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Luk 4:1–13

Jag går en promenad runt Sandbäckstjärn. Är så tacksam 
över att ha skog, trädrötter, barriga stigar och mossa nära 
inpå knuten. Det är skymning med frost i luften och skönt 
att andas den friska luften efter en intensiv arbetsvecka. 
Nära tjärnen märker jag hur högt vattnet är. Även Vänerns 
vattenstånd är högt. Mina tankar går till den heta torrsom-
maren -18. Då kändes det som om det aldrig skulle kunna 
blir högt vatten igen. En ny rädsla etsade sig fast hos mig 
den sommaren.

Ibland stöter jag på åsikten att kyrkan inte borde ägna sig 
åt engagemang i miljö- och klimatfrågor. Det tar fokus från 
kyrkans verkliga uppgift: att evangelisera, lyder argumentet.

Jag tänker på en av nyckelberättelserna i evangelierna: 
när Jesus efter sitt dop leds av Anden ut i öknen. Han är där 
i 40 dagar, vilket med bibelns språk dels betyder ”länge” och 
dels refererar tillbaka till viktiga händelser i Gamla Testa-
mentet, som Israels ökenfärd och profeten Elias fasta. Med 
tiden blir Jesus hungrig, begripligt nog. Då dyker djävulen 
upp med tre frestelser. Följer vi Lukasevangeliets berättel-
se, så är första frestelsen att förvandla stenar till bröd. I den 
andra visas han hela världen och blir lovad makt över den. 
Jesus vägrar förstås. I den tredje frestelsen utmanar djävulen 
Jesus att kasta sig ut från hög höjd och lita på att Gud ska 
skydda honom. Jesus svar är kort och koncist: Du ska inte 
sätta Herren din Gud på prov.

När det kommer till klimatfrågan och argumentet att vi 
som kyrka inte bör engagera oss tänker jag att det är som 
den tredje frestelsen. Ska vi hoppa mot vår egen undergång 
och lita på att Gud ska rädda oss? Men Jesus avvisar frestel-
sen. Vi ska inte utmana Gud på det sättet.

Equmeniakyrkan läser Apostlagärningarna i år och vår 
församling är med, särskilt under fastan. Apostlagärningar-
na handlar mycket om evangeliets spridning. Ska jag vara 
ärlig har jag länge haft lite svårt för just den här bibelboken 
med sina hjältedåd i Jesu namn. Men Equmeniakyrkan har 
valt att koppla ihop Apostlagärningarna med klimat och 
miljö. Evangeliet korsar alla möjliga gränser i Apostlagär-
ningarna, för Guds rikes och skapelsens välfärds skull. Vi 
läser om hur gamla teologiska sanningar och sätt att leva 
omprövas. Miljö- och klimatfrågor är idag allra högsta grad 
gränsöverskridande och kräver att vi överskrider gränser för 
att hantera dem. Inte minst gränser för vad vi tycker är be-
kvämt. För det finns gränser för vad vår jord tål. Vissa grän-
ser kan vi inte träda över utan att konsekvenserna blir förö-
dande. Vi är i ett läge där behöver ompröva teologi likaväl 
som vårt konkreta sätt att leva.

Så går berättelsen om att sprida budskapet i armkrok 
med omsorgen om vår planet. Både när Jesus går ut i öknen 
och i Apostlagärningarnas berättelser är Anden närvaran-
de. Precis som i skapelsens början, precis som nu, i engage-
manget i församlingen, för människor, för en friskare planet 
och i den vilsamma promenaden nära skog och vatten. An-
den, sinnebilden för kreativitet och alla sorters goda gräns-
överskridanden sveper ännu över världen, och hennes starka 
vingar bär.

Anneli Sandberg 
församlingsföreståndare

FÖRESTÅNDARTANKAR:FÖRESTÅNDARTANKAR:

GränserGränser

Årsmöte 2020
Församlingens årsmöte äger rum lördagen den 14 mars kl. 
15:00.

Styrelsen
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NOTISER

Lunchmusik i vår
Tingvallakyrkans uppskattade lunch-
konserter kommer att fortsätta under 
våren: 19 februari, 18 mars och 22 
april. Programmet börjar alltid 12:10 
och håller på ca 30 minuter innan be-
söket kan fortsätta genom att njuta 
av lunchen som serveras i caféet. Väl-
komna!

Nils Erik Hagström

Fastefördjupning – Till 
jordens yttersta gräns
Under fastetiden från Fastlagssöndag-
en till Palmsöndagen vill vi inbjuda 
till fördjupning och samtal i försam-
lingen. Vi tänker oss ett antal samtals-
grupper som träffas tre gånger. Ett par 
grupper kommer att vara på dagtid, 
och förhoppningsvis en grupp varde-
ra på tisdagar, onsdagar och torsda-
gar, kvällstid. Vi kommer att använda 
boken “Till jordens yttersta gräns – 
Apostlagärningarna runt på 88 dagar” 
som vi delat ut. Vi väljer några avsnitt 
som alla grupper läser och samtalar 
om. I varje grupp kommer det att fin-
nas en ledare som håller i samlingarna. 
De som vill träffas i hemmen, men an-
nars bereder vi plats i kyrkan. Onsdag 
26 februari (Askonsdagen) kl. 19:00–
20:00 startar vi fördjupningen med En 
timme om… då vi pratar mer om fasta 
och fördjupning, och då materialet för 
samtalen finns att hämta.

