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Det är inget nytt. Redan St Benedikt av Nursia (480–543) myn-
tade detta uttryck. Då var det latin: ”Ora et labora et lege, Deus 
adest sine mora” och betydde ”Bed och arbeta och läs, Gud kom-
mer utan dröjsmål”. Det blev så småningom Beneditktinordens 
regel.

På 1980 talet använde Svenska Missionsförbundet första delen 
i insamlingar och inspiration från systerkyrkan i Kongo. ”Sala 
sambila” blev det på Kikongo.

Ibland är det bra att gå till källorna. Kanske kan Benediktinor-
dens regel med orden ”Bed och arbeta” vara en bra sammanfatt-
ning av vad vi vill i Tingvallakyrkan. Man behöver inte uppfinna 
hjulet på nytt.

Det händer mycket i vår församling. Vi inbjuder till café, vi job-
bar med klimatfrågorna, språkträning för nyanlända, barn och 
ungdomsarbete, musik av olika slag och mycket, mycket mer. I 
bakgrunden till allt detta pulserar bönen. Vi ber i gudstjänster 
och andakter, i sammanträden och ungdomsamlingar. Vi samlas 
till bibelsamtal, läsecirkel, samtalsgrupper där vi försöker förstå 
vad det är att vara människa. Allt vi gör bärs av tron på att Gud 
går med oss och att Gud vill vår församling. Jesus Kristus visar 
oss vägen och den heliga Anden leder oss.

”Bed och arbeta” kan vara ett sätt att samla ihop allt vi gör och 
signalera att balansen är viktig. För det är inte alltid så lätt att 
komma ihåg. Ibland hamnar nog betoningen mer på arbetet.

Författaren PO Enqvist lär ha skrivit i någon av sina böcker, att 
Missionsförbundarna predikade mycket om nåden, men sedan 
arbetade de som om den inte fanns. Det kan nog gälla fler kyrko-
samfund och även Equmeniakyrkan. I botten finns glädjen över 
Guds nåd och kärlek, en nåd och kärlek som man vill dela med 
sig av, men det är lätt att arbetet tar över. Vi vill så mycket. Vi vill 
göra skillnad för människor och berätta en berättelse om hopp.

Det är i det sammanhanget Benediktus regel kommer in i bilden. 
Det blir en påminnelse om vad allt ändå vilar i. Avslutningen på 
regeln är också trösterik, Den visar att vi inte behöver klara av 
allt själva. ”Gud kommer utan dröjsmål”.

Det där med tårtan är vår musiksamordnare/vaktmästare/kans-
list Eriks tillägg, men jag håller med. Det är viktigt med fikat. 
Även om det finns något som heter arbetsglädje ska det också er-
kännas att det kan låta lite tungt. Vi behöver festen och glädjen 
om vi ska orka. Det behöver finnas tid att bara vara tillsammans. 
Det är därför det ibland smyger in rubriker som ”Äggostens dag” 
till exempel, i programmet, och det är därför fikat är så viktigt i 
vår kyrka.

Per-Ulrik Johansson

pastor

INSIDAN:INSIDAN:

Bed och arbeta … och lite tårtaBed och arbeta … och lite tårta

Framsidan
Lägerbål på lägret Rädda Världen, Ladtjärn. Läs mer på s 6. Fo-
tograf är Anneli Sandberg.

Christer Hellholm

Tips från Gröna gruppen
Nu närmar sig tiden då vi ofta tänder levande ljus. Att vi är så 
skonsamma mot miljön som möjligt när vi njuter av ljusen, är 
en bra ambition.

Vanliga ljus med enbart stearin är bättre än paraffinljus. Stea-
rin utvinns ur vegetabiliskt och animaliskt fett. Paraffin däremot 
är tillverkat av fossilt material, vilket bidar till växthuseffekten. 

Dessutom är paraffin brandfarligare än stearin, eftersom det har 
en lägre smältpunkt. 

Värmeljus är lite svårare. Koppar av aluminium ska vi helst 
undvika. Aluminium kräver väldigt mycket el vid tillverkningen. 
I kyrkan har vi provat en sort där koppen är av återvunnen plast 
och ljusmassan av rapsvax. De brinner fint och fungerar bra att 
släcka och tända flera gånger. Hittills har jag bara hittat dem på 

Willys och Hemköp.

