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Vandra vägen varsamt
Vad är det som går och går, och aldrig kommer till dörren?

Denna klassiska gåta lärde min mamma mig när jag var 
liten, men jag lyckades inte lista ut det själv. Nu går dagarna, 
och inte kommer vi till kyrkan annat än genom en skärm. 
Vi kämpar på, och kanske kan vi snart mötas till pilgrims-
vandringar som jag har fått det fina uppdraget att leda. Det 
har jag aldrig gjort förut, så jag började med att slå upp or-
det. Det betyder främling, att vara i ett annat land. Det är 
något många kan känna igen, att vara i fel land, på fel plats. 
Är pilgrimsvandringen det som kan ta mig tillbaka, till mitt 
hem, till Gud?

Det är saligt att få vandra
Människan är gjord för rörelse. Även om vi är stilla pågår 
det rörelse i kroppen hela tiden när hjärtat slår, celler de-
las, andningen. Vi är alltid stadda i rörelse, och hela livet 
är en vandring. Till vår hjälp har vi fått Guds ord i Bibeln, 
en pilgrimsbok. Alla vandrar; Abraham, Jakob, Josef, Rut, 
profeter, Jesus och lärjungarna. Och alltid är Gud med. I 
5  Mos  2:7 säger Gud till Moses, som dragit med ett helt 
folk på en ökenvandring som hade kunnat avklaras på några 
veckor, ”Herren, din Gud, har välsignat dig i allt som du 
har företagit dig, och han har följt din vandring genom den 
väldiga öknen. I fyrtio år har Herren, din Gud, varit med 
dig. Ingenting har fattats dig.”.

Hur går den vars ben inte längre bär? Att gå med Gud 
är inte beroende av våra kroppars förmåga. Oavsett våra 
kroppar, situationer, tidsbrister, utgångspunkter, liv och 
lustar, vad du kan komma på för hinder, så kan vi alltid gå 
med Gud vid vår sida genom livet. När vi ger oss ut på alla 
våra vandringar på livets krokiga stigar gör vi det med bara 

en trygghet, och det är löftet från Gud som själv har sagt 
att han aldrig ska svika oss, aldrig överge oss (Heb 13:5). Je-
sus föds i ett stall och sover först natten i en krubba. Det 
finns inget permanent med det. Sedan flyr hans familj till 
Egypten, och trots att Jesus är Gud kan han inte gå själv. 
Han måste bäras av andra. Som vilken bebis som helst, som 
den vars ben eller kropp inte längre orkar. Det är gudomligt 
att bli buren av andra, handgripligen i famnen eller rullstol, 
kärleksfullt i bön och omsorg.

Pilgrimsvandring, ofta till skillnad från resten av livet, 
präglas av långsamhet. Gå sakta, ge tid till eftertanke, låta 
allt sjunka in och hitta sin plats. Det finns också tid för 
samtal, med Gud först, med dig själv och med andra. Det 
är din vandring och din tid, var varsam med den. Gud, led 
min vandring efter dina bud, den stigen går jag med glädje 
(Psalt 119:35).

Gå med Gud
Vi går och går, och vi kommer fram till vårt mål hos Gud. 
Låt dessa sändningsord följa dig några steg på din väg. Kan-
ske kan du skriva ditt eget sändningsord, och dela med dig 
till oss andra?

”Gå med Fadern, som skapat dig och omsluter dig.
Gå med Sonen, som upprättar dig och ge hopp.
Gå med Anden, som visar dig vägen.
Gå med Gud, in i ditt inre, ut till andra.
Gå i frid.”

Sara Flodquist

pastor
Bibeltexter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet

INSIDAN:INSIDAN:

Vandring i våra livVandring i våra liv

Bild av Michel Huché från Pixabay
Foton: Per Boström

Pilgrimsvandringar
Vi tillhör vandringsfolket, och mitt ibland oss går Gud. I vår får vi gå tillsammans på 
pilgrimsvandringar, där vi i lagom takt och med tryggt avstånd får gå en sträcka och 
vara tillsammans och i enskildhet. Det blir både samtal och tystnad, och vi får tid för 
eftertanke när det yttre och inre inom oss möts.

Vi möts kl. 12:30, och varje vandring tar max två timmar.

26/2 Runt Sandgrundsudden
12/3 Runt Gubbholmen
26/3 Mariebergsskogen

Med nuvarande restriktioner kan vi ta emot sju personer. Anmäl dig till expeditionen 
på 054-15 38 80, senast måndag samma vecka. Ledare är Sara Flodquist.
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NOTISER

Framsidan
Bilden på framsidan är tagen av Cristi-
na Hellholm i samband med en prom-
menad i Sannaskogen (även känd som 
I2-skogen) tillsammans med vänner 
från Tingvallakyrkan.

Christer Hellholm

Vintern i Tingvallakyrkan
Det är svårare än någonsin att planera 
just nu. I skrivande stund är det be-
gränsat till 8 st deltagare i gudstjänster 
och samlingar. Det beror ju naturligt-
vis på smittspridningen så vår önskan 
och bön är först och främst att den ska 
minska så att det känns tryggt att öpp-
na upp för fler deltagare.

Så länge begränsningen är 8 st del-
tagare fortsätter vi att endast sända 
gudstjänster digitalt (se tingvallakyr-
kan.se för information). Dessutom 
sänder vi onsdagarnas och fredagarnas 
morgonandakter kl. 09:00.

Kyrkan är också fortsatt öppen tis-
dag–onsdag kl. 14:00–16:00 och tors-
dag–fredag kl. 10:00–12:00.

När det är möjligt att samlas fler 
kan det ske förändringar av ovanstå-
ende. Det är därför allt inte står med 
i kalendariet i denna tidning. Så det 
bästa är att hålla ögonen på hemsi-
dan (tingvallakyrkan.se), facebook 
och predikoturerna där vi försöker 
uppdatera kalendariet hela tiden. Det 
går också bra att ringa till expeditio-
nen 054-15  38  80 eller till någon av 
de anställda. Så fort det är möjligt att 
mötas fler går vi ut med information 
om detta.

