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Josef Nsumbu, pastor i Equmeniakyrkan i Eskilstuna men född 
och uppvuxen i Kongo, fick frågan i ett radioprogram om skill-
nader mellan Kongo och Sverige. Programmet handlade om 
mission och i just detta avsnitt berättade man om missionärer 
som kommit i retur. Alltså pastorer och evangelister från länder 
där vi haft missionsarbete och som nu kommit för att missionera 
i vårt land.

Josef Nsumbu svarade: ”I Kongo är man mer beredd att ta emot 
tron. I Sverige vill man diskutera.”

Naturligtvis är det bra att vi inte köper allt utan att reflektera. 
Det var inte heller så Josef Nsumbu menade. Det finns tillräck-
ligt många exempel på hur illa det gått när vi kopplat bort för-
nuftet och bara gått på känslan. Jag tror han tänkte lite som den 
danske filosofen Søren Kirkegaard som talade om det ”existen-
tiella språnget”, att våga kasta sig ut på 70 000 famnars djup, att 
våga tro trots att vi inte vet allt. Kanske ligger det något i det han 
säger. Att tron ofta stannar i vårt intellekt och har svårt att flytta 
ner till hjärtat?

Det är svårt att beskriva vad tro är och det är viktigt att vi inte 
börjar gradera vår tro. Jesus talar om att tro som ett senapskorn 
kan förflytta berg. Vi behöver snarare uppmuntra varandra och 
säga att din tro duger, hur liten eller obetydlig vi än upplever den.

För dom flesta av oss kan man beskriva tron som en resa. Den 
började kanske just som ett frö, en värme, en upplevelse av att jag 

inte är ensam, att det finns något större. Ett större sammanhang 
som jag är en del av. Kanske är den bästa bilden av tron vägen, 
som de första kristna i Apostlagärningarna kallades. En väg som 
går uppåt och neråt och krokigt ibland.

Ibland vet vi precis vart vi skall, ibland är det som att gå i dimma.

Kanske ska man tala om tillit istället? Att tro handlar mer om 
var man har sin tillit.

Min väg till tro handlar mycket om denna tillit. Även om jag inte 
förstod allt och tyckte att en del var konstigt till och med, litade 
jag på att Gud var med på resan. När jag som orolig tolvåring fick 
vara med om att någon la sin hand på min axel och bad en bön 
för mig så bekräftades denna tillit.

Orden i bönen var inte många men jag kommer ihåg dem än 
idag: ”Jesus, du känner ju Per-Ulrik, tack för att du är med ho-
nom nu också.” Ungefär så löd de. Det räckte för att det skulle 
sjunka ner i mitt inre att jag inte var ensam och så spred sig en 
värme därinuti.

Vägen till tro kan vara olika. Samtalet och frågorna är viktiga, 
men kanske behöver vi också använda hjärtat. I Tingvallakyrkan 
vill vi dela den berättelsen med varandra och hjälpa varandra till 
tillit. Tillit till den Gud som vi ”lever, rör oss och är till i”.

Per-Ulrik Johansson

pastor

INSIDAN:INSIDAN:

Vägen till troVägen till tro

“Det händer i Tingvallakyrkan i vår
När detta skrivs införs det nya restriktioner igen. Just nu gäller 
att vi får vara 50 personer förutom medverkande i gudstjänster 
och att vi sitter i sällskap på högst 8 personer med 1 meters av-
stånd mellan sällskap. Vår kyrka är stor och vi använder varan-
nan bänk i mittenpartiet och varje stolsrad i sidopartierna där vi 
kunnat glesa ut raderna.

I skrivande stund vet vi inte hur smittspridningen kommer 
att se ut framöver. Vi hoppas att vaccinering och restriktioner 

har effekt så att vi snart kan öppna upp igen. Det gör att det är 
svårt att planera. Vi hoppas dock att de samlingar vi planerat 
kan genomföras och så får vi följa predikoturer, hemsida och 
facebook för att se om det blir några ändringar. Tveka inte heller 
att höra av dig till expedition eller anställda om du har frågor.

Per-Ulrik Johansson
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NOTISER

Framsidan
Per-Ulrik med bibel framför krubban. 
Ing-Marie Arkbro tog bilden.

Christer Hellholm

Samtal om medlemskap
Vid kyrkkaffet (eller direkt efter guds-
tjänsten om vi inte kan ha kyrkkaffe) 
några söndagar under våren (27/2, 27/3 
och 8/5) inbjuds du som funderar på 
medlemskap i församlingen och vad det 
innebär att ställa dina frågor och samtala. 
I gudstjänsten meddelas plats för samtalen.

Per-Ulrik Johansson och Anneli 
Sandberg

Tro
Två temakvällar under våren tar upp frå-
gor omkring vår tro. Onsdag 9/2 kom-
mer Sam Wohlin, som är pastor i Pingst-
kyrkan i Karlstad, och talar om ”Vägen 
till tro”. Onsdag 27/4 kommer Daniel 
Strömner som är doktorand vid Enskilda 
Högskolan i Bromma och talar om ”En 
tro med bäring för hela livet – barnatro, 
vuxentro och en mogen tro igår, idag 
och kommande dagar”. Hur har vi tänkt 
omkring tro i tidigare generationer, hur 
tänker dagens generation?

Per-Ulrik Johansson

Samtalsgrupper i fastan
Under fastetiden 2/3–10/4 inbjuder vi 
till samtalsgrupper. Tanken är att mötas 
tre gånger under denna tid (varannan 
vecka). Materialet vi kommer att använ-
da kommer från Equmeniakyrkan och 
har titeln ”Färdplan”. Ett eller flera bi-
belsammanhang och några samtalsfrågor 
leder oss in i samtalet. Det handlar både 
om det personlig och om kyrka och för-
samling. Teman som finns med är Leva 
tillsammans, Enhet och identitet, Dela 
tron vidare, Heliga vanor. I cafeét kom-
mer det att finnas listor för en tisdags-
grupp, onsdagsgrupp, torsdagsgrupp 
och en dagtidsgrupp. Skriv upp ditt 
namn där du vill vara med, eller hör av 
dig till Per-Ulrik Johansson.

