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Livet är givet. Våra kroppar, våra jag och det synliga och osynli-
ga myller som finns runt omkring oss är en gåva. Det är kanske 
inget vi tänker på när vi kämpar med knöliga relationer, kropps-
liga åkommor eller knott på scoutlägret. Men visst är det hemskt 
konstigt att vi alls finns till, och ännu konstigare att vi alls kan 
reflektera över det.

Livets gåvokaraktär leder oss i kyrkan till tron på att det finns 
en givare av allt detta icke-självklara. Vi kallar givaren Gud, en 
gudsvind som i Bibelns första skapelseberättelse sveper över 
tomheten och skapar ordning i kaos, gör Något av Intet.

Vi tänker oss att gudsvinden, Anden, fortsätter att skapa. Till-
sammans med oss, och oss förutan. Men vi människor har en 
kallelse att ha omsorg om det myllrande livet och om livsmöj-
ligheterna.

Men vad är egentligen omsorg? Nu är det valår, och ordet ”om-
sorg” brukar förekomma så ofta att det riskerar att bli en klyscha. 
Vad säger våra erfarenheter? Jag tror de handlar om att omsorg 
både kan kännas bra och vara hur jobbigt som helst. Det kan 
vara en moralisk plikt, något vi lär oss eller bara praktiserar utan 
att tänka särskilt mycket.

Ett svar på frågan vad omsorg är kommer från statsvetaren Joan 
Tronto som fångat upp en tanke från aktivisten Bernice Fischer:

Omsorg är allt vi gör för att uppehålla, underhålla 
och reparera vår värld, så att vi kan leva ett så gott liv 

som möjligt i den. Vår värld består av våra kroppar, 
våra jag och vår miljö, allt detta som vi försöker väva 
samman i en komplex, livsuppehållande väv.

Jag tycker om den definitionen. Den tar med gåvan kroppen – 
att ta hand om hjärta och hjärna, muskler och blodkärl. Den 
tar med tankar, känslor, personlighet, ja, allt det som är vårt 

”jag”. Vi får vårda oss om oss själva. Och så vår omgivning. An-
dra människor, de som är våra nära och kära och de längre bort. 
Hela vår livsmiljö, växterna, djuren, vattnet, jorden, luften. Här 
går vi omkring och handlar, vi rör oss och är till. Och meningen 
är, om livet är en gåva från alla gåvors givare, att det vi gör, ska 
göras med omsorg, tillsammans med Guds skapande Ande, så 
att den livsuppehållande väven kan fortsätta att existera.

Väven är trasig. Det råder inget tvivel om det. Vi kan inte fortsät-
ta med ett liv där mening skapas genom konsumtion som pum-
par ut ännu mer miljögifter och växthusgaser. Samtidigt är det 
inte bara att stänga av. Det skulle få katastrofala följder också det. 
Så hur ställer vi om med omsorg? Det är en fråga vi kan fundera 
på tillsammans och be för, detta valår. ”Bön är en inbjudan att se 
verkligheten som den är.” skriver Lena Bergström. ”Men också 
att se verkligheten från fler håll än vårt eget. Kanske framför allt 

– att ana något av Guds blick på det som är.”

Anneli Sandberg

pastor

INSIDAN:INSIDAN:

OmsorgOmsorg

Framsidan
Brasan vid Lövnäskyrkan vid Valborgsmässoafton. Fotograf: 
Christer Hellholm.

Christer Hellholm

Sommaren i kyrkan
Från och med midsommarhelgen samarbetar vi med Lövnäskyr-
kan på Hammarö om söndagsgudstjänsterna. Midsommarsön-
dagen blir det ekumenisk friluftsgudstjänst vid Skoghalls kyrka 
kl. 18:00. Sedan möts vi till gudstjänst varannan söndag i Ting-
vallakyrkan och Lövnäskyrkan fram till 15/8. Tiden är kl. 17:00 
och efter gudstjänsten finns möjlighet att stanna kvar och fika.

Till och med söndag 5/6 sänder vi gudstjänsterna via nätet 
(se tingvallakyrkan.se) därefter gör vi en paus fram till samlings-
gudstjänsten 4/9. Enstaka gudstjänster kan komma att sändas 
beroende på om det finns tekniker till hands. Vi meddelar detta 
via predikoturerna i tidningarna.

På onsdagarna inbjuder vi till Öppen kyrka kl. 14:00–16:00. 
Man kan bara titta in i kyrkan, tända ett ljus och sitta ner en 
stund om man vill, men man kan också söka sig in till försam-
lingssalen och vara med i enkel samling där vi läser kommande 
söndags bibeltexter och samtalar.

Det finns också en enkel kopp kaffe eller te.
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NOTISER

Tingvallakyrkans café
Vi har kommit igång efter det långa up-
pehållet under pandemin och haft en fin 
vår. Vi är glada för flera nya medarbetare 
som tillkommit. Nu tar vi sommaruppe-
håll och öppnar upp igen tisdag 6/9. Vill 
du vara med och hjälpa till i caféet får du 
gärna höra av dig till Elisabeth Lager-
ström eller Gunilla Arne.

Klockan 14 hos mig
Under våren och sommaren vid tre till-
fällen: 15 maj, 12 juni och 28 augusti 
kommer vi att testa ett nytt sätt att vidga 
våra bekantskapskretsar. Det är frivilligt 
att vara med och initiativet blir vad med-
lemmarna gör det till.
Vi kallar det ”kl 14 hos mig”.

Känner du att du vill bjuda någon till 
ditt hem eller bli bjuden hem till någon 
så anmäl ditt intresse till Jovita Häggmyr 
070-965 49 33, eller på listor som kom-
mer att finnas i kyrksalen.

Diakonirådet

Pilgrimsvandring 
... är ett uppskattat sätt att uppleva, sam-
tala och be tillsammans med varandra 
och med den natur vi har runt omkring 
oss. Den 5 juli kl. 09:30–12:00 vandrar 
vi runt Mariebergs strandängar i lugnt 
tempo. Leden är 3 km lång, och den som 
vill kan klättra upp i fågeltornet när vi 
passerar. Vi utgår bland annat från Equ-
meniakyrkans bönbok ”Rop av kärlek 

– böner i klimatnödläge”. Samling vid 
ingången till Mariebergsskogen. Medtag 
eget förmiddagsfika. Välkommen!

Anneli Sandberg

Fika-Samtal
Våren och sommaren är på ingång och 
det har blivit dags för våra fika-samtals-
grupper att ses igen ute i det fria.

Träffarna blir från och med den 24 
maj till och med den 26 augusti.
Tisdagar: kl. 14:00 Vågmästaren
Torsdagar: kl. 11:00 Stadsparken
Torsdagar: kl. 14:00 Gustavsberg

Fredagar: kl. 11:00 Rud.
Vid frågor ring till Jovita Häggmyr
070-965 49 33
eller majla
jovita@kyrkanicentrum.se

Jovita Häggmyr

Kulturnatten 2022 16/9
Kulturnatten kommer efter att ha varit 
inställd i två år på grund av pandemin 
att genomföras igen den 16/9 och Ting-
vallakyrkan kommer att delta igen med 
ett program. Dörrarna kommer att vara 
öppna 18:30–21:30 med ett varierat 
program i kyrksalen och möjlighet till 
ett samtal över en kopp kaffe i vapenhu-
set.

