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Under september månad firade vi gudstjänster i Tingval-
lakyrkan med dessa tre teman; frihet, tröst och hopp. Vi 
började 30 augusti, om man ska vara noggrann, först med 
Frihet. Vi var flera som delade tankar om vad frihet är. Nå-
gon berättade om skogen som frihetens plats, någon annan 
om paddelturen på Vänern och vår diakon gjorde ett trol-
leritrick där hon mirakulöst tog sig fri från rep som hon var 
bunden med. Själv föreslog jag i predikan att förtröstan 
skulle kunna vara vägen till frihet. Kanske skulle det till och 
med kunna ge oss frihet i den tid av coronapandemi med 
allt vad det innebär för oss. Man skulle kunna säga att Jesus 
talade om förtröstan många gånger men på lite olika sätt; 

”Var inte rädd”, ”Gör dig inga bekymmer” och så vidare. För-
tröstan handlar om att våga slappna av och vila i Guds famn. 
Kanske handlar det mer om att finna friheten till kärlek, 
glädje, ro och frid, snarare än om att befrias från något.

I mitten av september hade vi sedan en gudstjänst på 
temat Tröst. Det var en gudstjänst med Louise Hedbergs 
sånger. Flera av sångerna som Louise skrivit och som vi 
sjöng med i, handlar om att Gud är med i allt som sker. En 
utav sångerna har helt enkelt titeln ”Du går med mig”. Den 
vissheten räcker ganska långt, och återigen så är det ordet 
förtröstan som dyker upp i mina tankar.

Den tredje gudstjänsten, som vi inte heller har firat än 
när jag skriver detta, har temat Hopp. Då kommer Equme-
nias Pulsgrupp att finnas med. Puls är Equmenias och Equ-
meniakyrkans idrottsarbete. I Karlstad har vi har ett gäng 
som spelar innebandy på söndagskvällarna i Tingvallagym-
nasiets idrottshall. Vill man kan man se en liten ordlek i 

temat. Hopp kan ju läsas på flera sätt. Frågan vi ställer oss 
då är vad det är som ger hopp. Att smittspridningen mins-
kar och vi anar ljuset i Coronatunneln kan ju vara ett hopp, 
men hur finner vi hopp mitt i det som kan kännas hopp-
löst? Är Återigen får vi hjälp av det budskap som Jesus så 
många gånger återkommer till: Du är inte ensam.

Kanske är det ordet förtröstan som vi kommer att bära 
med oss från alla tre gudstjänsterna? Förtröstan på en Gud 
som gråter med mig tills gråten gått åt, en Gud som skrat-
tar med mig och lever med mig när jag dör för att använda 
orden ur en psalm som Christina Lövestam skrivit (Psalmer 
och Sånger 837).

Vi har många aktiviteter i kyrkan, alltifrån idrott, mu-
sik och språkträning till handarbete och mycket mer. Un-
der Coronapandemin, när väldigt mycket fått pausa, så har 
samtalet fått en större betydelse. I fikagrupper och på Öp-
pen kyrka och andra sammanhang har vi pratat om vad som 
ger frihet, tröst och hopp. Vi behöver få göra saker tillsam-
mans, men kanske behöver vi samtalet om vad vi sätter vår 
tillit till, ännu mer.

I Tingvallakyrkan vill vi gärna vara med och föra det 
samtalet. Det är inte alltid svaren är så självklara, men att 
söka friheten, trösten och hoppet tillsammans och kanske 
upptäcka ett ord till; förtröstan, förtröstan på den Gud som 
inte överger någon, det vill vi gärna bidra med den här hös-
ten.

Per-Ulrik Johansson

pastor

INSIDAN:INSIDAN:

”Frihet, tröst och hopp””Frihet, tröst och hopp”

Tingvallakyrkan i höst
Vi har konstaterat det många gånger, att det är en annorlun-
da tid vi lever i. Även om det går åt rätt håll med minskad 
smittspridning så är det fortsatt viktigt att vi håller i med 
fysisk distansering, tvättar händerna och stannar hemma 
om vi har de minsta symtom. I skrivande stund ligger res-
triktioner och rekommendationer kvar, även om man bör-
jat tala om lättnader i form av att öka antalet besökare vid 
samlingar av olika slag. Vi hoppas att situationen ska stabi-
liseras ännu mer och att vi så småningom kan öppna upp 
för fler deltagare än högst 50 st. Detta återkommer vi till så 
fort vi vet mer.

Det gör dock att vi vilar med många av våra verksam-
heter även under hösten tex caféet och tisdagsträffen, stick 

och trivs, kyrkkaffet osv. Men vi behöver också mötas och 
därför inbjuder vi till mötesplatser som vi försöker göra så 
säkra och trygga som möjligt. Du kan läsa mer om Fika och 
samtal, Öppen kyrka, bibelsamtal osv i denna tidning. Vi 
fortsätter också med livestreamingen av morgonandakten 
på onsdagar kl.  9:00 och gudstjänsterna på söndagarna 
kl. 11:00. Även detta kan du läsa mer om på annan plats.

Hör gärna av dig till diakon eller pastor om du vill prata en 
stund.

Per-Ulrik Johansson



3

NOTISER

Framsidan
Bilden på framsidan är tagen av Chris-
ter Hellholm på Hamngatan i Karl-
stad. Tänker på 1 Mos 9:12–15.

Christer Hellholm

Församlingsmail
Under den pågående pandemin kan 
det bli ganska snabba förändringar i 
församlingens planerade verksamhet. 
Eftersom vi inte har lika många möj-
ligheter att mötas fysiskt som vanligt 
och berätta om det som sker, så behö-
ver vi hitta andra sätt att få fram infor-
mation. Ett enkelt sätt är att maila. Vi 
är medvetna om att inte alla har mail, 
men om du har en mailadress, som du 
inte meddelat församlingen, så kan du 
göra det och få mer information.

Skicka din mailadress till inger_
olsson@hotmail.com.

Inger Olsson

Fika-samtal.
Under våren 2020 och sommar 2020 
har vi haft fika-samtal samlingar i oli-
ka delar av Karlstad. Hösten är på in-
gång och det börjar bli lite för kallt för 
att kunna sitta ute. Vi tror dock att vi 
kan fortsätta våra samlingar inomhus 
i kyrkans lokaler, som ligger på Östra 
Torggatan 18. Det finns gott om plats 
och kan hålla avstånd till varandra. Vi 
följer noga rekommendationerna från 
folkhälsomyndigheten.

Det finns 4 tillfällen i veckan då du 
kan vara med och fika och samtala.

• Tisdagar kl. 11 och kl. 14.
• Torsdagar kl. 14.
• Fredagar kl. 11.

Välkommen
Önskar du mer information ring till 
Jovita Sosa tel. 054-22 444 83

Jovita Sosa

Öppen kyrka
Vi fortsätter med Öppen kyrka på 
onsdagar kl.  14:00–16:00 under ok-
tober och november.

