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Finansministern är ” redo att sätta in åtgärder”.
Några EU-länder är beredda att ta emot några flyktingar till.
Medan män, kvinnor och barn sitter i kläm vid gränsen.
Börsoron sysselsätter rapporteringen. Det var visst något 
med oljeproduktionen.
Och coronaviruset.
Vi stannar hemma och undviker smittspridning. Och und-
rar över konsekvenserna för samhällets funktioner. Är oro-
liga i varierande grad.

Det låga oljepriset är precis det som marknaden behöver nu, 
när handeln inte går som den ska.
Lugn, allt ordnar sig. Eller?
Men friheten att resa vart vi vill, då?
Köpa vad vi vill?
Min individuella frihet? Det som vi håller för det allra he-
ligaste?
Den som västerlandets ideologier vilar på? Hur blir det 
med den?

Mitt i allt kommer påsken.

Den första påsken, minns vi den? Den som Jesus firade till 
minne av Exodus, uttåget.
Mitt i all egyptisk verksamhet befriade Gud slavarna. Fol-
ket som fick hjulen att snurra och välståndet att växa. Inte 
för dem själva, märk väl.
De gick sin väg. Genom Röda havet. Mot friheten.

Egyptierna fick problem med sin bekvämlighet.
Folket som tågade ut fick liknande problem.
De som tänkt sig en frihet lik de välbeställda i Egypten, lik 
farao, han som hade makt, och kunde köpa vad han ville, 
blev besvikna.
För den frihet som Gud gav var inte en sådan frihet.
Inte en frihet där ens eget välstånd kommer till på bekost-
nad av andra. Utan en frihet för en hel gemenskap, ett helt 
samhälle.
Gud försåg dem med vad de behövde. Inte mer. Inte mindre.
En kollektiv frihet. Översatt:
Inte förrän den fattigaste slavarbetaren, den mest förtryckta 
kvinnan, det mest utsatta barnet, den ensammaste åldring-
en får leva värdigt i sina konkreta liv, är vi alla fria.

På köksbordet brister tulpanerna ut i blom.
Förskolebarn i färgglada västar går på glad promenad.
I morse var det säkert någon av dem som i kraft av sin liten-
het la sig ner på golvet och vägrade ta på sig ytterkläderna, 
medan föräldern med pedagogisk röst och andan i halsen 
försökte lirka.
För att komma i tid.
Mitt i allt: Tur att det ändå finns flextid. Och smitt-
skyddspeng.
Och att vi med milda förkylningssymtom som hade gått 
och jobbat annars, nu anmodas att vara hemma. Tills vi är 
friska, på riktigt. För de svagastes skull.
Frihet, värdighet, mitt i begränsningen.

2020-03-12 Anneli Sandberg

FÖRESTÅNDARTANKAR:FÖRESTÅNDARTANKAR:

Mitt i alltMitt i allt

Välkommen till hållbarhetsfrukost i Tingvallakyrkan 18 Apr 2020 kl. 09:00–11:00
Tema denna gång är hållbarhetsutmaningar kring social innovation/hållbarhet och allas lika värde.
Den här gången blir det två starka berättelser från två kvinnliga en-
treprenörer som båda är egna företagare med social hållbarhet som 
drivkraft. Den får inriktning mot social innovation/hållbarhet, inte-
gration och allas lika värde i kontexten jordbruk som är transforme-
rad till Grön Arena och kombinationen Matentreprenör och Allas 
Trädgård.

Elin Gustavsson är socionom, företagare och delägare i Räntans 
Gård som ingår i nätverket Grön Arena. Grön Arena är ett koncept 
som erbjuder människor en meningsfull daglig sysselsättning och 
verksamhet på landsbygden.

Eden Mengisteab är tidigare journalist med ursprung från Asma-
ra i Eritrea. Hon är nu matentreprenör och bosatt i Karlstad och dri-
ver sedan flera år tillbaka Edens Bröd och Mat. Parallellt med bröd/
mat företagande är hon konstnär/kulturarbetare/inspiratör för soci-
ala innovationsprojekt. 

Vi har ytterligare en Hållbarhetsfrukost inplanerad till den 26 
sep 2020. Då uppehåller vi oss kring planetens ändliga resurser där 
professor Lars-Arne Sjöberg reflekterar över om vi lever på räntan 
eller tär på kapitalet och vikten om att hushålla på jordens resurser. 
Resurssnålhet från ett mer cirkulärt tänkande får vi sedan av Jennie 
Sjöberg. Spännande möte mellan två generationer, far och dotter.

Fortsättning följer förhoppningsvis några gånger till. Hållbarhet 
kan ses från olika perspektiv. Vi har fortfarande flera perspektiv kvar 
att utröna. Utgångspunkten för våra frukosttalare är att det helst ska 
vara närproducerat. Vi söker talare med anknytning till vår kyrka 
och/eller samhälle och som samtidigt har en intressant berättelse att 
berätta.

Bo Enquist
PS: En hållbar och innovativ frukost utlovas anpassad till Corona-
tider.
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NOTISER

För att hjälpa till i minskandet av smittspridning har styrelsens AU beslutat följande när det gäller 
församlingens verksamheter:
Vi fortsätter att fira gudstjänst tills vidare. Vi annonserar 
dock inget kyrkfika. Varje omsorgsgrupp bestämmer själv 
om den erbjuder ett enkelt kyrkfika och i så fall serveras det 
på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

Cafét håller stängt. Kyrkan håller öppet på cafétid där 
frisk anställd personal erbjuder kaffe/te och ev tilltugg om 
möjligt. Också det på ett så säkert sätt som möjligt.

