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När detta skrivs planerar vi för församlingens årsmöte. Det är 
då vi ser tillbaka på det år som gått. Vi redovisar ekonomi och 
verksamhet och ger förhoppningsvis styrelsen ansvarsfrihet. Se-
dan ser vi framåt. Vad är det vi vill åstadkomma det år som lig-
ger framför? Vi antar verksamhetsplan och väljer människor till 
styrelse, verksamhetsråd, diakoniråd, musik och kulturråd och 
så vidare.

Vad vill vi då göra? Ja, egentligen är nog inte våra drömmar 
så storslagna just nu. De flesta av oss vill bara hitta tillbaka till 
något sorts normaltillstånd. Till allt det där vanliga som vi sak-
nat så mycket det här året. Ska man koka ner det till minsta ge-
mensamma nämnare så kanske det handlar om att få mötas igen. 
Mötas omkring sång och bön och kyrkkaffe/te/saft.

Samtidigt är det också så att vi förändrats. Vilket gör att 
när vi så småningom startar upp igen så är det inte säkert att 
allt blir som det varit. Kanske har pandemin, trots allt elände, 
ändå hjälpt oss att se vad som är viktigt och vad som är mindre 
väsentligt.

Flera har under det här året blivit påminda om att de tillhör 
en församling. Kanske är det all information som mailats ut, te-
lefonsamtal och sms från församlingen som gjort detta. En del 
har kommit på att det är naturligare att vara med i en församling 
där man bor. Några, som inte varit delaktiga på många år, har 
kommit fram till att det är bättre att inte vara medlem just nu.

För flera av oss är det dock så att församlingen och kyrkan 
har fått förnyad betydelse.

Nej, den är fortfarande inte perfekt. Den har sina brister, 
men jag vill ändå höra ihop med dessa bristfälliga människor. Vi 
har något gemensamt: vi vill söka oss närmare Jesus Kristus.

Det är där någonstans vi får hopp. Hopp om livet som är 
starkare än döden. Hopp om att göra skillnad i denna världen. 
Hopp om att hitta ett hållbart liv. Hopp om att jag inte är ensam.

Tillbaka till frågan: Vad vill vi åstadkomma det år som ligger 
framför?

Ja det kanske inte i första hand är att hitta tillbaka till något 
som var, utan snarare det som hjälper oss framåt. Det som gör 
att församlingen och kyrkan får vara en plats där det finns kraft 
att hämta:

i gemenskapen, i sången och musiken, i scouting och inne-
bandy, i bibelsamtalet och bönen. En plats som inte bara rym-
mer mig och mina tankar, utan också en plats där jag får möta 
andra som berikar mig genom sitt sätt att vara. 

Vill du vara med? Du är välkommen med dina tankar och 
funderingar, med det som du bär med mig. 

Det låter nästan som ett slagord från det tidiga 1970-talet, 
men kanske är det vad vi längtar efter; tillsammans.

”Gud, jag är så glad att din kyrka finns.
Där talar du direkt till mig.
Där ger du mig förlåtelse, rening och ro. 
Där blir det lättare för mig att be, tacka och lovsjunga.
Där ger din Son ut sig för mig vid nattvardsbordet.
Där upplever jag gemenskap med de nu levande och de för länge 
sedan bortgångna.
Där lyfts jag ur min trånga värld in i ditt väldiga sammanhang.
För detta tackar jag dig av hjärtat, min Gud.”   (Britt 
G. Hallquist)

Per-Ulrik Johansson

pastor

INSIDAN:INSIDAN:

Vad vill vi då göra?Vad vill vi då göra?

Digitalt kyrkkaffe
Kanske har du reda varit med om ett digitalt kyrkkaffe när du lä-
ser den här notisen i Mötesplatsen. Det är ett sätt att mötas efter 
gudstjänsten på sön- dag via dator/smartphone/platta. Via hem-
sida, facebook eller mail får du en länk att klicka på. Kl. 12:15 
klickar man på länken eller lägger in den i adressfältet och så 
dyker det förhoppningsvis 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 har två tillfällen under våren den 11:e april 
och den 16:e maj.

Jovita Sosa

Fika-samtal ute i det fria.
Våren och sommaren är på väg och vi startar våra efterlängtade 
grupper.
Vi kommer att träffas med coronasäkert avstånd och vi följer 
folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Jag planerar starta runt första veckan i maj.
Plats: Borgmästaren, Rud, Råtorp, och Gustavsberg.
För mer information kontakta:

Jovita Sosa
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NOTISER

Framsidan
Bilden på framsidan är tagen av Sven 
Wedemalm i samband med pilgrimspro-
menaden som nämns på sidan 4 .