Inger Olsson
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NOTISER

Bön- och bibelsamtal
Var tredje torsdag med start 8/9 inbju-
der vi till bön kl. 18:00. Om kyrksalen är 
ledig samlas vi runt en utav ljusbärarna, 
sjunger och ber tillsammans. Om inte 
möts vi i ”Kärlek”. Det större studierum-
met på andra våningen.

Kl. 18:30 samma kväll kan man fort-
sätta med Bibelsamtal om man vill. Då 
är vi i ”Kärlek”. Var tredje fredag med 
start 9/9 kl. 10:30 är det bibelsamtal på 
dagtid. I båda bibelsamtalsgrupperna 
läser vi Johannesevangeliet tillsammans 
och samtalar om vad det kan betyda för 
oss idag. Nya och ”gamla” deltagare är 
välkomna och man kan vara med flera 
gånger eller enstaka gånger.

På onsdagmorgnar kl.  09:00–09:15 
inbjuder vi till morgonandakt runt en 
av ljusbärarna i kyrksalen. Sidoingången 
till kyrkan som finns på innergården är 
öppen då. Välkommen med en stund om 
du har möjlighet. Morgonandakten kan 
också följas via nätet, på hemsidan ting-
vallakyrkan.se kan du läsa mer om detta.

Per-Ulrik Johansson

Gudstjänst med alla 
åldrar...
... är något vi inbjudit till i många år i 
Tingvallakyrkan, men vi vill gärna lyfta 
fram dem lite extra. Fyra gånger under 
hösten, 1 gång i månaden, så är guds-
tjänsten kl. 11:00 på söndagarna kortare 
och med medverkan av barn och ungdo-
mar i lite olika åldrar. 11/9 är det dop 
och sång av Eveline Hellholm bla, 9/10 
hoppas vi på Equmeniastyrelsen och 
Tornado, 20/11 är det dags för scouterna 
och i december återkommer vi med da-
tum och medverkande.

Per-Ulrik Johansson

Leva med ovisshet – 
samtalsforum
Fyra lördagar i höst fortsätter samtalen 
omkring existentiell hälsa som vi inbju-
der till tillsammans med Skårekyrkan 
och Svenska kyrkan. Tiden är 10:00–

12:00. 3/9 är vi i Tingvallakyrkan, 8/10 
i Norrstrandskyrkan, 29/10 i Tingvalla-
kyrkan och 19/11 i Norrstrandskyrkan. 
Vi följer ett enkelt upplägg med en film, 
samtal där vi sitter, enkelt fika, ytterliga-
re reflektioner som vi lyssnar till, samtal 
och kort avslutning. Teman i höst är me-
ning, inre frid, andlig styrka och person-
lig tro. Man kan vara med en eller flera 
gånger.

Per-Ulrik Johansson

Medlem i församlingen
Vill du veta mer om vad det innebär att 
vara medlem i Tingvallakyrkans försam-
ling?

Hör gärna av dig till någon av pasto-
rerna eller diakonen så samtalar vi gärna 
om detta.

Vid några tillfällen finns en särskild 
inbjudan. Efter gudstjänst och kyrkkaffe 
25/9 och 23/10 är två sådana.

Vi behöver ett sammanhang där vi 
kan bli sedda och hjälpa varandra att för-
stå tro och liv. Det vill församlingen vara. 
Välkommen med!

Per-Ulrik Johansson, Anneli Sandberg, 
Jovita Sosa

Julmarknad
Lördagen den 26/11 10:00–14:00 pla-
neras det för en kär tradition i Tingval-
lakyrkan: Equmenias och församlingens 
julmarknad!

Vi förbereder för spännande lotterier, 
gott fika, knasiga scoutaktiviteter, bröd-
försäljning, bokbord med mera. Till 
årets bokbord önskas särskilt barnböck-
er och sällskapsspel.

Julmarknadskommittén

Musikkåren
Musikkåren inbjuder till liten Musika-
lisk höstsalong söndagen den 9 oktober 
kl.  18:00. Vi framför bland annat ba-
rockmusik i form av tolv danser (Tiel-
man Susato, Danserye, 1551) arrangera-
de för oss av Mats Kästel, som också är 
kvällens dirigent. Jenny Velichko, och 

kanske någon mer, gästar oss på piano. 
Välkomna!