Under januari månad sätter vi upp 
listor i kyrkan där du får anteckna dig 
för vilken grupp du vill vara med i. Du 
kan också maila per-ulrik.johansson@
kyrkanicentrum.se eller ringa 054-
22 444 82 och anmäla ditt intresse och 
vilken grupp du skulle vilja vara med 
i (dagtid, kvällstid tisdag, onsdag eller 
torsdag).

Om du inte har fått boken är du 
välkommen att höra av dig till någon 
av de anställda så ordnar vi det. Vi 
hoppas att det är många som vill ta 
vara på fastetiden på detta sätt.
Per-Ulrik Johansson och Anneli Sandberg

Askonsdagsmässa
Fastetiden börjar i och med Askonsda-
gen 26/2 och sträcker sig fram till Stil-
la veckan.

På Fastlagssöndagen, söndagen 
innan Askonsdagen, sjunger man ofta 
psalmen ”Se, vi går upp till Jerusa-
lem”. Det anger också en riktning för 
fastetiden. Då får vi mer och mer, i 
bibeltexter och gudstjänstteman följa 
Jesus på vägen mot lidandet, döden 
och uppståndelsen i Jerusalem.

Fastetiden är en tid då man kanske 
kan avstå något för att ta lite mer tid 
för stillhet och eftertanke.

På Askonsdagen kl. 18:30 vill vi ge 
möjlighet att markera detta i en enkel 
nattvardsandakt i Tingvallakyrkan. 
Kl.  19:00 samma kväll blir det sedan 
”En timme om… samtal och fördjup-
ning i fastan” och de samtalsgrupper 
som vi inbjuder till.
Anneli Sandberg och Per-Ulrik Johansson

Stilla veckan
”Den som firat påsk blir aldrig den-
samma” har någon sagt. I stilla veckan 
(veckan före påsk) vill vi ge tillfälle att 
följa med in i berättelsen om det som 
händer Jesus. I slutet av veckan kom-
mer de tre heliga dagarna som berät-
tar om lidande och döden, men också 
uppståndelsen.

Skärtorsdagen kl.  19:00 samlas vi 
för att lyssna till berättelsen om hur 
Jesus tvättar lärjungarnas fötter, firar 
påskmåltiden, och går ut till Getsema-
ne trädgård. I en enkel symbolhand-
ling får vi tvätta händerna, vi delar 
nattvarden tillsammans och dukar av 
nattvardsbordet och släcker ljusen.

På Långfredagen möts vi till Kor-
sandakt kl. 11:00 då vi lyssnar till be-
rättelserna om Jesu lidande och död. 
Påskafton går i väntans tecken tills vi 
möts på Påskdagen kl.  11:00 för att 
fira en glad Påskgudstjänst. Välkomna 
med!
Anneli Sandberg och Per-Ulrik Johansson

Medlem? Vem? Jag?
I församlingen stöts och blöts vi med 
människor vi ofta inte har valt. Det 

kan ju låta jobbigt. Men det är berikan-
de också, att dela liv och tro, arbetsge-
menskap och omsorg. I Matt 28, den 
så kallade missionsbefallningen, står 
det att Jesus säger “Åt mig har givits all 
makt”. Men han delar den och sänder 
vanliga människor att göra Guds rike 
lite mer verkligt, att vara Guds kropp 
med ögon, öron, händer, fötter och 
hjärta här och nu. Guds kropp med 
kärleken som grundläggande rikt-
ningsgivare. Vi får ta ansvar och försö-
ka förvalta det vi äger tillsammans. Vi 
får ge och ta emot omsorg och hjälp. 
Inte minst är vi en demokratisk för-
samling. Medlem betyder att vara med 
i en kropp tillsammans med andra. Ta 
kontakt med pastorer eller diakon om 
du vill prata mer om att bli medlem 
i församlingen. I gudstjänsten första 
mars planerar vi att hälsa nya medlem-
mar välkomna in i församlingen.

Anneli Sandberg

På tal om bibeln…
Möten som berör – människor i Gam-
la och Nya Testamentet handlar vå-
rens ekumeniska bibelstudier om. De 
äger rum i vår kyrka den här terminen. 
Vi får möta personer i Bibeln som av 
en eller annan anledning har berört 
föredragshållarna, som kommer från 
olika kyrkor i Karlstad.

Tiden är alltid kl. 13:00, efter kyrk-
fikat.
Datumen:

16  februari Anneli Sandberg talar 
om Hanna, från nedtrampad till upp-
rättad.

22 mars Anders Daleskog talar om 
Sackaios, mannen som höll sig på av-
stånd men ändå blev sedd.