Det innebär att vi har en enkel an-
dakt runt ljusträdet i kyrkan där vi läser 

kommande söndags bibeltexter, sjunger 
en psalm och ber en bön. Runt en kopp 
kaffe/te samtalar vi sedan om texterna 
och vad de betyder för oss idag. Vi har 
gott om plats och kan sitta med avstånd 
till varandra. Under tiden är kyrkan öp-
pen för ljuständning eller om man bara 
vill sitta ner en stund.

Per-Ulrik Johansson

Nattvardsgudstjänster
När Coronapandemin bröt ut beslöt 
vi att vänta med att fira nattvard i 
Tingvallakyrkan. Dels av respekt för 
alla som inte kunde vara med, men 
också för att inte det praktiska tillvä-
gagångssättet skulle ta allt fokus. Flera 
kyrkor har fortsatt fira nattvard hela 
tiden och med deras erfarenheter i 
ryggen så vill vi börja igen. För att så 
få som möjligt ska hantera gåvorna 
så får pastorn sköta förberedelser-
na innan och under gudstjänsten. I 
Gudstjänsten ligger dukarna kvar över 
brödet och vinet tills själva utdelan-
det. Innan delandet ”spritar” pastorn 
händerna och säger ”Kristi kropp och 
blod för oss alla utgiven och utgjutet”. 
När man sedan kommer fram för att 
ta emot, doppar Pastorn brödet i vi-
net och lägger i din framsträckta hand. 
Innan utdelandet säger också pastorn 
att om du vill sitta kvar så gäller orden 
och gåvorna dig lika mycket och du är 
en del av gemenskapen.

Så småningom hoppas vi att kunna 
fira som vi gjort tidigare där flera natt-
vardstjänare är med och delar gåvorna, 
men just nu får vi vänta med det. Sön-
dag 4/10 är första nattvardsgudstjäns-
ten för hösten.

Per-Ulrik Johansson

Tillsammanseftermid-
dag 4/10
Tyvärr fick vi ställa in Tillsammans-
helgen som vi hade tänkt ha på Sand-
vikengården 3–4/10.

Vi vill dock göra någonting och 
inbjuder därför till en Tillsammansef-
termiddag efter gudstjänsten som är i 
Tingvallakyrkan 4/10. Ca kl.  12:30 
möts vi vid Lövnäskyrkan på Ham-

marö. Vi hoppas på bra väder och tän-
ker oss ett par timmar med en tipspro-
menad som speglar verksamhetsrådets 
ledamöters intressen. Det kommer att 
vara både vuxenfrågor och barnfrågor. 
Under tiden tänds grillen och det blir 
korv och bröd. Och dagen till ära; ka-
nelbullar.

Anmäl dig via mail anmalan@
kyrkanicentrum.se eller telefon 054-
15  38  80. Det kommer också att fin-
nas en lista i cafélokalen som man kan 
skriva på. Om begränsningarna kvar-
står kan vi vara 50 deltagare.

Per-Ulrik Johansson

Det stora barnkalaset.
Det stora barnkalaset blir inställd i år 
på grund av COVID-19.

Jovita Sosa

Tillsammans skapar 
vi hopp för barn och 
unga!
Bön och insamlingsdag för equ-
menia i Sverige, Tacksägelseda-
gen 11 oktober 2020.

Tron är en grund som håller för 
att bygga ett helt liv på. För många 
av oss lades den grunden redan när vi 
var unga. I körer och scouter, på läger 
och tonårssamlingar fick vi med oss en 
tro på Gud och att få vara del av något 
större. Minns du? Vi sjöng ”bygg inte 
hus på en sandig strand” och vi fick 
upptäcka att Jesus var en klippa som 
höll att bygga ett helt liv på.

Equmenias vision är att vara en 
plats ”där barn och unga växer i ge-
menskap med varandra och Jesus”. 11 
oktober har vi bön- och insamlings-
dag till Equmenias arbete i försam-
lingarna och nationellt. Var med och 
ge barn och unga en stabil grund att 
bygga sitt liv på. En grund som håller 
hela livet.

Per-Ulrik Johansson

mailto:inger_olsson%40hotmail.com?subject=F%C3%B6rsamlingsemail
mailto:inger_olsson%40hotmail.com?subject=F%C3%B6rsamlingsemail
mailto:anmalan%40kyrkanicentrum.se?subject=Tillsammanseftermiddag%204/10
mailto:anmalan%40kyrkanicentrum.se?subject=Tillsammanseftermiddag%204/10
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Nya medarbetareNya medarbetare
Sven Wedemalm
Född i Ulricehamn och hamnade via en mängd platser i Karl-
stad 1985
Gift med Maj-Britt
Tre barn, Fanny, William och Manfred, och fyra barnbarn
Äger en Alfa Romeo Julia GT Junior och älskar att greja med 
bilar.

– Hur ser din väg till tro ut, Sven?
Jag är uppvuxen i en kristen familj, och med en stor släkt 
som alla var troende, så tron har alltid funnits naturligt runt 
omkring mig. Men det var under ett tältmöte med Torsten 
Åhman då jag som 15-åring tog mitt personliga beslut att bli 
kristen. Sen var det lite fram och tillbaka som tonåring, men 
det höll och jag har behållit min tro genom livet.

– Vem har mest påverkat dig vid stora och livsavgörande vägval?
Jag har några gånger fått uppleva tydliga tilltal från Gud som 
verkligen har lett mig på rätt väg när jag har stått inför vik-
tiga livsbeslut. Då har jag följt Guds ledning och det har jag 
aldrig ångrat. Annars är det min fru som har påverkat mig. 
Tidigare hade jag lite svårt att tala inför folk, men så fick jag 
frågan när jag arbetade på Ericsson om att hålla i kurser. Min 
första tanke var tvärnej, men sen tänkte att det kan vara en 
spännande utmaning och en chans att se världen. Så jag följde 
med till Schweiz och höll ett pass och fick positiv respons. De 
uppmuntrade mig att fortsätta och så reste jag över världen i 
flera år. Så en dag hamnade jag i Mexiko och vd:n där bjöd 
hem mig på en fest. Där frågade han mig om jag inte ville 
börja jobba hos honom några år, och jag sa nej. Jag berätta-
de för min fru och hon sa ja, självklart, med en gång trots 
alla hinder jag målade upp. Sen hörde vd:n av sig igen och 
övertalade mig så hela familjen flyttade till Mexiko några år. 
Hela den upplevelsen och erfarenheterna av att klara av något 
som jag inte trott har gjort mig modigare, så nu hoppar jag 
på fler utmaningar och det har gjort att jag fått uppleva nya 
spännande saker.

