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Hör, himmel, och lyssna, jord! 
Oxen känner sin husbonde
och åsnan sin herres krubba,
men Israel känner inte sin herre,
mitt folk har inget förstånd.
Jesaja 1:2–3

– Vad är jul för dig? För mig handlar det mycket om mat – gärna 
västgötsk grynkorv, halländsk långkål och risgrynsgröt. Peppar-
kaksbak, knäckkokning och köttbullerullning. Men jul är också 
att förvandla hemmet till något lite vackrare än vanligt. Att läg-
ga på den broderade julduken på köksbordet. Smycka fönstren 
med julstjärnor, amaryllis och hyacinter. Klä julgranen. Fälla 
upp den gamla julkrubban i tålig kartong som följt med sedan 
jag var barn, och som under hela året legat ihopvikt bland julsa-
kerna. Krubban liknar en idyll. Fast Jesusbarnet är lagat med tejp. 

En julafton fick jag åka ifrån allt det där. Lagom tills Kalle 
Anka började satt jag i ett kalt väntrum på akuten. Jag hade ont. 
Tårarna rann, också för att det var just julafton. Jag satt ensam 
på en galonklädd stol omgiven av betongväggar och kontrasten 
mot det ombonade hemmet kunde inte vara större. Efter ett tag 
fick jag sällskap av en som var än mer upptagen av sina smärtor 
och sin oro än jag. Vi sa inte hej.

Men, i den totala avsaknaden av julstämning arbetade 
människor. Omsorgsfulla med gott humör och god vilja. Jag, 
som sett framför mig att jag skulle behöva tillbringa resten av da-
gen och halva natten på akuten, fick hjälp på några timmar och 

kom hem till Karl-Bertil Jonssons julafton med smärtstillande 
tabletter och ett för mig rekordstort antal recept på läkemedel 
som skulle hämtas ut dagen därpå.

Jag tillbringade resten av julafton i soffan, i princip. Och nu 
när smärtan inte dominerade längre kunde jag tänka på Maria, 
hon som nekats att tillbringa tiden med värkar och födsloarbe-
te inomhus och hänvisades till ett stall. Antagligen var det kallt. 
Säkert gjorde det ont. Sannolikt hade förlossningen varit säkrare 
om hon fött på en steril galonbrits omgiven av kala väggar. Men 
hon, liksom så många kvinnor idag, hade inte det alternativet. 
Folket ”kände inte sin herre” och det fanns ingen plats i härbär-
get.

Och jag tänkte: Vem har sagt att julafton ska vara en idyll? 
Det är inte i en Edens lustgård som Gud gör sig begriplig för oss, 
kommer nära. Utan i vår egen verklighet, precis som den är.

Runt krubban – såväl i min ihopfällbara version som i många 
andra varianter – finns förutom Maria och Josef, en oxe och en 
åsna, precis som i Jesajatexten. De som känner sin herres krubba. 
Hos djuren får Maria plats, djuren känner igen och tar emot den 
nyfödde Jesus som den han är, och de hjälps åt att värma utrym-
met så att han inte fryser och föräldrarna kan känna sig trygga.

Så är jul för mig en berättelse om vem Jesus är: Gud som 
föds in i all utsatthet. Gud som inte bara människans utan hela 
skapelsens frälsare. Den som oxen och åsnan känner.

Anneli Sandberg

pastor

INSIDAN:INSIDAN:

Den som oxen och åsnan kännerDen som oxen och åsnan känner

Tack till diakon Jovita
Jovita Häggmyr avslutar sin mångåriga tjänst som diakon i vår 
församling 31/12 för att fortsätta sitt diakonala arbete i Beta-
niakyrkan i Örebro. Jovita har varit ett stort stöd till både äld-
re och yngre, hemma hos dem, på sjukhuset och äldreboenden, 
som stödjare till Gospelkören, tonår och Barnens stund för att 
nämna några som fått ta del av Jovitas närvaro och värme. Hon 
har också medverkat i gudstjänster med predikan och annan 
förkunnelse. Vi säger ett stort tack till Jovita för hennes insats 
i vår församling och önskar allt gott och Guds välsignelse i den 
fortsatta gärningen.

Avtackning av Jovita kommer att ske i samband med guds-
tjänsten 18/12.

Lars Furuholm/Tingvallakyrkans styrelse

Framsidan
Bilden är tagen från en plats i närheten av Sandbäckstjärn. Foto-
graf är Anneli Sandberg.

Christer Hellholm

Bilden till höger är från Equmenia-
gudstjänsten 9 oktober
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NOTISER

Caféet
Tingvallakyrkans Café, där det serveras 
lunch tisdag–fredag, har sin sista öppet-
dag för terminen fredag 16/12 och öpp-
nar igen tisdag 10/1 2023. Ett tips; om 
man tar med sig en vän som inte varit i 
caféet tidigare får man en liten biljett 
som gör att man äter för halva priset näs-
ta gång.