Elisabeth Wennö

Lunchkonserter
Lunchkonserter under hösten, onsda-
gar 12:15–13:00. 24/8 Simon Halvars-
son, marimba. 21/9 Sundstagymnasiet. 
19/10 Sundstagymnasiet. 23/11 Nils 
Erik Hagström, sopransaxofon.

Nils Erik Hagström

Kulturnatten i Karlstad
Kulturnatten i Karlstad genomförs igen 
fredagen den 16/9 efter en paus under 
pandemin. Tingvallakyrkan kommer att 
delta med ett program samt ha Spa för 
själen. Dörrarna är öppna 18:30–21:30. 

Nils Erik Hagström

Julsång i centrum
Julsång i centrum kommer att genomför-
as 21/12 18:30. Skriv in datumet redan 
nu! Planera en stunds paus i julstöket för 
att sjunga julens älskade psalmer med 
julglitter och tända ljus.

Per-Ulrik Johansson, Anneli Sandberg 
och 

Nils Erik Hagström

Adventskör
Adventskör, blir det även i år och den 
kommer att träffas några torsdagar inn-
an advent för repetitioner. Mer informa-
tion kommer senare!

Nils Erik Hagström

Mat&prat
Ny i stan? Student? Välkommen till 
Mat&prat 22  september kl 17:00. Vi 
äter mat och pratar med varandra. Helt 
enkelt.

Jovita Häggmyr och Anneli Sandberg
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Kyrkokonferensen
Equmeniakyrkans kyrkokonferens hölls i år i Vårgårda i mitten av augusti. Vid konferensen ordinerades bla Mattias Fröding till 
pastor. Fyra ombud från Tingvallakyrkan; Marianne Gustavsson, Ing-Marie och Hans Arkbro, Carin Gustafsson fanns på plats 
för att gratulera Mattias och delta i förhandlingarna.

Grön kyrka i Karlstadstrakten
… är ett ekumeniskt nätverk av folk från olika församlingar och kyrkor som vill engagera sig och stötta varandras engagemang för 
miljö och klimat. Vi vill dela med oss till varandra av tips och erfarenheter, vi har genomfört några pilgrimsvandringar och nu i 
höst träffas vi 12 november för att fortsätta inspireras! Exakt tid, plats och innehåll är inte bestämt än, mer än att det blir efter-
middag- kväll. Om du har facebook kan du söka på Grön kyrka i Karlstadstrakten. Du kan också bli med på mejllistan. Hör av dig 
till Anneli Sandberg så ordnar det sig. Bilden är från vandringen i april runt Södra Hyn.

Anneli Sandberg

Foto: Anneli Sandberg

NOTISER
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Promenadgruppen
Varannan vecka, tisdagar ojämn vecka, träffas vi , alla som vill 
ut och gå. Vi går i Karlstads omgivningar ca 1 timme med en  
fikastund  på slutet.

Som avslutning i slutet av maj i år  gjorde vi en utflykt och 
gick Högbergsleden vid Nilsby.

Höststart tisdagen den 27/9 10:30 för promenadgruppen.

Samling vid Tingvallakyrkan. 
Hör av dig till 
Elisabeth 070 665 73 77 eller
Laila 072 236 63 92
om du vill veta mer om promenaderna.

Längtan att leva mer med Bibeln
Jag har insett det nu. Jag är en periodare. I perioder ger jag bi-
belläsningen och bönelivet tiden. Långa perioder det motsat-
ta. I en vardag full av intryck, vilka källor och röster väljer jag 
varje dag? Åter igen har jag fallit ur gängorna, trots att rösten 
finns därinne, en längtan efter bibelorden och bönen.

Bönelivet är en muskel säger en vis kvinna i min närhet. 
Den måste tränas. Är Bibeln gymmet? I vilket fall som helst 
ge tid eller som en bibelplan föreslog: ”Ge tionde av din tid 
åt Gud”.

När livet krisar och allt man på egen hand orkar be är 
”Herre förbarma mig ” finns Fader vår och alla Davids klago-
sånger i Psaltaren, alla brutalt ärliga och som alltid slutar i lov-
sång och tack. Bibelns alla böcker berättar om hur tillvaron är 
full av konflikter, i himlarymderna, mellan folk och stammar, 
grannar, familj och inom oss själva.

Men Bibeln ger oss struktur i tillvaron; 10 Guds bud gäl-
ler än. Allt är inte relativt. Jesus påminde i Bergspredikan om 
livets ordning och relationerna till Gud, människorna och 
oss själva. Och när allt omkring stormar så dyker maningen 

”Känn ingen oro” upp, fler gånger än något annat i Bibeln. Vi 
har Ordspråksbokens skatter. Predikarens filosofiska anslag.