Christer Hellholm

Tingvallakyrkan i vår
Ni känner nog igen mycket i dessa rader 
vid det här laget, men det är ju fortfaran-
de så att det är svårt att veta hur våren 
ser ut i vårt samhälle och därmed också i 
vår kyrka. Just nu, när detta skrivs, är be-
gränsningen fortfarande 8 personer/sam-
mankomst. Dessutom står det och väger 
när det gäller smittspridningen: är det en 
tredje våg på gång eller inte? Man pratar 
också om att kunna öppna upp till 50 
deltagare i mitten av april. I så fall under 
säkra förhållanden med tillräckligt med 
avstånd till varandra och ordnade former 
så man kan känna sig trygg.

Än så länge fortsätter vi dock att fira 
gudstjänst digitalt varje söndag, erbjuda 
morgonböner på samma sätt onsdagar 
och fredagar, och har kyrkan öppen för 
ljuständning, bön och samtal.

Dessutom inbjuder vi till digitala bi-
belsamtal och kyrkkaffen, tisdagsträffar, 
hållbarhetsfrukost. Vi planerar också fler 
pilgrimsvandringar med högst 8 deltaga-
re osv. Läs mer om detta på annan plats 
och i kalendariet. Tveka inte att höra av 
dig till expeditionen eller till diakonen el-
ler pastorerna om du har frågor eller bara 
vill prata en stund.

Om smittspridningen minskar och 
begränsningar hävs så återkommer vi 
med information. Hemsidan (tingvalla-
kyrkan.se), facebook och predikoturerna 
är också bra att hålla koll på.

Per-Ulrik Johansson

Grön kyrka
… växer i vårt närområde. Vi är ett eku-
meniskt nätverk av församlingar som vill 
verka för en grön omställning både i våra 
församlingar och i samhället, tipsa om 
varandras aktiviteter, planera några ge-
mensamma aktiviteter, inspirera och lära 
oss av varandra. Vi är i dagsläget repre-

sentanter från Pingstkyrkan, Korskyrkan, 
Skårekyrkan, Equmeniakyrkan i Fagerås 
och Tingvallakyrkan som är aktiva och vi 
pratar om allt från värmeljus till ekoteo-
logi. Det är roligt att mötas ekumeniskt!

Vi planerar för en dagsvandring, 
troligen runt Södra Hyn, lördagen den 
17  april. Håll utkik i kalendariet efter 
tid och samlingsplats. Om restriktioner 
hindrar detta ses vi digitalt istället. Är du 
intresserad av att vara med på en mejllista 
så att du får inbjudan till mötena, hör av 
dig till Anneli Sandberg.

PS: Du vet väl om att Equmeniakyr-
kan klimatfastar i år också? Se www.kli-
matfasta.nu.

Anneli Sandberg

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

Vi möts vid kyrkan kl.  10:30 freda-
garna 16/4, 23/4, 21/5 och 28/5. Varje 
vandring tar 1,5–2 timmar.

Med nuvarande restriktioner kan vi 
vara åtta deltagare. Anmäl dig till expe-
ditionen på 054-15 38 80, senast tisdag 
samma vecka som du vill vara med. Led-
are är Sara Flodquist.

Sara Flodquist

Bön och insamlingsdag 
för Equmeniakyrkans 
nationella arbete 25/4

”Där två eller tre är samlade i mitt namn 
är jag mitt ibland dem” säger Jesus i Matt 
18:20. Varje församling, oavsett hur stor 
eller liten, är en plats där vi kan möta ho-
nom.
Vi behöver varandra!

Det senaste året har visat oss en viktig 
sak – att vi behöver hjälpas åt och käm-
pa tillsammans. I Equmeniakyrkan är vi 
beroende av varandra oavsett om de är 

pandemi eller inte. Och för oss har inte 
det nationella arbetet med stöd till små 
lokala församlingar, församlingsutveck-
ling och församlingsplantering satts på 
paus. Snarare tvärt om.

För vårt uppdrag är detsamma: Att 
vara kyrka för människor i hela Sverige. 
Både digitalt och på plats i kyrkan och i 
samhället. Stödet till församlingarna har 
inte pausats. Istället har vi hittat nya sätt 
att vara kyrka på, nu och i framtiden.