Nils Erik Hagström

Friluftskonfirmation 
2022–2023
Equmeniakyrkorna runt Karlstad (Ting-
vallakyrkan, Skårekyrkan, Sannerudskyr-
kan Kil, Equmeniakyrkan Fagerås m.fl.) 
inbjuder dig som börjar 8:an till hösten. 
Vi träffas en onsdag kl. 17:00–19:00 och 
en söndag ca 11:00–16:00 i månaden. I 
läsningen ingår ett par övernattningar 
och ett läger (26/6–1/7) innan konfir-
mationshögtiden.

Söndagarna börjar med gudstjänst i 
någon av våra kyrkor, sedan fortsätter vi 
utomhus, vandrar, lagar mat över öppen 
eld, samtalar om livet, om tro och bibel, 
om hur vi tar hand om varandra och vår 
jord och mycket mer. Första träffen är en 
informationsträff för konfirmander och 
anhöriga onsdag 21/9 kl.  19:00 i Ting-
vallakyrkan. Allt kostar 1500 kr.
Anmäl dig senast 11/9 till 
per-ulrik.johansson@tingvallakyrkan.se.
(Ange namn, adress, telefon, födelse-
nummer, ev allergier eller särskild kost.)
För mer information: Per-Ulrik Johans-
son 0705-965 49 33.
Välkomna!

Tingvallakyrkans och 
Equmenias Tillsam-
manshelg 17–18/9
Församling, scouter, tonåringar, föräld-
rar m.fl alla är välkomna till en dag/helg 
på Sandvikengården, utanför Arvika, un-
gefär 50 minuters bilresa från Karlstad.

Det blir roliga aktiviteter för alla åld-
rar, med god gemenskap och mat, där vi 
hoppas få lära känna varandra och göra 
saker tillsammans.

Vi börjar med förmiddagsfika 
kl.  10:00 på lördagen och avslutar med 
lunch kl.  12:00 på söndagen. Det finns 
möjlighet till övernattning i rum, hus-
bil/husvagn, tält. Man kan också välja 
att delta endast lördagen, eller göra en 
utflykt och komma till söndagens guds-
tjänst.

Vi kommer att vara ute en del (om 
vädret tillåter). Vi samordnar resan till 
Sandvikengården.

Priser
Lördag–söndag i rum 755 kr/vuxen
Husvagn/husbil 225 kr + 445 kr/vuxen, 
tält 130 kr + 445 kr/vuxen
Endast lördag tom middag 250 kr/vuxen 
(utan middag 150 kr/vuxen)
Barn 0–6 år 25% av priset, 7–11 år 50% 
av priset, 12–14 år 75% av priset.

Anmäl dig/er så snart som möjligt! Se-
nast 7/8 behöver vi veta om vi blir så 
många så att det är genomförbart, sedan 
kan man anmäla sig fram till 5/9.
Ring expeditionen 054-15  38  80 eller 
mejla info@kyrkanicentrum.se. (Ange 
hela helgen eller endast lördag, ev aller-
gier, vegetarisk kost,ålder på barnen och 
hur du/ni vill bo, ev plats i bil).

Medarbetarnas semester
Per-Ulrik Johansson v. 27–31
Anneli Sandberg v. 26, 28, 30–31
Jovita Häggmyr v. 27, 29–32
Nils Erik Hagström v. 28–29

Vecka 30–31 kan man vid angelägna 
ärenden ringa Per-Ulrik Johansson.

mailto:jovita%40kyrkanicentrum.se?subject=Fika-Samtal
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Friluftskonfirmation%202022%E2%80%932023
mailto:info%40kyrkanicentrum.se?subject=Tingvallakyrkans%20och%20Equmenias%20Tillsammanshelg%2017%E2%80%9318/9
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Nytt från Gröna gruppen
Equmeniakyrkan utlyste klimatnödlä-
ge på kyrkokonferensen i höstas. Kli-
matnödlägesgrupp lät dock lite dystert, 
tyckte vi. Så den grupp som valdes på 
vår församlings årsmöte kallas för Gröna 
Gruppen. Vi vill vara en samordnande 
och inspirerande kraft för hållbarhets-
arbetet i Tingvallakyrkan. Vi har redan 
träffat husmorsgruppen för cafét, och 
hoppas på att få träffa fler grupper och 
råd och under 2022. Vi vill inventera vad 
vi redan gör för att bidra till hållbarhet 
och lyssna in frågor, behov och idéer för 
hur vi går vidare. Vi har också genomfört 
en kyrksöndag ”Härlig är jorden” i sam-
arbete med Lövnäskyrkan. Vi åt en god, 
närproducerad grillad kyrklunch och 
lyssnade till Åke Jonsson när han talade 
om människan, framtiden och gudsrela-
tionen. Varmt tack till alla som på olika 

sätt bidrog till den dagen! Vi planerar 
för en kyrksöndag till, 30 oktober. Och 

håll också utkik efter fler hållbarhetsfru-
kostar. Gröna gruppen består av Bo En-
qvist, Gunnel Kardemark, Inger Olsson, 
Anneli Sandberg, Marie Stenseke och vi 
ska också ha en representant från Equ-
menia.

Anneli Sandberg

Omsorgsgrupperna
Vi behöver ändra omsorgsgrupperna. 
Det har blivit färre i grupperna och 
ibland har vi lite svårt att orka med alla 
uppgifter. Vi hade en träff med de ansva-
riga för grupperna och diskuterade detta.
Därför tar vi bort grupp 14 och de med-
lemmar som ingår i den får en plats i de 
återstående grupper som behöver fler.

Annsofi Furuholm

Per-Ulrik Johansson 

Jovita Häggmyr

Missionsruta
Att världen hör ihop och att vi påverkas 
av varandra är mer påtagligt än någonsin. 
Vi i Tingvallakyrkan vill bidra till att se 
att varje människa har samma värde. Det 
krig som pågår i Ukraina påverkar oss på 
flera sätt och har öppnat ögonen för att 
allas lika värde inte kan tas för givet utan 
något vi måste kämpa för. Barmhärtig-
hetsbroder Alexander och andra kristna 
vänner i Belarus är eniga om att försö-
ka bemöta alla grannländer med Kristi 
kärlek. 26  mars deltog internationella 
rådet i Dag om Belarus i Hedemora. Tre 
barmhärtighetssystrar-bröder från Bela-
rus deltog på länk. Vi fick bl.a. höra en 
sjuksköterska som arbetar delvis gratis 
för att tillsammans med andra kvinnor 
stötta gamla som saknar anhöriga. Om 
alkoholrehab-center i Minsk (byggt av 
gymnasieungdomar från Oskarshamn) 
som nu har 11 män i rehabilitering. För 
3 år sedan startade de en församling och 
bedriver rehabilitering samt stöd till åter-
anpassning till samhälle. Sedan mitten 
av april har vi också fått information om 

att fordon registrerade i EU inte längre 
släpps in i Belarus, det innebär svårighe-
ter att skicka över stöd för socialt arbete. 
Var med och bed för en lösning.

I och med engagemanget för Ukrai-
na finns risk att andra länder glöms bort 
däribland Kongo och Thailand. Vill du 
läsa mer om Equmeniakyrkans interna-
tionella engagemang i dessa och andra 
länder går du in på webbplatsen equ-
meniakyrkan.se och under ”vårt arbete”, 

”internationellt”.
Nytt förslag till Equmeniakyrkans 

internationella mission hittar ni på sam-
ma hemsida. Genom Tingvallakyrkan 
och andra församlings protester att helt 
ta bort Europa finns nu bl.a. Belarus kvar 
som samarbetsland.