Och när allt verkar kretsa kring en själv för Bibeln tillbaka 
in i mycket större sammanhang. Världen har en Skapare som 
har omsorg om var och en, det finns en ordning i kaoset. Gud 
skapade land i havet. Jesus vandrade här på jorden och gick till 

oss vanliga människor som har misslyckats med fisket, hamnat 
fel eller blivit utstötta i samhället. De var personerna som Jesus 
sen bjöd in till sin avskedsmiddag och trots att han visste att 
flera av de redan hade eller snart skulle förråda eller förneka 
honom var det Jesus som böjde knä. Tog fram en skål och kan-
na med vatten, kanske någon slags tvål. Högg in på lärjungar-
nas grova, valkiga, dammiga fötter när han lossat sandalernas 
spänne. Simon Petrus förskräckt ”Nej Herre! Varför ska du 
tvätta mig?” Och Jesus fasta svar; ”Om jag inte tvättar dig har 
du ingen gemenskap med mig”.

Daniel Fröding Reyes

Foto: xxx
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Hälsning från vår Barmhärtighetsbroder Alexander och vår 
vänförsamling i Kobrin.

Sommaren innehöll flera läger. Nyhet för i år är att försam-
lingen gjorde dagläger för akutboendet och internateleverna 
på skolområdet. Läger har även genomförts på lägergården 
några kilometer från staden Kobrin.

Bilderna är skickade till oss från Alexander.
Alexander hälsar till er alla och önskar komma på besök till 

Tingvallakyrkan för mer gemenskap och utbyte.  De ber för 
oss och vi får be för dem.

Internationella rådet

MissionsrutanMissionsrutan

Foto: xxx

Rädda jorden 
2022

Äntligen kunde vi åka på scoutläger igen efter två års pan-
demiuppehåll! Lägergården Ladtjärn fanns kvar, nu som egen 
gårdsförening och i juni var det dags. För många scouter var 
det första gången med läger. Ungefär 500 stycken var vi to-
talt sett. Temat var Rädda jorden, och förutom att lära sig om 
naturen – vi i Karlstad hade ett uppskattat trädprojekt – fick 
scouterna möta Spara och Slösa och Kaptenen – eller hette 
det Kaplanen? Spara och Slösa hade väldigt olika sätt att se 
på saker och ting. Men båda lärde sig mycket på lägret, av var-
andra, och av kaplanen. Om kärlek till jorden, kunskap om 
jorden och kamp för jorden. Men vi lärde oss också att surra 
trefötter, laga mat över öppen eld och att hjälpas åt i största 
allmänhet. Nu förbereder vi oss för det stora riksscoutlägret 
Större i augusti 2024, som vi i Värmland och Vägsjöfors herr-
gård är värdar för.

Anneli Sandberg

Värmlandstrampen
FinnSkogstrampen 2022 kallas årets upplaga av Värmland-
strampen, som går av stapeln i skogarna utanför Sunne 24 
september. Nästa år, 2023, är det vår tur att tillsammans med 
Hammarö och Skåre vara värdar för Värmlandstrampen, och 
planeringen är redan igång. Vi söker just nu mer folk i plane-
ringsgruppen. Kontakta Ulf Lind, ulf.lind@yahoo.se om du 
vill vara med!

Anneli Sandberg

Vill du bli scout? Välkommen!
Vi tar emot nya scouter i vår scoutkår. Scout kan du bli från det 
att du är 8 år. När du är 13 blir du tonårsscout. Året har bjudit 
på många fina äventyr i vår scoutkår – hajk på Jäverön,
lägret som du kan läsa om i särskild notis, och Glada Älgarnas 
vinterhajk i fjällen. Hör av dig till pastor Anneli Sandberg eller 
läs på hemsidan om du vill veta mer!

Anneli Sandberg

INFORMATION
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Varje vecka i

Är du vår nästa ungdomsledare?
Equmenia Karlstad och Tingvallakyrkan utlyser en extraan-
ställning som tonårsledare/ungdomsledare i vårt tonårsarbete 
Tornado på fredagskvällar kl. 19 ->

• Vi söker dig som vill hjälpa unga till tro och att växa i 
den.