Genom vårt gemensamma, nationel-
la, arbete så finns det resurser för din för-
samling. Oavsett hur stor eller liten den 
är. För ”där två eller tre är samlade…”

Per-Ulrik Johansson

Bibelsamtal om Johan-
nesevangeliet
Vi har haft två bibelsamtalsgrupper, en 
kvällsgrupp och en förmiddagsgrupp, 
som träffats ungefär en gång per månad 
för att läsa bibeln och samtala om vad det 
kan betyda för oss. Förmiddagsgruppen 
pausar pga corona, men kvällsgruppen 
har träffats via zoom (datorn). I januari 
avslutade vi apostlagärningarna och i fe-
bruari började vi att läsa Johannesevang-
eliet. I mars månad läste vi det andra ka-
pitlet och i april månads träff, nämligen 
onsdag 21/4 kl.  18:00–19:30 så läser vi 
kap 3 och eventuellt kap 4.

Välkommen med även om du inte 
varit med förut. Anmäl dig till per-ulrik.
johansson@tingvallakyrkan.se eller tele-
fon 070-9654933 så får du en zoomlänk.

Per-Ulrik Johansson

Kyrkan är öppen
Vi fortsätter att hålla kyrkan öppen tis-
dag och onsdag kl. 14:00–16:00 och tors-
dag–fredag kl. 10:00–12:00 under april 
månad. I maj nöjer vi oss med onsdagar 
kl.  14:00–16:00. Om det är möjligt in-
bjuder vi då till enkel andakt och samtal 
runt söndagens bibeltexter.

Per-Ulrik Johansson 

http://tingvallakyrkan.se
http://tingvallakyrkan.se
http://www.klimatfasta.nu
http://www.klimatfasta.nu
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PilgrimsvandringenPilgrimsvandringen
Du behöver inte gå S:t Olavsleden till Trondheim eller Camino de Santiago i Spanien för att pilgrimsvandra, det går alldeles utmärkt 
i Karlstad också. Som en av få ”i verkliga livet”-upplevelser vi har kunnat erbjuda under våren i dessa tider, har Sara Flodquist bjudit in 
och utmanat både kropp och själ genom små pilgrimsvandringar. Det kommer fler tillfällen under april och maj.

Sven Wedemalm

Foto: Cornelia Fahlander-Berger

Inspelad föreläsning om 

Luther och rättfärdiggörelsen
(del 2 av 2)

 
av David Hellholm

släpps den 13 april, kl. 14:00
via

Tingvallakyrkans facebooksida – mer info 
tingvallakyrkan.se

44444444
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Om konfirmationsgruppenOm konfirmationsgruppen
Det är onsdag och klockan närmar sig fem på eftermiddagen. Ett 
efter ett dyker ansikten upp på datorskärmen, först är ledarna 
på plats; Sara, Adam, Maja och Jovita som är specialinbjuden 
gäst idag. Sedan ansluter sig konfirmanderna. Precis som vid alla 
digitala möten sitter någon i sin soffa och en annan vid skriv-
bordet.

– Välkomna, säger Sara Flodquist, idag ska vi prata om mis-
sion. Men vi börjar med en runda hur ni har haft det på sport-
lovet.

Konfirmationsläsningen görs med en gemensam grupp med 
tonåringar och ledare från Tingvallakyrkan, Skårekyrkan och 
Sannerudskyrkan. Liksom mycket annat under detta läsår träf-
fas man mest digitalt.

– Vi träffas ungefär varannan vecka, endera onsdag kväll 
17:00–18:30, eller söndag 12:30–15:00. Då ska konfirmander-
na ha sett en gudstjänst först och vi börjar med kyrkfika, berättar 
Sara Flodquist. Vi ledare delar upp ansvar för varje gång där en 
har undervisningen och en har andakt. Egentligen skulle vi ha 
varit ute, men med zoom kan vi visa filmklipp, lyssna på musik 
eller höra intervjuer med människor som annars inte skulle ha 
kunnat komma, om vi setts i Mariebergsskogen eller så. Ex har 
vi fått berättelser från Carin Dernulf och Lasse Svensson som 
pratade om dopet, och församlingsmedlemmar som berättat om 
sina upplevelser och erfarenheter. Det är ju en fin fördel med 
det digitala.

Just denna gång är det som sagt mission på temat och Sara 
inleder med en dragning om missionens historia, vad som ledde 
fram till det som idag är Equmenia och Equmeniakyrkan och 
att väckelsen gav en kallelse att evangelisera och hjälpa till i an-
dra länder. Att missionen i slutet av 1800-talet var präglad av 

kolonialismen. Senaste halvseklet har mission mer handlat om 
samarbete och att vi idag har missionärer från andra länder som 
kommer till Sverige. Adam Harknäs berättar att en holländsk 
missionärsfamilj finns i Kil.