Efter nattvardsandakten kl. 18:30 på 
Askonsdagen (2/3) inbjuder vi kl. 19:00 

till en introduktion; (Högst) En timme 
om ”Färdplan” och samtalsgrupper i fas-
tetid.

Per-Ulrik Johansson

Stilla veckan och Påsk
Under det som kallas stilla veckan (da-
garna före påsk) vill vi inbjuda till guds-
tjänster och samlingar som hjälper oss att 
bli just stilla inför den stora berättelsen 
om Jesu lidande, död och uppståndelse.

Onsdagskvällen blir det passionsan-
dakt med textläsning och musik. På skär-
torsdagen samlas vi till Getsemanestund. 
Långfredag samlas vi omkring texterna 
om Jesus lidande och död, och Påskda-
gen firar vi en glad Påskgudstjänst. Dess-
utom avslutas veckan med en konsert på 
Påskdagen kl.  18:00 med trombonisten 
Nils Heinrich från Dresden med flera 
musiker.

Per-Ulrik Johansson och Anneli 
Sandberg

Bibelsamtal
VI fortsätter att läsa Johannesevangeliet 
tillsammans, med ett litet uppehåll un-
der fastan då vi ger plats för samtalsgrup-
perna. Se datum och tid i kalendariet och 
välkommen med, en eller flera gånger. Vi 
har en torsdagskvällsgrupp och en fre-
dagsförmiddagsgrupp.

Per-Ulrik Johansson

Hållbarhetsfrukost
Relationen mellan människa och natur – 
konkurrens eller samskapande?

Lördagen 19 mars 2022 kl.  09:00–
11:00 samlas vi och äter en god Fairtra-
de-inspirerad och ekologisk frukost till-
sammans. Därefter lyssnar vi på dagens 
tema med hjälp av våra tre gästtalare:
Marie Stenseke är professor i kulturgeo-
grafi. Hon har varit med och introduce-
rat begreppet naturnyttor i Sverige och är 
aktiv i FNs panel för biologisk mångfald.

Lars Furuholm ger oss berättelser 
från bl.a. Yellowstone National Park i 
USA, naturvårdsområdet Tiskaretjärn 
i Nordvästra Värmland och från andra 
naturnyttolandskap som han varit med 

och hjälpt på traven bl a genom att skapa 
skyddade naturvårdsområden i länet.

Gustav Stenseke Arup är nybliven 
doktor i juridik vid Handelshögskolan, 
Karlstads Universitet. Med utgångs-
punkt kring den infekterade relationen 
mellan varg och människa reflekterar 
han över i sin avhandling kring sam-
skapande av ett naturlandskap. Gäller 
skillnaden mellan natur och människa, 
natur och samhälle och natur och natur 
fortfarande? Läget kanske är snarare ett 
landskap där vi som människor domine-
rar och satt oss över naturen.

Föranmälan krävs – och vi anpassar 
oss efter gällande restriktioner. Entrén 
sker genom kyrkans huvudingång.
Anmälan sker senast onsdagen innan till 
anmalan@kyrkanicentrum.se eller till 
054-15  38  80. Frukosten kostar 50  kr 
(barn gratis). 20% går till Diakonia.
Välkomna! 

Omsorgsgruppen för hållbarhet 
genom Bo Enqvist.

Härlig är jorden
… och det uppmärksammar vår försam-
ling den 24 april med en hel kyrksöndag! 
Vi firar gudstjänst i Tingvallakyrkan 
vanlig tid, och sedan tar vi oss ut till 
Lövnäskyrkan för en eftermiddag med 
blandade aktiviteter för alla åldrar. Vi 
har glädjen att möta Åke Jonsson, pastor 
i Equmeniakyrkan och författare till den 
uppskattade boken ”Mer lik Gud. Teo-
logi i antropocen” i ett seminarium på 
eftermiddagen. Equmeniakyrkan beslu-
tade att gå in i klimatnödläge under kyr-
kokonferensen i september, och nu är det 
dags för vår församling att borra djupare. 
Eftermiddagen blir också ett tillfälle att 
berätta vad vi i församlingen redan gör 
och att dela tips och erfarenheter för hur 
vi kan gå vidare. Vi grillar miljö-och kli-
matmedvetet och tror allt som allt på en 
härlig och inspirerande aprileftermiddag 
på vår lilla plätt på jorden. Anmäl innan 
för matens skull. anmalan@kyrkanicen-
trum.se.

Tingvallakyrkans församlings styrelse 
och omsorgsgruppen för hållbarhet 

genom Anneli Sandberg.

mailto:anmalan%40kyrkanicentrum.se?subject=H%C3%A5llbarhetsfrukost
mailto:anmalan%40kyrkanicentrum.se?subject=H%C3%A4rlig%20%C3%A4r%20jorden
mailto:anmalan%40kyrkanicentrum.se?subject=H%C3%A4rlig%20%C3%A4r%20jorden
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Kl 14:00 hos migKl 14:00 hos mig

REPORTAGE Foto av Mammela från Pixabay

Jag ångrar inte den där söndagen efter gudstjänst då jag spon-
tant anmälde mig till ”kl. 14:00 hos mig” för jag hade jätte trev-
ligt. Att jag själv skulle få för mig laga iordning något utöver de 
vanliga händer inte efter att barnen flyttat hemifrån, så det här 
passade mig perfekt. Några dagar innan middagen fick jag veta 
vem jag var hembjuden till, och när jag såg namnet tänkte jag att 

det inte kunde inte bli bättre. Samma gällde de gäster jag sen på 
plats fick träffa. Att få sitta tillsammans med andra vid en god 
måltid gjorde mig gott. Därför vill jag varmt rekommendera att 
fler anmäler sig för det är verkligen värt det.