26 april talar Felix Egegren om Je-
remia, en motvillig profet.

17 maj återkommer vi med talare 
och tema.

Arr: Karlstad Ekumeniska Råd
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Imago DeiImago Dei
Nu är Imago Dei-projektet, som vi berättat om i tidigare 
nummer av Mötesplatsen, igång. Den första gudstjänsten 
ägde rum fjärde advent. Då berättade vi Marias och Josefs 
berättelse från bebådelsen fram till Jesus födelse. Den andra 
gudstjänsten 19 januari lyfte fram Mechtild von Magde-
burg, en kvinnlig mystiker från 1200-talet, hennes tankar 
om Gud, själ och kropp och hur vi kan inspireras att se på 
våra kroppar med mindre skam och mer stolthet. Förut-
om dans fick vi då också sjunga till medeltida instrument: 
flöjt och krumhorn. Dansarna heter Tove Klang, Cecilia 
Tomasdotter och Robert Söderström. Karin Svedberg är 
koreograf. Två gudstjänster återstår den här terminen – in-
ternationella kvinnodagen 8 mars och påskdagen 12 april. 

Projektet finansieras av stipendiemedel och görs i samarbe-
te med Universitetskyrkan och Studieförbundet Bilda.

Anneli Sandberg

Foto: Christer Hellholm

Foto: Christer Hellholm

Foto: Sven Wedemalm

Foto: Christer Hellholm

Foto: Sven Wedemalm

Foto: Sven Wedemalm
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Öppna förskolanÖppna förskolan
Det är tidig fredag förmiddag. Elvy Axelsson har fixat i ordning för dagens pyssel.
– Vi får se hur många som kommer idag. Så här i början av 
terminen är det lite förändringar. Vissa skolar in sina barn 
i förskolan, andra har precis börjat sin föräldraledighet och 
inte hittat hit ännu, säger Elvy.

Men idag är det ganska många som hittar hit. Strax efter 
klockan halv tio dyker Niklas och Kerstin upp först.

De är riktiga stamgäster här på öppna förskolan. Bor 
uppe på Herrhagen och är flitiga besökare på flera av stans 
öppna förskolor. Men de trivs bäst här hos Elvy i Tingval-
lakyrkan.

– Lokalerna är rymliga och trevliga, berättar Niklas. 
Och Kerstin har fattat tycke för Elvy. Elvy var den som först 
skulle få julkort tyckte Kerstin före jul.

Det är tydligen pappornas dag idag, fler pappor med en 
eller två barn dyker upp och sedan några mammor. Dagens 
program, liksom alla fredagar, är en sångstund kl.  11:00. 
Många av besökarna går sedan till den populära tacobuffén 
i Café T en våning ner.

Öppna förskolan har öppet måndagar, onsdagar och 
fredagar. På onsdagsförmiddagar är det babyrytmik. På ef-
termiddagen är det öppna förskoleverksamhet ända fram 
till kl. 16:00. Då delar man våningen med ett gäng damer 
i stickgruppen, som barnen och föräldrarna möter. Öpp-
naförskolebesökarna märker att det är mer som händer i 
kyrkan, inte minst i caféet. Ibland med ett par hjälpande 
händer från cafépersonalen för att bära upp en bricka med 
lunch eller fika.

Öppna förskolan i Tingvallakyrkan drivs med medel 
från Karlstads kommun. Elvy Axelsson är anställd sedan 
några år. Hon är väsebon som slutade att pendla österut 
till seniorgrupperna i Broängshemmet i Kristinehamn och 
började tågpendla västerut till jobbet som förskolelärare 
på öppna förskolan i Tingvallakyrkan. Och hon trivs. Hon 
planerar och förbereder pyssel, babyrytmik och sångstun-
der. De senaste är såklart intensiva.

– När det är babyrytmik måste jag vara som mest foku-
serad, då går det i ett under 45 minuter. Ibland är det jätte-
många, det har varit som mest 30 bäbisar. Då måste man ha 
ett genomtänkt program. Även sångstunderna ska det vara 

lite fart i och en blandning av kända och nya sånger för att 
barnen ska tycka det är intressant, berättar Elvy.

– Bäst är stunderna när det är lagom många, man märker 
att föräldrarna pratar med varann, att det blir ett samtal i 
rummet och föräldrarna hittar varann och barnen leker, de 
dagarna känns mest meningsfullt.

– Pappa kom, ropar Kerstin och vill ha med pappa ut till 
målarbordet där även Elin och en annan flicka ansluter sig. 
Man häller upp rosa, orange och lila färg på paletterna och 
det blir självporträtt och regnbågar.

Klockan har hunnit bli elva och Elvy sitter redo med gi-
tarren på golvet, barn och föräldrar sätter sig i ringen och 
första sången drar igång:

”Å Kerstin är här, å Inez är här…”.
Daniel Fröding Reyes

5

Efterlysning
TIV Handarbetsgrupp har mycket gamla och dåliga 
symaskiner.