Jovita Sosa är med och berättar om livet och kyrkan i Ecua-
dor. Om kulturella skillnader och hennes egen resa. Hon fick sti-
pendium att studera på pastorseminarium. Stipendiet kom från 
en svensk damförening. Vid den tiden fick dock inte kvinnor bli 
pastorer i Ecuador. Jovita undrar om konfirmanderna har frågor 
men alla är lite försiktiga.

– Det är en av svårigheterna med att inte ses, att det är så svårt 
att få ihop dem till ett gäng. Det var på gång i höstas, särskilt på 
hajken, men sen blev det zoom och nu är det svårt att få dem att 
öppna sig igen. Några har funnit varandra men absolut inte hela 
gruppen, berättar Sara. I år har vi träffats irl [in real life] (på 
riktigt) en gång, en solig dag i Kil.

– Andakterna blir lite tama eftersom vi inte kan sjunga eller 
be högt tillsammans pga eko och rundgång, så det vore fint att 
få ha ihop på riktigt, fortsätter Sara.

Kontakten mellan konfirmanderna och församlingarna blir 
också lidande eftersom de inte möts. Vi nämner konfirmander-
na i varje gudstjänst, men det finns inget ansikte att koppla till, 
och konfirmanderna får ingen känsla för kyrkans gemenskap 
(om de kommer utifrån eller inte är med så ofta).

Innan det är dags att avrunda bjuder Jovita på en favoritsång 
i latinamerikansk tappning med hjälp av Joe Arroyo.... Titta själv 
på: https://www.youtube.com/watch?v=NPBeDxI6i1w.

Daniel Fröding Reyes.

Du har väl bokat in Tillsammanshelgen 18–19/9?
Vi hoppas och tror att vi ska kunna vara tillsammans olika åldrar på Sandvikengården i höst.
Equmeniastyrelsen och Verksamhetsrådet håller just nu på att sätta samman en projektgrupp som kommer att planera innehållet. 
Idén är att få med olika grupper i equmenia och församling som dels visar oss vad de brukar göra och dels tar oss med i någon roligt 
aktivitet. Mer information kommer!

Per-Ulrik Johansson

https://www.youtube.com/watch?v=NPBeDxI6i1w
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Årsmöte equmenia Karlstad 2021
Nu kan ett nytt verksamhetsår med Equmenia Karlstad starta! 
Lördagen den sjätte februari hölls årsmötet digitalt för första 
gången i föreningens historia. Johannes valdes om som ord-
förande. Ronja och Per-Ulrik slutade i styrelsen och avtacka-
des på mötet. Theo och Malin valdes in i styrelsen som bland 
annat kan komma att förstärka musikens och tonåringars 
perspektiv i Equmenia Karlstad. Många olika verksamheter 
för barn och ungdomar ryms nu i föreningen. Allt från ba-
byrytmik till PULS och 16 Plus. Ny verksamhet för det här 
årsmötet är ungdomsbandet som är en blåsorkester. Budget 
godkändes med mål att kunna ha verksamhet under hela året 
och drömmar om läger finns i både scout och Tornado. Beslut 
togs också att köpa in nya biblar som ska delas ut på Equmeni-
agudstjänsten till barn i våra grupper som fyllt 8 år. Ny App för 
barn och ungdomsledarna som stöd kring medlemsregistret 
Repet presenterades. Via den kan ledarna visa en Swish QR-
kod för att betala medlemsavgiften, men  går att betala redan 
nu. 250 kronor per medlem eller 500 kronor per familj för år 
2021. Swish-numret är: 123  6518  633 ange ”medlemsavgift 
2021, ditt namn, verksamhet/patrull”. Vill du veta mer vad 
som beslutades så fråga Johannes efter protokollet.

Bibelordet som Sara Flodqvist inledde årsmötet får här vara 
en uppmaning till oss inför 2021. Rom 12:11 Slappna inte i er 
iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren.

Ing-Marie Arkbro

Stilla veckan och Påsk
Under stilla veckan är kyrkan öppen på tisdag och onsdag 
kl.14.00 -16.00, och på torsdag kl. 10:00–12:00. Då finns möj-

lighet att vid olika stationer i kyrkan stanna till inför texter och 
böner som hör ihop med Jesu lidande, död och uppståndelse.

På Skärtorsdagen finns det möjlighet att ta emot nattvard 
kl.  16:00–18:30. Du är välkommen när du har möjlighet. 
Kl. 16:00 Läser vi instiftelseorden och ber nattvardsbönen. 