Internationella rådet

Foto: Anneli Sandberg

Stig Arnäs udde

Foto: Anneli Sandberg

NOTISER
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Påskdagskonsert
Under påskhelgen hade Tingvallakyrkan besök av trombonis-
ten Nils Heinrich (Dresden) som vid påskdagsgudstjänsten 
tillsammans med pianisten Per Jorsäter spelade till psalmerna. 
Som postludium framförde de båda Franz Schuberts Ave Ma-
ria.

Vid påskdagskonserten på kvällen framförde Nils Alexandre 
Guilmants Morceau Symphonique och Paul Hindemiths 
Sonat för Trombon och piano. Han ledsagades därvid av pia-
nisten Hsin-Bell Lee (Arvika). Dessa framfördes omväxlande 
med tre egna elektroniska kompositioner med improvisatio-
ner på trombon. Avslutningsvis spelade Nils och Per på begä-
ran ånyo Schuberts Ave Maria. Koordinator inför och tekni-
ker vid konserten var Nils Erik Hagström.

David Hellholm

Gudstjänst
Nils Heinrich spelade även vid gudstjänsten 17/4 2022, så ni 
kan lyssna på honom via denna länk:
https://fb.watch/cPPSDTkxTO/

Christer Hellholm

Sångglädje i centrum
Ja, sångglädjen var verkligen i centrum, så kändes det när vi 
samlades och sjöng tillsammans med Elisabet Odebäck och 
Alf Rikner sista helgen i mars. Vi var ungefär 30 personer i en 
god och blandad skara som på lördagen gav oss in i allt från 
Sven-Ingvars till gospel, och som på söndagen fortsatte att 
sjunga, nu tillsammans med den gudstjänstfirande försam-
lingen. Att få sjunga tillsammans efter alla restriktioner var en 
efterlängtad upplevelse. Och att få fira gudstjänst i den gläd-
jen, samtidigt som kriget i Ukraina pågick med all sin utsatt-
het och sorg blev både bärande och berörande för flera av oss. 
Tack till omsorgsgruppen som såg till att vi fick fira allt detta 
med goda tårtor till kyrkfikat! Tyvärr var vi så uppslukade av 

sångglädjen att vi glömde att ta foton av den. Men nästa gång – 
då! I skrivande stund har vi inte utvärderat än, men nog känns 
det som om helgen gav mersmak.

Anneli Sandberg och Nils Erik Hagström

”Färdplan – samtal i fastetider”
Färdplan är ett samtalsmaterial som Equmeniakyrkans tre kyr-
koledare tagit fram. Utifrån Equmeniakyrkans vision ”Att vara 
en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar mig, 
dig och världen” har man formulerat frågor att samtala om. 
Materialet handlar om hur vi vill forma framtiden i Equmeni-
akyrkan. Ämnen som finns med är: Leva tillsammans, Enhet 
& identitet, I sin tid, För världens skull, Dela tron vidare, Heli-
ga vanor och Ledarskap & Herdeskap. På equmeniakyrkan.se 
finns samtalsfrågorna och filmer där kyrkoledarna delar tankar.  

I Tingvallakyrkan inbjöd vi till samtalsgrupper och upp-
muntrade till att mötas vid tre tillfällen under fastetiden. Vi 
var några som antog utmaningen; en grupp daglediga som 
träffades i kyrkan och en grupp som träffades kvällstid i varan-
dras hem. Dessutom använde de anställda materialet vid sina 
samlingar. 

I samtalen har vi inte alltid tänkt lika, men det är just det 
som är rikedomen i en kristen församling, att med Jesus som 
centrum låta våra erfarenheter och tankar möta. Det var spän-
nande att dela hur tron växt fram, om vi har några heliga vanor 
och hur det är att berätta om sin tro för andra. I en av grup-
perna uttryckte man bland annat sin tacksamhet över att få 
hitta in i gemenskapen, och så småningom till tron, via caféet, 
kyrkkaffet, Tisdagsträffen osv. Kanske är det till och med vår 
särskilda gåva som församling att erbjuda denna väg?  I en an-
nan grupp var man överens om vikten av att få mötas och dela 
erfarenheter. Vi behöver tillfällen där vi delar tro. Det är också 
ett sätt att hitta in i gemenskapen. Vi vill gärna utmana fler; 
enskilda, råd, styrelse att ta del av materialet.

Gruppdeltagare genom 
Per-Ulrik Johansson

Foto: Christer HellholmFoto: Berit Hellholm

Foto: Marianne Carlsson

https://fb.watch/cPPSDTkxTO/
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Hållbarhetsfrukost
Den 19:e mars var det dags igen för en ny upplaga av hållbar-
hetsfrukostarna. Denna gång i fysisk form efter ha varit under 
pandemin en digital version. Hållbarhetsfrukostarna har sin 
grund i Agenda 2030 och har som mål att belysa aktuella frå-
gor i ett globalt och lokalt perspektiv. Efter att ha inmundigat 
en god Fairtrade-inspirerad och ekologisk frukost fick åhörar-
na lyssna till tre gästtalare som tog upp hållbarhetsutmaningar 
kring biologisk mångfald. De tre talarna var Marie Stenseke 
professor i kulturgeografi, Gustav Stenseke Arup doktor i ju-
ridik vid Handelshögskolan och Lars G Furuholm biologisk 
mångfaldsexpert.

Först ut var Maria Stenseke som talar om biologisk mång-
fald och naturnyttor. Minskningen av biologisk mångfald är 
ett stort hot mot mänskligheten förklarade Stenseke. Flera 
tusen vetenskapliga studier pekar på att mängder av arter har 
minskat och livsmiljöer försämrats.

– Biologisk mångfald och livet på jorden handlar inte bara 
om arter och antalet djur och växter, utan handlar också om 
nyttorna vi får från resten av naturen, såsom produktion av 
mat, material och energi, förklarar hon.

Naturnyttor kan också röra sig om så kallade reglerande 
tjänster som pollinerare, vattenrening och saker som är livsvik-
tiga för människan. Det finns också immateriella nyttor som 
upplevelser som identitet, social sammanhållning och lärande 
samt inspiration. Dessa är viktiga för vår livskvalitet.

Vi är idag i en klimatkris och som påverkar planeten på 
många olika sätt.

– Det är en komplex uppgift att knuffa vår blå gröna pla-
net mot en bättre riktning än hur det ser ut idag, säger Marie 
Stenseke.

Gustav Stenseke Arup berättar om sin forskning kring vargar 
och juridiken i relation till naturen.

– 2015 flyttade jag till Karlstad för att bli doktorand i äm-
net rättsfilosofi med tydlig koppling till juridik. Det var ett 
projekt som handlade om sambanden mellan naturen och 
samhället, förklarar Gustav.

Hans projekt bottnar i idén om att det är svårt att skilja på 
kultur och natur. Natur är det som börjar när samhället slutar. 
Man kan definiera natur som icke mänskligt och det är många 
som ser det så. Vad gör detta med rätten när vi ser naturen 
och samhället som ett? Hur kan det här hjälpa oss att skapa 
progressiva rättsliga lösningar?