Per-Ulrik Johansson

Tillsammans- 
eftermiddagar
I januari månad inbjöd vi till en till-
sammanseftermiddag på Sandgrund-
sudden efter söndagsgudstjänsten. 
Tanken var att få träffas utomhus 
under säkra former. Planen var att ha 
med en grill där vi grillade korv, kaffe 
och bullar, och att det skulle finnas en 
liten runda med tipsfrågor. Vi tvinga-
des dock inse att det inte gick att ge-

nomföra eftersom vi fortfarande, när 
detta skrivs, inte ska träffas mer än 8 st. 

Vi vill dock göra fler försök så fort 
det är möjligt, men att det just nu är 
svårt att planera in. Så håll ögonen 
öppna på hemsida (tingvallakyrkan.
se) och facebook och predikoturerna 
så återkommer vi med inbjudan.

Per-Ulrik Johansson

Bibelsamtal
Vi gör ett försök att inbjuda till bibel-
samtal tre onsdagskvällar under våren. 
Tiden är 18:00 och vi kanske nöjer oss 
med en timme. Den första redan i ja-
nuari, den andra 24/2 och den tredje 
24/3. Vi avslutar Apostlagärningarna 
och pratar om vilken bibelbok vi vill 
fortsätta med. Åtminstone de första 
träffarna försöker vi att använda zoom. 
Anmäl dig till per-ulrik.johansson@
tingvallakyrkan.se så får du en länk. 
Om det är möjligt träffas vi naturligt-
vis i kyrkan.

Per-Ulrik Johansson

Bön och Offerdag pas-
tors och diakonutbildning
Söndagen den 14  mars är det Equ-
meniakyrkans Bön- och offerdag för 
diakon- och pastorsutbildningarna. I 
Tingvallakyrkan uppmärksammar vi 
denna dag en vecka tidigare, nämligen 
7/3. Då finns Mattias Fröding med i 
gudstjänsten och predikar och be-
rättar om utbildningarna. Mattias är 
medlem i Tingvallakyrkan och läser 
just nu till pastor med förhoppning-
en att ordineras vi kyrkokonferensen 
2022.

Om du är nyfiken på pastors- och 
diakonutbildningarna i Equmenia-
kyrkan är Kallelsedagarna ett utmärkt 
tillfälle att få veta mer. Så här skriver 
man i inbjudan:

”Kallelsedag och öppet hus på Teo-
logiska Högskolan Stockholm och 
Bromma Folkhögskola.

Diakon, missionär, pastor, för-
samlingsgrundande. Har du ibland 
funderat i den här riktningen? Har du 
utmanats av kallelsen och undrar hur 
man förstår sig på den? Eller vill du 
bara veta mer om Equmeniakyrkans 

skolor? Välkommen på en Kallelsedag 
online 20  mars, öppet hus på THS 
19 mars och 22 mars på Bromma Folk-
högskola. Se www.kallelsedagar.se”

Per-Ulrik Johansson

Medlem i församlingen
”Du som vill söka dig närmare Jesus 
Kristus är välkommen till nattvarden”. 
Så inbjuder vi ibland till nattvardsfi-
randet i våra gudstjänster. På sätt och 
vis skulle man kunna använda samma 
ord som inbjudan att bli medlem i för-
samlingen. Ingen av oss är färdig. Alla 
söker vi oss fram. I församlingen får vi 
hjälpas åt i samtal om livets små och 
stora frågor, gudstjänst, bibelstudium 
och kanske även praktiskt arbete att 
söka oss närmare denne Jesus Kristus.
Är du nyfiken eller funderar får du 
gärna höra av dig till pastorer eller di-
akon med dina frågor och tankar. Så 
småningom hoppas vi också kunna 
återuppta de träffar vi haft om försam-
lingsmedlemskap.

Per-Ulrik Johansson

Digitalt kyrkkaffe
Kanske har du reda varit med om ett 
digitalt kyrkkaffe när du läser den här 
notisen i Mötesplatsen. Det är ett sätt 
att mötas efter gudstjänsten på sön-
dag via dator/smartphone/platta. Via 
hemsida, facebook eller mail får du 
en länk att klicka på. Kl. 12:15 klick-
ar man på länken eller lägger in den i 
adressfältet och så dyker det förhopp-
ningsvis upp några stycken. Det finns 
en värd för kyrkkaffet som kan dela 
upp i fler grupper om det är många 
och som kan förklara hur det går till 
eller introducera en fråga att samtala 
om. Vi återkommer med inbjudan.

Jovita Sosa 

Tillsammanshelg
Vi ser framåt och tror att vi kan mötas 
till Tillsammanshelg lördag–söndag 
18–19 september på Sandvikengården 
utanför Arvika. Boka in datumen så 
återkommer vi med mer information.

Per-Ulrik Johansson 

http://tingvallakyrkan.se
http://tingvallakyrkan.se
http://tingvallakyrkan.se
http://tingvallakyrkan.se
http://tingvallakyrkan.se
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Bibelsamtal
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Bibelsamtal
http://www.kallelsedagar.se
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Dogge DoggelitoDogge Doggelito
I oktober förra året gästades Tingvallakyrkan av 
Dogge Doggelito – Douglas León.
Kvällen annonserades ut som en föreläsning men spännan-
de nog så blev kvällen något helt annat. Det blev en kväll jag 
kommer minnas med värme.

Att få en intervju med honom visade sig inte vara det lät-
taste. Efter ett antal försök att komma i kontakt med hans 
manager slutade det med att vi frågade när han kom för att 
göra soundcheck.