– Hur hamnade du på den här tjänsten i Tingvallakyrkan?
Tack vare min fru, återigen! Efter att ha jobbat som projekt-
ledare inom IT blev jag arbetslös och började som regionchef 
på Seniorbolaget. Där var jag ensam anställd i hela Värmland 
och Dalsland, och det trivdes jag inte med. Jag tycker om att 
ha folk runt omkring mig att bolla frågor med och kunna fika 

ihop. Så en dag fick jag ett mail av Sara Enqvist, när hon skul-
le sluta här, och hon skrev att det var viktigt att hennes efter-
trädare kunde just IT. Jag skrev ut brevet och min fru fick syn 
på det, och sa åt min att söka och det gjorde jag. I våras fick 
jag frågan om att börja här, och nu trivs jag väldigt bra med 
ett arbetslag. Även här kan jag se Guds ledning i hur saker 
och ting utvecklar sig.

Sara Flodquist

Sara Flodquist
– Varför syns du i detta nummer av Mötesplatsen?
Jag är nyanställd pastorsvikarie och tycker att alla i försam-
lingen bör veta om det.

– Var bor du nånstans och med vem?
Jag bor på Långtäppan uppe på Rud tillsammans med min 
man Per och mina barn Leo 9 år och Viggo 6 år.

– Vad tycker du vi bör veta om dig?
Jag dricker inte kaffe och musicerande är inte min grej. Ja just 
det, jag älskar att bada!

– Du har sagt till mig att du har svårt att säga nej till en utma-
ning, hur kommer vi att märka det i församlingen?
Att kombinera två deltidstjänster är i sig en utmaning på 
många sätt och vis. Sen kommer jag nog att säga ja till uppgif-
ter som jag tycker om eller som är helt nya för mig.

– Varför blev du pastor?
Jag har fått så mycket bra saker i livet via mitt engagemang i 
kyrkan, så jag vill ge tillbaka något till Gud och människor 
runt omkring mig.

– Vad har du för förväntningar på den här tiden?
Att få jobba med barn och unga tillsammans i en ledargemen-
skap och att få ”scouta” mycket!

– Vad har du för fritidsintressen?
Naturen! Jag tycker om att vara i skog och mark, gärna i dre-
vet i ett jaktlag. Pyssel och orientering är annat som roar mig.

– Har du nån okänd talang?
Jag är en hejare på Sudoku!

Sven Wedemalm

Sara FlodquistSven Wedemalm
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Systematisk teologiSystematisk teologi Foto: Anneli Sandberg

–Jaha, ska du börja studera? Vad ska du läsa?
–Jag ska läsa magisterprogrammet i systematisk teologi på 
Teologiska högskolan.

–Systematisk teologi…? Vad är det?

Ja, det kan man verkligen fråga sig. Jag vet knappt själv. Men 
det verkar vara så att det fält jag vill skriva uppsats inom, 
ekoteologi, befinner sig inom systematisk teologi.

Ekoteologi, för att börja med det, handlar om kristen 
tro i relation till den ekologiska kris vi och vår planet be-
finner oss i. Har teologin – talet om Gud – någonting att 
komma med i tider av klimatförändringar, hotad biologisk 
mångfald och miljöförstöring i alla dess former? På Equme-
niakyrkans hemsida står att läsa ”Egentligen bör all teologi 
vara ekoteologi. En teologi präglad av vördnad och förstå-
else av skapelsens helighet. En teologi om människans roll 
som en del av skapelsen och vår speciella uppgift att vårda 
den. En teologi som hjälper oss att leva inom de planetära 
gränser som den av Gud skapade jorden ger oss.” Inom det-
ta fält vill jag bidra med den bakgrund jag har.

Min första akademiska utbildning ledde till en magis-
terexamen i ekotoxikologi. (Ytterligare ett svårt ord! Det 
handlar om miljögifter och deras spridning i miljön.). Min 
önskan är att finna vägar att knyta ihop teologin med min 
tidigare naturvetenskapliga grund och det ska bli spännan-
de att börja utforska den möjligheten. Förutom att skriva 
uppsats kommer jag läsa två kurser som är inriktade på 
ekoteologi: Människan, skapelsen och den ekologiska kri-
sen samt Theology, Ecology and the Future, vilket är de 
två ekoteologiska kurser som ges på Teologiska Högskolan. 
Förutom det kommer jag bl a läsa Föreståndarskap i kyr-
ka och församling samt Moralisk sanning där vi verkligen 
djupdyker i filosofiska och etiska frågeställningar.

Ja, just det – vi får inte glömma bort frågan om systema-
tisk teologi. Vad handlar det om? Kanske kan man säga att 
det handlar om teologins innehåll, läran. Termen ”systema-
tisk” har jag stött på förr, inom botanikens område. Under 
1800-talet ville dåtidens vetenskap systematisera all kun-
skap. Inom teologin kom det att handla om att studera den 
kristna traditionens läror som delar i ett stort system. Kom-

ponenterna i systemet kunde vara läran om Gud, Kristus, 
den heliga Anden, frälsningen, kyrkan, sakramenten osv.

Idag kopplar systematisk teologi gärna ihop sig med an-
dra ämnen – kanske mest filosofi och etik, eller livsåskåd-
ning. Om det låter dammigt och abstrakt så kanske några 
exempel på forskningsfält pigga upp: Hur påverkar bilden 
av Gud som manlig synen på kön och kropp? Hur kan en 
feministteologisk tolkning av försoning se ut? Vilka resur-
ser finns i den kristna traditionen när det gäller sexualitet 
och kroppslighet – eller människans samexistens med allt 
annat levande på jorden? Men forskningen inom syste-
matisk teologi handlar också om existentiella frågor i ett 
post-kristet samhälle, t ex i relation till Luthers tankar om 
att människan både är syndare och rättfärdig, eller i relation 
till att många människor i Sverige numera saknar språk för 
religiösa dimensioner i livet, i sekulariseringens spår. Samti-
digt som vi sägs befinna oss i en post-sekulär tid. Ytterligare 
ett spännande område som det forskas på inom systematisk 
teologi är livsfrågor och konstnärliga uttryck – eftersom 
konst i alla dess former har en särskild förmåga att hjälpa 
oss att bearbeta existentiella frågor.

Bäst att tillägga att jag inte är tjänstledig på heltid. Jag 
fortsätter med 50% tjänst som universitetspastor, och finns 
10% i församlingen då jag har en gudstjänst i månaden och 
finns tillgänglig för dop, begravningar, barnvälsignelser och 
vigslar. Studierna, däremot, är på heltid, så det är med viss 
bävan jag går in i detta. Men också med glädje och tillför-
sikt. Fråga gärna om vad jag håller på med när vi ses!