Samlingar där majoriteten av deltagare och ledare är 
över 70 år pausas tills vidare.

Övriga verksamheter som har sin hemvist i Tingvalla-
kyrkan har ansvar att själva fatta beslut om sina verksam-
heter.

Vi försöker förstås att uppdatera hemsida och face-
booksida i takt med händelseutvecklingen.

Vi uppmanar varandra att tänka lite extra på varandra i 
dessa tider när våra sociala kontakter begränsas – ett tele-
fonsamtal är uppskattat!

Uppskattat är också en gåva till församlingen nu när in-
samlingarna inte går till riktigt som vanligt. Även vår för-
samlings ekonomi påverkas av viruset!

Vi instämmer i equmenias bön:
Livets Gud,
du som håller hela världen i din hand
och är nära var och en av oss.
Du känner vår oro och rädsla.
Ge oss ljus i mörkret
Hopp i hopplösheten
Vi ber för de som nu är sjuka
Visa dem att du finns nära
Vi ber för all sjukhuspersonal
Ge dem den kraft de behöver.
Vi ber för våra beslutsfattare
Gör dem visa mitt i allt det svåra.
Vi ber för oss alla
Fyll oss med kärlek och mod
Så att vi kan älska varandra i ord och handling
Hjälp oss att mitt i allt lita på dig.
Du som bevarar oss i livets alla skiften
Nu och för evigt
Amen

Anneli Sandberg

Större ändringar i vår verksamhet
På grund av rådande situation med Coronaviruset ändrar vi vår verksamhet för att skydda människor 
och begränsa virusets framfart.
Verksamheterna försvinner inte – de bara skjuts på framti-
den och återupptas igen, när allt lugnat ner sig och vi vet 
inte när dessa olika verksamheter kan återupptas:

• Café T pausar sin verksamhet.
• Öppna förskolan och babyrytmiken håller stängt tills 

vidare.
• Tisdagsträffen pausar sin verksamhet.
• Belarusträffen 4 april flyttas till ett senare tillfälle.

Håll gärna koll på vår församlings hemsida www.tingvalla-
kyrkan.se. Där får du all information rörande våra verksam-
heter.

Ni som vill veta mer vad som görs angående coronaviruset 
kan klicka på följande länkar (det gäller den elektroniska 
Mötesplatsen):

• MSB
• Folkhälsomyndigheten
• Krisinformation
• Karlstad kommun
• Equmeniakyrkan

Christer Hellholm

http://www.tingvallakyrkan.se
http://www.tingvallakyrkan.se
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.krisinformation.se
https://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/Trygg-och-saker/krisberedskap-och-krishantering/krishantering/information-corona/
https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset/
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NOTISER

Mötesplatsen digitalt?
Nu finns möjligheten att få Mötes-
platsen distribuerad direkt till sin mail, 
istället för på papper.

De som har anmält sin mailadress 
till församlingen har fått en förfrågan 
om detta via mail. Du som inte fått 
frågan, men använder mail och vill 
prova att få tidningen på detta sätt, 
mailar till inger.olsson@equmenia-
kyrkan.nu 

Du som även vill ha en papperstid-
ning, ta med dig ett exemplar när du 
besöker kyrkan.

Bilden på framsidan är hämtad ur 
bilder kopplade till ”Till jordens yt-
tersta gräns” och denna kallas ”cirkeln”.

Inger Olsson

Till jordens yttersta 
gräns

Till jordens yttersta 
gräns – musikguds-
tjänst

Kör-workshop med Lena Wohlfeil
Vi vill påminna om kördagarna 

som leder fram till musikgudstjäns-
ten “Till jordens yttersta gräns”! Boka 
in lördag och söndag 9–10 maj för 
inspiration och sångglädje! På lörda-
gen träffas vi 09:30–16:00 inkl lunch 
och på söndagen är det samling 09:30 
för att sedan medverka i gudstjänsten 
kl. 11:00.

Under lördagen sjunger vi tillsam-
mans med Lena Wohlfeil. Lena är 
samordnare för musik och kreativa 
uttryck på Equmeniakyrkan och även 
körledare, text- och musikförfattare 
och mycket annat.

På söndagen ansluter även Anna 
Eriksson. Hon står bakom inte bara 
många av sångerna i “Till jordens yt-
tersta gräns”, utan också mycket av 
gudstjänstens helhet.

Medverkande musiker är Robert 
Henriksson, Nils Erik Hagström och 
Anna Svensson.

2019–20 är temaår med fokus på 
Apostlagärningarna för att dels fort-

sätta uppmuntra till bibelläsning men 
också särskilt belysa Equmeniakyr-
kans internationella missionsarbete 
samt frågor kring hållbarhet, klimat 
och miljö.

Sångerna i “Till jordens yttersta 
gräns” är hämtade från Equmenia-
kyrkans Brukssånger. Denna samlade 
sångskatt är inne på sitt nittonde år 
av publicerande av nyskriven musik 
för Equmeniakyrkans församlingar 

– kompletterat med några nyskrivna 
sånger till just denna gudstjänst. Bi-
beltexterna är hämtade från Apostla-
gärningarna och presenteras på olika 
sätt.