Människan har under århundradenas lopp påverkat jorden 
mer och mer. Det har blivit så att vi har tagit kommandot över 
utvecklingen.

– Vi människor sedan tid tillbaka är  med och formar pla-
neten som vi lever på, så till den grad att själva luften vi andas 
är delvis skapad av mänsklig påverkan.

För tjugo år sedan myntades begreppet antropocen av no-
belpristagaren och geologen Pauk Crutzen. Den mänskliga på-
verkan är så påtaglig att den syns i geologin. Det har inträtt en 
ny geologisk epok som är definierad av människans påverkan.

– På samma sätt som människan påverkar naturen, så påver-
kar naturen oss och hur hela vår civilisation bygger på naturen 
och naturnyttor. Allt material runt omkring oss kommer från 
de vi kallar naturen. Det är svårt att skilja mellan människa 
och natur. Allt vi lever och rör oss i är en del av naturen.

När det gäller juridiken, menar han, att detta är något som 
format naturen, även man kan se juridiken som en företeelse 
som formats av naturen. Gustav har studerat vargkonflikterna 
i perspektivet att vi lever i en samskapad natur. Mitt i allt det 
här finns den samskapade rätten eller juridiken.

– För att kunna skapa en hållbar rättsordning så behöver vi 
uppdatera synen på rätten i den här nya tidseran, antrocopen, 
säger Gustav.

Lars G Furuholm har varit med att värnat naturen under hela 
sitt yrkesverksamma liv och har engagerat sig i naturreservatet 
Tiskaretjärn nordöst om Arvika. I Sverige har man skyddat 
fem miljoner hektar natur. I Värmland finns det 200 naturre-
servat. De är väldigt fragmenterade över landskapet.

Under fem års tid har Lars skött Tiskaretjärn och under 
sitt föredrag visade han en mängd fina bilder på växter och 
djur som finns där. Det är en väldigt artrik plats som är väl 
värt ett besök.

Lars har även jobbat med vargar och det har tagit honom 
till USA och synnerhet nationalparken Yellowstone. Denna 
nationalpark hur funnits i 150 år och är känd för sin vulkanis-
ka aktivitet. Hela parken ligger över en enorm vulkan som om 
den exploderar skulle ödelägga stora delar av jorden.

Yellowstone är också känd för sina fauna med exempelvis 
med de stora bisonoxarna och grizzlybjörnar.

– Man ser rätt mycket djur men inte så många arter efter-
som Yellowstone ligger högt uppe i bergen. Det är ganska ma-
gert med en kort sommarsäsong, när man kommer dit i juni 
ligger snön kvar på sina ställen, berättar Lars.

Det finns en vargstam i Yellowstone som har inplanterats 
och detta gjordes 1995. Vargar har sedan dess förökats mycket.

– Det fanns massor hjortar men när man planterad in var-
gar som åt dessa upp mycket av hjortbeståndet. Naturen för-
ändrades av detta genom att buskar som hjortarna tidigare 
åt bredde ut sig. Vegetationen bland annorlunda på grund av 
detta, säger Furuholm.

Sammanfattningsvis var det en intressant och informativ 
hållbarhetsfrukost. Åhörarna fick höra både teoretiska be-
skrivningar såsom i fallet med Marie och Gustav, samt det mer 
praktiska perspektivet i Lars erfarenheter.

Henrik Sjöberg

Foto: Henrik Sjöberg
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Tisdagsträffen
Den åttonde mars var det dags igen för Tisdagsträffen. Det 
hade samlats ett drygt trettiotal personer i församlingssalen. 
Dagen till ära var Mats Kästel, kyrkomusiker i Grums Pastorat, 
inbjuden under rubriken ”Psalmer genom årtusendet”.

Mats bjöd på en historisk odyssé genom århundradena 
och visade hur psalmernas innehåll har förändrats över tid. De 
församlade fick också chansen att stämma upp i psalmer både 
välkända och mindre välbekanta.

Mats har alltid tyckt det är härligt och underbart med psal-
mer.

– Jag tycker det finns mycket att botanisera i vår psalmskatt, 
säger han.

Sedan årtusenden tillbaka har musik varit en del av guds-
tjänstlivet. Tonerna och texterna gjorda för lovprisning och att 
samla församlingen i gemenskap. Sång och musik har en lång 
tradition.

– I gammaltestamentlig tid var musiken viktig och när vi 
läser i Bibeln står det att man ska sjunga och spela psalterium 
och blåsa i horn, samt att musicera på olika sätt. Vi vet väl 
att det i synagogan sjöngs, eller ska vi säga att reciterades det, 
menar Kästel.

I den urkristna kyrkan hade man ett speciellt sätt att sjunga 
psalmer. I vår nuvarande psalmbok har vi noter som beskriver 
melodin. Men i den tidiga kristna kyrkan användes en form av 
stenografiska tecken som är de första sättet att notera musik.

Psalmer sjöngs tidigt i den första kyrkan och då användes 
små tecken  – neumer på latin – som betyder tecken och vink. 
Man använde alltså handen för att ange melodin, förklarar 
Kästel.

Neumer används inte som den exakta tonhöjden utan visar 
den melodiska rörelsen. Det är ett minnesstöd för den som 
lärt sig melodin.

Sedan utvecklades nya sätt att beskriva melodin genom att 
sammanföra neumtekniken med ett linjesystem.

– En munk som levde på runt år 1000 kom på att om man 
sätter en linje med ett tecken på och sedan ett visst avstånd till 
ett annat tecken, kunde man sjunga flerstämmigt.

Under den tidiga kyrkan sjöng prästerskapet och varför 
gjorde de det? Svaret på den frågan är att i den katolska kyr-
kan i Rom på 700-talet fanns det en påve som hette Gregorius 
den store. Han tyckte att den sjöngs för dåligt i gudstjänsterna. 
Han startade då sångskolor som medförde att man snabbare 
fick melodimaterialet ut i kyrkan. Samtidigt med detta kom 
notskriften och sammanställandet av musiken i böcker, så att 
det blev enklare att se hur det fungerade. Från tusentalet och 
framåt tecknar man ner det man minns och då kan det spridas 
vidare.

– Det är dock prästerskapet som sjunger, inte så mycket all-
mogen, säger Mats Kästel.

Sedan utbreds kyrkan över landet och efter hand utbryter 
strider inom den katolska kyrkan. Den går i en mörk tid med 
korruption och avlatsbrev, då man kunde köpa sig fri från synd 
och få syndernas förlåtelse. Ur detta kommer människor som 
Martin Luther som ivrar för reformation.

– Martin Luther ska vi vara tacksamma för som skriver 
mycket musik. Näst efter religionen var musiken det viktigaste 
för honom, säger Mats Kästel.

Under årens lopp har vi haft fyra stycken psalmböcker. 
Den första psalmboken publiceras 1695 och varar till 1819. 
Sedan kom den tredje upplagan 1937 och den som används 
idag är ifrån 1986.

– 1819-års upplaga kanske är en av Sveriges mest lästa 
böcker. Den lär ha funnits en miljon exemplar. Man kanske 
inte hade en bibel men en psalmbok hade hushållet. Det fanns 
en stor psalmkunskap och man lärde sig psalmer utantill.

Innehållet i psalmboken från 1819 är mer innerligt än 
1695 som byggde mycket på synd och straff. Det är Johan Olof 
Wallin som sätter sin prägel med mer innerlighet där människ-
an är en del av skapelsen med tålamod, ödmjukhet och tillit till 
Gud. Det är ingen straffande gud som tidigare har beskrivits.