Anneli Sandberg

ALFTA, ALINGSÅS, ALMUNGE, 
ALNÖ, ALSTERMO, ALUN-
DA, ALVESTA, ANDERSTORP, 
ANGERED, ANNEBERG, 
ARBOGA, ARBRÅ, ARVI-
KA, ASKERSUND, AVESTA, 
BANDHAGEN, BEDDING-
ESTRAND, BENGTSFORS, 
BERGSHAMRA, BERGSJÖ, 
BJURSÅS, BJUV, BJÖRKLINGE, 

BJÖRNEBORG, BLEKET, 
BLIDSBERG, BODA KYRKBY, 
BODEN, BOHUS-BJÖRKÖ, 
BOLLNÄS, BOR, BORGHOLM, 
BORGSTENA, BORLÄNGE, 
BORÅS, BOXHOLM, BRA-
ÅS, BROMMA, BRUNFLO, 
BRÅLANDA, BRÄMHULT, 
BY KYRKBY, BYXELKROK, 
BÅLSTA, BÄCKEFORS, BÄ-

LINGE, CHARLOTTENBERG, 
DALA-HUSBY, DALA-JÄRNA, 
DALS LÅNGED, DEGERFORS, 
DELSBO, DIÖ, DONSÖ, ED, 
EDANE, EDSBYN, EKENÄS-
SJÖN, EKSHÄRAD, EKSJÖ, 
EMMABODA, ENEBYBERG, 
ENKÖPING, ENSKEDE, EN-
VIKEN, ESKILSTUNA, ESLÖV, 
FAGERSTA, FAGERÅS, FAL-

KENBERG, FALKÖPING, FA-
LUN, FARSTA, FELLINGSBRO, 
FILIPSTAD, FINSPÅNG, FJU-
GESTA, FLEN, FLISBY, FLISE-
RYD, FLODA, FORS, FORSHA-
GA, FORSHEDA, FRILLESÅS, 
FRISTAD, FRÖVI, FURULUND, 
FÅRBO, FÄRJESTADEN, GAG-
NEF, GAMLEBY, GIMO, GI-
SLAVED, GLANSHAMMAR, 

GLIMÅKRA, GNARP, GNESTA, 
GRUMS, GRÅBO, GRÄDDÖ, 
GRÄNNA, GRÄSMARK, GRÖ-
DINGE, GULLBRANDSTORP, 
GULLSPÅNG, GUNNARN, 
GUNNARSKOG, GUSTAFS, 
GÄLLIVARE, GÄSTRIKE-HAM-
MARBY, GÄVLE, GÖTEBORG, 
GÖTENE, HABO, HAGFORS, 
HALLSBERG, HALLSTAHAM-

MAR, HALLSTAVIK, HALM-
STAD, HAMMARÖ, HAPAR-
ANDA, HARADS, HARBO, 
HARMÅNGER, HASSELA, 
HAVDHEM, HEDEMORA, HE-
DESUNDA, HELSINGBORG, 
HEMSE, HERRLJUNGA, 
HESTRA, HILLARED, HIL-
LERSTORP, HISINGS-BACKA, 
HJO, HOLMSVEDEN, HOL-

SBYBRUNN, HUDDINGE, 
HUDDUNGEBY, HUDIKSVALL, 
HULT, HULTSFRED, HUNNE-
BOSTRAND, HUSKVARNA, 
HÄGERSTEN, HÄRNÖSAND, 
HÄSSELBY, HÄSSLEHOLM, 
HÖGSBY, HÖGSJÖ, HÖJE, HÖ-
KERUM, HÖLLVIKEN, HÖNÖ, 
HÖRNSJÖ, HÖÖR, IDRE, IG-
GESUND, INSJÖN, JONSERED, 

JORDBRO, JULITA, JÄMJÖ, 
JÄRBO, JÄRFÄLLA, JÄRNFOR-
SEN, JÄRPEN, JÖNKÖPING, 
KALIX-NYBORG, KALMAR, 
KARLHOLMSBRUK, KARLS-
BORG, KARLSHAMN, KARL-
SKOGA, KARLSKRONA, KARL-
STAD, KATRINEHOLM, KIL, 
KILAFORS, KILSMO, KINNA, 
KIRUNA, KLÖVEDAL, KNIS-

LINGE, KNIVSTA, KOPPOM, 
KOVLAND, KRAMFORS, KRIS-
TIANSTAD, KRISTINEHAMN, 
KUMLA, KUNGSBACKA, 
KUNGSÖR, KUNGÄLV, 
KVILLSFORS, KÅLLEKÄRR, 
KÅLLERED, KÖPING, LAGAN, 
LANDVETTER, LEKERYD, 
LEKSAND, LERUM, LIDINGÖ, 
LIDKÖPING, LILLA EDET, 

LILLHÄRDAL, LIMHAMN, 
LIMMARED, LINDESBERG, 
LINDOME, LINGHEM, LINKÖ-
PING, LINNERYD, LJUGARN, 
LJUNG, LJUNGBY, LJUNGSARP, 
LJUSDAL, LJUSTORP, LOMMA, 
LUDVIKA, LUGNVIK, LULEÅ, 
LUND, LYCKSELE, LYSEKIL, 
LÅNGSERUD, LÅNGVIKSMON, 
LÄCKEBY, MALMKÖPING, 

MALMÖ, MALUNG, MALÅ, 
MANTORP, MARIEFRED, 
MARIESTAD, MARKARYD, 
MATFORS, MATTMAR, MEL-
LERUD, MJÖLBY, MOCK-
FJÄRD, MOLKOM, MORA, 
MORGONGÅVA, MOTALA, 
MULLSJÖ, MUNKFORS, 
MÅLILLA, MÅLSRYD, MÅN-
KARBO, MÄRSTA, MÖLL-

TORP, MÖLNBO, MÖLNDAL, 
MÖLNLYCKE, MÖNSTERÅS, 
MÖRRUM, NACKA, NORA, 
NORRA SORUNDA, NOR-
RAHAMMAR, NORRALA, 
NORRKÖPING, NORRTÄLJE, 
NORSBORG, NORSHOLM, 
NORSJÖ, NOSSEBRO, NY-
BRO, NYE, NYKIL, NYKÖPING, 
NYNÄSHAMN, NÅS, NÄS-

SJÖ, NÄSVIKEN, OCKELBO, 
OFFERDAL, OLOFSTORP, 
OLSFORS, ORSA, OSBY, 
OSKARSHAMN, OVIKEN, 
OXELÖSUND, PERSTORP, 
PITEÅ, PÅSKALLAVIK, RAM-
DALA, RAMSBERG, RIMBO, 
RIMFORSA, ROBERTSFORS, 
RUSKSELE, RYSSBY, RÄTT-
VIK, RÄVLANDA, RÖNNINGE, 

SALA, SALTSJÖ-BOO, SAND-
VIKEN, SANDÖVERKEN, SEN-
NAN, SIGTUNA, SILJANSNÄS, 
SJÖMARKEN, SJÖVIK, SKARA, 
SKATTKÄRR, SKELLEFTEÅ, 
SKILLINGE, SKOG, SKORPED, 
SKUTSKÄR, SKÄNNINGE, 
SKÄRBLACKA, SKÄRHOLMEN, 
SKÄRPLINGE, SKÖLLERSTA, 
SKÖVDE, SLITE, SMEDJE-