Anna Fahlander

Sånghelg – från gospel till Sven-Ing-
vars
Längtar du efter att få sjunga rakt ut? Då ska du boka helgen 
26–27 mars. På lördagen sjunger vi hela dagen ledda av Alf Rik-
ner och Elisabeth Odebäck och på söndagen gör vi en riktigt 
härlig allsångsgudstjänst. Detta är ingen helg då vi övar för att 
allt ska bli så perfekt som möjligt, utan i centrum står glädjen, 
lusten och energin. Vi sjunger sånger som många känner igen, 
blandar ABBA och Laleh med Sven-Ingvars och gospel, allt i to-
narter bekväma även för män. Flera av låtarna tar vi med oss till 
söndagens gudstjänst då alla sjunger med i allt. Till vardags leder 
Alf och Elisabeth Sångcompaniet i Ansgarskyrkan i Västerås, läs 
mer på https://ansgarsforsamlingen.se/sangcompaniet/.
Anmälan sker till anmalan@kyrkanicentrum.se.
Tid: Lördag 11:00–17:00. Efteråt kan den som vill stanna – eller 
ansluta till – en kreativ kväll där vi får uppleva, kanske utmanas 
och samtala kring livet, tron, hälsan, ja existensen över huvudta-
get. Söndag: gudstjänsten börjar kl. 11:00.
Mat och fika: Det finns fika från kl. 10:30. Lunch och eftermid-
dagsfika ingår också.
Kostnad: mat och fika till självkostnadspris.

Anneli Sandberg och Nils Erik Hagström

Grön kyrka
Solcellerna på Kronoparkskyrkans tak började producera i janu-
ari 2021. Till och med december, alltså under nästan ett år, har 
de levererat 38 800 kWh klimatsmart energi.

Björn Olsson

Leva med ovisshet – Hur mår du idag? 
Hur känns det att leva?
Svenska kyrkan, Tingvallakyrkan och Skårekyrkan inbjuder till 
åtta fristående samtalstillfällen om tillit, sårbarhet och andlig 
hälsa som bygger på de byggstenarna som Världshälsoorganisa-
tionen lyfter fram som grundläggande för inre andlig hälsa.

Varje byggsten har fått ett tillfälle då vi lyfter fram den spe-
cifika utgångspunkten, samtalar, berättar, och byter erfarenheter 
om livet.

Vi möts fyra gånger under våren och fyra gånger under hös-
ten, och det här är ett ekumeniskt samarbete, så vi är varannan 
gång i Tingvallakyrkan, och varannan gång i Norrstrandskyrkan, 
Svenska kyrkan. (se kalendariet)

Det är ett öppet forum och behöver inte förbinda dig till 
ett visst antal gånger – du kommer när du kan och vill – men 
vi hoppas givetvis att du har möjlighet att vara med så många 
gånger som möjligt. Däremot tar vi gärna emot en intressean-
mälan så kan vi uppskatta ungefär hur många vi blir! Skicka den 
till ase.lindberg@svenskakyrkan.se eller per-ulrik.johansson@
tingvallakyrkan.se.

Vi har ett enkelt fika varje gång. Välkommen till vidare sam-
tal om livets mål och mening önskar samtalsteamet & arrangö-
rerna Svenska kyrkan & Equmeniakyrkan i samarbete med stu-
dieförbunden Bilda & Sensus.

Per-Ulrik Johansson

https://ansgarsforsamlingen.se/sangcompaniet/
mailto:anmalan%40kyrkanicentrum.se?subject=S%C3%A5nghelg%20%E2%80%93%20fr%C3%A5n%20gospel%20till%20Sven-Ingvars
mailto:ase.lindberg%40svenskakyrkan.se?subject=Leva%20med%20ovisshet%E2%80%A6
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Leva%20med%20ovisshet%E2%80%A6
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Leva%20med%20ovisshet%E2%80%A6
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Julsång i centrum
Den 22 december var det premiär för Tingvallakyrkans ”Julsång i cen-
trum”. Ett tillfälle att varva ner i julstöket, sjunga och lyssna på julens 
sånger. Nu satte pandemin lite käppar i hjulen och tillställningen blev 
lite decimerad. Men det gav mersmak, så nästa år kör vi igen!

Sven Wedemalm

Samling vid julkrubban
Julaftonens samling vid krubban var också en nyhet för året. En enkel 
julbön med alla åldrar där barnen fick vara med och göra iordning jul-
krubban, vi sjöng julens psalmer, läste julevangeliet ur Barnens bästa 
bibel, tände vårt julljus och bad vår julbön. 
Det är inte alldeles lätt att förändra traditioner, men kanske kan det få 
bli en fin inledning till julfirandet där man får med sig berättelsen om 
barnet i stallet från början.

Per-Ulrik Johansson

Julen i TingvallakyrkanJulen i Tingvallakyrkan

NOTISERFoto: Sven Wedemalm

Foto: Sven Wedemalm

Foto: Sven Wedemalm

Foto: Ing-Marie Arkbro

Foto: Ing-Marie Arkbro

Foto: Hans Arkbro
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I slutet av oktober åkte Tingvallakyrkans internationella råd 
till Kungsörs Återvinning och Secondhand för att via deras 
kontinuerliga transporter skicka kartonger med hygienartiklar 
och kläder främst till barn. Alexander önskade också leksa-
ker att ge som julklappar till barnen som vi kunde bidra med 
tack vare Kungsörs återvinning. Transporten fick på grund av 
svårigheter vid gränsen klartecken att köra in lite senare än 
planerat men i december och januari har vi i Tingvallakyrkan 
fått meddelande och bilder på när Alexander och församling-
en i olika sammanhang kunnat ge gåvorna vidare. De skickar 
ett varmt tack och meddelar att de innesluter oss i sin förbön. 