Det som händer under slutet av 1800-talet är att det i kyr-
korna byggs orglar och det anställs kantorer. I de stora kyrkor-
na skapas det köer som bidrar med musik och sång.

– Det finns ett stort intresse för sången i slutet av arton-
hundratalet, säger Kästel.

1937 kommer nästa psalmbok som har nya tankar kring 
innehållet.

– Man kanske inte ens nämner Herre eller Gud i psalmerna. 
Det finns ett annat ordbruk i dessa psalmer, menar Mats.

I 1937-års psalmbok kommer en och annan frikyrkopsalm. 
Kästel menar att det fanns en längtan i Svenska Kyrkan efter 
den sångtradition som frikyrkan hade.

– Det sjöngs nog mycket bättre och ivrigare inom frikyr-
kan än Svenska Kyrkan under 30 och 40 talen. Frikyrkan var 
mycket drivande när det gällde repertoar och det fanns många 
drivande musikpersonligheter som drev musiklivet framåt.

1986 kommer en psalmbokskommitté fram till ett nytt 
förslag till psalmbok. Gruppen som tog fram denna psalmbok 
lät många frikyrkliga psalmer komma med. Det kan sägas ock-
så att barnets perspektiv lyfts fram bland sångerna.

De 325 första psalmerna är gemensamma för alla samfund 
i Sverige.

– Det tycker jag är ett genidrag. Det betyder vi har en 
psalmskatt idag mellan samfunden.

Det vi ser är att det kommer ett nytt tilltal i psalmernas 
innehåll. Exempelvis poeterna Ylva Eggehorn och Olof Hart-
man får plats i 1986-års psalmbok.

När det gäller framtiden, menar Mats Kästel,  att det alltid 
finns ett behov av förnyelse. Våga pröva något nytt istället för 
det invanda.

– Jag hörde ofta när jag arbetade i Grums pastorat att ”den 
psalmen kan vi inte ta för den kan inte folk”. ”Jo då,” sa jag, 
kanske inte idag men imorgon eller nästa vecka kan vi den, av-
slutar Mats Kästel.

Henrik Sjöberg
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Lappkast i livetLappkast i livet

REPORTAGE

Jag fick frågan om att skriva om mitt ”lappkast i livet”. Om det 
är ett lappkast låter jag vara osagt, men för er som inte känner 
mig har jag vid 48-års ålder fått möjligheten att bli pastor. Jag 
verkar sedan i augusti som pastor och föreståndare för Sunne 
missionskyrka. Innan dess har jag arbetat som lärare men också 
sysslat med politik i runt tjugo år.

Flera personer har uttryckt att de tycker att jag är modig som 
har tagit steget. Själv har jag dock inte sett det som särskilt mo-
digt. Istället var det något som föll sig ganska naturligt när det 
var dags. Jag har till och från under hela mitt vuxna liv lekt med 
tanken om att bli pastor, men när jag prövat det inför Gud har 
jag inte upplevt att det varit aktuellt.

Sommaren 2019 började det dock röra på sig. Utan att gå in 
på för mycket detaljer upplevde jag att nu kanske det ändå var 
dags. Vintern innan hade min far gått bort. Det var inga jätte-
summor han lämnade efter sig, men tillräckligt för att det skulle 
vara möjligt att kunna börja studera.

Jag tog kontakt med Equmeniakyrkan och efter en process 
som bland annat innefattade ett längre personligt brev, fem oli-
ka intervjuer och ännu fler referenspersoner, fick jag efter en tids 
vånda, då jag förberedde mig mentalt och känslomässigt på ett 
negativt besked, den 4 december 2019 ett telefonsamtal då jag 
fick reda på att jag var antagen som pastorskandidat. Efter att ha 
intalat mig själv om att beskedet skulle bli det motsatta var det 
ganska omtumlande.

I princip omedelbart påbörjade jag mina studier, till att bör-
ja med på deltid, men efter ett tag på mer än heltid, parallellt 
med att jag arbetade deltid som lärare. Det fanns en drivkraft 
hos mig att inte låta studierna dra ut på tiden. Dels av ekonomis-
ka skäl men också av insikten att jag inte var 25 år eller ens 40 år 
längre. Samtidigt fick jag tillgodoräkna mig en hel del av mina 
tidigare studier, framför allt de i religion. Studierna kom att få 
en tyngdpunkt på praktisk teologi och systematisk teologi där 
jag även skrev en magisteruppsats.

Apropå mod, eller om det var avsaknad av detsamma, var 
det först i vintras jag slutgiltigt sa upp min tjänst som lärare i 
Grums. Detta efter att ha blivit fantastiskt mottagen i Sunne 
missionskyrka, en församling på runt 150 medlemmar med en 
stor mångfald, såväl vad gäller kulturell som kyrklig bakgrund. 
Som pastor i Sunne får jag vila i tron och upplevelsen att det 
är här Gud vill att jag ska vara, att det jag upplevt hittills i livet, 
både det tunga och det lustfyllda, i många stycket varit en förbe-
redelse för där jag nu är. I sommar ser jag fram emot att slutligen 
bli ordinerad vid kyrkokonferensen i Vårgårda.

Mattias J Fröding 
medlem i Tingvallkyrkan fram till i höstas 
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TACK!

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

din församling i Equmeniakyrkan.

Anmäl din kyrkoavgift och läs mer på
equmeniakyrkan.se/kyrkoavgift
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Peter Skytte
Var bor du någonstans?
Jag bor på Näbbgatan på Orrholmen.

Var är du uppväxt?
Jag är uppväxt på Marieberg i Karlstad.

Varför blev det Tingvallakyrkan?
Jag är uppväxt i den kyrkan. Jag sprang omkring där redan i 
2-årsåldern, dessutom ligger den väldigt bra till med tanke på 
var jag bor.

Hur ser dina förväntningar på medlemskapet ut?
Att hitta en samtalsgemenskap där vi pratar om livet som kristen 
och en fin gemenskap i stort.

Vad tycker du om att göra på fritiden?
Jag tycker om att promenera, spela lite golf och att göra dagsut-
flykter med min delägda båt.

Ulla-Maj Hoffman Norgren
Var bor du någonstans?
Jag bor i Älvenäs, Vålberg.

Var är du uppväxt?
Från 2 års ålder bodde jag i Karlskoga. Sedan blev det Karlstad 
från 9-årsåldern till dess jag blev 17.

Varför blev det Tingvallakyrkan?
Eftersom jag är änka sedan några år så har jag lite extra behov 
av gemenskap, och det fann jag på kyrkkaffet i Tingvallakyrkan. 
Överhuvudtaget känns Tingvallakyrkan väldigt bra.

Jag blev kristen 1960 och blev döpt av Haddon Lantz i dåva-
rande Baptistkyrkan här i stan, så där fanns en naturlig koppling, 
dessutom var Gunnar Andersson och jag med i samma ung-
domsgäng. Jag har flyttat tillbaka till Karlstad efter att ha bott 
i Järfälla i 45 år.

Hur ser dina förväntningar på medlemskapet ut?
En varm gemenskap.

Vad tycker du om att göra på fritiden?
Jag tycker om att uttrycka mig genom sång, konst och lite skri-
vande. Kreativa saker med andra ord.