Jag hade förberett några frågor för en kort intervju. När jag 
var på väg i bilen ringde telefonen och i andra änden var 
Sven som säger det blivit något missförstånd, León behö-
ver någon som intervjuar honom på SCEN mellan låtarna. 
Detta hade man glömt meddela oss, –Är det något du skul-
le kunna tänka dig göra? undrar Sven. Visst, svarade jag, vil-
ket jag så här i efterhand inte alls förstår med tanke på att jag 
hade bara ett fåtal frågor som jag hade förberett.

När jag kom fram satte jag mig vid flygeln, något jag vet 
brukar få mig lugn och det hjälpte, för när jag sedan träffar 
honom för att kort prata igenom det hela, kände jag att det 
här kommer jag att fixa.

Att jag kände så tror jag har att göra med hans personlighet 
och det varma bemötandet jag fick. Något jag även fick be-
kräftat av honom vid själva intervjun, då han säger att han 
alltid försöker vara en positiv person som sprider glädje.

När showen sätter igång och jag ställer min första fråga: 
”Vad tror du gör att du tilltalar så många i olika åldrar?” Han 
svarade att han tror det har göra med att han har varit artist 
i 37 år och att han inte bara håller på med musik utan även 
har medverkat i olika sammanhang på tv.

Jag frågar om hans uppväxt, som jag vet var ganska tuff. 
Hans mamma hade inte så mycket pengar så jag vet att han 
många gånger gick runt och var hungrig. Han berättade att 
han som barn var rätt busig men snäll och hade svårt att sit-
ta stilla. Han fick börja en klass som kallades finska klassen, 
det var barn med finsk bakgrund. Om han fortfarande var 

stökig så tvingades han att vara med i kyrkokören, något han 
först avskydde men efter ett tag börjar tycka väldigt mycket 
om. Det var också där han hans musikintresse väcktes.

De första gångerna som han kom till kyrkan och såg att man 
hade pengar i kollekten så tog han sin keps, hällde alla peng-
arna i den och satte den på huvudet igen. Han tänkte på sin 
mamma och att det var något som säkert skulle kunna göra 
henne glad. Han förstod rätt snart att sno kollekt är inget 
man gör i en kyrka, så han slutade med det.

Att han har en så stark tro grundar sig i denna kyrkokören 
som han tvingades vara med i. Han berättar att det var som 
att någonting hände med honom när han var i kyrkan, och 
han förstod att det fanns mer.

Han berättar också att han som barn tillsammans med 
sina kompisar satt på ett ställe där man kunde se ut över 
det området där man hade lite mer pengar. I området fanns 
massa radhus och när han satt där, pekade han på ett av hu-
sen och sa till sina kompisar: Där ska jag bo när jag blir stor. 
Den drömmen blev till verklighet för i dag bor han i huset 
han pekade på.

León har varit med om väldigt mycket. Han miste sin 
fru då deras dotter bara var ett år gammal. Trots allt har han 
en väldigt positiv inställning till livet och jag ställer honom 
frågan om det finns någonting som han kan dela med sig av 
när det kommer till tro och hopp. Han svarar att han brukar 
råda folk att själva söka svaren. Med andra ord, sök så ska du 
finna. Något jag faktiskt håller med honom om.

Anna Fahlander

Foto: Cornelia Fahlander-Berger

Inspelad föreläsning om 

Luther och rättfärdiggörelsen
(del 1 av 2)

 
av David Hellholm

släpps den 23 februari, kl. 14:00
på

Tingvallakyrkans hemsida
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Livesändning, bakåt och framåtLivesändning, bakåt och framåt

Foton: Sven Wedemalm

När pandemin slog till under våren lyftes frågan hur Tingvallakyr-
kans medlemmar, speciellt de i riskgrupper men även andra som inte 
av olika anledningar kunde närvara fysiskt, skulle kunna fortsätta ta 
del av gudstjänstlivet och tanken att livesända så att det gick att delta 
framför en skärm föddes. Att välja att livesända gudstjänsterna istäl-
let för att spela in, som många kyrkor gör, skapade en del tekniska 
problem rörande kontroll av ljud och bild som man kan undvika när 
man spelar in men skapar å andra sidan en närvaro och deltagande 
som inte finns i en inspelning. Samtidigt finns det en del upphovs-
rättstekniska skillnader.

Så vi började med den “enklaste” lösningen, en mobiltelefon och 
en extra mikrofon. Den “enklaste” för att den gick att få fram direkt 
och inte kostade så mycket men vi visste samtidigt att den inte kunde 
leverera en kvalitet som var tillfredsställande.

För att sedan hitta en bättre lösning så samlade vi en grupp av in-
tresserade, samtidigt som en dialog med ljudgruppen fördes, för att 
diskutera vilken väg framåt som var bäst. Equmeniakyrkans hemsida 
hade råd och exempel på olika kostnads- och kvalitetsnivåer och det 
ägnades en hel del tid åt att läsa på om olika lösningar. Utgångspunk-
ten i resonemanget var att ljudet är viktigast och bilden mer ett kom-
plement, det spelar ingen roll om bilden är knivskarp om ljudet är 
dåligt för då tröttnar man och stänger av ändå. En ensam mikrofon 
som är inkopplad direkt i en mobiltelefon ger ingen möjlighet till 
justering eller kontroll av ljudet, samtidigt som det fanns en önskan 
om mer variation i bilden.

Det billigaste sättet att kunna kontrollera och justera ljudet, för 
att få det bättre, var att använda de mikrofoner och den ljudmixer 
som redan fanns och bara köpa utrustning för en bättre och mer va-
rierad bild samt möjlighet att lägga in annan media i sändningen, till 
exempel texter eller film.