Gudstjänsten kretsar också kring 
en bön, “Sång till de fyra vindarna” 
skriven av pastor Carol Gallagher. 
Hon tillhör Cherokeefolket och inte-
grerat finns också deras hälsning “väl-
komna våra släktingar” som ett sätt att 
innesluta alla våra syskon i öster, väster, 
norr och söder.

Det kommer att finnas sopplunch 
och fika till självkostnadspris under 
lördagen.

Välkomna att vara med och sjunga!
Anneli Sandberg

Per-Ulrik Johansson

Nils Erik Hagström

Sommargudstjänster
Sommar innebär kanske glesare guds-
tjänstbesök men också möjlighet att 
fira gudstjänst på annat håll och på 
annat sätt. Vi hoppas att smittsprid-
ningsläget har förbättrats i sommar 
och fortsätter att samarbeta med Löv-
näskyrkan. Som vanligt blir de flesta 
gudstjänsterna i Tingvallakyrkan. Vi 
kommer dock att vända på ordning-
en så att gudstjänsten börjar kl. 17:00 
och kyrkfikat blir efter det, så att ge-
menskapen kan fortsätta i lugn och ro. 

Midsommarsöndagen, 21 juni, 
är vi bjudna till Hammarö, närmare 
bestämt till Svenshult för ekumenisk 
gudstjänst kl. 18:00 tillsammans med 
Lövnäskyrkan och Hammarö försam-
ling. 

Övriga gudstjänster i Lövnäskyr-
kan blir 12 juli och 26 juli. 

Vi planerar även att fortsätta med 
Öppen kyrka, på onsdagar kl. 14:00–

16:00 med början 17 juni och sista 
tillfället 12 augusti. 

Mer om sommarens gudstjänster 
kommer i nästa nummer!

Verksamhetsrådet

Stilla veckan och påsk
Fastetidens sista vecka kallas passions-
veckan eller Stilla veckan. Då får vi 
följa med i dramat kring Jesus lidande 
och död. I Getsemanestunden på skär-
torsdagen är vi med i berättelsen när 
den första nattvarden instiftas. I kors-
andakten på långfredagen är vi stilla 
inför Jesus lidande och död på korset. 
Påskdagen firar vi med dans i projektet 
Imago Dei – se särskild notis. Välkom-
men till dessa samlingar – vi genomför 
dem under de förutsättningar som ges. 
Håll utkik på hemsidan!

Anneli Sandberg

Imago Dei – Du är Guds 
avbild
Dans och feministteologi, det är vad 
projektet Imago Dei – Du är Guds 
avbild har kretsat kring. Kyrkoårets 
evangelietexter fått utgöra grund till 
ord, dans och musik i gudstjänsten. Vi 
har tagit hjälp av den medeltida mys-
tikern Mechtild von Magdeburg och 
hennes tankar om kropp, själ och Gud. 
Jämställdhet och alla människors lika 
rättigheter, skyldigheter och möjlig-
heter var i fokus i gudstjänsten på in-
ternationella kvinnodagen. När verkar 
kristen tro och praktik befriande för 
kvinnor, för barn, för alla människor? 
När gör den det inte? Påskens drama 
rör sig från död till liv. Till påskdagen 
planeras en energifylld gudstjänst där 
vi möter  uppståndelsens under, kvin-
norna som var de första som mötte den 
uppståndne Jesus – och uppståndel-
sens verklighet idag, i levt liv, i Guds 
ständiga skapande. Karin Svedberg är 
koreograf och Anneli Sandberg pastor. 
På påskdagen medverkar också Hen-
rik Möller, Cecilia Tomasdotter, Tove 
Klang med dans samt Jovita Sosa och 
Anki Löwenhamn.

Anneli Sandberg

mailto:inger.olsson%40equmeniakyrkan.nu?subject=Digital%20version%20av%20M%C3%B6tesplatsen
mailto:inger.olsson%40equmeniakyrkan.nu?subject=Digital%20version%20av%20M%C3%B6tesplatsen
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Musikrummets renoveringMusikrummets renovering
Nu har musikrummet på Tingvallakyrkans översta våning blivit större och bytt skepnad.
Nils-Erik Fröding, Christer Landén och Hans Kumlin är 
med i fastighetsrådet och har under hösten 2019 och vin-
tern 2020 gjort ett stort jobb med renoveringen.

– Vi rev väggen mot Annelis kontor under hösten, berät-
tar Nils-Erik. Nu sträcker sig musikrummet hela vägen till 
fönstren mot innegården igen. Så var det för länge sedan.

Man fick bygga om taket, det var nivåskillnad i sångsa-
lens och Annelis förra kontor där taket satt ca 20 cm lägre. 
Man målade väggarna och snedtaket på båda sidorna. Gar-
derobsväggen fick vara kvar som den var.

En firma kom och la in en ny matta där väggen gick förut.
– Det har varit roligt att jobba och hitta lösningar, berät-

tar Nils-Erik.

Christer Landén har dessutom satt in ny belysning i ta-
ket så det blev bättre. Det fanns sparade armaturer sedan 
tidigare som kunde användas på nytt så det blir ett fint ljus. 

– Det finns ju piano där uppe. Men det ska upp lite mer 
stolar, för närvarande är det Miniblåset som övar där, säger 
Nils-Erik. Och det ska upp speglar på väggen, ca 3–4 meter 
brett, för att man ska kunna ha dansövningar där också, det 
blir ett draperi framför.

