningars verksamhet får möta människor som 
kanske inte annars skulle gå in genom våra por-
tar. Flera föreningar (Karlstad Orkesterfören-
ing, Karlstad Kammarmusikförening, Karlstad 
Kammarkör och Värmlandsteatern för att näm-
na några) har med spänning följt vår renovering 
och förnyelse av kyrkorummet. De hoppas på 
möjligheten till konserter och föreställningar, i 
egen regi och i samarbete med oss, och jag ser att 
deras evenemang i vår kyrksal kommer att stärka 
Tingvallakyrkans församlings ekonomi.
 Min vision är i korthet att Tingvallakyrkan 
fördjupar sin position som en öppen kyrka samt 
att vår kyrksal får vara ett centrum för kreativa 
uttryck där gudstjänstupplevelsen fördjupas och 
evenemang, i egen och andras regi, berikar, och 
sömlöst interfolieras med, vår egen verksamhet.

Nils Erik Hagström 
Tingvallakyrkans Koordinator för musik och kreativa uttryck

I samarbete med

SISTA ORDET
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