Känns stort att veta att vi som kristna syskon får dela gemen-
skap i Jesus Kristus. Vi hoppas snart kunna få ses i Sverige eller 
i Belarus. Equmeniakyrkans Dag om Belarus år 2022 är plane-
rad fysiskt och digitalt 26 mars i Hedmora. Anmälan senast 
10 mars till runei.andreasson@gmail.com Kontakta Ing-Ma-
rie Arkbro för mer information och eventuellt samåkning till 
Hedemora om detta är möjligt utifrån coronasituationen.

Mer om Equmeniakyrkans internationella arbete kommer 
ni att få höra om på olika sätt under kommande år.

Ing-Marie Arkbro

Equmenia Karlstads Årsmöte
Välkomna till digitalt årsmöte för Equmenia Karlstad lörda-
gen den 12:e februari kl. 14:00 via Zoom. Kontakta ordfö-
rande Johannes Arkbro 076–786  83  68 om du inte har fått 
Zoom-länken. Styrelsen kommer likt förra året att vara på 
plats medan årsmötes-deltagare är med via Zoom. Koppla gär-
na upp dig en stund innan årsmötet.

Equmenia Karlstads styrelse

Internationella rådet Internationella rådet 
åkte till Kungsörs Återvinning och Secondhandåkte till Kungsörs Återvinning och Secondhand

Foto: Arne Akervall, Kungsör

Barnens stund
Varje söndag när det är gudstjänst, och det inte är jullov eller 
sommarlov, inbjuder vi till barnens stund. Först är man med 
en liten stund i gudstjänsten i kyrkan, tänder ljus i ljusbäraren 
och ber bönen ”Käre far i himlen” innan man går upp till an-
dra våningen och fortsätter. Där läser man ur Barnens bästa 
bibel, pysslar, ritar och pratar om det man läst. Om man vill får 
naturligtvis mamma eller pappa hänga med också.

Per-Ulrik Johansson

Foto: Ing-Marie Arkbro

Öppna förskolan inför året 2022
Att ställa om blev det nya verktyget även för Öppna förskolan 
under året som gick. Några beställde zoom-länken till babyryt-
mik och sångstunder. Och sånger, sagor och ramsor som blev 
utlagt på facebook fick många visningar. Begränsat antal besö-
kare har aldrig tidigare existerat till Öppna förskolan, men så 
fick det bli under hela höstterminen. Många uppskattade ändå 
att verksamheten var öppen. Öppna förskolan är en viktig mö-
tesplats där många hittat nya vänner, både för egen del och för 
sina barn. Många uttrycker också vikten av att barn får träffas 
på detta sätt inför sin förskoledebut.

Tillvägagångssättet med ”biljetter” för högst tio vuxna 
med sina barn samtidigt, får även inleda det nya året. Men för-
hoppningen är förstås att alla som vill så småningom ska få 
komma in och leka, prata av sig, pyssla, sjunga, möta vänner, 
luncha i caféet m.m. utan begränsningar. På Kyndelsmässoda-
gen, 6 februari, kommer barnen att vara i centrum på ett sär-
skilt sätt. Då blir det ljuständning för de allra minsta och alla 
får möjlighet att ta del av Babyrytmikens sånger och ramsor.

Elvy Axelsson

INFORMATION

mailto:runei.andreasson%40gmail.com?subject=Equmeniakyrkans%20Dag%20om%20Belarus%202023
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Varje vecka i

Riksstämman i Värnamo
VISIONSKONFERENSEN 2022. Så kommer den 
kanske att heta? Vadå, tänker nog du? Jo ett 
av besluten på Equmenias riksstämma var 
att från och med nästa år kommer Equme-
nia nationellt ha sin riksstämma vartannat 
år. Övriga år kommer det istället vara en “vi-
sionskonferens” där mer fokus kommer vara 
på vilket fokus equmenia ska ha de komman-
de åren. Vilket gör att även verksamhetspla-
nen nu har ändrats och gäller över två år. 
Detta efterliknar Equmeniakyrkan som har 
en verksamhetsplan som gäller över fyra år.
Jag heter Daniel Arkbro och är tonårsledare i Tingvallakyrkan 
och sitter med i Equmenias nationella nomineringskommit-
te. Nomineringskomitten är Equmenias valberedning och jag 
tillsammans med en person från varje region föreslår för Riks-
stämman vilka som ska väljas till Equmenias styrelse. Jag åkte 
på Equmenias Riksstämma i Värnamo i november 2021 och 
tänkte nu berätta för er om lite av det som hände på riksstäm-
man.

Ida Löveborn (fd Tonnvik) avgick som ordförande då hon 
blev klar med sin utbildning och har börjat jobba som pastor i 
Nordmarken i Värmland. Arvid Hardmo från Kumla blev ny 
ordförande och röstades till det genom enighet. Vilket leder 
oss in på något som var nytt för i år. Detta var första gången 
som även Equmenia använde sig av konsensus som metod vid 
belutfattning vilket Equmeniakyrkan var först med. Det med-
för bland annat att det i protokollet står om beslutet är taget 
i enighet, acceptans eller majoritet. Där det första är när alla 
är överens om beslutet, det andra när alla inte är helt överens 
men är okej med det beslut som tas och det tredje att det fort-

farande är ett antal föreningar/ombud som motsätter sig det 
förslaget som går igenom.

En övrig fråga i sin korthet 
som väckte visst 

eng a g e -

mang på riksstämman var frågan “Trygga möten och utdrag 
ur belastningsregistret”. Det beslut som fattades var att anta 
riktlinjer för föreningarna för motverka övergrepp. Där upp-
manas föreningarna att se till att ledare visar upp utdrag ur be-
lastningsregistret och uppdaterar sina kunskaper gällande hur 
man motverkar övergrepp exempelvis genom kursen trygga 
möten minst vart tredje år. Det var många fler punkter och vill 
du läsa mer kan du gå in på Equmenias webbsida (equmenia.
se/riksstamma).