Den utrustning vi nu använder består av fyra kameror, en video-
mixer som också fungerar som ljudkort, en dator med bildskärm och 
ett datorprogram. De fyra kamerorna är vanliga videokameror för 
hemmabruk. Videomixern, eller switcher som det också kallas, är en 
Atem mini och den samlar ihop de fyra kamerorna samt ljudet. En 
Atem mini ger möjlighet att välja vilken kamera man använder och 
har inbyggda funktioner som hjälper till med till exempel bildöver-
gångar samtidigt som den fungerar som ljudkort, det vill säga att den 
tar emot ljudet från vår mixer och skickar det tillsammans med bild-
en till datorn som en synkroniserad signal. Datorn med bildskärm 
finns vid mixerbordet för att kunna använda programmet Open 
Broadcast Software som ger oss möjlighet att lägga in text och film 
i sändningen samt gör det möjligt att sända ut till olika plattformar 

eller spela in. Open Broadcast Software är gratis och har fler möjlig-
heter än vi hunnit utforska.

Församlingen har investerat ca 20.000:- i den här utrustningen 
och det ska absolut ses i perspektivet att det finns inte någon övre 
gräns på vad man kan lägga på sådan här utrustning om man har 
resurserna.

Vi “återbrukar” också den gamla ljusutrustningen som finns i 
Tingvallakyrkan, det behövs nämligen mycket ljus för att få en bra 
bildkvalitet och det skulle egentligen behövas ännu mer ljus för att 
kameror och system ska komma till sin rätt fullt ut.

Inlärningskurvan kring livesändningar har varit brant och det 
finns många parametrar som kan ställa till det så det blir inte alltid 
så bra som vi strävar efter. Vi försöker kontinuerligt hitta vägar att 
maximera systemet samt förbättra den tekniska kvaliteten och inne-
hållet så mycket vi kan.

Systemet har också fått bekänna färg i livesändningar för Karl-
stad Orkesterförening samt genom inspelningar för kulturskolan 
och Sensus, en ny inkomstkälla för Tingvallakyrkan nu när pande-
min inte tillåter publik.

Att vi använder Facebook skapar tyvärr en del begränsningar när 
vi måste sända i sämre kvalitet än vad vårt system klarar av så att byta 
plattform diskuteras men inget byte är aktuellt just nu. Och upp-
hovsrättsliga begränsningar gör att vi inte längre kan skriva ut alla 
psalmtexter i sändningarna, bara de som är äldre än 70 år. Men om 
man vill och inte har en egen så erbjuder Tingvallakyrkan att få låna 
en psalmbok att använda hemma. Samtidigt är det mycket enklare 
att livesända än att spela in när det kommer till rättigheter för musik 
där det finns ett avtal för livesändningar men inte för inspelad film.

Nu efter de senaste rekommendationerna har vi arbetat varannan 
helg och varit ansvariga för både ljud och bild men egentligen behö-
ver man vara två personer som hjälps åt. Vi har en förhoppning om 
att fler vill engagera sig framöver och tanken har hela tiden varit, i 
dialog med ljudgruppen, att lära upp alla intresserade så att det finns 
fler som kan dela på tekniken kring gudstjänsterna.

Att kunna erbjuda möjligheten att uppleva gudstjänsterna hem-
ma under denna mycket speciella tid tänker vi är ovärderligt på 
många sätt, det har kommit många positiva tillrop från församlings-
medlemmar som visar att detta är uppskattat, och framåt finns en 
stark förhoppning om att livesändningarna inte bara är här för pan-
demin utan för att stanna, så vi kan nå församlingsmedlemmar som 
inte kan närvara fysiskt och andra nyfikna tittare.

Nils Erik Hagström och Sven Wedemalm
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Tornado digitalt
Tornado digitalt? En Tonårs-fredag hemma i soffan? Går 
det ens, var nog första tanken som slog oss ledare när vi 
i mitten av november fick beskedet att regeringen skärpt 
sina corona-restriktioner till max 8 personer. Vi hade vis-
serligen haft några digitala Come Together-evenemang 
under corona-året med Skåre, Kil och Fagerås via Zoom, 
men det var ju gruppaktiviteter. Nu skulle vi sitta var för 
sig hemma framför skärmarna och göra saker tillsammans. 
Men tack vare en fantastisk grupp av härliga tonåringar 
och ledare har det ju funkat ganska bra. Vi använde oss av 
ett program som heter Discord, det liknar Skype, Zoom, 
Meet, Teams, Jitsi och är ett digitalt program där man 
kan dela video och samtal med varandra. Vi har bland 
annat lekt lekar som Kahoot, Bingo, Among Us och spe-
lat ”Skribbl.io – en digital variant av Pictionary”. Det blev 
också en del julpysslande med papper där vi tillverkade 
3D-snöstjärnor och julgranskulor. Vi har också tävlat i lag 
i ett julkalender-quiz såklart.

Andakterna har också fungerat att genomföra digitalt. Vi 
ledare har delat tankar från vår tro och bibelberrättelser. 
Vi har också lyssnat på olika lovsånger via en funktion 
som spelar upp musik från Youtube i vårt digitala Dis-
cord-rum. De som velat har också kunnat stänga av sin 
mikrofon och sjunga med i lovsångerna utan att skapa 
rundgång/fördröjning/eko i vårt digitala Discord-rum. I 
varje andakt har vi också haft en förbönsstund där ton-
åringarna haft möjligheten att dela förbönsämnen. Sedan 
har vi ledare bett för dessa ämnen och andra saker som vi 
velat lägga fram inför Gud. Jag har upplevt att det under 
andaktsstunderna blir extra påtagligt att de digitala Tor-
nado-kvällarna är just på distans. Det har att göra med att 
ett av de tillfällen då gemenskapen i Tornado är extra tyd-
lig är när vi sitter i en ring under andakterna i kyrkan. Men 
samtidigt finns det möjlighet till en annan typ av stillhet 
då vi inte blir störda av varandra på samma sätt i de digi-
tala andakterna.