Daniel Fröding Reyes

Ombyggnad – nästa etapp
Byggruppen som består av Gunnel Berdén, Nils Erik Hag-
ström och Sven Wedemalm arbetar för att komma vidare 
med ombyggnadsplanerna, som det tidigare har presente-
rats under ett par församlingsmöten. Eftersom det pålys-
ta församlingsmötet 14/4 som bara skulle ha handlat om 
ombyggnaden flyttas framåt på grund av coronaviruset så 
kommer här en uppdatering.

Byggruppen arbetar både för att kyrksalen ska bli helt 
färdig, kring frågan om nytt kök och vad som skall göras 
med expeditioner och gårdsentrén. Gruppen har arbetat ut-
ifrån att “flytta tillbaka” köket till det som nu är musikför-
rådet och hitta lösningar för de förändringar som det med-
för. Argumenten för att flytta tillbaka är möjligheten till ett 
luftigare kök, högre i tak och större yta, samt att avlopp och 
vatten redan finns på plats och är dimensionerade för ett 
kök vilket reducerar kostnaderna. Att flytta ner alla expe-
ditionerna har strukits, det blir helt enkelt för dyrt. Men 
behovet av en reception och ett nytt kontor till vår diakon 
med ett naturligt ljusinsläpp finns med i planerna. Nedan 
kan ni se en skiss på det som redan gjorts vid entrén i form 
av en ny RWC och städförråd. Här presenteras också en vi-
sion om att bygga om det nuvarande skafferiet till en recep-
tion/vaktmästarexpedition, ett nytt musikförråd där köket 

ligger nu, samt en tänkbar lösning för diakonexpeditionen 
i hallen. Den är ritad på det sättet för att inte behöva flytta 
glasentrén med medföljande tak, som annars skulle bli väl-
digt dyrt. Generellt arbetar byggruppen utifrån att hitta så 
kostnadseffektiva lösningar som möjligt. Vi konstaterar att 
det som inte syns är det som kostar mest! Ventilationsom-
byggnaden står för lejonparten av den beräknade kostnaden 
på 2 miljoner, eller utslaget på alla medlemmar ca 5000 per 
person. Vi planerar att återkomma med information vid 
nästa församlingsmöte.

Byggruppen 
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NOTISER

Att ta emot nya medlemmar i vår gemenskap är ju riktiga festtillfällen. Vi fick uppleva ett sådant den 
1 Mars, då inte mindre än 4 personer välkomnades till församlingen. Här får vi lära känna dem lite.

Carol Hällgren
Var bor du nånstans?
Jag bor på Granegatan på Färjestad.

Var är du uppväxt?
Jag startade mitt liv i norra Kalifornien, sedan Hannover i 
Tyskland för att till slut hamna I Sverige.

Varför blev det Tingvallakyrkan?
Jag har en bakgrund i Metodistkyrkan men när jag kom 
till Karlstad kände jag mig för i olika kyrkor och fastna-
de för Tingvallakyrkan. Det kändes ärligt, vänligt, varmt 
och en frimodighet att tala om vad vi tror på. Jag upplever 
också att bibelordet anpassas till dagens situation på ett 
bra sätt.

Jag engagerade mig tidigt i TIV vilket var väldigt po-
sitivt.

Hur ser dina förväntningar på medlemskapet ut?
Jag hoppas få uppleva matnyttiga gudstjänster och fin ge-
menskap.

Vad tycker du om att göra på fritiden?
Ja det är mycket det, konst, musik, litteratur, teater, lapp-
täcken och min trädgård.

Emelie och David Hult
Var bor ni nånstans?
Vi bor på Persmässvägen på Henstad.

Var är ni uppväxta?
Emelie är uppväxt I Tisselskog i Dalsland och David har 
sitt ursprung i Kil och Värmlandsnäs.

Varför blev det Tingvallakyrkan?
Förutom att vi båda har en bakgrund i Missionsförbundet, 
så är det barnens engagemang i Tingvallakyrkans scouter 
som gjorde att vi bestämde oss för Tingvallakyrkan.

Hur ser era förväntningar på medlemskapet ut?
Att detta blir vår gemensamma kristna gemenskap som vi 
kan utvecklas i.

Vad tycker ni om att göra på fritiden?
David jagar och tillsammans gillar vi att resa och cykla 
mountainbike.

Lena Sundin
Var bor du nånstans?
Jag bor i ett nybyggt pensionärshus i Frödings Alsterdalen.

Var är du uppväxt?
Jag startade mitt liv i Värmland, sedan blev det Mariestad, 
Lidköping och Linköping.

Varför blev det Tingvallakyrkan?
Det är faktiskt min hemkyrka genom min farmor som var 
medlem i Betlehemskyrkan.

När jag flyttat till Karlstad kände jag mig för i lite olika 
kyrkor, men fastnade till sist för Tingvallakyrkan.

Hur ser dina förväntningar på medlemskapet ut?
Jag vill verkligen att församlingen blir mitt andliga hem, 
en plats där jag får vila.

Jag behöver växa i min tro tillsammans med andra 
människor. Ensam skrumpnar tron.

Vad tycker du om att göra på fritiden?
Jag älskar att sjunga i kör!