Men det som kanske framförallt slår mig i årets riksstäm-
ma är att det är en stor skillnad från förra årets riksstämma 
som var digital. Exempelvis var engagemanget mycket större i 
diskussionerna i de olika frågorna. Även om jag måste erkänna 
att jag ett tag på lördagseftermiddagen satt och var lite allmänt 
trött och kände att diskussionerna gärna kunde få ta slut. Men 
trots det så förundras jag av det engagemanget. Alla som brin-
ner och vill på det här sättet bidra med hur de tycker att Equ-
menia kan bli en bättre barn- och ungdomsförening.

Och även att få ha gudstjänst tillsammans, sjunga lovsång 
och be, eller bara sitta och lära känna nya människor från hela 
Equmenia Sverige gör att jag känner pepp som jag tar med mig 
i den lokala föreningen och uppdraget här. Pepp på att fortsät-
ta arbetet med bland annat tonår och jag blev återigen påmind 
om varför vi gör det. För att barn och unga ska få växa som 
människor och i sin relation till Gud.

Daniel Arkbro

Familjescout
Vi planerar för fyra familjescoutträffar under våren. Det är lör-
dagarna 5/2, 5/3, 2/4 och 14/5.

Söndagen 15/5 blir det dessutom Familjescoutgudstjänst 
i Tingvallakyrkan med utdelning av halsdukar och märken 
bland annat. Lördag 4/6 avslutas vårterminen tillsammans 
med övriga grupper i Equmenia Karlstad i en ”Equmeniadag”. 
Skicka ett mail till per-ulrik.johansson@tingvallakyrkan.se el-
ler hör av dig via telefon/sms 070-965 49 33 så får du informa-
tion inför varje träff. På facebooksidan Familjescout Tingval-
lakyrkan finns det bilder och berättelser om vad vi sysslar med

Per-Ulrik Johansson
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Scout För dig som är 8–15 år. Tisdagar kl. 18:15 i  
Mariebergsskogen/Tingvallakyrkan.

Tonårsscout För dig som är över 13 år. En gång i månaden på 
olika platser och veckodagar, kl. 18:15.

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 tisdagar och fredagar 
kl. 09:30–14:00, onsdagar kl. 12:00–16:00.

Babyrytmik Onsdagar kl. 11:15–12:00.

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

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

https://equmenia.se/riksstamma/
https://equmenia.se/riksstamma/
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Familjescout
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Januari
Söndag 30 januari
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST 

”Jesus skapar hopp”, Per-Ulrik Johansson. 
Musik, Ing-Marie Arkbro och Inger 
Bergström. Vid kyrkkaffet samtal om 
medlemskap i församlingen. 
Se nots s. 3. ⎚

Februari
Fredag 4 februari
10:30 Bibelsamtal om Johannesevang-
eliet.

Lördag 5 februari
10:00 Familjescout, se notis s. 7.

Söndag 6 februari
11:00 GUDSTJÄNST med alla åldrar. 

”Välkommen till världen”. Anneli Sand-
berg. Babyrytmiken med Elvy Axelsson, 
Andreas Sjögren, Anki Löwenhamn 
och Nils Erik Hagström. Ljuständning 
för barn födda 2019 och 2020. 
Se notis s. 9. ⎚
Tisdag 8 februari
14:00 Tisdagsträffen: ”Stressa ner och 
lev upp” av Ninni Länsberg.

Onsdag 9 februari
19:00 Temakväll ”Vägen till tro” av Sam 
Wohlin, enkelt fika. Se notis s. 3.

Torsdag 10 februari
18:30 Bibelsamtal om Johannesevang-
eliet.

Lördag 12 februari
14:00 Equmenias årsmöte.  
Se notis s. 6. 

Söndag 13 februari
11:00 GUDSTJÄNST ”Nåd och tjänst”. 
Per-Ulrik Johansson. Musik Sångelever 
från Sundstagymnasiet och Karin 
Wahlén. ⎚
Lördag 19 februari
09:00 Till jordens yttersta gräns Kör-
dag Lena Wohlfeil. Se notis s. 10.

Söndag 20 februari
11:00 SÅNGGUDSTJÄNST ”Till Jor-
dens yttersta gräns”. Anneli Sandberg. 
Musik Lena Wohlfeil, Anna Eriksson, 
projektkör, Johan Gund och Nils Erik 
Hagström. Se notis s. 10. ⎚
Tisdag 22 februari
14:00 Tisdagsträffen: ”Sverige i invand-
rarnas ögon” av Bengt Hällgren.

Fredag 25 februari
10:30 Bibelsamtal om Johannesevang-
eliet.

Söndag 27 februari
11:00 GUDSTJÄNST ”Kärlekens väg”. 
Per-Ulrik Johansson. Musik Marianne 
Gustavsson och Pär Jorsäter. Efter 
gudstjänsten samtal om medlemskap. 
Se notis s. 3. ⎚

Mars
Onsdag 2 mars
18:30 Nattvardsandakt på Askonsda-
gen.

19:00 En timme om ”Färdplan” och 
samtal i fastetid. Se notis s. 3.

Lördag 5 mars
10:00 Familjescout. Se notis s. 7.

Söndag 6 mars
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST 

”Prövningens stund”. Per-Ulrik Johans-
son. Insamling till pastors och diakon-
utbildningarna. Se notis s. 10. ⎚
Tisdag 8 mars
14:00 Tisdagsträffen: ”Psalmer genom 
årtusenden” av Mats Kästel.

Lördag 12 mars
10:00 Samtalsforum ”Leva med 
ovisshet – samtal om tillit, sårbarhet 
och andlig hälsa” – Tema Hopp. Plats: 
Norrstrandskyrkan. Se notis s. 4.