• Vi söker dig som vill vara med och leda, planera, delta 
samt utveckla vårt tonårsarbete tillsammans med våra 
andra tonårsledare.

• Vi ser gärna att du har tidigare ledarerfarenheter.
• Du har lätt för att bygga relationer och tycker om att 

umgås med barn och tonåringar.

Har du frågor om tjänsten eller vill ansöka?
Kontakta gärna
Equmenia Karlstads ordförande 
Johannes Arkbro 076-786 83 68

Tillträde efter överenskommelse.

Equmenia Karlstad
Speciella Equmenia-datum

• 17–18 sept, Tillsammansläger
• 24 sept, Värmlandstrampen i Sunne
• 9 okt, Equmenia-gudstjänst
• 21–23 okt, BOOST 22 – Equmenias festivalkonferens 

för drömmar och visioner, Öckerö
• 20 nov, Scoutgudstjänst
• 18–20 nov, Scouternas Demokratijamboree, Stock-

holm
• 26 nov kl. 10:00–14:00, Julmarknad
• 5–9 aug 2024, Riksscoutläger på Vägsjöfors Herrgård

Beslut i Equmenia Karlstad
Vi beslöt att ge en gåva på 5000  kr till Ukraina genom Dia-
konia.

Vi beslöt att välja Johannes Fröding till vice ordförande för 
Equmenia Karlstad.

Vi planerade och genomförde en ledarfest för ledarna i 
Equmenia Karlstad.

Vi beslöt att välja Ulv Lindkvist och Regina Lind som 
Equmenia Karlstads ombud på årsmötet för Vägsjöfors-/Lad-
tjärnstorp.

Vi beslöt att välja Daniel Arkbro som ombud vid Equme-
nia Svealands Regionsstämma.

Vi beslöt att tillsammans med Tingvallakyrkan söka efter 
en ungdomsledare/tonårsledare-tjänst som delvis betalas av 
Equmenia Karlstad enligt överenskommelse mellan försam-
lingen och Equmenia Karlstad.

Johannes Arkbro

Familjescout
Fyra lördagar i höst inbjuder vi till scouting för alla åldrar. 
Vi träffas kl.  10:00–12:00 på lite olika platser i närheten av 
Karlstad. Vi är ute, leker, lär och grillar korv (ibland blir det 
lite mer matlagning över öppen eld). Datumen är 27/8, 1/10, 
12/11, 3/12.

Anmäl dig till per-ulrik.johansson@tingvallakyrkan.se så 
får du information om var vi träffas och vad vi hittar på. Man 
binder inte upp sig för hela terminen utan är med när det pas-
sar. Har man möjlighet får man gärna ge 40 kr/gång och fa-
milj/sammanhang för korv och annat.

Per-Ulrik Johansson
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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. 

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.
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September
Onsdag 14 september
09:00 Morgonandakt. ⎚
Torsdag 15 september
18:00 Bön.
18:30 Bibelsamtal. Se notis s. 3.

Fredag 16 september
10:30 Bibelsamtal.
18:30 Kulturnatten. Se notis s. 3.

Lördag 17 september
10:00 Tillsammanslägret på 
Sandvikengården.

Söndag 18 september
11:00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar – Tillsammanslägret på 
Sandvikengården, kyrkfika. ⎚
Tisdag 20 september
14:00 Tisdagsträff: ”Klimatför-
ändringarna och deras påverkan” 
Barbro Näslund Landemark, 
MSB.

Onsdag 21 september
09:00 Morgonandakt. ⎚
12:15 Lunchkonsert med musi-
ker från Sundstagymnasiet. Se 
notis s. 3.

Torsdag 22 september
17:00 Mat & Prat. Se notis s 3.

Söndag 25 september
11:00 GUDSTJÄNST ”Växla ner.” 
Anneli Sandberg. Musik Inger 
Bergström. Barnens stund. Kyrk-
fika. Samtal om medlemskap i 
församlingen. Se notis s. 3. ⎚
Onsdag 28 september
09:00 Morgonandakt. ⎚
Torsdag 29 september
18:00 Bön.
18:30 Bibelsamtal.

Fredag 30 september
10:30 Bibelsamtal.

Oktober
Lördag 1 oktober
10:00 Familjescout. Se notis s. 7.