Har ni några symaskiner som ni inte längre an-
vänder som kan låna ut eller skänka till TIV Hand-
arbetsgrupp?
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NOTISER

Vi har varma hälsningar till Tingvallakyrkan i Karlstad från Baptistkyrkan i Kobrin och från Barmhär-
tighetsbroder och -syster Alexander och Vera.
30 december–3 januari besökte Samuel Persson, Johan-
nes Fröding, John Kunosson (Skårekyrkan), Hans och 
Ing-Marie Arkbro Belarus. Med tåg tog vi oss på 4 timmar 
från Minsk till Kobrin i sydvästra Belarus. Vi blev hjärtligt 
välkomnade och har avnjutit god mat och fått en liten in-
blick i det sociala arbetet genom Baptistkyrkan i Kobrin. 
Nytt är att Vera och Alexander arbetat för att involvera 
församlingen och sina familjer mera. Hittills har försam-
lingsmedlemmar följt med till barnhemmen och gett bar-
nen och ungdomarna chansen att få dela sina berättelser 
och få omsorg. Det är underbart att se hur yngre barnen 
springer mot dem och får en kram och de äldre ungdo-
marna tryggt pratar med dem. Leken behöver inga ord 
och våra tre ungdomar spred glädje när de hängde med 
i lekar av skilda slag. Vi besökte också ett sjukhus där en 
pojke med multifunktionshinder är inlagd. Denna familj 
mötte vi även för ett år sedan. Med risk för infektioner 
mötte vi endast mamman denna gång, men hon fick om-
sorg och några gåvor. Då det var nyår under vår resa följde 

vi med på de obligatoriska gudstjänsterna. Några av oss 
fick förmånen att få tolk, övriga fick nöja sig med att lyss-
na till musik och sång av varierat slag. Killarna stannade 
i kyrkan på ungdomarnas efterföljande firande med mat, 
lekar och ytterligare undervisning. Vi vuxna åkte hem och 
mer stillsamt avnjöt mat. Kl. 05:00 på morgonen bestäm-
de Ing-Marie att det var dags att avsluta firandet för att 
orka resterande resa. Glada resenärer berättar gärna mer 
om våra upplevelser vid senare tillfälle, bl.a. på Equmenia-
kyrkans nätverksträff i Karlstad 4 april i Tingvallakyrkan. 

Ing-Marie och Hans Arkbro

Glimtar från Glimtar från 
Belarusresa Belarusresa 
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Familjescout
Välkomna till en ny termin med Familjescout! Vi 
träffas fyra lördagar och en söndag under våren. Tiden är 
10:00–13:00 och varje gång grillar vi korv, kokar choklad 
och kaffe. Ibland gör vi någonting mer till efterrätt. Det 
enda man behöver ta med sig är kåsa/mugg och något att 
sitta på. Och så behöver man klä sig för att vara ute. Rejält 
på fötterna så man inte fryser med andra ord.Vårens lör-
dagar är 1 februari, 28 mars, 25 april och 30 maj. Dessut-
om firar vi “Familjescoutgudstjänst”/Gudstjänst med alla 
åldrar i Tingvallakyrkan söndag 29 mars kl.  11:00. Då 
delar vi ut märken och inviger nya familjescouter.

På vårens program står det bland annat Skogsmusik 
del 2, vi lär känna ett annat land och fåglar. Hela familjen 
kan vara med, små och stora, vuxna och barn tillsammans. 
Och en familj kan se olika ut. Maila per-ulrik.johansson@
kyrkanicentrum.se eller ring 054-22 444 82 och tala om 
att ni vill veta mer så får du information.

Per-Ulrik Johansson

Equmenia i Karlstad – Årsmöte
Lördagen den 8 feb kl. 14:00 håller Equmenia i Karlstad 
sitt årsmöte i Tingvallakyrkan. Det blir sedvanliga för-
handlingar, fest fika och trivsam samvaro. Kom och var 
med och diskutera hur Equmenia i Karlstad ska växa!

Per-Ulrik Johansson

Scout
Tisdag 11 februari star-
tar scout för vårterminen. Vi träffas 
kl.  18:15–19:45 ett antal tisdagskvällar under 
våren. De flesta gångerna är vi i Mariebergsskogen. Till 
sommaren åker vi på läger till Ladtjärnstorp norr om 
Torsby.

Scouterna är uppdelade i ådersgrupper: Spårare 8–10 
år, Upptäckare 10–12 år, Äventyrare 13–15 år, Utmanare 
16–19 år.

Just nu är vi så många att vi ha svårt att ta emot fler, 
men skicka ett mail till scout@kyrkanicentrum.se och 
tala om att du är intresserad så hör vi av oss.