15:00 FÖRSAMLINGENS ÅRS-
MÖTE. Se notis s. 10 

Söndag 13 mars
11:00 GUDSTJÄNST, Årshögtid, 

”Den kämpande tron”. Församlingens 
pastorer och diakon. Musik Tingvalla-
kyrkans musikkår. ⎚
Lördag 19 mars
09:00 Hållbarhetsfrukost. Relationen 
mellan människa och natur – konkur-
rens eller samskapande? Marie Stenseke, 
Lars Furuholm, Gustav Stenseke Arup. 
Anmälan. Se notis s. 3.

Söndag 20 mars
11:00 GUDSTJÄNST med alla åldrar. 

”Kampen mot ondskan”, Per-Ulrik 
Johansson”. Musik Tornado och Anki 
Löwenhamn. ⎚

Tisdag 22 mars
14:00 Tisdagsträffen: ”Meningen med 
livet – meningen i livet” av Anders 
Persson.

Lördag 26 mars
11:00 Sjungdag från gospel till 
Sven-Ingvars. Alf Rikner och Elisabeth 
Odebäck. Anmälan. Se notis s. 4.

Söndag 27 mars
11:00 GUDSTJÄNST ”Hoppas och 
tro”. Anneli Sandberg, Alf Rikner, pro-
jektkör. Efter gudstjänsten samtal om 
medlemskap. Se notis s. 3. ⎚

April
Lördag 2 april
10:00 Familjescout. Se notis s. 7.

Söndag 3 april
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST, 

”Försonaren”. Per-Ulrik Johansson. 
Musik Mixturen. ⎚
Tisdag 5 april
14:00 Tisdagsträffen: ”Karlstad – då 
och nu” av fotgrafen Lennart Fernqvist.

Lördag 9 april
10:00 Samtalsforum ”Leva med 
ovisshet – samtal om tillit, sårbarhet 
och andlig hälsa” – Tema: Helhet. Plats: 
Tingvallakyrkan. Se notis s. 4.

Söndag 10 april
11:00 GUDSTJÄNST ”... om de tiger 
kommer stenarna att ropa”. Anneli 
Sandberg. ⎚

CAFÉ T
Öppet tis–fre  11:30–13:30
Alltid rättvisemärkt kaffe och te  
och hembakt gofika.

Fika

 Kaffe eller te 20 kr

 Saft     5 kr

Lunch

Tis:  Pastasallad med bröd* 75 kr

Ons: Matpaj med sallad* 75 kr

Tors: Soppa med smörgås 40 kr

 Våffla med sylt & grädde 40 kr

 Paketpris: Soppa, smörgås, 
 våffla med sylt & grädde och  
 kaffe 75 kr

Fre:  Tacobuffé* 75 kr

* inkl. kaffe och liten kaka

MÅNDAG
Stick och trivs 15:00
Vi stickar, fikar, pratar och utbyter erfaren-
heter.

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

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

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

Salladslunch 11:30–13:30

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 10:00

Pajlunch 11:30–13:30

Öppen förskola 12:00–16:00

Vinter-/vårprogram i Tingvallakyrkan
⎚
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Omsorgsgruppernas veckor
GR V DATUM

9 5 31/1–6/2

10 6 7–13/2

11 7 14–20/2

12 8 21–27/2

13 9 28/2–6/3

GR V DATUM

14 10 7–13/3

1 11 14–20/3

2 12 21–27/3

3 13 28/3–3/4

4 14 4/4–10/4

GR V DATUM

5 + 6 15 11/4–17/4

7 16 18/4–24/4

8 17 25/4–1/5

9 18 2/5–8/5

10 19 9/5–15/5

GR V DATUM

11 20 16/5–22/5

12 21 23/5–29/5

13 22 30/5–5/6

14 23 6/6–12/6

1 24 13/6–19/6

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!

Vinter-/vårprogram i Tingvallakyrkan
TORSDAG

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

TIV Handarbete/träna svenska 10:00
Vi handarbetar och ”pratar svenska”.

Sopplunch 11:30–13:30

FREDAG

Öppen förskola  09:30–14:00

Tacos-lunch 11:30–13:30

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.

Onsdag 13 april
19:00 PASSIONSANDAKT. Per-Ul-
rik Johansson.

Torsdag 14 april
19:00 GETSEMANESTUND med 
nattvard. Anneli Sandberg.

Fredag 15 april
11:00 LÅNGFREDAGSGUDS-
TJÄNST. Anneli Sandberg. Musik 
Mats Kästel med sångare ”Johannes-
passionen”. ⎚
Söndag 17 april
11:00 PÅSKDAGSGUDSTJÄNST 
⎚
18:00 Konsert med trombonisten Nils 
Heinrich, Dresden mfl musiker. 
Se notis s 3.

Tisdag 19 april
14:00 Tisdagsträffen ”Förr och nu” 
Ulla Maj Hoffman Norgren samtalar 
med Göran Almqvist och Kerstin 
Kindberg.

Torsdag 21 april
18:30 Bibelsamtal Johannesevangeliet.

Fredag 22 april
10:30 Bibelsamtal Johannesevangeliet.

Lördag 23 april
10:00 Samtalsforum ”Leva i ovisshet – 
samtal om tillit, sårbarhet och andlig 
hälsa” – Tema: Andlig Kontakt. Plats: 
Norrstrandskyrkan. Se notis s. 4.

Söndag 24 april
11:00 GUDSTJÄNST ”Härlig är jor-
den”. Församlingens pastorer.  Bön och 
insamlingsdag för Equmeniakyrkans 
nationella arbete. Därefter kyrksöndag 
i Lövnäskyrkan med Åke Jonsson, 
författare till ”Mer lik Gud – teologi 
i antropocen”. Grill och aktiviteter för 
alla åldrar.