Söndag 2 oktober
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST 

”Änglarna”, Per-Ulrik Johansson. 
Musik Bengt Lundgren, Rosita 
Enqvist,  barnens stund, kyrkfika. 
⎚
Tisdag 4 oktober
14:00 Tisdagsträff ”Mitt liv som 
spelman” Erik Rynefors.

Onsdag 5 oktober
09:00 Morgonandakt. ⎚
Lördag 8 oktober
10:00 Leva i ovisshet – samtal 
om existentiell hälsa – tema: Inre 

frid. Plats: Norrstrandskyrkan. Se 
notis s. 3.

Söndag 9 oktober
11:00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar, ”Lovsång”. Anneli Sand-
berg. Musik Anki Löwenhamn. 
Insamling till Equmenia i Sverige. 
Kyrkfika. ⎚
18:00 Musikalisk höstsalong av 
Musikkåren. Se notis s. 3.

Onsdag 12 oktober
09:00 Morgonandakt. ⎚
Söndag 16 oktober
11:00 GUDSTJÄNST ”Att lyssna i 
tro”. Per-Ulrik Johansson. Musik 
Sundstagymnasiet och Karin 
Wahlén. Barnens stund. Kyrkfika. 
⎚
12:45 FÖRSAMLINGSMÖTE

Tisdag 18 oktober
14:00 Tisdagsträff Musikquiz 
med Mixturen.

Onsdag 19 oktober
09:00 Morgonandakt. ⎚
12:15 Lunchkonsert med musi-
ker från Sundstagymnasiet.

Torsdag 20 oktober
18:00 Bön.
18:30 Bibelsamtal.

Fredag 21 oktober
10:30 Bibelsamtal.

Söndag 23 oktober
11:00 GUDSTJÄNST, ”Trons 
kraft”, Per-Ulrik Johansson, bar-
nens stund, kyrkfika. Samtal om 
medlemskap i församlingen. ⎚
Onsdag 26 oktober
09:00 Morgonandakt. ⎚
Lördag 29 oktober
10:00 Leva i ovisshet – samtal om 
existentiell hälsa – tema: andlig 
styrka. Plats: Tingvallakyrkan.

Söndag 30 oktober
11:00 GUDSTJÄNST, ”Skapelse-
tid”. Anneli Sandberg, Per-Ulrik 
Johansson. Musik Mixturen. 
Barnens stund, Kyrkfika, ⎚. 
Därefter kyrksöndag med Gröna 
gruppen. Sopplunch, därefter 

”Att bäras av hopp i kampen 
för en hållbar värld.” Anneli 
Sandberg samt aktiviteter för 
alla åldrar.  Anmälan senast 25 
oktober till anmalan@kyrkani-
centrum.se

November
Tisdag 1 november
14:00 Tisdagsträff ”Väckelsens 
hus i Värmland” Henrik Olsson 
sjunger och berättar.

Onsdag 2 november
09:00 Morgonandakt. ⎚

CAFÉ T
Öppet tis  11:30–13:00
ons–fred 11:30–13:30
Alltid rättvisemärkt kaffe och te  
och hembakt gofika.

Fika

 Kaffe eller te 25 kr

 Saft 5 kr

Lunch

Tis:  Matig sallad* 80 kr

Ons: Matpaj med sallad* 80 kr

Tors: Soppa med smörgås 45 kr

 Våffla med sylt & grädde 40 kr

 Paketpris: Soppa, smörgås, 
 våffla med sylt & grädde och  
 kaffe 80 kr

Fre:  Tacobuffé* 80 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 (ojämna veckor) 10:30
Motion och gemenskap i friska luften. Start 
27 sep.

Salladslunch 11:30–13:30

Tisdagsträffen  (jämna veckor) 14:00
Olika intressanta ämnen varje gång. Start 
20 sep.

Scout  18:15
Equmenias scouter träffas oftast i  
Mariebergsskogen. Från 8 år.

ONSDAG

⎚ Morgonandakt 09:00

TIV Träna Svenska 10:00

Pajlunch 11:30–13:30

Öppen förskola 12:00–16:00

Höst-/vinterprogram i Tingvallakyrkan
⎚
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Höst-/vinterprogram i Tingvallakyrkan
TORSDAG

Mixturen   (ojämna 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.

18:00 Julblommor 2022. Se 
notis s. 10.