NOTISERFoton: Sven Wedemalm

Årsmöte 2022
Årsmötet hölls 12:e mars i Tingvallakyrkans församlingssal, helt 
utan digital medverkan för omväxlings skull. Mötet inleddes av 
Per-Ulrik Johansson med inledningen av verksamhetsberättel-
sen. Förutom alla sedvanliga val av funktionärer och medarbe-
tare i vår omfattande verksamhet bekräftades styrelsens beslut 
att utse Per-Ulrik som församlingsföreståndare. Som en följd 
av detta valdes Anneli Sandberg som vice församlingsförestån-
dare. Vi gick igenom och godkände fjolårets mycket omfattan-
de verksamhetsberättelse och vi fattade beslut om årets verk-
samhetsplan. Styrelsen fick två nya ledamöter, Karin Wahlén 
och Kerstin Jönsson som ersättare för Gunnel Kardemark och 

Ing-Marie Arkbro som avgick efter många års förtjänstfulla in-
satser. Övriga styrelseledamöter är Ngala Godlove, David Hell-
holm, Lars-Erik Fransson, Ulrika Länsberg, Magdalena Persson, 
Björn Olsson och Lars Furuholm (som valdes till ordförande för 
kommande år).

Ett stort TACK till alla anställda och trogna medhjälpare i 
vårt gemensamma arbete för Guds rike.

Lars Furuholm
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När detta läses har det hunnit gå några månader sedan Equme-
nia Karlstad hade sitt årsmöte. Restriktionerna efter Covid-19 
pandemin hade börjat släppa men för att vara säker på att inte 
bidra till smittspridningen genomfördes årsmötet digitalt.

Johannes Arkbro omvaldes till ordförande för Equmenia 
Karlstad. Omvalda blev även Regina Lind (kassör och sekretera-
re), Johannes Fröding (vice ordförande) och Fredrika Skrinning. 

Tre nya ledamöter välkomnades: Ulv Lindkvist, Ngala 
Godlove (även representant från Tingvallakyrkans styrelse) 
och Anneli Sandberg (även med i styrelsen som anställd).

Avtackade från styrelsen var John Lidén, Malin Stenseke 
Arup och Theo Wiker.

Kommande evenemang är planerade för 2022 utöver 
alla ordinarie samlingar: Arbetsdag på Ladtjärnstorp 14 maj, 
Scoutläger på Ladtjärnstorp 18–22 juni, Enter-läger på Väg-
sjöfors (Tonår/Tornado) 27 juni–2 juli, Ska´ut 27 jun–2 juli, 
Scout regionläger Skräddartorp 5–9 juli, Jamboreé22 i Kristi-
anstad 30 juli–6 augusti. Grupperna i Equmenia Karlstad upp-
muntras att bidra till insamlingen Världens barn. Julmarknad 
helgen 1:a advent (mer info kommer).

Ekonomiska bokslutet visade plusresultat vilket bl.a. beror 
på att vi kunde genomföra julmarknaden men även på grund 

utav att läger blev inställda på grund av Corona-pandemin 
och extra ekonomiska stöd på grund av Corona från kommu-
nen och Pengapotten från Equmenia nationellt.

Equmenia nationellt kommer att förändra upplägget kring 
sin Riksstämma så beslutande Riksstämma-förvaltningstäm-
ma blir vartannat år, däremellan inbjuds till Visionskonferens.

Vid Equmeniagudstjänsten i oktober 2021 delade Equme-
nia Karlstad ut biblar till barn som fyllt 8 år och vid samma 
gudstjänst samlades pengar in till Equmenia nationellt. Års-
mötet beslutade att insamling till Equmenia nationellt kom-
mande år redovisas i verksamhetsberättelsen. Offerdag till 
Equmenia är i oktober 2022.

Årsmötet beslutade att ge ett anslag till barn- och ung-
domsarbete via vår Barmhärtighetsbroder Alexander i Kobrin 
i Belarus.

Medlemsblanketten kommer att kunna skickas digitalt i år. Med-
lemsavgift 250 kr/person, familj 500 kr.

Ett gott arbete görs vecka efter vecka och alla ledare i Equ-
menia Karlstad kan som ett litet tack se fram emot ledarfest 
4 juni 2022.

Ing-Marie Arkbro

Equmenia Karlstad Equmenia Karlstad 
Årsmöte 12 feb 2022Årsmöte 12 feb 2022

Foto: Johannes Arkbro (via självutlösare)

Scoutledarna
Överst: Ylva Eriksson, Linus Höök.
Mitten: Gunnel Berdén, Helen Hjalmarsson, Anneli Sandberg, 
Ulv Lindkvist. 
Nedre: Daniel Berdén, Jonas Skalare.
Saknas gör Theo Wiker, Emmy Rommedahl och Tyra Thorn 
Andersen.

INFORMATION
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Varje vecka i

Ledarfest lördag 4 juni 2022
17:00. Equmenia Karlstads styrelse hälsar ledarna välkomna 
till ledarfest som uppskattning för ledarengagemanget! Länge 
sedan sist, men nu ser vi fram emot att mötas alla ledarna för 
de olika verksamheterna tillsammans. Vi kommer att samlas 
i Tingvallakyrkan, äta mat och ha trevligt. Om vädret tillåter 
kommer vi också att gå ut till ett närbeläget grönområde en 
stund. Mer info kommer direkt till ledarna.

Equmenia Karlstads styrelse

Barnens stund

Här kommer en liten ögonblicksbild ifrån Barnens stund den 
”2:a söndagen i påsktiden”. Katarina berättar för barnen och 
församlingen om hur lärjungarna kände vid påsktiden. På 
påskdagen veckan innan har hon berättat och visat hur det var 
när kvinnorna kom till den tomma graven. Efter den lilla in-
ledningen tänder vi ljus och ber Käre far i himmelen tillsam-
mans innan det är dags att gå upp till andra våningen. Där 
fortsätter berättelsen i lite mer lugn och ro. Sen är det dags att 
leka!

Johannes Arkbro

Equmenia Gaming

Vad är det? Gaming är när man spelar spel på sin telefon, dator 
eller TV-konsol. Men vad har det med Equmenia att göra? Jo, vi 
tror att det finns en poäng att möta barn och unga där ca 95% av 
dem är, i gamingvärlden. Equmenia arbetar därför med att stötta 
föreningar och ledare som redan finns i en gamingrelaterad verk-
samhet. De har bland annat material, utbildning och stöd för hur 
man kan verka inom gaming.

Equmenia hjälper också föreningar som vill anordna LAN. 
Det är evenemang där man träffas på en fysisk plats och spelar 
spel tillsammans. Vid LAN brukar man också äta och ha andakt 
tillsammans.

Equmenia vill också finnas där för att prata om svåra frågor 
kring gaming. Det som är eller kan upplevas positivt kan vändas 
och bli problematiskt. Därför finns Suntprat. Det är ett projekt 
som drivs av Equmenia och Hela Människan. Öppna och trygga 
samtal kan vara en hjälp att som tonåring göra bra och hållbara 
val för att må bra i livet.

Equmenia har också en Minecraft-server. Det är ett spel där 
man bygger kreativa saker med kuber i en gemensam värld. På 
bilden bredvid syns Equmenias Minecraft-kyrka. Där brukar en 
grupp med personer från olika delar av Sverige träffas varje ons-
dag kl. 19:00 och ha en aktivitet på minecraftservern som avslutas 
med andakt kl. 20:00. Samling sker i discord och vid kyrkan på 
servern. Om du är intresserad av att vara med så kan du kontak-
ta Jens som är Equmenias kontaktperson för Equmenia Gaming. 