Onsdag 27 april
19:00 Temakväll ”En tro med bäring 
för hela livet - barnatro, vuxentro och 
en mogen tro igår, idag och kommande 
dagar” Daniel Strömner, enkelt fika.

Maj
Söndag 1 maj
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST 

”Den gode herden”. Anneli Sandberg. 
Musik Elin Nygren. ⎚
Tisdag 3 maj
14:00 Tisdagsträffen ”Vänskapsskaffe-
riet” Sara Enqvist.

Fredag 6 maj
10:30 Bibelsamtal Johannesevangeliet.

Lördag 7 maj
10:00 Samtalsforum ”Leva i ovisshet – 
samtal om tillit, sårbarhet och andlig 
hälsa” – Tema: Förundran Plats: Ting-
vallakyrkan. Se notis s. 4.

Söndag 8 maj
11:00 GUDSTJÄNST ”Vägen till li-
vet”, Per-Ulrik Johansson. Musik Anna 
Fahlander och Inger Bergström. Efter 
gudstjänsten samtal om medlemskap. 
⎚

Lördag 14 maj
10:00 Familjescout. Se notis s. 7.

Söndag 15 maj
11:00 GUDSTJÄNST med alla åldrar 

”Att växa i tro” , Per-Ulrik Johansson. 
Familjescout, Louise Hedberg och 
Karin Wahlén. ⎚
Tisdag 17 maj
14:00 Tisdagsträffen ”Vårfest” Per-Ul-
rik Johansson mfl.

Söndag 22 maj
11:00 GUDSTJÄNST ”Bön”. Anneli 
Sandberg. Musik ”Frykmans sånger” 
projektensemble.

Söndag 29 maj
11:00 GUDSTJÄNST ”Hjälparen 
kommer”, Per-Ulrik Johansson, Da 
Capo. ⎚
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Församlingsboken

Till vila
Jan Ogenvall, född 1957, död den 21 oktober 2021. Begrav-
ningsgudstjänsten ägde rum den 20 november 2021 i Stillhe-
tens kapell. Officiant var Per-Ulrik Johansson.

Harriet Holmberg, född 1937, död den 30 november 2021. Be-
gravningsgudstjänsten ägde rum den 7 januari 2022 i Tingvalla-
kyrkan. Officiant var Anneli Sandberg. 

Lennart Sunnemar, född 1948, död den 4 december 2021. 
Begravningsgudstjänsten ägde rum den 18 december 2021 i 
Lysviks kyrka. Officiant var Jarl Eltenius. 

Zaida Brask, född 1938, död den 12 december 2021. Begrav-
ningsgudstjänsten ägde rum den 30 december 2021 i Tingvalla-
kyrkan. Officiant var Per-Ulrik Johansson.

Kjell Aronsson, född 1937, död den 19 december 2021. Begrav-
ningsgudstjänsten ägde rum den 13 januari 2022 i Segerstads 
kyrka. Officiant var Maria Carlsson.

Ny medlem
Peter Skytte.

Inger Olsson

INFORMATION

Insamling och böndagar för 
Equmenia kyrkans arbete
Under våren utlyser Equmeniakyrkan två bön-och insamlingsdagar. 
Den 6 mars samlar vi in till pastors- och diakonutbildningarna. Den 
24 april gör vi samma sak för Equmeniakyrkans nationella arbete. Ex-
empel på det kan vara arbetet med musik och kreativa uttryck, försam-
lingsplantering, fred, klimat och hållbarhet samt arbetet i Universi-
tetskyrkan och Sjukhuskyrkan.

Anneli Sandberg och Per-Ulrik Johansson 

Årsmöte
Tingvallakyrkans församling kommer att ha sitt årsmöte lördagen den 
12:e mars kl. 15:00. Med nuvarande osäkerhet om pandemins utveck-
ling är det osäkert hur mötet ska hållas praktiskt. Vi hoppas att vi ska 
kunna mötas fysiskt i kyrkan men vi har beredskap till att genomföra 
mötet digitalt. Närmare anvisningar kommer att lämnas i samband 
med kallelsen till årsmötet, dvs 19:de februari då även övriga dokument 
ska finnas tillgängliga.

Styrelsen, Tingvallakyrkans församling

Unga vuxna Karlstad
Under sommaren 2020 när jag skulle flytta tillbaka till Karlstad fick jag 
ett samtal från ungdomsledaren i Korskyrkan. Hon frågade om jag ville 
vara med och planera samlingar för målgruppen unga vuxna. Alltså alla 
i åldern ungefär 18–30 år. Hon och den dåvarande ungdomspastorn i 
Pingstkyrkan hade fört samtal om att det inte fanns några samlingar 
just mot den gruppen, och att de såg ett behov av det. De hade under 
våren haft några lovsångskvällar i Korskyrkan, och utifrån det blev vi 
nu en planeringsgrupp på fem personer från Tingvallakyrkan, Pingst-
kyrkan och Korskyrkan. Som ett ekumeniskt projekt för att se vilket 
gensvar vi skulle få.

Vi hann träffas på Solliden vid Skåre ute i augusti 2020 och en lov-
sångskväll i september i Korskyrkan, innan pandemin gjorde att vi fick 
tänka om och träffas digitalt. Trots det så var vi mer än 20 personer 
varje gång vi träffades på Zoom och vi hade julstök, tacokväll och Bäst 
i Test m.m. Det mest fantastiska med den här planeringsgruppen kan 
nog sammanfattas när vi under våren möts i ett digitalt möte, alla känns 
lite allmänt depp på det här med digitala samlingar och vi sa att vi kan 
göra det enkelt. Någon timme senare har vi börjat planera vår mest sat-
sade aktivitet Bäst i Test och känslan i gruppen är helt ändrad.