Per-Ulrik Johansson

Puls – Innebandy!
På söndagkvällar kl. 18:00–20:00 är det full fart i Ting-
vallaskolans idrottshall. Då spelas det nämligen  inneban-
dy. Det är tjejer och killar i olika åldrar, från 13 år till 56 
(hittills i alla fall). Någonstans i mitten får man en välbe-
hövlig paus då Johannes Arkbro samlar alla i en ring på 
golvet och delar dagens andakt. Den är ofta hämtad från 
Equmenias andaktsmaterial skrivet just för Puls-grupper 
och hämtar bilder och tankar från idrotten. På equmenia.
se/pulsandakt hittar du andakterna om du vill läsa dem 
själv. Där har bland annat Johannes Arkbro bidragit med 
en som har titeln ”Uppkopplad till himlen”. 

Så vill du röra på dig och svettas lite – välkommen 
med på söndagskvällarna.

Per-Ulrik JohanssonVarje vecka i

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. Kontaktperson: Hans Arkbro.

Familjescout – scouting för hela familjen lördagar kl. 
10:00–13:00 en lördag i månaden under terminerna.

Bild ifrån Scoutgudstjänsten 17 november då många nya märken delades ut och scouter invigdes. Foto: Christer Hellholm
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Februari
Söndag 9 februari
11:00 GUDSTJÄNST ”Visa 
oss, Jesus, din väg” Per-Ulrik 
Johansson. Musik av Mixturen. 
Kyrkfika.

Tisdag 11 februari
10:30 Spa för själen i kyrksalen
10:30 Promenadgrupp

Onsdag 12 februari
09:00 Morgonandakt

Söndag 16 februari
11:00 GUDSTJÄNST ”Fejk – och 
ord att lita på” Anneli Sandberg. 
Musik av elever från Sunds-
tagymnasiet. Kyrkfika.
13:00 På tal om Bibeln – möten 
som berör. Ekumeniskt bibel-
studium. Anneli Sandberg talar 
om Hanna, från nedtrampad till 
upprättad.

Tisdag 18 februari
14:00 Tisdagsträffen: ”Vid 
foten av Kilimanjaro” av Ulf 
Sandén.

Onsdag 19 februari
09:00 Morgonandakt

Söndag 23 februari
11:00 GUDSTJÄNST på fast-
lagssöndagen ”Kärlekens väg” 
Per-Ulrik Johansson. Kyrkfika.

Tisdag 25 februari
10:30 Spa för själen i kyrksalen
10:30 Promenadgrupp

Onsdag 26 februari
09:00 Morgonandakt
18:30 ASKONSDAGSMÄSSA. 
Per-Ulrik Johansson.
19:00 En timme om fasta och 
fördjupning.

Mars
Söndag 1 mars
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. 
”Till och med i öknen”, Per-Ul-
rik Johansson. Bön- och offer-
dag för pastors- och diakonut-
bildningen. Kyrkfika.

Tisdag 3 mars
14:00 Tisdagsträffen: Besök 
av Per och Lotta Lundell från 
Frälsningsarmén.

Onsdag 4 mars
09:00 Morgonandakt

Söndag 8 mars
11:00 GUDSTJÄNST ”Den käm-
pande tron”. Anneli Sandberg. 
Dans av Cecilia Tomasdotter, 
Tove Klang m fl. En del i Imago 
Dei-projektet. Kyrkfika.

Tisdag 10 mars
10:30 Spa för själen i kyrksalen
10:30 Promenadgrupp

Onsdag 11 mars
09:00 Morgonandakt
17:00 Spagetti och Konsert.
Miniblås och Ungdomsbandet 
spelar kl. 18:00–18:30.

Lördag 14 mars
15:00 FÖRSAMLINGENS ÅRS-
MÖTE

Söndag 15 mars
11:00 ÅRSHÖGTIDSGUDSTJÄNST. 
”Kämpa för det goda”, Anneli 
Sandberg, Per-Ulrik Johansson, 
Jovita Sosa, Mini- och ung-
domsblåset. Kyrkfika.

Tisdag 17 mars
14:00 Tisdagsträffen: ”Stressa 
ner och varva upp” av Ninni 
Länsberg.

Onsdag 18 mars
09:00 Morgonandakt
12:10 Lunchmusik

Söndag 22 mars
11:00 GUDSTJÄNST. ”Guds mäk-
tiga verk”, Per-Ulrik Johansson. 
Kyrkfika.
13:00 På tal om Bibeln – möten 
som berör. Ekumeniskt bibelstu-
dium. ”Sackaios-mannen” som 
höll sig på avstånd men ändå 
blev sedd. Anders Daleskog.

Tisdag 24 mars
10:30 Spa för själen i kyrksalen
10:30 Promenadgrupp

Onsdag 25 mars
09:00 Morgonandakt

Lördag 28 mars
10:00 Familjescout. Anmälan 
till per-ulrik.johansson@kyrka-
nicentrum.se.

Söndag 29 mars
11:00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar. ”Det vackraste ordet” 

Per-Ulrik Johansson, familjes-
cout. Sånger av och med Louise 
Hedberg med band. Kyrkfika.

Tisdag 31 mars
14:00 Tisdagsträffen: ”Fat-
tig-Sverige på 1800-talet.” av 
Bengt Hällgren.