När du kommer till kyrkan och kommer in i vapenhuset 
tar man den högra dörren, går fram till nattvardsbordet, tar 
emot bröd och vin, går vidare, kanske tänder ett ljus i någon 
av ljusträden och fortsätter ut ur kyrkan. Det kommer att vara 
väl skyltat och i vapenhuset finns det någon som tar emot och 
håller koll på att vi inte är fler än 8 st samtidigt i kyrkan. Så det 
kan hända att du får vänta lite grand innan du kan gå in. På vä-
gen fram finns instiftelseorden och nattvardsbönen på skyltar 
som du kan ta del av, men i övrigt får vi lita på att brödet och 
vinet är välsignat. 

Skärtorsdagens kväll kl.  19:00 livesänder vi Getsemane-
stunden där vi lyssnar till berättelsen om sista måltiden, Getse-
mane och  hur Jesus grips.

På Långfredagen kl. 11:00 livesänder vi en Korsandakt där 
berättelsen om Jesu lidande och död så som Johannes berättar 
den står i centrum. Med hjälp av Mats Kästel och en körgrupp 
lyssnar vi och sjunger med i psalmer som hör till denna vecka.
Påskdagen kl. 11:00 firar vi sedan Påskgudstjänst med musik 
av en träblåskvartett.

Per-Ulrik Johansson
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Vill du ha en ledarroll i någon av våra 
verksamheter?
Nytt år, nya möjligheter! Är du intresserad av en ledarroll i nå-
gon av våra verksamheter? Har du barnasinnet kvar? Vill du 
vara engagerad i församlingens barn- och ungdomsarbete. Då 
är det Dig vi söker. Hör av dig till Equmenia Karlstads ord-
förande Johannes Arkbro 076-786 83 68, direkt till någon av 
våra verksamhetsansvariga eller till Equmenia Karlstads valbe-
redning 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 försko-
lan, Miniblås/Ungdomsbandet, Scout, Tonårsscout/Äventy-
rarscout, Familjescout, Tornado/Tonår, 16 plus, Puls Inneban-
dyn. Hör också av dig om du vet om något barn eller tonåring 
som vill börja i någon av våra verksamheter.

Johannes Arkbro

Familjescout
Nej, det har inte gått så bra den här våren. De två första gång-
erna tvingades vi ställa in pga coronan. Vi fortsätter dock att 
hoppas, så vi planerar för två lördagar 24 april och 29 maj. Ti-
den är 10:00–13:00 men oftast är vi rätt nöjda efter två timmar. 
Skicka ett mail till per-ulrik.johansson@tingvallakyrkan.se så 
får du inbjudan någon vecka innan utsatt tid med information 
om var vi träffas och om det är något man behöver ha med sig. 
Om det fortfarande inte är möjligt meddelar vi via hemsida.

Per-Ulrik Johansson

ÖPPNA FÖRSKOLAN
Öppna förskolan har endast erbjudit digitala sång- och sa-
gostunder och digital babyrytmik den senaste tiden i pande-
min. Detta fortsätter vi med i väntan på att åttapersonersre-
geln utökas till att fler kan få träffas. Vi ser då fram emot att 
antingen ses utomhus eller på plats med begränsat antal be-

sökare.

Elvy Axelsson

Bild från Equmenia

Scout
Nu är alla patruller utom en igång med vårterminen. Alla pa-
truller är på olika ställen, t ex Mariebergsskogen eller Rudssko-
gen, för att vi inte ska vara för nära. Det har börjat några nya 
scouter sedan i höstas, och det är väldigt roligt. Det planeras 
för läger i sommar, och det hoppas vi förstås att vi får åka på. 
Vet du någon som är sugen på scout, eller som vill vara ledare? 
Maila scout@kyrkanicentrum.se.”

Sara Flodquist

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 guds-
tjänsttid. 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.

mailto:scout%40kyrkanicentrum.se?subject=Scout
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Mars
Söndag 28 mars
11:00 GUDSTJÄNST, ”Vägen till 
korset”, Sara Flodquist. Musik 
Malin och Gustav Stenseke Arup. 
Livesändning.

Tisdag 30 mars
14:00 Kyrkan öppen för ljuständ-
ning och bön.

Onsdag 31 mars
09:00 Morgonandakt – digitalt.
14:00 Kyrkan öppen för ljuständ-
ning och bön.

April
Torsdag 1 april
10:00 Kyrkan öppen för ljuständ-
ning och bön.
16:00–18:30 Möjlighet att ta 
emot nattvard – se notis Stilla 
veckan.
19:00 GETSEMANESTUND, 
Per-ULrik Johansson, Jovita Sosa. 
Musik Göran Almqvist. Live-
sändning.