Sven Wedemalm

Nya medlemmar Nya medlemmar 
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Carol Hällgren Emelie och David Hult med sina barn

Lena Sundin
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Scoutiad 2020

I år hämtar scoutlägret på Ladtjärn inspiration från olym-
piaden och har det spännande namnet “Scoutiad 2020”. 
Det går av stapeln 13–17/6 och som vanligt är lägerplats-
en vid Ladtjärnstorp norr om Torsby. Till detta scoutläger 
strålar det samman equmeniascouter från hela Värmland 
och lite till. Det brukar vara uppåt 500 deltagare.

Det blir tävlingar och lekar i olympisk anda. Kanske 
kan man hoppas på en högtidlig invigning också där 
Scoutiadelden tändes?

Per-Ulrik Johansson

Ny ordförande i equmenia Karlstad
Vid årsmötet med equmenia i Karlstad lördagen 8 februa-
ri valdes Johannes Arkbro till ny ordförande. Han är glad 
för det stora engagemang som finns hos ledarna i equme-
nia, säger han i en första kommentar. När han får frågan 
om han har några stora planer för föreningen så är det 

framförallt att bygga vidare på det som redan finns 
och försöka föra samman ungdomsarbetet 

och församlingen ännu mer.
Ett tack till av-

g å e n d e 

o r d -
f ö r a n d e 
Mattias Fröding pro-
tokollfördes. Tyvärr kunde han 
inte vara närvarande, så ett mer handgripligt 
tack kommer senare.

Den nya styrelsen består, förutom Johannes Arkbro, 
av Regina Lind, John Lidén, Johannes Fröding, Ronja 
Lind, Fredrika Skrinning och P-U Johansson.

Verksamhetsberättelsen för 2019 visade på många 
aktiviteter. Bland annat kunde scouterna berätta om 
tre läger; ett i Ladtjärn med equmeniascouter från hela 
Värmland, ett stort i Hälsingland med equmeniascouter 
från hela Sverige, och ett jättestort i USA där en av våra 
Utmanarscouter deltog.

En viktig punkt på årsmötet är att bekräfta alla de 
ledare som finns i föreningens olika grupper; alltifrån 
Öppen förskola. Barnens stund, Familjescout, Scout, till 
Tornado.

Dessutom beslöt man om budget för ytterligare en 
verksamhet, 16plus och antog en verksamhetsplan där 
alla grupper bidragit med några rader om vad de vill un-
der 2020.

Därefter åts det pizza.
Per-Ulrik Johansson

Varje 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. 7
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Pga rådande situationen med coronaviruset, så skjuts flera aktiviteter in på framtiden. Då situationen 
ändras från dag till dag är det klokt att kolla församlingens hemsida, www.tingvallakyrkan.se och pre-
dikoturer. Om situationen skulle ändras genomförs eller inställs vissa eller alla aktiviteter.

Mars
Tisdag 31 mars

⚠ 14:00 Tisdagsträf-
fen: ”Fattig-Sverige på 
1800-talet” av Bengt 
Hällgren. INSTÄLLD.

April
Onsdag 1 april
09:00 Morgonandakt

⚠ 12:10 Lunchmusik med 
Singer-songwriterlinjen 
på Ingesunds folhög-
skola. INSTÄLLD.

Lördag 4 april

⚠ 10:30 Belarus-dag, 
anmälan. Se notis. 
INSTÄLLD.

Söndag 5 april
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. 

”Jesus, de fattigas konung” An-
neli Sandberg.

Tisdag 7 april

⚠ 10:30 Promenadgrupp. 
INSTÄLLD.

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 
med alla åldrar. Anneli Sand-
berg, Jovita Sosa. Dans av 
Henrik Möller, Tove Klang och 
Cecilia Tomasdotter. En del i 
projektet Imago Dei – du är 
Guds avbild.

Tisdag 14 april

⚠ 14:00 Tisdagsträffen: 
”Martin Luther och 
Rättfärdiggörelsen” 
av David Hellholm. 
INSTÄLLD.

⚠ 18:30 Församlingsmöte 
om fortsatt byggpro-
cess. INSTÄLLD.

Onsdag 15 april
09:00 Morgonandakt
18:00 Bibelsamtal Apostlagär-
ningarna

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

Söndag 19 april
11:00 GUDSTJÄNST. ”Påskens 
vittnen” Per-Ulrik Johansson. 
Sång av kören Da Capo.

Tisdag 21 april

⚠ 10:30 Promenadgrupp. 
INSTÄLLD.

Onsdag 22 april
09:00 Morgonandakt

⚠ 12:10 Lunchmusik med 
elever från Kultursko-
lan. INSTÄLLD.

Lördag 25 april
10:00 Familjescout. Info och an-
mälan till per-ulrik.johansson@
kyrkanicentrum.se.

Söndag 26 april
11:00 GUDSTJÄNST. ”Den gode 
herden” Per-Ulrik Johansson. 
Musik av Nils Erik Hagström 
och Pär Jorsäter. Bön- och 
offerdag för Equmeniakyrkans 
nationella arbete.
13:00 På tal om Bibeln – möten 
som berör. Ekumeniskt bibel-
studium. Jeremia – en motvillig 
profet. Felix Egegren.

Tisdag 28 april

⚠ 14:00 Tisdagsträffen: 
”Ålderdom och visdom” 
av Robert Lindell. 
INSTÄLLD.

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

Maj
Söndag 3 maj
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. 

”Trösta och bygg upp!” Fam 
Eriksson, Equmeniakyrkan, An-
neli Sandberg. Musik av Jenny 
Velichko.
12:45 Församlingsmöte med 
information från Equmeniakyr-
kans arbete i Kongo-Kinshasa.