April
Onsdag 1 april
09:00 Morgonandakt

Söndag 5 april
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. 
”Jesus, de fattigas konung” 
Anneli Sandberg. Kyrkfika.

Tisdag 7 april
10:30 Spa för själen i kyrksalen
10:30 Promenadgrupp

Onsdag 8 april
09:00 Morgonandakt

Torsdag 9 april
19:00 GETSEMANESTUND med 
nattvard. Per-Ulrik Johansson.

Fredag 10 april
11:00 KORSANDAKT. Per-Ulrik 
Johansson.

Söndag 12 april
11:00 PÅSKDAGSGUDSTJÄNST. 
Anneli Sandberg, Jovita Sosa, 
dans av Tove Klang och Cecilia 
Tomasdotter. En del i projektet 
Imago Dei – du är Guds avbild.  
Kyrkfika.

CAFÉ T
Öppet tis–fre  10:30–13:30
Alltid rättvisemärkt kaffe och te  
och hembakt gofika.

Tis:  Toast (ost/tomat)* 60 kr
Ons: Matpaj med sallad* 70 kr
Tors: soppa, smörgås och våffla* 70 kr
Fre:  Tacos* 70 kr

* inkl. kaffe och kaka

MÅNDAG
Öppen förskola 09:30–14:00
Lek, pyssla, sjung och mys för föräldrar och 
barn 0–6 år. Välkommen!

Stick och trivs  18:00
Vi stickar, fikar, pratar och utbyter  
erfarenheter.

Tingvallakyrkans Musikkår  18:30
Spelar du ett blåsinstrument eller  
trummor? Välkommen!

TISDAG
Spa för själen (ojämn vecka) 10:30
En stund i olika typer av stillhet.

Promenadgrupp (ojämn vecka) 10:30
Motion och gemenskap i friska luften.

Toast-lunch 12:00–13:30

Tisdagsträffen  (jämn vecka) 14:00 
Olika intressanta ämnen varje gång.

Scout  18:15
Equmenias scouter träffas oftast i  
Mariebergsskogen. Från 8 år. Ledare  
är alltid välkomna!

Gospel Groove Company  19:00
Tingvallakyrkans gospelkör där alla röster 
är välkomna. Det är bara att komma och 
sjunga, dansa, klappa och ha roligt!

Vinterprogram i Tingvallakyrkan
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Omsorgsgruppernas veckor
GR V DATUM

5 6 3–9/2

6 7 10–16/2

7 8 17–23/2

8 9 24/2–1/3

9 10 2–8/3

GR V DATUM

10 11 9–15/3

11 12 16–22/3

12 13 23–29/3

13 14 30/3–5/4

14+1 15 6–12/4

GR V DATUM

2 16 13–19/4

3 17 20–26/4

4 18 27/4–3/5

5 19 4–10/5

6 20 11–17/5

GR V DATUM

7 21 18–24/5

8 22 25–31/5

9 23 1–7/6

10 24 8–14/6

11 25 15–21/6

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!

Vinterprogram i Tingvallakyrkan
ONSDAG
Morgonandakt 09:00
TIV (Träna Svenska) 09:30

Babyrytmik 11:15–12:00 
Dansa, sjung och ramsa med ditt barn.

Pajlunch 12:00–13:30

Öppen förskola  12:00–16:00

Miniblås 18:15–19:00

Ungdomsbandet 19:00

TORSDAG
Mixturen  09:30
(jämna veckor) För seniora blåsmusikanter.

TIV Handarbetsgrupp 9:30
Vi handarbetar och ”pratar svenska”.

Sopplunch 12:00–13:30

FREDAG
Öppen förskola  09:30–14:00

Tacos-lunch 12:00–13:30

Tornado – tonår 19:00
Mysiga kvällar för tonåringar där allt  
möjligt hittas på.

SÖNDAG
Gudstjänst 11:00

Välkommen till sång, musik, predikan och bön. 
Efter gudstjänsten kyrkfikar vi tillsammans. 
20% av det du betalar för kyrkfikat går till 
Diakonia

I början av gudstjänsten är barnen med. Att 
tända sitt eget ljus är höjdpunkten! Sedan får 
de som vill följa med till Barnens stund, bar-
nens egen gudstjänstaktivitet medan guds-
tjänsten fortsätter. Några gånger per termin 
firar vi gudstjänst med alla åldrar.

PULS Innebandy 18:00–20:00
Alla åldrar spelar tillsammans.

Tisdag 14 april
14:00 Tisdagsträffen: ”Martin 
Luther och Rättfärdiggörelsen” 
av David Hellholm.

Onsdag 15 april
09:00 Morgonandakt

Lördag 18 april
09:00 Hållbarhetsfrukost. Om 
grön diakoni, mm.

Söndag 19 april
11:00 GUDSTJÄNST. ”Påskens 
vittnen” Per-Ulrik Johansson. 
Kyrkfika.

Tisdag 21 april
10:30 Spa för själen i kyrksalen
10:30 Promenadgrupp

Onsdag 22 april
09:00 Morgonandakt
12:10 Lunchmusik med elever 
från Kulturskolan.