Men är det bara som Tornado testat att träffas digitalt 
tänker ni då kanske? Nej redan i förra numret av Mötes-
platsen kunde vi läsa om att scouterna också testade på att 
ha två digitala scout-kvällar. Både Tingvallakyrkans och 
Equmenia Karlstads styrelsemöten samt församlingsmö-
ten och Equmenia Karlstads årsmöte den 6 februari har 
också genomförts digitalt. Men vi fortsätter att längta ef-
ter att komma tillbaka till kyrkan och efter att få träffas 
igen!

Johannes Arkbro

6
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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.

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

Ungdomsbandet Blåsmusik för dig som har lite erfarenhet – 
Onsdagar kl. 19:00.

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

7

Vill du ha en ledarroll i någon av 
våra verksamheter?
Nytt år, nya möjligheter! Är du intresserad av en ledarroll 
i någon av våra verksamheter? Har du barnasinnet kvar? 
Vill du vara engagerad i församlingens barn- och ungdoms-
arbete. Då är det Dig vi söker. Hör av dig till Equmenia 
Karlstads ordförande Johannes Arkbro 076-786 83 68, di-
rekt till någon av våra verksamhetsansvariga eller till Equ-
menia Karlstads valberedning så kan vi prata mer om vad 
du vill bidra med. Både punktinsatser och mer långsiktiga 
ledarinsatser är välkomna. Det här är våra verksamheter: 
Barnens stund, Öppna förskolan, Miniblås/Ungdoms-
bandet, Scout, Tonårsscout/Äventyrarscout, Familjescout, 
Tornado/Tonår, 16 plus, Puls Innebandyn. Hör också av 
dig om du vet om något barn eller tonåring som vill börja 
i någon av våra verksamheter.

Johannes Arkbro

Familjescout
Vi hoppas kunna mötas i Familjescout, grilla korv, upp-
täcka nya och gamla platser, och göra roliga saker i naturen 
under våren. Vi bjuder in till fyra lördagar under vårtermi-
nen. Om det inte går att samlas hör vi av oss via Familjes-
cout, Tingvallakyrkans facebooksida (där det också finns 
bilder från tidigare träffar), Tingvallakyrkans hemsida 
tingvallakyrkan.se och via mail till er som vi har adresser 
till. Vill du anmäla intresse går det alldeles utmärkt att 
skicka ett mail till per-ulrik.johansson@tingvallakyrkan.
se.

Vårens träffar blir lördag 6/2, lördag 6/3, lördag 24/4 
och lördag 29/5. Vi börjar kl. 10:00 och håller som längst 
på fram till 13:00, men slutar ofta tidigare.

Per-Ulrik Johansson

Scout
Scout startar vårterminen tisdag 9 mars kl. 18:15. Patrul-
lerna träffas på olika ställen, så håll utkik efter information 
från din ledare. Är du intresserad av att börja i scout, eller 
kanske bli ledare? Maila scout@kyrkanicentrum.se.

Sara Flodquist

Bild från Equmenia

http://tingvallakyrkan.se
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Familjescout
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Familjescout
mailto:scout%40kyrkanicentrum.se?subject=Scout
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Februari
Tisdag 9 februari
14:00 Kyrkan är öppen.

Onsdag 10 februari
09:00 Morgonandakt – digitalt.
14:00 Kyrkan är öppen.

Torsdag 11 februari
10:00 Kyrkan är öppen.

Fredag 12 februari
09:00 Morgonandakt inför 
söndagen – digitalt.
10:00 Kyrkan är öppen.

Söndag 14 februari
11:00 GUDSTJÄNST, ”Kärlekens 
väg”,  Per-Ulrik Johansson. 
Musik av Daniel Arkbro med 
vänner. Livesändning.

Tisdag 16 februari
14:00 Kyrkan är öppen.

Onsdag 17 februari
09:00 Morgonandakt – digitalt.
14:00 Kyrkan är öppen.
18:30 Andakt på Askonsdagen, 
Sara Flodquist. Musik av Göran 
Almqvist. Livesändning.

Torsdag 18 februari
10:00 Kyrkan är öppen.

Fredag 19 februari
09:00 Morgonandakt inför 
söndagen – digitalt.
10:00 Kyrkan är öppen.

Söndag 21 februari
11:00 GUDSTJÄNST ”Prövning-
ens stund” Anneli Sandberg. 
Musik av Linda Arne. Livesänd-
ning.

Tisdag 23 februari
14:00 Kyrkan är öppen.
14:00 Tisdagsträffen – digitalt: 
Luther och rättfärdiggörelsen 
(del 1 av 2) av David Hellholm. 
Se notis på s. 4.

Onsdag 24 februari
09:00 Morgonandakt – digitalt.
18:00 Bibelsamtal, se notis på 
s. 3.

Torsdag 25 februari
10:00 Kyrkan är öppen.

Fredag 26 februari
09:00 Morgonandakt inför 
söndagen – digitalt.
10:00 Kyrkan är öppen.
12:30 Pilgrimsvandring runt 
Sandgrund. Start vid kyrkan. 
Anmäl till exp 054-15 38 80.

Söndag 28 februari
11:00 GUDSTJÄNST, ”Den 
kämpande tron”, Sara Flodquist, 
musik Bengt Lundgren, Inger 
Bergström. Livesändning.

Mars
Onsdag 3 mars
09:00 Morgonandakt – digitalt.

Lördag 6 mars
10:00 Familjescout, se notis på 
s 7.

Söndag 7 mars
11:00 GUDSTJÄNST, ”Kampen 
mot ondskan”, Bön och offerdag 
för pastorsu och diakonut-
bildningen, Mattias Fröding, 
Per-Ulrik Johansson. Musik 
Marianne Gustavsson, Inger 
Bergström. Livesändning. Se 
notis på s. 3.

Onsdag 10 mars
09:00 Morgonandakt – digitalt.

Fredag 12 mars
12:30 Pilgrimsvandring runt 
Gubbholmen. Start vid kyrkan. 
Anmäl till exp 054-15 38 80.