Lördag 5 november
11:00 ALLHELGONAGUDS-
TJÄNST med  ljuständning för 
under året avlidna. Per-Ulrik 
Johansson. Musik Marianne 
Gustavsson och Göran Almqvist. 
⎚
Söndag 6 november
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST, 
Anneli Sandberg, kyrkfika. ⎚
Onsdag 9 november
09:00 Morgonandakt. ⎚
Tordag 10 november
18:00 Bön.
18:30 Bibelsamtal.

Fredag 11 november
10:30 Bibelsamtal.

Lördag 12 november
10:00 Familjescout.

Söndag 13 november
11:00 GUDSTJÄNST ”Vaksamhet 
och väntan”, Per-Ulrik Johansson, 
barnens stund, kyrkfika. ⎚
Tisdag 15 november
14:00 Tisdagsträff ”Hur du 
undviker att bli lurad. Oseriös 
försäljning, bluff, bedrägerier; 
vad gör jag om jag blir drabbad?” 
Elisabeth Eklo, Konsumentråd-
givningen – Karlstad kommun.

Lördag 19 november
10:00 Leva i ovisshet – samtal 
om existentiell hälsa – tema: 
Personlig tro. Plats: Norrstrand-
skyrkan.

Söndag 20 november
11:00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar, ”Alltid redo”. Scouterna, 
Anneli Sandberg, kyrkfika. ⎚
Onsdag 23 november
09:00 Morgonandakt. ⎚
12:15 Lunchkonsert Nils Erik 
Hagström, sopransaxofon.

Torsdag 27 november
11:00 ADVENTSGUDSTJÄNST. 
Per-Ulrik Johansson, Anneli 
Sandberg, Jovita Häggmyr. 
Musik Adventskör och Ting-
vallakyrkans musikkår. Barnens 
stund, Kyrkfika. (Sammanlyst 
med Lövnäskyrkan) ⎚

Skänk en gåva till församlingen!

Öppna förskolan
en plats för barn 0–6 år tillsammans med en vuxen.

Välkommen du som är föräldraledig, men även du som vill kom-
ma t ex med ditt barnbarn. Hoppas ni ska trivas. Nu är höstter-
minen igång. Dock kommer det att vara STÄNGT VECKA 44.

Elvy Axelsson
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Församlingsboken

Till vila
Rune Boman, född 1927, död den 16 april 2022. Begravnings-
gudstjänsten ägde rum den 6 maj 2022 i Tingvallakyrkan. 
Officiant var Per-Ulrik Johansson.

Kerstin Andersson, född 1930, död den 12 maj 2022. 

Kerstin Hilmersson, född 1929, död den 18 juli 2022. Begrav-
ningsgudstjänsten ägde rum den 18 augusti 2022 i Tingvalla-
kyrkan. Officiant var Per-Ulrik Johansson.

Välsignelse
Loui Vabins Wigler, son till Maria Krums-Vabins och Eskil Bo-
din Wigler barnvälsignades den 5 juni 2022 i Tingvallakyrkan. 
Officiant var Anneli Sandberg.

Johanna Lidén, dotter till Heydi Lidén och John Lidén barn-
välsignades den 5 juni 2022 på Solliden, Skåre. Officiant var 
Per-Inge Lidén.

Inger Olsson

INFORMATION

Omsorgsgruppernas veckor
GR V DATUM

1 37 12/9–18/9

2 38 19/9-25/9

3 39 26/9–2/10

4 40 3/10–9/10

5 41 10/10–16/10

GR V DATUM

6 42 17/10–23/10

7 43 24/10–30/10

8+9 44 31/10–6/11

10 45 7/11–13/11

11 46 14/11–20/11

GR V DATUM

12+13 47 21/11–27/11

1 48 28/11–4/12

2 49 5/12–11/12

3 50 12/12–18/12

4 51 19/12–25/12

GR V DATUM

5+6 52 26/12–1/1

7 1 2/1–8/1

8 2 9/1–15/1

9 3 16/1–22/1

10 4 23/1–29/1

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!

Julblommor 2022
Att få en julhälsning från sin församling betyder mycket! Även 
i år vill Tingvallakyrkan göra besök med en julblomma till för-
samlingens äldre medlemmar. Utdelningen kommer att ske runt 
andra advent.

Du som vill vara med och sprida glädje på detta sätt är väl-
kommen till en träff i Tingvallakyrkan onsdagen den 2 nov 
kl. 18:00 då vi delar upp vem som besöker vem. Vill du vara med 
på utdelningen men inte har möjlighet att delta på träffen hör 
gärna av dig till Kerstin Berglind, tel. 070-253 94 41.
Vi möts i Tingvallakyrkan!