Lördag 25 april
10:00 Familjescout. Anmälan 
till per-ulrik.johansson@kyrka-
nicentrum.se.

Söndag 26 april
11:00 GUDSTJÄNST. ”Den gode 
herden” Per-Ulrik Johansson. 
Bön- och offerdag för Equme-
niakyrkans nationella arbete. 
Kyrkfika.
13:00 På tal om Bibeln – möten 
som berör. Ekumeniskt bibel-
studium. Jeremia – en motvillig 
profet. Felix Egegren.

Tisdag 28 april
14:00 Tisdagsträffen: ” Ålder-
dom och visdom” av Robert 
Lindell.

Onsdag 29 april
09:00 Morgonandakt
10:30 Äggostens dag i cafét.

Imago Dei-bild
en akvarell g jord av
Margareta Jansson.
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Församlingsboken
Till vila
Marianne Grönbeck född 1939, död den 5 nov 2019. Be-
gravningsgudstjänsten ägde rum den 6 dec 2019 i Stillhe-
tens kapell. Officiant var Per-Ulrik Johansson.

Joel Westlund född 1926, död den 1 dec 2019. Begrav-
ningsgudstjänsten ägde rum den 20 dec 2019 i Tingvalla-
kyrkan. Officiant var Per-Ulrik Johansson.

Ny medlem
Lena Sundin

Inger Olsson

INFORMATION

Psst! Sångsugen?
Lägg redan nu in helgen 9–10 maj i almanackan. Då kommer 
Anna Eriksson och Lena Wohlfeil från Equmeniakyrkan till 
oss. Vi gör Till jordens yttersta gräns – musikgudstjänsten 
tillsammans med dem och varandra! Håll utkik efter mer 
information i kommande nummer av Mötesplatsen.

Nils Erik Hagström

Äggostens dag
Fjärde året i rad inbjuder vi till Äggostens dag i Tingvalla-
kyrkans café. Onsdagen 29 april kl.  10:30–13:30 serveras 
den Bohusländska nationalrätten med sylt eller grädde. 
kl.  12:00 spelar Mixturen bland annat Bohus regementes 
paradmarsch. Musiken varvas med att den infödde bohus-
länningen Per-Ulrik Johansson berättar om äggostens his-
toria.

Per-Ulrik Johansson

Färre dammråttor?
Församlingen behöver minska sina kostnader. Församlings-
mötet den 12/1 hade som idé att städningen i högre grad 
sköts av ideella krafter. Vill du hjälpa till? Kontakta expedi-
tionen eller skriv upp dig på en lista i kyrkan.

Styrelsen

Musikkårens konsert i vår
Vårkonserten äger rum den 17 maj kl. 18:00 tillsammans 
med Arvika Kammarkör. Mats Kästel dirigerar både kåren 
och kören. Räkna med lite barockmusik arrangerad för kå-
ren av dirigenten.

Elisabeth Wennö

Påsk på Öppna förskolan
Fredag den 3 april Påskfest med påskvandring.
Därefter stängt i Stilla veckan, 6–13 april.

Elvy Axelsson

Spagetti och konsert
Onsdag 11/3 kl.  17:00–18:00 kan man äta spagetti och 
köttfärssås/vegetarisk sås tillsammans i Tingvallakyrkans 
café, för att sedan kl. 18:00–18:30 lyssna till en liten konsert 
med Miniblås och Ungdomsbandet.

Allt detta sker i Tingvallakyrkans café och församlings-
sal.

50 kr för vuxna och 25 kr för barn mellan 7 och 13 år.
Välkomna!

Per-Ulrik Johansson

Barnens stund
… behöver ledare. Vill du avvara tid under några gudstjäns-
ter per termin för att  barn i olika åldrar ska få känna sig 
trygga, leka och lära? Och inte minst för att föräldrarna ska 
få fira gudstjänst ibland - tveka inte att höra av dig till anne-
li.sandberg@kyrkanicentrum.se så får du veta mer.

Anneli Sandberg

Nätverksdag för Belarus
Arbetet i Belarus/Vitryssland, som du kan läsa om på annan 
plats i tidningen, omges i Sverige av ett nätverk inom Equ-
meniakyrkan. Det träffas en gång per år. I år är det Tingval-
lakyrkans tur att stå som värdar. Lördagen den 4 april väl-
komnar vi representanter från andra församlingar. Under en 
heldag delas berättelser och behov och planeras framåt.

Vill du veta mer? Kontakta oss:
Ing-Marie och Hans Arkbro

Bön- och offerdagar i vår
Equmeniakyrkans gemensamma arbete bärs av församling-
arna tillsammans. Några söndagar per år är vikta för att 
särskilt lyfta det gemensamma. Första mars ber vi för och 
samlar in pengar till diakon- och pastorsutbildningarna. 
Den 26 april gör vi samma sak för det nationella arbetet, 
där vi bland mycket annat finner Kyrka-Arbetsliv, Univer-
sitetskyrkan, Sjukhuskyrkan och även församlingsväxt och 
församlingsplantering. Välkommen med din gåva!