Tisdag 5 maj

⚠ 10:30 Promenadgrupp. 
INSTÄLLD.

Onsdag 6 maj
09:00 Morgonandakt
18:00 Bibelsamtal Apostlagär-
ningarna

Fredag 8 maj
10:30 Bibelsamtal Apostlagär-
ningarna

Söndag 10 maj
11:00 MUSIKGUDSTJÄNST. ”Till 
jordens yttersta gräns”, Per-Ul-
rik Johansson. Anna Eriksson, 
Lena Wohlfeil, projektkör.

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 & våffla* 70 kr

Fre:  Tacos* 70 kr

* inkl. kaffe och kaka

INSTÄLLT.

MÅNDAG
⚠ Öppen förskola 09:30–14:00

Lek, pyssla, sjung och mys för för-
äldrar och barn 0–6 år. Välkommen! 
INSTÄLLD.

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

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

TISDAG
⚠ Promenadgrupp (ojämn vecka) 10:30

Motion och gemenskap i friska 
luften. INSTÄLLD.

⚠ Toast-lunch 12:00–13:30
INSTÄLLD.

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

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! INSTÄLLD.

Vårprogram i Tingvallakyrkan

http://www.tingvallakyrkan.se
mailto:per-ulrik.johansson%40kyrkanicentrum.se?subject=Familjescout%2025/4
mailto:per-ulrik.johansson%40kyrkanicentrum.se?subject=Familjescout%2025/4
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Omsorgsgruppernas veckor
GR V DATUM

13 14 30/3–5/4

14+1 15 6–12/4

2 16 13–19/4

3 17 20–26/4

4 18 27/4–3/5

GR V DATUM

5 19 4–10/5

6 20 11–17/5

7 21 18–24/5

8 22 25–31/5

9 23 1–7/6

GR V DATUM

10 24 8–14/6

11 25 15–21/6

12 26 22–28/6

13 27 29/6–5/7

14 28 6–12/7

GR V DATUM

1 29 13–19/7

2 30 20–26/7

3 31 27/7–2/8

4 32 3–9/8

5 33 10–16/8

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!

Vårprogram i Tingvallakyrkan
ONSDAG
Morgonandakt 09:00

⚠ TIV (Träna Svenska) 09:30
INSTÄLLD.

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

⚠ Pajlunch 12:00–13:30
INSTÄLLD.

⚠ Öppen förskola 12:00–16:00
INSTÄLLD.

Miniblås 18:15–19:00

Ungdomsbandet 19:00

TORSDAG
⚠ Mixturen   (jämna veckor) 09:30

För seniora blåsmusikanter.
INSTÄLLD.

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

⚠ Sopplunch 12:00–13:30
INSTÄLLD.

FREDAG
⚠ Öppen förskola  09:30–14:00

INSTÄLLD.

⚠ Tacos-lunch 12:00–13:30
INSTÄLLD.

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 12 maj

⚠ 14:00 Tisdagsträffen: 
Besök av Gunlög Ehne. 
INSTÄLLD.

Onsdag 13 maj
09:00 Morgonandakt

Lördag 16 maj
16:00 Konsert Frälsningsar-
méns Musikkår från Västerås.

Söndag 17 maj
11:00 GUDSTJÄNST. ”Över-
allt – hela tiden – bön”. Anneli 
Sandberg.
13:00 På tal om Bibeln – möten 
som berör.  Ekumeniskt bibel-
studium  Boel Marie Lennarts-
dotter  Josef och drömmarna
18:00 Musikkårens vårkonsert.

Tisdag 19 maj

⚠ 10:30 Promenadgrupp. 
INSTÄLLD.

Onsdag 20 maj
09:00 Morgonandakt

Söndag 24 maj
11:00 GUDSTJÄNST. ”Hjälparen 
kommer.” Gunlög Ehne. Sång 
av Linda Arne.

Tisdag 26 maj

⚠ 14:00 Tisdagsträf-
fen: ”Kristen retreat 
som rehabilitering på 
Kumlafängelset” av Per 
Pettersson. INSTÄLLD.

Onsdag 27 maj
09:00 Morgonandakt

Lördag 30 maj
10:00 Familjescout. Info och 
anmälan till per-ulrik.johans-
son@kyrkanicentrum.se.

Söndag 31 maj
11:00 KONFIRMATIONSGUDS-
TJÄNST. Konfirmanderna och 
deras ledare, musik av Anna 
Fahlander och Gunnel Berdén.

Juni
Tisdag 2 juni

⚠ 10:30 Promenadgrupp. 
INSTÄLLD.

Onsdag 3 juni
09:00 Morgonandakt

Söndag 7 juni
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. 

”Gud – Större, mer och annat!” 
Anneli Sandberg. Musik av 
Sax4.

Söndag 14 juni
11:00 GUDSTJÄNST. Anneli 
Sandberg.
12:45 FÖRSAMLINGSMÖTE 

Spagettikonsert

Miniblås och Ungdomsbandet bjöd in till en konsert i församlings-
salen en onsdagskväll, 11 mars. Härligt att få höra våra unga musiker 
spela, särskilt som man fått äta sig mätt innan. Så skönt att få gå di-
rekt från jobbet till mat och samvaro i kyrkan. Av musiken minns jag 
bäst ‘Jag älskar dig‘ och ‘Bergakungens sal’. Spelglädje och koncentra-
tion, en glädjefull upplevelse att få vara med och lyssna!”