Lördag 13 mars
15:00 FÖRSAMLINGENS ÅRS-
MÖTE

Söndag 14 mars
11:00 ÅRSHÖGTIDSGUDSTJÄNST, 
Per-Ulrik Johansson, Jovita Sosa, 
Sara Flodquist. Musik Blåsen-
semble. Livesändning.

Onsdag 17 mars
09:00 Morgonandakt – digitalt.

Lördag 20 mars
10:00 Digital träff om Belarus/
Vitryssland, se notis på s. 10.

Söndag 21 mars
11:00 GUDSTJÄNST, ”Guds 
mäktiga verk”, Anneli Sandberg. 
Musik Joel Holmqvist. Livesän-
ding.

Onsdag 24 mars
09:00 Morgonandakt – digitalt.
18:00 Bibelsamtal, se notis på 
s. 3.

Fredag 26 mars
12:30 Pilgrimsvandring i 
Mariebergsskogen. Samling 
vid stora entrén. Anmäl till exp 
054-15 38 80.

Söndag 28 mars
11:00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar, ”Vägen till korset”, Sara 
Flodquist. Musik Ungdomsban-
det. Livesändning.

Onsdag 31 mars
09:00 Morgonandakt – digitalt.

April
Torsdag 1 april
19:00 GETSEMANESTUND, 
Per-ULrik Johansson, Jovita 
Sosa. Musik Göran Almqvist. 
Livesändning.

Fredag 2 april
11:00 KORSANDAKT, ”Johanne-
spassionen” , Mats Kästel och 
körgrupp, Per-Ulrik Johansson. 
Livesändning.

Söndag 4 april
11:00 PÅSKDAGSGUDSTJÄNST, 
Anneli Sandberg. Musik Blås-
kvintett. Livesändning.

Onsdag 7 april
09:00 Morgonandakt – digitalt.

⚠ 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

Vinterprogram i Tingvallakyrkan

⚠ = Pausade aktiviteter pga COVID-19.

⎚ = Digitala aktiviteter pga COVID-19.
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Omsorgsgruppernas veckor
GR V DATUM

8 6 8–14/2

9 7 15–21/2

10 8 22–28/2

11 9 1–7/3

12+13 10 8–14/3

GR V DATUM

14 11 15-21/3

1 12 22-28/3

2+3 13 29/3–4/4

4 14 5–11/4

5 15 12–18/4

GR V DATUM

6 16 19–25/4

7 17 26/4–2/5

8 18 3–9/5

9 19 10–16/5

10+11 20 17–23/5

GR V DATUM

12 21 24–30/5

13 22 31/5–6/6

14 23 7–13/6

1 24 14–20/6

2 25 21–27/6

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
Öppen förskola 12:00–16:00

Ungdomsbandet 19:00
Blåsmusik för dig som har lite 
erfarenhet

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 coronapandemin har vi inget kyrkkaffe 
under vintern.

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 11 april
11:00 GUDSTJÄNST, ”Påskens 
vittnen”, Per-Ulrik Johansson. 
Musik Daniel Arkbro med 
vänner. Livesänding.

ÖPPNA FÖRSKOLAN
Tyvärr kunde inte verksam-
heten öppna som det var 
tänkt efter juluppehållet. Vi 
funderar på lite olika idéer 
för att ändå kunna erbjuda 
någon form av samlingar. 
Digitala ”barnprogram”, 
zoommöten med babyryt-
mik och utomhusträffar är 
tankar vi jobbar vidare med.

Aktuell information står 
alltid på hemsidan tingval-
lakyrkan.se.

Hoppas där också snart 
få skriva in att vi öppnar för 
besökare.

Elvy Axelsson

Till jordens yttersta gräns
Tredje gången gillt för mässan ”Till Jordens Yttersta Gräns” som bygger på Equmeniakyrkans brukssångspro-
jekt, För att verkligen fira att vi kan fira gudstjänst tillsammans igen så gör vi ett nytt försök att göra ”Till Jor-
dens Yttersta Gräns” på samlingsgudstjänsten 5/9 och samtidigt bjuder vi in till en kördag den 4/9 tillsammans 
med Lena Wohlfeil då vi sjunger igenom mässan inför söndagens gudstjänst. Välkommen att vara med och 
sjunga!

Nils Erik Hagström

Bruce Springsteen och mässa?
Absolut, det är en lysande kombination som gjorts i Göteborg och nu planerar vi att ta hit Springsteenmässan 
under senare delen av hösten. Kanske som en gudstjänst eller som en arrangemang med entré.

Nils Erik Hagström

Johannespassionen i Tingvallakyrkan på Långfredagen.
På Långfredagen planeras ett framförande av Johannespassionen. Det är inte det stora, av Johann Sebastian 
Bach kända verket som skall framföras utan en annan version i miniformat.

Alltsedan den tidiga barocken har man i kyrkan framfört texter ur bibeln där man haft en berättare och 
andra roller. Evangeliet har reciterats och sedan har man haft kommenterande sånger och koraler som kören 
framfört.

I den version som vi kommer att framföra har jag valt att använda exakt samma text som Bach använder 
men vi kommer att läsa de olika partierna fördelat på olika roller. Jag har tagit fram de koraler som finns i Psalm-
boken som numer tyvärr sällan sjungs under Fastetiden. De är ofta väldigt dramatiska och kommenterande till 
de starka texter som beskriver Jesu sista tid i Påsken från gripandet i Getsemane till Korsfästelsen.

En liten körgrupp, läsningar och ett antal beskrivande koraler ger en stark och intensiv ”Johannespassionen”.

Mats Kästel

http://tingvallakyrkan.se
http://tingvallakyrkan.se
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Församlingsboken

Uflyttade
Leif Eriksson till Åmåls Baptistförsamling
Margareta och Mats Danielsson till Sannerudskyrkans 
församling

Utträde
Göran Gustafsson

Inger Olsson

INFORMATION

Välkommen att delta till en dag om 
Belarus

Lördag den 20 mars möts vi 
via kommunikationsverkty-
get Zoom för att lyssna och 
dela erfarenheter om samar-
betet i Belarus.