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

Söndag 4 april
11:00 PÅSKDAGSGUDSTJÄNST, 
Anneli Sandberg. Musik 
Träblåskvartett: Nils Erik Hag-
ström, Britta Holger, Matilda 
Josefsson, Tomas Svensson. Live-
sändning.

Tisdag 6 april
14:00 Kyrkan öppen för ljuständ-
ning och bön.

Onsdag 7 april
09:00 Morgonandakt – digitalt.
14:00 Kyrkan öppen för ljuständ-
ning och bön.

Torsdag 8 april
10:00 Kyrkan öppen för ljuständ-
ning och bön.

Fredag 9 april
09:00 Morgonandakt – digitalt.
10:00 Kyrkan öppen för ljuständ-
ning och bön.

Söndag 11 april
11:00 GUDSTJÄNST, ”Påskens 
vittnen”, Mattias J. Fröding, 
Per-Ulrik Johansson. Musik 
Daniel Arkbro med vänner. 
Livesänding.
12:15 Digitalt kyrkkaffe.

Tisdag 13 april
14:00 Kyrkan öppen för ljus-
tändning och bön.
14:00 Tisdagsträffen, digitalt. 
Inspelad föreläsning. Se notis 
på s 4.

Onsdag 14 april
09:00 Morgonandakt – digitalt.
14:00 Kyrkan öppen för ljuständ-
ning och bön.

Torsdag 15 april
10:00 Kyrkan öppen för ljuständ-
ning och bön.

Fredag 16 april
09:00 Morgonandakt – digitalt.
10:00 Kyrkan öppen för ljuständ-
ning och bön.
10:30 Pilgrimsvandring – sam-
ling vid Tingvallakyrkan.

Lördag 17 april
10:00 Grön kyrka – vandring 
runt Södra Hyn. OBS prel tid.

Söndag 18 april
11:00 GUDSTJÄNST, ”Den gode 
herden”, Sara Flodkvist. Musik 
Anki Löwenhamn. Livesändning.
12:15 FÖRSAMLINGSMÖTE via 
Zoom. Länk skickas ut

Tisdag 20 april
14:00 Kyrkan öppen för ljuständ-
ning och bön.

Onsdag 21 april
09:00 Morgonandakt – digitalt.
14:00 Kyrkan öppen för ljuständ-
ning och bön.
18.00 Bibelsamtal Johanne-
sevangeliet – digitalt, länk 
per-ulrik.johansson@tingvalla-
kyrkan.se.

Torsdag 22 april
10:00 Kyrkan öppen för ljuständ-
ning och bön.

Fredag 23 april
09:00 Morgonandakt – digitalt.
10:00 Kyrkan öppen för ljuständ-
ning och bön.
10:30 Pilgrimsvandring – sam-
ling vid Tingvallakyrkan.

Lördag 24 april
09:00 Digital Hållbarhetsfru-
kost ”Hållbara måltider”, David 
Hellholm, Jovita Sosa, Bo-Jacob 
och Sara Enqvist, Per-Ulrik 
Johansson, Bo Enqvist.
10:00 Familjescout. Anmälan 
per-ulrik.johansson@tingvalla-
kyrkan.se

Söndag 25 april
11:00 GUDSTJÄNST, ”Vägen 
till livet”, Per-Ulrik Johansson. 
Musik Per-Ulrik Johansson, 
Nils Erik Hagström med flera. 
Livesändning.

Tisdag 27 april
14:00 Kyrkan öppen för ljuständ-
ning och bön.

Onsdag 28 april
09:00 Morgonandakt – digitalt.
14:00 Kyrkan öppen för ljuständ-
ning och bön.

Torsdag 29 april
10:00 Kyrkan öppen för ljuständ-
ning och bön.

⚠ 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 erfaren-
heter

⚠ 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

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

Anmälan till elvy@kyrkanicentrum.se för 
Zoom länk.

Vårprogram i Tingvallakyrkan

⚠ = Pausade aktiviteter pga COVID-19.