Katarina Lämås

mailto:per-ulrik.johansson%40kyrkanicentrum.se?subject=Familjescout%2025/4
mailto:per-ulrik.johansson%40kyrkanicentrum.se?subject=Familjescout%2025/4
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Församlingsboken

Nya medlemmar
David och Emelie Hult
Carol Hällgren

Inger Olsson

INFORMATION

Ni har väl inte glömt…
… Äggostens dag 29/4, kl. 10:30–13:30 serveras det Äggost 
i caféet. Du kan välja mellan sylt och sill som tillbehör. 
kl.  12:00 spelar Mixturen, bl.a. Bohusläns regementes 
marsch. 
Välkomna!

Per-Ulrik Johansson

Öppna förskolan
Babyrytmikens avslutning, onsd 20 maj kl. 11:15 i caféet, så 
alla som vill kan se och höra bebisarnas reportoar.
Öppna förskolans dag på 4H-gården: Torsdag 28 maj
Vår egen sommarutflykt och avslutning: Måndag 1 juni

Elvy Axelsson

Bibelsamtal Apostlagärningarna
Under fastetiden gjorde vi ett litet uppehåll med våra bibel-
samtalsgrupper där vi läser Apostlagärningarna till förmån 
för de samtalsgrupper vi inbjöd till.

Men nu fortsätter vi med ett par träffar till innan som-
maruppehållet. Kvällsgruppen träffas onsdagarna 15/4 och 
6/5 kl.  18:00–19:30. Förmiddagsgruppen träffas fredagar-
na 17/4 och 8/5 kl. 10:30–12:00. Vi ä framme vid kapitel 
21. Välkomna med.

Per-Ulrik Johansson

Vintervärme
TACK… till alla er som hjälpte till medan Vintervärme 
hade öppet. Hela sju veckor har vi haft öppet – mer än något 
tidigare år. Tyvärr fick boendet stängas på grund av stökig-
heter bland de boende. Nu ska vi tömma lokalen och noga 
utvärdera den här perioden för att lära oss allt vi kan inför 
kommande vintrar.

Hälsning från Kongo-Kinshasa och 
familjen Eriksson
Familjen Eriksson, “vår missionärsfamilj”, blev hastigt hem-
kallade från Kongo Kinshasa på grund av problem och 
spänningar inom CEBU, Equmeniakyrkans samarbetskyr-
ka. Problemen har funnits sedan i höstas, men fick en allvar-
ligare karaktär under våren, och Equmeniakyrkan beslutade 
att kalla hem familjen av säkerhetsskäl. De är alltså redan 
hemma i Sverige. Den tredje maj planerar vi ett besök av 
dem och där de får berätta om sina upplevelser och Equme-
niakyrkans arbete i landet. Dels medverkar de i gudstjänsten 

och dels ägnar vi tid i församlingsmötet åt deras berättelse. 
Detta är planen – som kan ändras. 

Vi fortsätter i vilket fall att be för situationen inom 
CEBU och för vår kyrkas anställda som finns kvar där. 

Anneli Sandberg

Medlem? Vem? Jag?
– Men jag orkar inte ta praktiskt ansvar...
– Vi är inte medlemmar i församlingen för att ta praktiskt 
ansvar, även om det förstås behövs. Vi är medlemmar för att 
vi är värdefulla, Guds avbilder och för att vi tycker att för-
samlingen och kyrkan behövs. För att vi tror på Jesus Kristus, 
eller vill söka tro i den riktningen. För att vi känner oss hem-
ma i och vill vara solidariska med den större kristna gemen-
skapen som Tingvallakyrkans församling är. Det finns fler 
sätt att formulera sig på! Och kanske kan ditt bidrag vara 
något som inte är svårt eller ansträngande för dig? Kanske 
något så enkelt som din kyrkoavgift? Allt detta går att pra-
ta om. Välkommen att ta upp dina frågor om medlemskap 
med någon av pastorerna eller diakon. Kontaktuppgifterna 
finns längst bak i tidningen.

Anneli Sandberg

På tal om Bibeln – möten som berör
Ekumeniska bibelstudier öppet för alla! Utifrån några olika 
kyrkotraditioner och församlingar inbjuder Karlstad eku-
meniska råd till att fördjupa oss och gräva efter skatterna i 
Bibeln. Temat för vårens bibelstudier är “Möten som berör – 
med människor i Gamla och Nya testamentet”. Vi har redan 
studerat Lydia, Hanna och Sackaios. Två återstår, nämligen:

26 april då Felix Egegren talar om Jeremia – en motvil-
lig profet och 17 maj då Boel Marie Lennartsdotter berättar 
om Josef och drömmarna

Platsen är Tingvallakyrkan och tiden är efter gudstjäns-
ten kl. 13:00–15:00

Per-Ulrik Johansson

Hur går det till på expeditionen?
Gunlög Ehne har som bekant varit vikarie på Tingvalla-
kyrkans expedition fram till och med 29 februari i år. För 
att fylla tomrummet efter henne har styrelsen beslutat att 
anställa Sven Wedemalm för att sköta expeditionen och en 
del städning från och med 1 augusti. Mellan 1 mars och 12 
juni kommer expeditionen att bemannas av ideella krafter 
bestående av Agneta Englund, Inger och Björn Olsson samt 
Annsofi och Lars Furuholm.