Tiden är kl. 10:00–15:00 
med tid för en timmes lunch-
rast ca kl. 12:00.

Om det är något särskilt 
som du vill att vi ska ta upp 
under dagen så berätta gärna 
det innan ifall det behöver 
förberedas.

Vi hoppas att dagen kan inspirera och ge oss ny glöd att 
påbörja eller fortsätta arbetet tillsammans med våra vänner 
i Belarus. Bjud gärna in fler.

Anmäl dig senast 14 mars till Ing-Marie Arkbro ing.marie.
arkbro@gmail.com tel. 076-786 68 45.

Du som anmäler dig kommer att få en länk till Zoom-mö-
tet hemskickad via mail någon dag innan samlingen.

Välkommen att vara med!
Belarus-gruppen inom Equmeniakyrkan 

genom Ing-Marie och Hans Arkbro

Från styrelsen
Ett nytt år är lite av en nystart för arbetet i församlingen 
och dess olika grupper. I församlingsstyrelsen har vi haft 
en rivstart och har redan hunnit med att ha ett extra sty-
relsemöte, ett ordinarie, två möten i styrelsens AU och ett 
församlingsmöte. Varför denna arbetsiver, kan man fråga 
sig. Ja, som ni säkert märkt så har vi startat ett arbete kring 
församlingens framtida verksamhet och den ekonomiska 
situationen kring den.

Det är stora och svåra frågor och från styrelsen är vi an-
gelägna om att ha samråd med församlingen kring dessa. Då 
det inte är möjligt att träffas fysiskt har vi försökt hitta an-
dra vägar för att ge så många församlingsmedlemmar som 
möjligt möjlighet att komma med synpunkter och idéer.

I december skickades därför en enkät ut till samtliga 
församlingsmedlemmar. Vi har fått positiv respons på 
den, ”bra att ni frågar församlingsmedlemmarna”, ”nu när 
det inte går att ha församlingsmöte som vi brukar så är det 
mycket bra med en enkät. Fortsätt med det!” Ja, det var 
ett par kommentarer. Vi fick 36 svar, tack till er alla som 
tog er tid och besvarade enkäten. En sammanställning av 
enkäten presenterades på församlingsmötet i januari. Sam-
manställningen skickades sedan via mail till samtliga för-
samlingsmedlemmar och med möjligheten att kontakta oss 
i styrelsen antingen via telefon eller mail för att ställa frågor 
eller komma med tankar och idéer. Personalrådet har på 
uppdrag av styrelsen skrivit fram olika scenarier som skulle 

kunna vara tänkbara. Dessa har varit en del i det underlag 
som styrelsen haft i sitt fortsatta arbete.

Styrelsen är angelägen om att fortsätta den påbörjade 
processen med samråd med församlingen och inbjuder där-
för till ett extra församlingsmöte söndagen den 7 februari 
kl. 12:15. Även detta församlingsmöte kommer att vara ett 
digitalt möte. En länk till mötet kommer att skickas ut via 
mail. I Tingvallakyrkan kommer det en vecka innan mötet 
att finnas ett underlag i pappersformat, som den som vill 
kan hämta. På mötet kommer vi att redogöra för styrelsens 
tankar kring den framtida personalsituationen samt presen-
tera ett förslag till budget. Beslut om budget tas på årsmötet 
i mars.

Församlingens årsmöte kommer att hållas den 13 mars 
och kommer att vara digitalt. Inför årsmötet kommer infor-
mation och en länk att skickas ut via mail. Informationsma-
terial kommer också att finnas att hämta i Tingvallakyrkan 
en vecka innan årsmötet.

Vi önskar er alla ett gott 2021 och ber Gud:

Ge oss vishet, mod och klarsyn när vi under det kommande 
året kommer att ställas inför frågor av olika slag.
Hjälp oss att se hur var och en av oss, utifrån våra förutsätt-
ningar och gåvor, kan bidra till att vår församling utvecklas.

Amen

För styrelsen genom

Gunnel Kardemark

Digital träff via Zoom om arbetet  
i Belarus/Vitryssland 

Lördag 20 mars kl. 10-15 
med paus för lunch 

 

Välkommen till en dag då vi fokuserar på  
Equmeniakyrkans samarbeten i Belarus 

- en dag med information, samtal  
och erfarenhetsutbyte 

 

Anmäl dig senast 14 mars till Ing-Marie Arkbro  
ing.marie.arkbro@gmail.com tel. 0767-86 68 45  

Fotot visar Baptistunionens lägergård ”Lilla Pärlan” utanför Kobrin, Belarus 

Nya telefonnummer till kyrkan
Vi har bytt telefonoperatör i Tingvallakyrkan. Numret till 
expeditionen är detsamma som förut 054-15 38 80. Medar-
betarna har nya nummer som börjar på 070. Se sid 11.

mailto:ing.marie.arkbro%40gmail.com?subject=En%20dag%20om%20Belarus
mailto:ing.marie.arkbro%40gmail.com?subject=En%20dag%20om%20Belarus
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Pastor/församlingsföreståndare – tjänstle-
dig/universitetspastor
Anneli Sandberg
070-965 49 30
anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se

Pastor, tf. församlingsföreståndare
Per-Ulrik Johansson
070-965 49 33
per-ulrik.johansson@tingvallakyrkan.se

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

Diakon
Jovita Sosa
070-965 49 31
jovita@kyrkanicentrum.se

Kanslist
Sven Wedemalm
070-965 49 32
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
070-965 49 35
erik.hagstrom@kyrkanicentrum.se