BACKEN, SMÅLANDSSTENAR, 
SMÖGEN, SOLLEBRUNN, 
SOLLEFTEÅ, SOLLENTUNA, 
SOLNA, SORUNDA, SPÅNGA, 
STENUNGSUND, STOCK-
HOLM, STOCKSUND, STORA 
MELLÖSA, STORA SKEDVI, 
STORUMAN, STORVRE-
TA, STRÄNGNÄS, STURKÖ, 
STYRSÖ, STÖDE, SUNDBY-

BERG, SUNDSVALL, SUNNE, 
SURAHAMMAR, SURTE, 
SVANSKOG, SVENSTAVIK, 
SVÄRDSJÖ, SÄFFLE, SÄ-
VAR, SÄVEDALEN, SÄVSJÖ, 
SÖDERALA, SÖDERHAMN, 
SÖDERKÖPING, SÖDERTÄL-
JE, SÖDERÅKRA, SÖDRA VI, 
SÖLVESBORG, SÖSDALA, 
TABERG, TIBRO, TIDAHOLM, 

TIERP, TIMMELE, TIMMER-
NABBEN, TOLLARP, TORSBY, 
TRANEMO, TRANÅS, TREL-
LEBORG, TRENSUM, TROLL-
HÄTTAN, TROSA, TUMBA, 
TUN, TYRINGE, TYSTBERGA, 
TÄRNSJÖ, TÖCKSFORS, TÖ-
REBODA, UCKLUM, UDDE-
VALLA, ULRICEHAMN, UMEÅ, 
UPPLANDS VÄSBY, UPPSALA, 

VADSTENA, VAGGERYD, VAL-
BO, VALDEMARSVIK, VALLDA, 
VALLENTUNA, VARA, VAR-
BERG, VAXHOLM, VEDEVÅG, 
VETLANDA, VIKINGSTAD, 
VILHELMINA, VINDELN, VING-
ÅKER, VINSLÖV, VINTROSA, 
VIRSERUM, VISBY, VISING-
SÖ, VRETSTORP, VRIGSTAD, 
VRÅNGÖ, VÅLBERG, VÅRGÅR-

DA, VÄDERSTAD, VÄLLINGBY, 
VÄNERSBORG, VÄNNÄS, VÄR-
NAMO, VÄRSÅS, VÄRÖBACKA, 
VÄSE, VÄSTERHANINGE, 
VÄSTERVIK, VÄSTERÅS, VÄS-
TRA FRÖLUNDA, VÄSTRA 
ÄMTERVIK, VÄXJÖ, YDRE, 
ÅBY, ÅKERSBERGA, ÅMOT-
FORS, ÅMÅL, ÅNGE, ÅRJÄNG, 
ÅSBRO, ÅSEDA, ÅSENHÖGA, 

ÅTORP, ÅTVIDABERG, ÄLME-
BODA, ÄLMHULT, ÄLVDALEN, 
ÄLVKARLEBY, ÄLVSJÖ, ÄL-
VÄNGEN, ÄNG, ÄNGELHOLM, 
ÄPPELBO, ÖCKERÖ, ÖDES-
HÖG, ÖLSREMMA, ÖRBYHUS, 
ÖREBRO, ÖSTANSJÖ, ÖST-
ERFÄRNEBO, ÖSTERSUND, 
ÖSTERVÅLA, ÖSTHAMMAR, 
ÖSTMARK, ÖSTRA ÄMTERVIK

1% GÖR SKILLNAD 
FÖR DIN FÖRSAMLING

TACK!

Genom att göra ett aktivt val, senast den 31 oktober, 
kan du låta din kyrkoavgift gå direkt till 

din församling i Equmeniakyrkan.

Anmäl din kyrkoavgift och läs mer på
equmeniakyrkan.se/kyrkoavgift
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Tornadohajk på Lövnäs
Eftersom det inte blev något Enter-läger i år 
hade vi förmånen att få åka på sommarhajk 
istället med våra tonåringar en helg i slutet av 
Juni till Lövnäskyrkan.
Vi, Anna och Johannes, är två av ledarna i Tingvallakyr-
kans tonårsarbete, Tornado. Helt för oss själva var vi dock 
inte för när vi samlats på fredagen dök våra värmländska 
vänner upp på projektorduken. Det blev en digital träff 
med några av de andra tonårsgrupperna som vi brukar 
samarbeta mycket med, men inte träffat på ett halvår. Lite 
poängjakt, mycket skratt och många kära återseenden. 
Även till hösten blir det en digital träff tillsammans de 
andra tonårsgrupperna och så har vi ett nyårsläger att se 
fram emot.

På lördagen kom så den riktiga sommarvärmen. Därför 
var det väldigt uppskattat att ha så nära till ett avsvalkan-
de dopp i Vänern. Under hajken kom flera av tonåringar-
na upp i hela 8 dopp.

Efter lördagens morgondopp hade vi morgonandakt till-
sammans med Anneli, sittandes i en kajak framför klip-
porna. Vi pratade om Petrus på Genesarets sjö och fort-
satte under förmiddagen samtalet om hur bibeln handlar 
om tonåringar.

På eftermiddagen gav vi oss också ut på ett litet äventyr 
på sjön i kanoter.

Programmet på lördagskvällen var tävlingslekar samt be-
sök av hemlig gäst. Lekarna bestod av “Finish the line” där 
man fortsätter sjunga när musiken tystnar och pictionary 
där en person ska rita och lagen gissar på vilket ord som 
ritas. När tävlandet var klart så hade vi andakt med den 
hemliga gästen som var Gunlög Ehne. Därefter hade vi 
kvällsfika och häng innan vi gick och la oss.

Även om det var en hel del aktiviteter inplanerade så fanns 
det ändå tid till att kunna sitta ner och prata med tonår-
ingarna i lugn och ro. Något som är extra värdefullt just nu 
när man inte kan ta samtal ansikte mot ansikte för givet.

Maten under lägret lagades av Jovita, något som hon ska 
ha beröm för, för så god mat har vi nog aldrig blivit serve-
rade på läger.

Tältplatserna fick tonåringarna själva välja. Två av dem sov 
i hängmattor gjorda för att övernatta i och det såg riktigt 
mysigt ut. Tidigt nästa morgon då vi vid 7-tiden kom till 
köket för att förbereda frukosten möttes vi av två personer, 
varav en av dem snarkandes på matsalsgolvet. De var de 
två som vi kvällen innan tyckt haft de bästa sovplatserna 
i sina hängmattor. Anledning att dom kommit in var att 
de hade gått och lagt sig utan att dra över sig regnskyddet, 
något de nog ångrade då det vid 4-tiden började regna.

Söndagen avslutades med gudstjänst som föräldrarna var 
inbjudna till. Gudstjänsten var tonåringarna med och 
formade. Gudstjänstplaneringen gjordes genom att ton-
åringarna delades upp i tre grupper med ansvar för olika 
delar av gudstjänsten. En grupp ansvarade för välkomnan-
det och välsignelsen/avslutningen och en annan grupp an-
svarade för Ordet. Den gruppen skrev en predikan som 
Katarina höll. Den tredje gruppen ansvarade för musiken, 
i den gruppen valde man ut sånger och övade på att spela 
till sångerna. Att få spela tillsammans på det sättet är väl-
digt värdefullt just för att det var något som jag (Anna) i 
den åldern fick möjligheten göra och som väckte mitt mu-
sikintresse. Därför hoppas jag att ungdomarna kan med-
verka på olika sätt fler gånger på gudstjänster längre fram.