Expeditionstiderna är de samma som tidigare, se s. 11.
Lars Furuholm
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Pastor/församlingsföreståndare/universi-
tetspastor
Anneli Sandberg
054-22 444 81
anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se

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

Kanslist
Volontärer fram till 12 juni 2020
054-15 38 80
info@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
054-15 38 80
info@kyrkanicentrum.se

Koordinator för musik  
och kreativa uttryck & 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
När detta skrivs i veckan innan församlingens årsmöte har 
vi ännu inte någon beslutad insamlingsbudget för 2020. 
Därför blir det inget jämförande stapeldiagram förrän i 
nästa nummer.

Jag kan i alla fall med tacksamhet och glädje notera att 
under januari och februari har det genom kollekter, kon-
toinsättningar och kyrkoavgift kommit in 36 000 kr mera 
än under motsvarande månader 2019. Förutom detta har vi 
också genom ett testamente och andra större gåvor mottag-
it mer än 100 000 kr. Det gör att höjningen av budgeterade 

insamlingar med 60 000 kr, som föreslås i årsmötet, känns 
trygg. 

När vi nu på grund av den pågående corona-pandemin 
kanske inte tycker oss kunna gå till kyrkan, vill jag påminna 
om möjligheterna att stödja församlingen genom att sätta 
in pengar på församlingens konton som finns angivna här 
nedan.

Björn Olsson

Församlingens konton: plusgiro 372430–9, bankgiro 985–
1833, swish 123–1158021.

Efterlysning
TIV Handarbetsgrupp har mycket gamla och dåliga 
symaskiner.

Har ni några symaskiner som ni inte längre använ-
der som kan låna ut eller skänka till TIV Handarbets-
grupp?

Loppis hela veckan!
För att få bort lite ur Tingvallakyrkans överfulla för-
råd så kommer det att ordnas en loppis v. 22 då saker 
ställs fram i entrén och barnvagnsrummet som man 
får ta gratis eller, om man vill, kan swisha ett bidrag till 
Tingvallakyrkans församling.

Jovita och Nils Erik

mailto:anneli.sandberg%40kyrkanicentrum.se?subject=
mailto:per-ulrik.johansson%40kyrkanicentrum.se?subject=
mailto:info%40kyrkanicentrum.se?subject=
mailto:elvy%40kyrkanicentrum.se?subject=
mailto:jovita%40kyrkanicentrum.se?subject=
mailto:info%40kyrkanicentrum.se?subject=
mailto:erik.hagstrom%40kyrkanicentrum.se?subject=
mailto:info%40kyrkanicentrum.se?subject=
http://www.tingvallakyrkan.se
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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

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

Nästa manusstopp är 21 maj
Nästa nummer av Mötesplatsen  
kommer ut i juni.

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

Högre kraft…
Symtomen och efterverkningarna av vår gudsfrånvaro och 
bortvändhet från livets källa tror jag är grundorsaken till 
klimatkrisen. Klimatkrisen är inte bara en intellektuell kun-
skapsfråga om hur vi på bästa vis löser framtiden för våra 
barn och barnbarn. Den är främst en djupt andlig kris som 
påbörjades redan vid syndafallet. Adam och Eva åt av äpp-
let, en symbolisk beskrivning av vad som då ledde till att 
ondskan kom in i världen och fick makt. Människan ville 
inte lyssna på sin högre kraft!

Det ledde fram till att den här världens gud bla heter 
makt pengar begär och anseende. Gud borde istället heta 
ödmjukhet givmildhet andlighet och anspråklöshet. And-
lighet är att ödmjuka sig inför en högre kraft (som vi kan 
kalla Gud om vi vill). Min högre kraft kallar jag Gud; den 
treenige guden tre och ändå en: Fader Son och Helig Ande. 
Det är främst denna makt som kan rädda oss ut ur krisen.

Eller bära och rädda oss om det är försent. Om vi vill ha 
en framtid här på jorden måste alla hjälpas åt. Främst måste 
vi be och jobba för att politikerna fattar snabba och drastis-
ka beslut. Inga halvmesyrer. Det måste ske omedelbart! Vi 
måste alla ändra riktning i våra liv mot Gud och inte bort 

från Gud. Naturligtvis måste vi också göra konkreta och 
praktisk saker som att sluta flyga äta mindre kött och istället 
äta mer mat från växtriket. Det finns böcker och tidskrifter 
om hur vi kan hjälpa till privat att bli mer klimatsmarta.

Jag vill även varmt rekommendera boken ’Scener ur hjär-
tat’ av Malena Ernman. Den får oss att vakna! Greta Thun-
berg är en föregångare och vi kan lita på hennes ord. Hon 
har hundratals klimatforskare i ryggen och det är deras kun-
skap hon framför. Inte sina egna åsikter. Många klimatfors-
kare som inte ställer sig bakom Greta är troligtvis köpta av 
oljeindustrin eller multinationella företag som styrs av den-
na världens härskare dvs makt pengar begär och anseende.

Denna egoism blir vår undergång  om vi inte ändrar rikt-
ning och vänder oss till vår skapare och Gud.

 – ’Du vågar ditt ja och upplever en mening. Du upprepar ditt 
ja och allt får mening. När allt har mening hur kan du 
leva annat än ett ja?’
Slutcitat ur Dag Hammarskjölds Vägmärken.

Iréne Hoseason

mailto:motesplatsen%40tingvallakyrkan.se?subject=M%C3%B6tesplatsen