Vi som jobbar i Tingvallakyrkan
Adress: Östra Torggatan 18 

 652 24 Karlstad
Expeditionen
Telefon: 054-15 38 80

Öppet- och 
telefontider:

tisdag och fredag 10:00–12:00

onsdag 13:00–15:00

i övrigt svarar vi om möjlighet finns

E-post: info@kyrkanicentrum.se

Hemsida: www.tingvallakyrkan.se

INFORMATION

Hälsningar från kassören
2020 har på många sätt varit ett år som inte liknat något 
annat, och det gäller också vår församlings ekonomi. Det 
som varit som vanligt är offerviljan till församlingen. 
1  124  000  kr, 25  000  kr över vår insamlingsbudget, har 
kommit in i regelbundna gåvor. Dessutom har församling-
en fått två större gåvor på tillsammans 132 000 kr till för-
samlingsarbetet och 30 850 kr till byggnadsfonden. Från jul 
till trettondag har också samlats in 11 700 kr till Equmenia-
kyrkans internationella arbete. Det är ännu inte för sent att 
lämna ytterligare bidrag till detta behjärtansvärda ändamål.

Vårt bokslut för 2020 är inte färdigt ännu, men allt ty-
der på att det underskott vi befarat på grund av uteblivna 

inkomster från café och uthyrning inte blir särskilt stort då 
också utgifterna varit lägre än vanligt och vi kunnat få olika 
former av statliga bidrag, men mer om detta i vårt årsmöte.

På annan plats i tidningen kan ni läsa om styrelsens pågå-
ende arbete med församlingens ekonomi flera år framöver. 
Även fortsatt kommer en positiv utveckling av våra gåvor 
till församling och kyrka vara helt centrala för att arbetet 
skall kunna gå vidare.

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

600 000,00 kr

900 000,00 kr

1 200 000,00 kr
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Budget Utfall Diff
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mailto:anneli.sandberg%40tingvallakyrkan.se?subject=
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=
mailto:sara.kronoparkskyrkan%40gmail.com?subject=
mailto:jovita.sosa%40tingvallakyrkan.se?subject=
mailto:sven.wedemalm%40kyrkanicentrum.se?subject=
mailto:elvy.axelsson%40tingvallakyrkan.se?subject=
mailto:info%40tingvallakyrkan.se?subject=
mailto:nils.erik.hagstrom%40tingvallakyrkan.se?subject=
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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 11 mar
Nästa nummer av Mötesplatsen  
kommer ut i slutet av mars.

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

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

…och pandemin kom!!!!
I början av december 2019 kom de första nyheterna om ett nytt virus 
som hade startat i staden Wuhan i Kina, långt borta ifrån Sverige och 
på Folkhälsomyndighetens hemsida kunde man läsa, citat ”möjlighe-
ten att viruset når Sverige är väldigt liten”.

Dagarna gick och i slutet av februari, början av mars nådde pan-
demin oss, den kom som en blixt från klar himmel. Den friheten vi 
var vana vid blev mycket begränsad.

Helt plötsligt var det inte vi själva som skulle avgöra hur vi skulle 
leva eller resa, det gjorde folkhälsomyndigheten och regeringen åt 
oss. Invånarna i Sverige delades in i olika grupper. De som var i risk-
grupp, de som var 70 plus, gymnasieelever, nya svenskar osv.

Vi i Sverige behövde inte stänga ner hela landet som man gjorde i 
andra länder utan vi fick rekommendationer att följa.

Alla verksamheter som vi i församlingen hade planerat kunde 
inte genomföras och vi behövde tänka om, ställa om, och sen hålla 
i. Vi trodde att det skulle handla om några veckor och vid början av 
sommaren skulle allt komma till det normala igen, men så blev inte 
fallet.

Ju längre tiden gick växte också behovet av att träffas, de personer 
som var 70 plus längtade efter gemenskap och att få komma till kyr-
kan. Utifrån de behoven startades samtalsgrupper på 5 olika platser i 
Karlstad. Vi träffades utomhus och fika var en viktig del i våra träffar. 
I en grupp lyssnade vi på varandras erfarenheter från våra liv, hur tron 
på Gud har burit oss och hur särskild musik hade haft betydelse un-
der perioder i livet. Vi lyssnade på gamla sånger och psalmer och det 
gjorde att människor som passerade förbi stannade till och ville veta 
vilka vi var och varifrån vi kom. Det blev ännu mer samtal, jag skulle 
våga säga att vi missionerade med vår musiksmak. I en annan grupp 

samtalades om var vi befann oss i livet, vilka vardagliga problem och 
glädjeämnen vi hade.

En grupp läste ur en andaktsbok. I nästa grupp pratade vi om 
de stora orden som tro, förlåtelse, försoning, kärlek, nåd, tvivel och 
frälsning. I en annan grupp läste vi från olika böcker i bibeln.
Våra träffar avslutades med Välsignelsen och sen bön.

Öppen kyrka på onsdagar förlängdes till hösten. Kyrkan var öp-
pen även andra dagar i veckan, dit människor kunde komma, tända 
ljus, ta en kopp kaffe, och prata med pastorer eller diakon.

Telefonkontakten med våra församlingsmedlemmar över 70 var en 
viktig del i början av pandemin, tanken var att veta vilka de var som 
behövde hjälp som till exempel handla mat eller medicin, få besök, 
sällskap på promenader eller någon annan praktiskt hjälp.

Ni församlingsmedlemmar har varit strålande att ta kontakt med 
varandra, prata, stödja, bjuda varandra på mat och fika och till och 
med ge bort bröd, kakor och bullar till de som inte kunde baka själva.

Jag vill gärna säga att: Vi är en diakonal församling!

Ett nytt år har börjat och vi har fått vaccinet och förhoppningen är 
att det kommer bättre tider så småningom. Vi som arbetar i kyrkan 
finns för att hjälpa till med det du behöver hjälp med. Hör gärna av 
dig till oss pastorer och diakonen. Vi kommer också att fortsätta höra 
av oss till er.

Ensam är inte stark utan vi behöver varandra.

Jovita Sosa

BIld av Jovita Sosa 
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