Är du 13 år eller äldre är du varmt välkommen att vara 
med oss i Tornado på fredagskvällarna kl. 19:00 i Tingval-
lakyrkan. Kontakta Johannes, 076-786 83 68.

Anna Fahlander och Johannes Arkbro

2019-2020 års Friluftskonfirmander i Tingvallakyrkan, Skårekyrkan, Fagerås Equmeniakyrka och Värmskog. 

Övre raden Tommy Holmsten, Saga Quist, Hugo Karlsson, Theo Wiker, Elias Fröding, Johan Bathke, Per-Ulrik Johansson

Främre raden Carina Haglund, Nathalie Ekelund, Lovisa Eng, Jasmine Sigfridsson, Sofie Ekberg, Anton Henricsson, Helena Fhager, Andreas Tidberger
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Ny frilufts-
konfirmandgrupp
En ny konfirmandgrupp har startat upp. Det är ett samar-
bete mellan Equmeniaförsamlingarna i närområdet och i 
år kommer konfirmanderna från Tingvallakyrkan, Skåre-
kyrkan och Sannerudskyrkan i Kil. En onsdag (kl. 17:00 

–18:30) och en Söndag (11:00–16:00) i månaden kom-
mer man att träffas. Söndagarna börjar med gudstjänst 
och sedan fortsätter man utomhus, lagar mat över eld och 
gör en massa olika övningar runt det ämne man har för 
dagen. Onsdagarna kommer man att träffas i Mariebergs-
skogen och så småningom inomhus i Tingvallakyrkan.
Till våren blir det läger på Vägsjöfors och helgen 28–30/5 
blir det Konfirmationshögtid.

På nattvardsbordet i Tingvallakyrkan kommer det att 
stå en liten vit låda. I den finns konfirmandernas namn 
skrivna på hjärtan. På så sätt finns de med i våra böner 
under hela året.

Per-Ulrik Johansson

Webbsändningarna
Nu närmar vi oss att kunna sända våra gudstjänster med 
en helt annan kvalitet än vi kunnat fram tills nu. Det har 
köpts in en stationär utrustning bestående av tre video-
kameror, en videomixer som också hanterar ljudet från 
mixerbordet samt en dator med Open Broadcast Softwa-
re på, vilken ger möjlighet till att lägga in till exempel 
psalmtexter och annan information i bilden som sänds. 

Gudstjänsterna och onsdags andakterna kommer 
även i fortsättningen att sändas via Fa-

cebook, länken som finns 
på Tingvalla-

k y r -

kans 
hemsida.

Men för att det 
ska gå att sända våra gudstjänster 
framöver så behöver ljudgruppen förstärk-
ning. Så om du är intresserad hör av dig till underteck-
nad eller Magnus Holmberg! Man behöver inte ha någon 
förkunskap utan det viktiga är en nyfikenhet och vilja att 
hjälpa till. När utrustningen är på plats och intrimmad 
kommer det att anordnas utbildningsdagar.

Nils Erik Hagström.

Tips till er som tittar på webbsändningarna.
Ni kan förbättra ljudet genom:

• koppla hörlurar till eran mobil/platta/dator/tv.
• koppla trådlösa hörlurar eller slingor (t.ex. Artone 

3 Max) till eran mobil/platta/dator/tv via blue-
tooth.

• koppla externa högtalare till eran mobil/platta/
dator/tv.

Christer Hellholm

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

2019-2020 års Friluftskonfirmander i Tingvallakyrkan, Skårekyrkan, Fagerås Equmeniakyrka och Värmskog. 

Övre raden Tommy Holmsten, Saga Quist, Hugo Karlsson, Theo Wiker, Elias Fröding, Johan Bathke, Per-Ulrik Johansson

Främre raden Carina Haglund, Nathalie Ekelund, Lovisa Eng, Jasmine Sigfridsson, Sofie Ekberg, Anton Henricsson, Helena Fhager, Andreas Tidberger

https://edin.se/produkt/artone-3-max/
https://edin.se/produkt/artone-3-max/


8

September
Söndag 27 september
11:00 GUDSTJÄNST. ”Res dig 
upp!” Anneli Sandberg, dans 
av Cecilia Tomasdotter, Tove 
Klang m.fl. En del i Imago Dei – 
Du är Guds avbild.

Onsdag 30 september
09:00 Morgonandakt
14:00 Öppen kyrka

Oktober
Söndag 4 oktober
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST 
med läsarsånger. ”Änglarna” 
Per-Ulrik Johansson. Sång av 
Marianne Gustavsson.
12:30 TILLSAMMANSEFTER-
MIDDAG; tipspromenad och 
korvgrillning vid Lövnäskyrkan, 
Hammarö. Anmälan.

Onsdag 7 oktober
09:00 Morgonandakt
14:00 Öppen kyrka

Fredag 9 oktober
10:30 Bibelsamtal

Lördag 10 oktober
10:00 Familjescout

Söndag 11 oktober
11:00 GUDSTJÄNST med alla åld-
rar. ”Tack” Tornado, Per-Ulrik 
Johansson. Musik av Ungdoms-
bandet och Miniblåset. Bön- 
och offerdag för equmenia.

Onsdag 14 oktober
09:00 Morgonandakt
14:00 Öppen kyrka
18:00 Bibelsamtal

Lördag 17 oktober
09:00 Hållbarhetsfrukost

Söndag 18 oktober
11:00 GUDSTJÄNST, ”Historien 
under historien”. Anneli Sand-
berg, dans av Cecilia Tomasdot-
ter, Tove Klang m.fl. En del i 
Imago Dei – Du är Guds avbild.

Onsdag 21 oktober
09:00 Morgonandakt
14:00 Öppen kyrka

Söndag 25 oktober
11:00 GUDSTJÄNST ”Tillsam-
mans”. Per-Ulrik Johansson.

Onsdag 28 oktober
09:00 Morgonandakt
14:00 Öppen kyrka

Lördag 31 oktober
11:00 ALLHELGONAGUDS-
TJÄNST, ljuständning, Per-Ulrik 
Johansson.

November
Söndag 1 november
11:00 GUDSTJÄNST, Gunlög 
Ehne, Saxofonkvartett Nils Erik 
Hagström, Louise Vallgren, To-
mas Svensson, Anna Svensson.

Onsdag 4 november
09:00 Morgonandakt
14:00 Öppen kyrka

Fredag 6 november
10:30 Bibelsamtal

Lördag 7 november
10:00 Familjescout

Söndag 8 november
11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST,”Tro på ljuset”, Per-Ulrik 
Johansson, Mixturen.