⎚ = Digitala aktiviteter pga COVID-19.

mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Bibelsamtal%20Johannesevangeliet%20%E2%80%93%20onsdag%2021%20april
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Bibelsamtal%20Johannesevangeliet%20%E2%80%93%20onsdag%2021%20april
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Familjescout%20%E2%80%93%2024%20april
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Familjescout%20%E2%80%93%2024%20april
mailto:elvy%40kyrkanicentrum.se?subject=Babyrytmik%20%E2%80%93%20zoom%20l%C3%A4nk
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Omsorgsgruppernas veckor
GR V DATUM

7 17 26/4–2/5

8 18 3–9/5

9 19 10–16/5

10+11 20 17–23/5

12 21 24–30/5

GR V DATUM

13 22 31/5–6/6

14 23 7–13/6

1 24 14–20/6

2 25 21–27/6

3 26 28/6–4/7

GR V DATUM

4 27 5–11/7

5 28 12–18/7

6 29 19–25/7

7 30 26/7–1/8

8 31 2–8/8

GR V DATUM

9 32 9–15/8

10 33 16–22/8

11 34 23–29/8

12 35 30/8–5/9

13 36 6–12/9

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
⚠ Pajlunch 12:00–13:30

⚠ 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

⎚ Morgonandakt 09:00

⚠ Öppen förskola  09:30–14:00

⎚ Sång- och sagostund 11:00–12:00 
Anmälan till elvy@kyrkanicentrum.se för 
Zoom länk.

⚠ 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, predi-
kan och bön.

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.

Fredag 30 april
09:00 Morgonandakt – digitalt.
10:00 Kyrkan öppen för lju-
ständning och bön.
10:30 Pilgrimsvandring – sam-
ling vid Tingvallakyrkan.

Maj
Söndag 2 maj
11:00 GUDSTJÄNST, ”Att växa i 
tro”, Per-Ulrik Johansson. Musik 
Linda Arne. Livesändning.

Onsdag 5 maj
09:00 Morgonandakt – digitalt.
14:00 Kyrkan öppen för lju-
ständning och bön.

Fredag 7 maj
09:00 Morgonandakt – digitalt.

Söndag 9 maj
11:00 GUDSTJÄNST ”Bönen”. 
Anneli Sandberg. Stråkkvartett 

från Wermland Opera och Nils 
Erik Hagström spelar Mozart. 
Livesändning.

Onsdag 12 maj
09:00 Morgonandakt – digitalt.
14:00 Kyrkan öppen för lju-
ständning och bön.

Fredag 14 maj
09:00 Morgonandakt – digitalt.

Söndag 16 maj
11:00 GUDSTJÄNST ”Hjälparen 
kommer”, Per-Ulrik Johansson, 
Musik Karin Wahlén. Livesänd-
ning.
12:15 Digitalt kyrkkaffe

Onsdag 19 maj
09:00 Morgonandakt – digitalt.
14:00 Kyrkan öppen för lju-
ständning och bön.

Fredag 21 maj
09:00 Morgonandakt – digitalt.

10:30 Pilgrimsvandring – sam-
ling vid Tingvallakyrkan.

Söndag 23 maj
11:00 GUDSTJÄNST på Pingstda-
gen, ”Den heliga Anden”, Per-Ul-
rik Johansson, Musik Göran 
Almqvist. Livesändning.

Onsdag 26 maj
09:00 Morgonandakt – digitalt.
14:00 Kyrkan öppen för lju-
ständning och bön.

Fredag 28 maj
09:00 Morgonandakt – digitalt.
10:30 Pilgrimsvandring – sam-
ling vid Tingvallakyrkan.

Söndag 30 maj
11:00 GUDSTJÄNST, ”Gud – 
Fader, Son och Ande”, Sara 
Flodkvist, musik Joel Holmqvist. 
Livesändning.

Juni
Onsdag 2 juni
09:00 Morgonandakt – digitalt.
14:00 Kyrkan öppen för lju-
ständning och bön.

Söndag 6 juni
11:00 GUDSTJÄNST, ”Vårt dop”, 
Per-Ulrik Johansson, musik 
Nils Erik Hagström och Anki 
Löwenhamn. Livesändning.

Onsdag 9 juni
09:00 Morgonandakt – digitalt.
14:00 Kyrkan öppen för lju-
ständning och bön.

Söndag 13 juni
11:00 GUDSTJÄNST, ”Kallelsen 
till Guds rike”, Anneli Sandberg, 
Musik Linda Arne. Livesänd-
ning.
12:15 FÖRSAMLINGSMÖTE

mailto:elvy%40kyrkanicentrum.se?subject=S%C3%A5ng-%20och%20sagostund%20%E2%80%93%20zoom%20l%C3%A4nk
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Församlingsboken

Till vila
Anne-Marie Arkbro född 1933, död den 29 januari 2021. 
Begravningsgudstjänsten ägde rum den 22 februari 2021 i 
Tingvallakyrkan. Officiant var Per-Ulrik Johansson.

Utflyttade
Ulla Wärmegård till Equmeniakyrkan Götene.