Under hösten 2021 kunde vi mötas fysiskt och har haft utomhus-
bio på Solliden, lovsångskvällar och en brunch med panelsamtal där vi 
var närmare 50 personer. Skårekyrkan kom också med bland kyrkorna 

som står bakom träffarna under hösten. Vi har sedan vi börjat haft en 
träff i månaden med uppehåll över sommaren, och har varit i de olika 
kyrkorna när vi haft möjligheten att träffas på plats. Vi har haft olika 
fokus på träffarna men alltid någon form av gemenskap med varandra 
och med Gud. Och vi har sett att det finns ett behov för den här ålders-
gruppen. Att få träffas och skratta, att få be och lovsjunga tillsammans 
är varför jag prioriterar de här träffarna så högt, och varför de är så vik-
tiga för de som kommer. Oavsett om man studerar, arbetar eller saknar 
nuvarande sysselsättning. Och det behovet har verkligen inte minskat 
under pandemin.

Och så i skrivande stund så har vi fått planera om träffen i januari 
och ska ha en Quiz-kväll på Zoom den 26 jan som redan har varit när 
det här kommer ut. Vi får se hur våren ser ut och vilka träffar som vi 
kommer att ha. Men vill du vara med eller vill tipsa någon du känner 
om dessa fantastiska träffar, så kolla in på Facebook så dyker evenemang 
upp, eller ta kontakt med mig om du vill veta mer.

Daniel Arkbro, 076-806 19 97

”Till jordens yttersta gräns” Tredje gången gillt!
Den 19–20/2  kommer Lena Wohlfeil och Anna Eriksson på besök till 
Tingvallakyrkan för att leda “Till jordens yttersta gräns” en musikguds-
tjänst med utgångspunkt i Apostlagärningarna. Equmeniakyrkan har 
haft temaår med fokus på Apostlagärningarna för att dels fortsätta upp-
muntra till bibelläsning men också särskilt belysa Equmeniakyrkans 
internationella missionsarbete samt frågor kring hållbarhet, klimat och 
miljö. 

Sångerna i “Till jordens yttersta gräns” är hämtade från Equme-
niakyrkans Brukssånger. Denna samlade sångskatt är inne på sitt nit-
tonde år av publicerande av nyskriven musik för Equmeniakyrkans 
församlingar - kompletterat med några nyskrivna sånger till just denna 
gudstjänst. Bibeltexterna är hämtade från Apostlagärningarna och pre-
senteras på olika sätt. Gudstjänsten kretsar också kring en bön, “Sång 
till de fyra vindarna” skriven av pastor Carol Gallagher. Hon tillhör 
Cherokeefolket och integrerat finns också deras hälsning “välkomna 
våra släktingar” som ett sätt att innesluta alla våra syskon i öster, söder, 
väster och norr.

Vi vill nu bjuda in till kördagar 19–20/2  tillsammans med Lena 
Wohlfeil. Lördagen den 19/2 09:30–16:00 inkl lunch och söndagen 
20/2 samling 09:30 för att sedan medverka i gudstjänsten. Vill du för-
bereda dig innan så kontakta Nils Erik Hagström så kan du får noter 
och instuderings ljudfiler.
Välkomna!

Anneli Sandberg, Per-Ulrik Johansson § Nils Erik Hagström
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Pastor/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

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

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

Koordinator för musik och kreativa uttryck & 
vaktmästare samt kanslist
Erik Hagström
070-965 49 34
erik.hagstrom@kyrkanicentrum.se

Husmor t.f.
Gun Waernhoff
054-15 38 80
info@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
När vi nu, i alla fall preliminärt, kan summera 2021 ekonomiskt 
ser vi att vi tillsammans samlat in 1 145,5 tkr till församlingens 
arbete. Vi har då nått vår insamlingsbudget till 99%.

Under sista kvartalet 2021 kom dels Café T igång, och ut-
hyrningen av lokaler i kyrkan gav hela 130  tkr, men för hela 
2021 medför pandemin att vi får räkna med ett underskott i 
församlingsekonomin. Mer om detta när vårt bokslut är färdigt.

I vårt församlingsmöte 10/1 fattade vi beslut om budget för 
2022. I budgeten sätter vi vår tro till att vi också 2022 skall kun-

na fortsätta att något öka gåvorna till vår församling. Blir vi 100 
som ger 50  kr mera varje månad klarar vi målsättningen med 
glans. Generositeten ni visat under tiden av pandemi har ju visat 
på ett stort engagemang för vår församling och vi tror på målet..

Björn Olsson

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

Insamlingar till församlingen 2021, ackumulerat

−300 000,00 kr

0,00 kr

300 000,00 kr

600 000,00 kr

900 000,00 kr

1 200 000,00 kr
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Utfall Budget Diff
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mailto:anneli.sandberg%40tingvallakyrkan.se?subject=
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=
mailto:jovita.sosa%40tingvallakyrkan.se?subject=
mailto:elvy.axelsson%40tingvallakyrkan.se?subject=
mailto:nils.erik.hagstrom%40tingvallakyrkan.se?subject=
mailto:info%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, 
Henrik Sjöberg.

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

Nästa manusstopp är 28 apr
Nästa nummer av Mötesplatsen 
kommer ut i mitten av maj.

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

”Hållbarhet” av ancapictures från Pixabay

Gör oss orädda
vi önskar att lyfta
med hjälp av
kärlekens vingar
högt mellan molnen
mot den blå himlen

men ibland fastnar vi
vingarna bär inte hela vägen
det som var nåbart
faller ifrån våra händer
vi hinner inte ens nudda lyckan

gör oss orädda
låt oss fånga vindarna
forma oron till fjärilar
som svävar i skymningsluften
låt oss vila i tanken
att det är möjligt
att känna oräddheten
ge oss styrkan att lyfta
horisonten kallar varmt
vinterkylan smälter snabbt

Henrik Sjöberg

Foto av PublicDomanPictures från Pixabay

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