Info hittar du på Equmenias hemsida: https://equme-
nia.se/gaming/

Johannes Arkbro
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Unga Vuxna Träffar med olika innehåll. Samarbete mellan Tingvalla, 
Pingst, Skåre- och Korskyrkan. Välkommen oavsett om du är 
kristen eller inte! Kvällar ca 1ggr/månad.

Konfirmation Vill du gå konfirmation nästa läsår? Samarbete mellan 
Equmeniakyrkorna i Karlstadsregionen. Se sidan 3. 

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 gudstjänsttid. 
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/gaming/
https://equmenia.se/gaming/
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Maj
Tisdag 17 maj
14:00 Tisdagsträffen ”Vårfest” 
Per-Ulrik Johansson m.fl.

Onsdag 18 maj
09:00 Morgonandakt. ⎚
11:15 Babyrytmikgruppen sjung-
er i Caféet.
14:00 Öppen kyrka – samtal om 
söndagens bibeltexter, fika.
19:00 Ekumenisk Unga vuxna 
kväll – info om plats kommer

Söndag 22 maj
11:00 GUDSTJÄNST ”Bön”. An-
neli Sandberg. Musik ”Frykmans 
sånger” Anki Löwenhamn. 
Barnens stund. Kyrkfika. ⎚
18:00 Musikkårens konsert för 
fred och till stöd för Ukraina, se 
notis s. 14.

Onsdag 25 maj
09:00 Morgonandakt. ⎚
14:00 Öppen kyrka – samtal om 
söndagens bibeltexter, fika.

Söndag 29 maj
11:00 GUDSTJÄNST ”Hjälparen 
kommer”, Per-Ulrik Johansson, 
Musik Da Capo och Inger Berg-
ström. Barnens stund. Kyrkfika. 
⎚

Juni
Onsdag 1 juni
09:00 Morgonandakt. ⎚
14:00 Öppen kyrka – samtal om 
söndagens bibeltexter, fika.

Lördag 4 juni
17:00 Equmenias ledarfest. Se 
notis s 11.

Söndag 5 juni
11:00 GUDSTJÄNST på Pingst-
dagen ”Guds livgivande andetag”, 
Anneli Sandberg. Musik Anki 
Löwenhamn. Kyrkfika. ⎚
Onsdag 8 juni
09:00 Morgonandakt. ⎚
14:00 Öppen kyrka – samtal om 
söndagens bibeltexter, fika.

Söndag 12 juni
11:00 GUDSTJÄNST ”Fader, Son 
och Ande”, Per-Ulrik Johans-
son. Musik Ing-Marie Arkbro. 
Kyrkfika.

Onsdag 15 juni
09:00 Morgonandakt. ⎚
14:00 Öppen kyrka – samtal om 
söndagens bibeltexter, fika.

Söndag 19 juni
11:00 GUDSTJÄNST, ”Vårt dop”, 
Per-Ulrik Johansson. Musik Rosi-
ta Enqvist och Sophia Holmqvist. 
Kyrkfika.

Onsdag 22 juni
09:00 Morgonandakt. ⎚
14:00 Öppen kyrka – samtal om 
söndagens bibeltexter, fika.

Söndag 26 juni
18:00 EKUMENISK FRILUFTS-
GUDSTJÄNST vid klockstapeln, 
Skoghalls kyrka, Anders 
Bernspång, Regina Piscator.

Onsdag 29 juni
14:00 Öppen kyrka – samtal om 
söndagens bibeltexter, fika.

Juli
Söndag 3 juli
17:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST, 

”Gud är som en kvinna som letar…” 
Anneli Sandberg. Musik Karin 
Milton. Kyrkfika.

Tisdag 5 juli
09:30 Pilgrimsvandring runt 
Mariebergs strandängar. Samling 
vid entrén till Mariebergsskogen. 
Anneli Sandberg. Se notis på s. 3.

Onsdag 6 juli
14:00 Öppen kyrka – samtal om 
söndagens bibeltexter, fika.

Söndag 10 juli
17.00 GUDSTJÄNST i Lövnäskyr-
kan, Hammarö. ”Att inte döma”,  
Anders Bernspång,  kyrkfika.

Onsdag 13 juli
14:00 Öppen kyrka – samtal om 
söndagens bibeltexter, fika.

Söndag 17 juli
17:00 GUDSTJÄNST, ”Sänd mig”, 
Jovita Häggmyr. Musik Karin 
Wahlén. Kyrkfika.

Onsdag 20 juli
14:00 Öppen kyrka – samtal om 
söndagens bibeltexter, fika.

Söndag 24 juli
17:00 GUDSTJÄNST i Lövnäskyr-
kan, Hammarö. ”Efterföljelse”, 
Lennart Johansson, sång Frida 
Johansson. Kyrkfika.

Onsdag 27 juli
14:00 Öppen kyrka – samtal om 
söndagens bibeltexter, fika.

Söndag 31 juli
11:00 GUDSTJÄNST, ”Jesus för-
härligad”, Gunlög Ehne. Musik 
Annalouisa Magnusson och 
Gunilla Sandell. Kyrkfika.

Augusti
Onsdag 3 augusti
14:00 Öppen kyrka – samtal om 
söndagens bibeltexter, fika.

Söndag 7 augusti
17:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST 
i Lövnäskyrkan, Hammarö, 

”Andlig klarsyn”, Anders 

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

Vår-/sommarprogram i Tingvallakyrkan
⎚
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Vår-/sommarprogram 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.

Bernspång, sång Marianne 
Gustavsson, kyrkfika.

Onsdag 10 augusti
09:00 Morgonandakt. ⎚
14:00 Öppen kyrka – samtal om 
söndagens bibeltexter, fika.

Söndag 14 augusti
11:00 GUDSTJÄNST ”Goda 
förvaltare”, Per-Ulrik Johans-
son. Musik Inger Bergström. 
Kyrkfika.

Onsdag 17 augusti
09:00 Morgonandakt. ⎚
14:00 Öppen kyrka – samtal om 
söndagens bibeltexter, fika.

Söndag 21 augusti
11:00 GUDSTJÄNST, ”Upprät-
telsens gåva”, Anneli Sandberg. 
Musik Karin Wahlén. Kyrkfika.
18:00 Inför valet – Samtal med 
kommunpolitiker i Skårekyrkan 
(gemensamt arrangemang). Se 
notis s. 14.

Onsdag 24 augusti
09:00 Morgonandakt. ⎚
14:00 Öppen kyrka – samtal om 
söndagens bibeltexter, fika.

Söndag 28 augusti
11:00 GUDSTJÄNST ”Tro och 
liv”, Anneli Sandberg. Musik 
Anki Löwenhamn, Helena Fri-
man, Nils Erik Hagström, Tomas 

Svensson och Anna Svensson. 
Kyrkfika.

Onsdag 31 augusti
09:00 Morgonandakt. ⎚
14:00 Öppen kyrka – samtal om 
söndagens bibeltexter, fika.