Onsdag 11 november
09:00 Morgonandakt
14:00 Öppen kyrka
18:00 Bibelsamtal

Lördag 14 november
09:00 Hållbarhetsfrukost

Söndag 15 november
11:00 GUDSTJÄNST med Scout-
erna, Sara Flodquist.

Onsdag 18 november
09:00 Morgonandakt
14:00 Öppen kyrka

Söndag 22 november
11:00 GUDSTJÄNST, ”Allt i Alla”, 
Anneli Sandberg.

Onsdag 25 november
09:00 Morgonandakt
14:00 Öppen kyrka

Lördag 28 november
09:30 Equmenias och försam-
lingens julmarknad.

Söndag 29 november
11:00 ADVENTSGUDSTJÄNST, 
Per-Ulrik Johansson. Advent-
skör och musikkår.

December
Onsdag 2 december
09:00 Morgonandakt
14:00 Öppen kyrka

Fredag 4 december
10:30 Bibelsamtal

Söndag 6 december
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST, 

”Guds rike är nära”, Per-Ulrik 
Johansson, musik av Gustav 
och Malin Stenseke Arup med 
vänner.

Onsdag 9 december
09:00 Morgonandakt
11:15 Babyrutmikens luciapro-
gram

Lördag 12 december
10:00 Familjescout

⚠ 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

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
⚠ 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!

ONSDAG
Morgonandakt 09:00

TIV (Träna Svenska) 11:00–13:00 
(under hösten)

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

⚠ Pajlunch 12:00–13:30

Höst och vinter start i Tingvallakyrkan

⚠ = Pausade aktiviteter pga COVID-19.
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Omsorgsgruppernas veckor
GR V DATUM

13 40 28/9–4/10

14 41 5–11/10

1 42 12–18/10

2 43 19–25/11

3+4 44 26/10–1/11

GR V DATUM

5 45 2–8/11

6 46 9–15/11

7 47 16–22/11

8+9 48 23–29/11

10 49 30/11–6/12

GR V DATUM

11 50 7–13/12

12 51 14–20/12

13+14 52 21–27/12

1 53 28/12–3/1

2+3 1 4–10/1

GR V DATUM

4 2 11–17/1

5 3 18–24/1

6 4 25-31/1

7 5 1–7/2

8 6 8–14/2

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!

Höst och vinter start i Tingvallakyrkan
Öppen förskola 12:00–16:00

Miniblås 18:15–19:00

Ungdomsbandet 19:00

TORSDAG
Mixturen   (jämna veckor) 09:30
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 tillsam-
mans. 20% av det du betalar för kyrkfikat 
går till Diakonia.

Pga Corona pandemin har vi inget kyrkkaf-
fe under hösten.

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

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

Söndag 13 december
11:00 GUDSTJÄNST, ”Bered 
vägen”, Per-Ulrik Johansson.

Onsdag 16 december
09:00 Morgonandakt
18:00 Bibelsamtal

Söndag 20 december
11:00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar, Anneli Sandberg.

Imago Dei
Här kommer ett upprop 
för medverkan i Imago Dei 
18/10. Temat på den guds-
tjänsten är mångfald och 
detta vill Karin Svedberg 
ska reflekteras i dansen. 
Alla är lika inför Gud och 
att dansa är lika livgivande 
oavsett förkunskaper, et-
nicitet, sexualitet, fysiska 
och psykiska funktionsned-
sättningar, utbildning och 
ålder. Repetitioner är 1/10 
18–20, 4/10 16–18, 6/10 
18–20, 8/10 17–20, 11/10 
13–15, 15/10 17–19 och 
16/10 16–19.

Undrar man över något, 
är nyfiken eller vill vara med 
men inte kan delta på alla 

repetitioner så prata med 
Karin.

Anmäl gärna ditt intres-
se för att medverka till Ka-
rin Svedberg 070-261 00 49.

Nils Erik Hagström

Adventskör
Även i år kommer det att 
bli en adventskör! Men 
planeringen är beroende 
av Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och det 
kommer att behövas en del 
anpassningar för att sjunga 
kör i nuläget. Håll ögonen 
öppna efter information 
och väl mött när vi närmar 
oss advent!

Nils Erik Hagström

Equmenias och 
Tingvallakyrkans 
Julmarknad
I år nöjer vi oss med endast 
lördagen (28 nov). Fortsätt 
att sticka, sy, sylta, safta och 
baka bröd och kakor osv, så 
återkommer vi med mer in-
formation i mitten av okto-
ber. Då vet vi dessutom lite 
mer om hur restriktioner 
och rekommendationer ser 
ut framåt senhösten. Om 
det inte fungerar med en 
Julmarknad i år ordnar vi 
mindre försäljningar på lite 
olika sätt.

Julmarknadskommittén

Öppna förskolan
Stängt fredag 30 okt.
Babyrytmikens luciaprogram 
onsdag 9 dec kl. 11:15
Terminens sista öppetdag 
11 dec.

Elvy Axelsson
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Församlingsboken

Till vila
Aina Gustavsson född 1922, död den 9 maj 2020. Begrav-
ningsgudstjänsten ägde rum den 8 juni 2020 i Lövnäskyr-
kan. Officiant var Sten-Åke Mollmyr.

Gunnar Hansén född 1930, död den 15 maj 2020. Begrav-
ningsgudstjänsten ägde rum den 12 juni 2020 i Tingval-
lakyrkan. Officiant var Anneli Sandberg och Per-Ulrik 
Johansson.

Dop
Love Elofsson, son till Amanda Elofsson och Jonas Lind-
gren, döptes i Tingvallakyrkan den 31 maj 2020. Officiant 
var Per-Ulrik Johansson.

Nya medlemmar
Henrik Sjöberg
Inger Bergström

Inger Olsson

INFORMATION

Bibelsamtal Apostlagärningarna
Vi har några kapitel kvar i Apostlagärningarna 
som vi läst och samtalat om i drygt ett år.
I våras ställde vi in samlingarna pga Coronapandemin, men 
nu gör vi ett nytt försök.

Vi är i rum i kyrkan med gott om plats och kan hålla 
avstånd till varandra.

En onsdagkväll i månaden och en fredag förmiddag i 
månaden. På Onsdagarna är tiden 18:00–19:30 och på fre-
dagarna 10:30–12:00.

Följande datum är inbokade:
Onsdagar: 14/10, 11/11, 16/12.
Fredagar: 9/10, 6/11, 4/12.
Det går alldeles utmärkt att vara med även om man inte 

deltagit förut. Vi har kommit till kapitel 23 och vi hjälps åt 
att komma in i sammanhanget.