Diakonirådet

Husmor
Vi välkomnar Gitte Jansson som vår nya husmor i vårt café som 
öppnar åter efter sommaren. Hon är medlem i Skårekyrkan och 
har tidigare bl.a. drivit café i Skåre. Vi ser fram emot ett gott 
samarbete, goda luncher och gott fika. Välkommen, Gitte! 

Lars Furuholm, ordförande

Tingvallakyrkans Café
Vi ser fram emot en ny termin i vårt café och samarbetet med vår 
nya husmor. Det är spännande att se vad det kan innebära av nya 
tankar och ideér.

Tisdagarna får en lite kortare öppentid 11:30–13:00, men 
onsdag–fredag är det samma som förut. Alltså 11:30–13:30.

Just nu är vi lite få i medarbetarskaran så om du tycker det 
skulle vara roligt att hjälpa till i caféet är du mycket välkommen 

att höra av dig till Elisabeth Lagerström, Gunilla Arne eller  
Per-Ulrik Johansson 070-965 49 33.

Skapelsetid. Dags för kyrksöndag igen!
Att fira gudstjänst, äta tillsammans och låta oss inspireras av an-
dra och varandra med lite teologisk fördjupning – det är kyrk-
söndag. Den 30 oktober gör vi det för andra gången, nu i vår 
egen kyrka med kyrksoppa, kanske klimatsmarta chokladbollar 
och workshop ”Att bäras av hopp i kampen för en hållbar värld”  
med Anneli Sandberg och kanske hemlig gäst. Vi inspireras av 
det ekumeniska initiativet Skapelsetid, som förenar världens 2,2 
miljarder kristna kring ett gemensamt syfte: att visa omsorg om 
vår enda jord. ”Med så mycket orättvisa runt omkring oss är det 
viktigt för kristna överallt att samlas och visar världen hur man 
älskar varandra och skapelsen” säger Sveriges Kristna Råd. För 
matens skull behöver vi få in anmälan senast 25 oktober till an-
malan@kyrkanicentrum.se.

Gröna Gruppen

Tisdagsträff
Välkomna till höstens tisdagsträffar (se kalendariet). Vi hoppas 
att de ska vara tillfällen då man får ta del av intressanta program 
men också mötas omkring en kopp kaffe eller te. Skulle du vilja 
bidra med kaffe bröd (bullar eller kaka) till ca 40 st så vore det 
väldigt tacksamt. Man kan också komma överens med någon att 
man bakar eller köper in till 20 var. Allt tages tacksamt emot. 
Hör i så fall av dig till Elisabeth Lagerström, Gunilla Arne eller 
Per-Ulrik Johansson.

Per-Ulrik Johansson
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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
Gitte Jansson
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

Underskott i vår insamlingsbudget
I Mötesplatsens förra nummer uttryckte jag en from förhopp-
ning att underskottet i vår insamlingsbudget skulle minska. Ty-
värr har det nu, t.o.m. juli, ökat och är nu 65 tkr trots att hela 
625 tkr kommit in till församlingen.

Samtidigt som det kommer in många generösa gåvor till vår 
församling, behöver vi påminna oss om vårt gemensamma an-
svar för de beslutet vi tog i fjol om hur många anställda vi vill ha i 
församlingen, och att det skulle kräva en ökning av vårt offrande 
men som nu i stället har minskat med 29 tkr.

Mycket talar för att vi i samhället går mot kärvare tider eko-
nomiskt. Jag vill ändå tro att ni fortsatt vill stödja vår församling, 
och att vi tillsammans skall hämta in vårt budgetunderskott.  

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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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 27 okt
Nästa nummer av Mötesplatsen 
kommer ut i mitten av november.

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

I sikte
att vara kvar i flykten
när jag har anlänt
tiden som gått
spåren på huden

natt som dag
flyga högre
tills vingarna smälter
otåligheten rider lugnet
främmande land i sikte

den gröna dalen växer i 
storlek
ju närmare vi kommer
konkret och drömlik
alla får plats här

i fruktträdgården
vill jag vandra med dig
luften är som honung
girigt fyller jag lungorna

Henrik Sjöberg

Bild av S. Herman & F. Richter från Pixabay

I samarbete med
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