Inger Olsson

INFORMATION

Referat Årsmöte 2021
Årets årsmöte gick via Zoom (ett videotelefoniprogram) och 
genomfördes utan större problem. Deltagarna deltog via dato-
rer, surfplattor och mobiltelefoner! Vi var som mest 35 personer 
inloggat via Zoom. Alla som ville säga något kunde räcka upp 
en digital hand (✋). Vid beslut kunde man antingen ge bifall 
genom att antingen säga ”Ja” muntligt eller räcka upp en digital 
tumme (👍).

Årmötet genomfördes i stort sett som brukligt, dvs följa dag-
ordningen. Ordförande Lars Furuholm öppnade mötet. Pastor 
Per-Ulrik Johansson bad en bön innan och efter mötet. Marie 

Bank tog över en kort tid som mötesordförande. Val av med-
lemmar i styrelsen och personer i olika verksamheter gick fort 
och smidigt.

Att ha möte via Zoom har visats sig fullt möjligt men kan 
förbättras genom att ordförande Lars Furuholm skulle ha haft 
en mikrofon framför sig – ljudet var inte optimalt där. Förhopp-
ningsvis kan vi ha ett vanligt årsmöte nästa år med Zoom som 
komplement för dem som inte kan/vill närvara i kyrkan.

Om ni vill ha årsmötesprotokollet, vänd er till Tingvallakyr-
kans kansli när protokollet är klart.

Christer Hellholm

Hållbarhetsfrukost
I väntan på att vi förhoppningsvis till hösten kan träffas och äta 
frukost tillsammans i Tingvallakyrkan bjuder vi nu under vå-
ren till en Hållbarhetsfrukost Live lördagen den 24 april 2021 
kl. 09:00–10:15.

Temat denna gång är Hållbara måltider kopplat till flera Ag-
enda 2030 hållbarhetsutmaningar.

En idé med genomförandet av våra frukostar har varit att vi 
sökt talare med anknytning till vår kyrka och/eller samhälle och 
som samtidigt har en intressant berättelse att berätta. Det blir 
inget undantag denna gång.

Istället för att avsluta med en teologisk reflektion vänder vi 
på det och låter det bli utgångspunkten för temat denna gång. 
Teologiprofessor David Hellholm har i sitt stora forsknings-
projekt kring nattvarden upptäckt skrivningar kring hållbara 

måltider sett som gemenskapsmåltider. Det har resulterat i ett 
bokkapitel med titeln Gemenskapsmåltider i det antika Kor-
inth och den kristna nattvarden. Vår församlingspastor Per-Ul-
rik Johansson samtalar med David Hellholm med utgångspunkt 
från detta bokkapitel. Det kommer att spelas in i Tingvallakyr-
kan i förväg. Hållbarhetsfrukost Live kommer att spelas in från 
en naturskön plats utanför kyrkan. Där möts några personer för 
att äta frukost tillsammans och frukosten inleds med det förin-
spelade teologiska samtalet. Med det som utgångspunkt får vi 
sedan ta del av fyra personliga berättelser om hållbara måltider 
utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Välkomna att delta i denna hållbarhetsfrukost Live!

Bo Enquist
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Pastor/församlingsföreståndare – tjänstledig/
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
Eftersom vår församling, när detta skrivs, ännu inte beslutat om 
budget för 2021 blir det ingen graf som jämför verkliga insam-
lingar med de budgeterade. De får komma i nästa nummer.

Om vi jämför insamlingarna för januari och februari, som 
totalt blev 180 tkr, med förra året så är årets 19 tkr lägre än i fjol. 
Då får vi givetvis inte glömma att den tiden i fjol var försam-
lingsarbetet i full gång och vi visste ännu inte av någon pandemi.

I den insamlingsbudget som nu föreslås årsmötet tror vi på 
en ökning av gåvorna till församlingen med dryga 2 tkr per må-

nad. Låt oss tillsammans ta detta till våra hjärtan och hålla ut i 
vår generositet ända tills vi kan ses i kyrkan igen som vanligt.

Björn Olsson

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

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

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=
mailto:info%40kyrkanicentrum.se?subject=
http://www.tingvallakyrkan.se
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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 20 maj
Nästa nummer av Mötesplatsen  
kommer ut i början av 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

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

Bilder av Sven Wedemalm 

Tisdag–fredag är kyrkan öppen för bön och ljuständning. Olika stationer 

med böner och tankar hjälper till att skapa andakt.

http://widensbegravningsbyra.se
mailto:motesplatsen%40tingvallakyrkan.se?subject=M%C3%B6tesplatsen
https://www.bilda.nu
http://www.telos-telemontage.se
https://spartryck.se
https://rolandandersson.se