Per-Ulrik Johansson

Välkommen till Hållbarhetsfrukost!
I höst fortsätter vi våra undersökande teman i 
ljuset av Agenda 2030 i Tingvallakyrkan och pla-
nerar två hållbarhetsfrukostar lördag den 17 ok-
tober respektive lördag den 14 november klockan 
9:00–11:00

Alla ska känna sig trygga vid våra sammankomster. Det 
krävs en föranmälan och vi tar in max 40 personer till fru-
kosten i församlingssalen, förutom de medverkande. Serve-
ring sker vid borden. Frukosten blir lite enklare och vårt re-
kommenderade pris är 50 kr. Barn och unga är gratis. Vi har 
tagit professionell hjälp av Eden Mengisteab för att anpassa 
vår frukost i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer för Restauranger. Våra gästtalares berättelser 
och den teologiska reflektionen kommer att ske i kyrksalen.

Hållbarhetsfrukost inplanerad till den 17 okt 2020
Då uppehåller vi oss kring planetens ändliga resurser där 
forskaren och samhällsdebattören professor Lars-Arne 
Sjöberg reflekterar över om vi lever på räntan eller tär på 
kapitalet och vikten om att hushålla på jordens resurser. Re-
surssnålhet från ett mer cirkulärt tänkande får vi sedan av 

en reflekterande praktiker Jennie Sjöberg. Spännande möte 
mellan två generationer, far och dotter.

Hållbarhetsfrukost inplanerad till den 14 nov 2020
Tema denna gång får vi berättelser kring aktuella samhälls-
utmaningar globalt och lokalt från ett gift par som kommit 
från Afrika och finns nu i Karlstad. Han forskare och hon 
mat- och samhälls-entreprenör. Berättelserna får inriktning 
mot social innovation/hållbarhet, integration och allas lika 
värde.

Dr Samuel Petros Sebhatu med ursprung från Asma-
ra i Eritrea och har masterstudier från Sydafrika. Han har 
doktorerat vid Karlstads Universitet och är nu forskare och 
verksam vid Centrum för Tjänsteforskning och Handels-
högskolan vid Karlstads Universitet.

Eden Mengisteab är tidigare journalist. Hon är nu ma-
tentreprenör och driver sedan flera år tillbaka Edens Bröd 
och Mat. Parallellt med bröd/mat företagande är hon 
konstnär/kulturarbetare/inspiratör för sociala innova-
tionsprojekt.

Bo Enquist

Julblomma 2020 i coronatider
Att få en julhälsning från sin församling betyder mycket! 
Även i år vill Tingvallakyrkan runt andra advent göra besök 
med julblomma till församlingens äldre medlemmar. Ut-
delningen kommer att utformas utifrån de coronarestrik-
tioner som då gäller.

Onsdagen den 28 okt kl. 18:00 är du, som vill vara med 
och sprida julglädje på detta sätt, välkommen till en träff då 
vi delar upp vem som besöker vem.

Vi möts i Tingvallakyrkan, studierum ”Tron”.
Diakonirådet

Träna svenska TIV
Från och med den 9:e sep till och med den 9:e dec har du 
som vill träna svenska möjlighet att komma till oss. Vi kom-
mer ha öppet mellan kl. 11–13 i kyrkans lokaler som ligger 
på Östra Torggatan 18.

Vi följer noga de olika rekommendationer från häl-
somyndigheterna. Hjärtligt välkommen.

TIV
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Pastor/församlingsföreståndare – tjänstle-
dig/universitetspastor
Anneli Sandberg
054-22 444 81
anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se

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

Pastor (vikarie)
070-545 90 80
Sara Flodquist fr.o.m. 1 sept 2020
sara.kronoparkskyrkan@gmail.com

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

Kanslist
Sven Wedemalm
054-15 38 80
sven.wedemalm@kyrkanicentrum.se

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

Husmor t.f.
Gun Waernhoff
054-15 38 80
info@kyrkanicentrum.se

Koordinator för musik och kreativa uttryck & 
vaktmästare
Erik Hagström
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
Vår församlings verksamhet påverkas ju också fortsatt 
mycket av den pågående pandemin, och mycket av försam-
lingsarbetet har fått finna nya former om det alls har kunnat 
upprätthållas.

Det är då mycket glädjande att märka det stora ansvar 
ni gemensamt tar för församlingens ekonomi. Till och 
med augusti månad har på olika vägar 739 500 kr samlats 
in. Detta är närmare 29 000 kr över vår insamlingsbudget.  
Förutom detta har församlingen fått motta ett arv på ca 
70 000 kr och en enskild gåva på lika mycket.

Inkomsterna från Café T och uthyrning i kyrkan kom-
mer att bli långt under vår budget, och de statliga bidrag vi 
kunnat få kommer av allt att döma inte att kunna täcka in-
komstbortfallet. Därför är vi i styrelsen tacksamma för det 
goda insamlingsresultatet och vädjar om fortsatta generösa 
gåvor.

Björn Olsson

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

Insamlingar till församlingen 2020, ackumulerat

0,00 kr

300 000,00 kr
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Tidningen Mötesplatsen
ges ut av Tingvallakyrkans församling.
Ansvarig utgivare: Per-Ulrik Johansson.

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 19 nov
Nästa nummer av Mötesplatsen  
kommer ut i början av december.

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

Att läsa till pastor mitt i livet
Tanken på att bli pastor har funnits där sedan slutet av 
tonåren och bubblat upp då och då, men det var först för-
ra sommaren som jag kände att det var dags att ta steget. 
Equmeniakyrkan har en grundlig process vid antagandet av 
pastorskandidater, en process som innebär att man måste 
vända ut och in på sig själv. I alla fall var det så jag upplevde 
det. Därför var veckorna från den sista intervjun till dess att 
jag fick beskedet tuffa. Skulle jag duga? När beskedet om att 
jag blivit antagen kom den fjärde december hade jag förbe-
rett mig på avslag. Sannolikt för att skydda mig mot besvi-
kelse. Sen gick det fort. Redan i januari började jag plugga.

Att när jag som 46-åring börjar studera kunde man tänka sig 
att jag skulle vara äldre än alla andra. Visst, de flesta är yngre 
jag, men jag är långtifrån äldst. För flera av de som läser till 
pastor är det ett val man gjort mitt i livet. Personligen kan 
jag känna att det är först nu som jag är tillräckligt mogen. 

Utbildningen vid Teologiska högskolan, Stockholm är idag 
dessutom ganska anpassad för att människor med tidigare 
studier och livserfarenheter ska kunna gå ett personligt ut-
format ”utbildningsspår”.

Nästan direkt när jag hade börjat plugga kom coronan. Det 
innebar att mer än tänkt av utbildningen blev på distans 
via internet. Även nuvarande termin är det möjligt att följa 
undervisningen på distans, nu är dock skolan öppen och jag 
försöker vara på plats så mycket som möjligt. Möten och 
samtal med lärare och andra pastors- och präststudenter är 
viktiga i den process det innebär att läsa till pastor. Senare 
i höst kommer jag att ha VFU (praktik) i Sävedalens Equ-
meniakyrka. Det ska bli spännande. Ni får gärna be för mig 
och den tid jag har framför.

Mattias J Fröding

Älvgatan 11, 652 25 Karlstad
054-10 10 01, www.rolandandersson.se

”Blanco y Negro, El pastor” av Andrés Solá (1863–1902)
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