September
Söndag 4 september
11:00 NATTVARDS OCH SAM-
LINGSGUDSTJÄNST ”Friheten 
i Kristus”, Per-Ulrik Johans-
son, Anneli Sandberg, Jovita 
Häggmyr. Musik Tingvallakyr-
kans musikkår. Barnens stund. 
Kyrkfika. ⎚
Tisdag 6 september
14:00 Höststart Tisdagsträff.

Onsdag 7 september
09:00 Morgonandakt. ⎚
Söndag 11 september
11:00 GUDSTJÄNST, ”Medmän-
niskan”, Per-Ulrik Johansson. 
Musik. Barnens stund. Kyrkfika. 
⎚
Onsdag 14 september
09:00 Morgonandakt. ⎚
Fredag 16 september
18:30 Kulturnatten. Se notis s. 3.

Lördag 17 september
10:00 Tillsammanslägret på 
Sandvikengården. Se notis s. 3.

Söndag 18 september
11:00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar – Tillsammanslägret på 
Sandvikengården, kyrkfika. Se 
notis s. 3.

Skänk en gåva till församlingen!

Babyrytmik
Babyrytmiken avslutar terminen med en liten uppsjungning i 
Caféet onsdag 18 maj 11:15.

Öppna förskolans tider pågår t.o.m. 3 juni, då vi avslutar ter-
minen med en utflykt. Terminen startar upp igen den 23 augusti. 
Babyrytmikens startdatum blir den 7 september.

Elvy Axelsson
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Församlingsboken

Till vila
Ola Edlund, född 1942, död den 10 januari 2022. Urnsättning 
har skett på Ruds kyrkogård.

Britt-Marie Sjödin, född 1924, död den 14 januari 2022. Be-
gravningsgudstjänsten ägde rum den 9 februari 2022 i Stillhe-
tens kapell. Officiant var Margareta Hagelberg.

Margit Runemark, född 1924, död den 12 februari 2022. 
Begravningsgudstjänsten ägde rum den 12 mars i Stillhetens 
kapell. Officiant var Eva Lott Isaksson.

Britt-Marie Gustafsson, född 1932, död den 17 mars 2022. 
Begravningsgudstjänsten ägde rum den 8 april 2022 i Tingval-
lakyrkan. Officiant var Per-Ulrik Johansson.

Dop
Noa Frans Nåhem, son till Camilla och Kristoffer Nåhem, döp-
tes i Tingvallakyrkan den 2 april 2022. Officiant var Per-Ulrik 
Johansson.

Nya medlemmar
Sten-Åke Olsson

Ulla-Maj Hoffman Norgren

Utflyttade
Anna Thörnros och Olle Thörnros till Equmeniakyrkan Fagerås.

Utträde
Ingegerd Holmqvist

Inger Olsson

INFORMATION

Omsorgsgruppernas veckor
GR V DATUM

10 19 9/5–15/5

11 20 16/5–22/5

12 21 23/5–29/5

13 22 30/5–5/6

14 23 6/6–12/6

GR V DATUM

1 24 13/6–19/6

2 25 20/6–26/6

3 26 27/6–3/7

4 27 4/7–10/7

5 28 11/7–17/7

GR V DATUM

6 29 18/7–24/7

7 30 25/7–31/7

8 31 1/8–7/8

9 32 8/8–14/8

10 33 15/8–21/8

GR V DATUM

11 34 22/8–28/8

12 35 29/8–4/9

13 36 5/9–11/9

1 37 12/9–18/9

2 38 19/9-25/9

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!

Musikkåren och Mixturen bjuder in till konsert för fred och 
till stöd för Ukraina den 22 maj 2022 kl. 18:00. Medverkar gör 
också Jenny Velichko, piano. Fritt inträde och möjlighet att ge 
en gåva till förmån för Ukraina. Fredrik Toftgård och Hasse Ax-
elsson dirigerar trivsam och upplyftande musik.

Elisabeth Wennö

Samtal med politiker
Tillsammans med Skårekyrkan har vi inbjudit kommunpolitiker 
till ett samtal om frågor som är viktiga utifrån kyrkans perspek-
tiv. Plats: Skårekyrkan. Tid: söndag 21/8 kl. 18:00.

Per-Ulrik Johansson

Leva med ovisshet – samtalsforum
Under våren har vi tillsammans med Svenska kyrkan i Karlstad och 
Skårekyrkan inbjudit till samtal omkring existentiell hälsa. Det har 
handlat om ämnen som hopp, helhet, andlighet och förundran. 

Till hösten fortsätter vi med fyra tillfällen. Den första träf-
fen är Lördag 3/9 kl. 10:00–12:00 i Tingvallakyrkan. Temat då 
är mening.  Välkommen att vara med! 

Per-Ulrik Johansson

Söndag 22/5 kl 18:00
Tingvallakyrkan, Ö Torggatan 18
Fritt inträde
Kollekt för Ukraina
I samarbete med studieförbundet

Tingvallakyrkans musikkår
Mixturen
Jenny Velichko, piano

Vår konsert
för fred
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Pastor/universitetspastor
Anneli Sandberg
070-965 49 30
anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se

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

Diakon
Jovita Häggmyr
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
I vårt församlingsmöte 10/1 fattade vi beslut om budget för 
2022. Då satte vi vår tro till att vi också 2022 skall kunna något 
öka gåvorna till vår församling. Vi sa oss att blir vi 100 som ger 
50 kr mera varje månad klarar vi målsättningen med glans. Ge-
nerositeten ni visat under tiden av pandemi har ju visat på ett 
stort engagemang för vår församling och vi tror på målet.

Efter fyra månader av det nya året har det på olika vägar 
kommit in 360 tkr till församlingen. Tyvärr är detta 57 tkr un-
der vår budget för perioden och 23 tkr mindre än motsvarande 
tid förra året. Personalkostnaderna svarar för den största delen 
av församlingens utgifter, och vår insamlingsbudget visar på de 
behov vi har för att långsiktigt kunna täcka lönekostnaderna för 
vår personal.

Mycket talar för att vi i samhället går mot kärvare tider. Jag 
vill ändå tro att ni fortsatt vill stödja vår församling, och kunna 
hämta in i alla fall delar av vårt budgetunderskott.

Vi har hittills i år också gjort insamlingar till vårt gemen-
samma arbete i Equmeniakyrkan på totalt 46,7 tkr, varav 26 tkr 
går till Ukraina. Stort tack till er som på olika sätt gjort detta 
möjligt.

Björn Olsson

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

Insamlingar till församlingen 2022, ackumulerat

−350 000,00 kr

0,00 kr

350 000,00 kr

700 000,00 kr

1 050 000,00 kr

1 400 000,00 kr

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec

Utfall Budget Diff

1
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mailto:per-ulrik.johansson%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, 
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 25 aug
Nästa nummer av Mötesplatsen 
kommer ut i mitten av sept.

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.

SISTA ORDET AVSÄNDARE: TINGVALLAKYRKAN
ÖSTRA TORGGATAN 18, 652 24 KARLSTAD

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

Det innersta
orden smeks fram
formar närhet  
den rätta vägen
är ännu dold för mig
visa mig den
ta mig vidare
dina ord ryms
i minsta atom
fyller universum
de tar allt in

vad sker
när vi inte ber
när vi inte bryr oss
om världen
eller oss själva
själen faller ihop
kroppen suddas ut

det innersta är det heliga
den innersta kärnan
det som betyder något
den rena existensen  

vaken om natten
värmen jagar bort kylan
mörkret känns då mindre 
mörkt

Henrik Sjöberg
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