Anneli Sandberg
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Insamlingar till församlingen 2019, ackumulerat

−300 000,00 kr
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Budget Utfall Diff

1

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

Förskolepedagog
Elvy Axelsson
054-15 38 80
elvy@kyrkanicentrum.se

Diakon
Jovita Sosa
054-22 444 83
jovita@kyrkanicentrum.se

Husmor t.f.
Gun Waernhoff
gun.waernhoff@kyrkanicentrum.se

Koordinator för musik  
och kreativa utryck & vaktmästare
Erik Hagström
Vaktmästare 40%
054-22 444 85
erik.hagstrom@kyrkanicentrum.se

Vi som jobbar i  
Tingvallakyrkan
Adress: Östra Torggatan 18 

 652 24 Karlstad
Expeditionen
Telefon: 054-15 38 80 (växel)

Öppet- och 
telefontider:

tisdag och fredag 10:00–12:00

onsdag 13:00–15:00

i övrigt svarar vi om möjlighet finns

Telefon caféet: 054-22 444 87

E-post: info@kyrkanicentrum.se

Hemsida: www.tingvallakyrkan.se

INFORMATION

Hälsningar från kassören
Insamlingarna till församlingen under 2019 uppgår till 
1 016 tkr. 75 tkr har också kommit in till Equmeniakyrkan 
och equmenia och 60 tkr in till byggnadsinsamlingen.

Även om vi nu kan se att vi saknar nästan 100 tkr jäm-
fört med vår insamlingsbudget kan vi glädjas åt att höstens 
insamlingar ligger på budgetnivå. Vår tro är att detta skall 
kunna fortsätta in i nuvarande år.

På församlingsmötet 12/1 talade vi i samband med 
budgetdiskussion bland annat om hur vi kan minska för-
samlingens bankkostnader. Både swish och kortbetalningar 

medför omkostnader för församlingen medan insättningar 
på församlingens plus- eller bankgiro är gratis. En swish be-
talning kostar 2 kr. Slå därför gärna ihop t.ex. kollekt och 
kyrkfika i samma betalning, eller betala månadens, termi-
nens eller årets kyrkfikan på en gång. Flera medlemmar gör 
redan så.

Björn Olsson

Församlingens konton: plusgiro 372430–9, bankgiro 985–
1833, swish 123–1158021.
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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, Daniel Fröding Reyes, Louise 
Hedberg.

Vill du kontakta redaktionen?
Skriv till kyrkans expedition, prata med nå-
gon i redaktionen eller e-posta till: motesplat-
sen@tingvallakyrkan.se.

Nästa manusstopp är 13 mars
Nästa nummer av Mötesplatsen  
kommer ut i april.

Prenumeration
Kostnad: 100:-/år.
Betalas in på pg 37 24 30-9, bg 985-1833 
eller Swish-nr: 123 115 80 21. Glöm ej att 
ange ”prenumeration mötesplatsen” samt 
avsändare.

Alla identifierbara personer i denna tidskrift har gett 
sitt medgivande att vara med i den.

I samarbete med

SISTA ORDET AVSÄNDARE: TINGVALLAKYRKAN
ÖSTRA TORGGATAN 18, 652 24 KARLSTAD

Höra…
Den 5 april 2005 rullades jag in i operationssalen på Karolinska Sjukhuset i Huddinge för att operera in 
ett CI-Implantat. Det var en skrämmande stund för mig och min fru Cristina. Vi visste inte hur utfallet 
skulle bli, nästan lite som rysk roulette.
Efter uppvakningen på uppvakningsavdelningen rullades 
jag till mitt tillfälliga rum på Avdelning 28. Man kände sig 
tung och trött av narkosen.

Plötsligt får jag syn på min fru och kunde inte hålla till-
baka tårarna. Jag var glad och lycklig att få se Cristina och 
att operationen hade gått bra. Ännu visste jag inte om det 
var lyckat. Svaret skulle jag få tre veckor senare.

När tre veckor gått, åkte vi återigen till Karolinska Sjuk-
huset för att vara där i tre dagar. Under denna vecka fick 
jag veta att operationen var lyckad och att min hörsel med 
CI-implantatet låg över genomsnittet. Men det var mycket 

att lära sig (nästan som att lära sig cykla på nytt), t.ex. fanns 
det ett gråtande barn på tåget när vi åkte hem och jag kände 
inte igen ljudet, ett annat exempel är ljudet av stilettklackar, 
anhörigas röster. Det fanns ljud som jag aldrig hört förut 
och innan hjärnan lärt sig, låter det som knack- eller pip-
ljud. Jag var väldigt tacksam över att det hade gått så bra och 
det kändes att det fanns någon där uppe som ville mig väl.

Varje dag blir man påmind om detta och då känns det 
skönt att få tacka Gud för varje ny dag man får och hör.

Tänker på Psaltaren 71:15, 17.
Christer Hellholm