Per-Ulrik Johansson

Equmenias och försam-
lingens julmarknad
Lördag 26/12 kl. 10:00–14:00
Café, lotterier, hantverk, bröd, böcker 
för stora och små, grill ute på gården, ro-
liga scoutaktiviteter och mycket, mycket 
mer.
Välkomna!

Per-Ulrik Johansson

Adventskör
Också i år kan du som vill gärna vara 
med och sjunga adventssånger i vår pro-
jektkör på gudstjänsten första advent. 
Vi övar i musiksalen på tredje våningen 
i kyrkan kl.  19:00–20:30 torsdagarna 
10/11, 17/11, 24/11 och innan guds-
tjänsten på första advent 27/11. Har du 
några frågor så hör av dig till mig. Det 
är också bra om du som kommer med 
i förväg informerar mig om det, tel:  
070-598  95  12, mail: bjorncjolsson@
gmail.com. 

Björn Olsson

Musikkårens julkonsert
Musikkårens julkonsert äger rum den 
18/12 kl. 16:00. Vi hälsar julen under 
ledning av Tomas Svensson. Tre sånga-
re från Sundsta-Älvkullens musiklinjen 
medverkar också. Det är fritt inträde 
med möjlighet att swisha en gåva eller ge 
utgångskollekt, varav 25% går till välgö-
rande ändamål. Vi får också lyssna till en 
julbetraktelse och sjunga Nu tändas tu-
sen juleljus i vanlig ordning. Välkomna!

Elisabeth Wennö

Internationella insamlingen: 
1 advent – 31 januari 2023

Ett budskap från Equmeniakyrkan och 
Equmenia angående årets insamlingspe-
riod för det internationella arbetet.

Att känna hopp tycker vi är en rättig-
het. I en tid av krig, fattigdom och kata-
strofer blir de mötesplatser kyrkan och 
klassrummet ger, en skyddad plats där 
man möter trygga vuxna och där Jesus 
förvandlar. Dessa mötesplatser kan vara 
grunden för en väg ut ur fattigdom och 
skapa möjlighet att förändra och att själv 
få styra över sitt eget liv. Därför är årets 
internationella insamling så viktig. Du 
är viktig. Ditt bidrag till Equmeniakyr-
kan är viktigt, din gåva spelar roll. Till-
sammans kan vi sprida hopp i världen! 
Vi uppmärksammar den internationella 
insamlingen på flera sätt i vår församling. 
I gudstjänsten 1 advent, i gudstjänsten 
Annandag jul tillsammans med våra 
grannförsamlingar och i gudstjänsten 15 
januari, då internationella rådet inbjuder 
till kyrksoppa till förmån för den inter-
nationella missionen

Karin Wahlén

Trettondagsfest
Trettondag jul 6/1 kl. 15:00 inbjuder vi 
till fest med alla åldrar. Vi börjar i kyr-
kan med en andakt där vi sjunger jul-
sånger och får vara med om ett julspel. I 
andakten samlar vi in pengar till Equme-
niakyrkans internationella arbete. Sedan 
fortsätter vi i församlingssalen där det 
blir matpajer av olika slag, sallad, kaffe/
te, en kaka och roliga aktiviteter.

Vill du bidra med en paj till pajbuf-
fén är du välkommen att skriva upp dig 
på en lista som finns vid cafédisken i kyr-
kan eller höra av dig till undertecknad.

Per-Ulrik Johansson

Ekumenisk gudstjänst 
med Equmenias gene-
ralsekreterare
Böneveckan för kristen enhet, som Sve-
riges Kristna råd initierar, infaller 18–
25/1 2023.

Söndagen i denna vecka (22/1) in-
bjuder Karlstads ekumeniska råd till 
ekumenisk gudstjänst kl.  18:30 i Dom-
kyrkan. I år är det Equmeniakyrkorna 
som står för predikanten och vi har 
kallat på Equmenias generalsekreterare 
Carin Dernulf som lovat att komma. Re-
presentanter från olika kyrkor i Karlstad 
medverkar.

Årsmöte 2023
Boka in tiden för nästa årsmöte som 
kommer att äga rum den 18 mars 2023 
i Tingvallakyrkan!

Lars Furuholm

mailto:bjorncjolsson%40gmail.com?subject=Adventsk%C3%B6r
mailto:bjorncjolsson%40gmail.com?subject=Adventsk%C3%B6r
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TillsammanshelgenTillsammanshelgen
Foto: Per-Ulrik Johansson

Foto: Ing-Marie Arkbro

Foto: Ing-Marie Arkbro Foto: Ing-Marie Arkbro

Foto: Ing-Marie Arkbro

Foto: Ing-Marie Arkbro

Foto: Per-Ulrik Johansson Tillsammanhelg
I mitten av september åkte närmare 70 
deltagare i olika åldrar till Sandvikengår-
den för att vara med på tillsammanshelg. 
Det blev en helg med många olika akti-
viteter. Alltifrån laga och lappa, odla, upp-
täcka naturen med scouterna, löpargrupp 
med Johannes, samtal om texter med 
läsecirkeln, skrivarverkstad med Henrik 
till samtal om olika texter med läsecirkeln. 
Dessutom hann vi med en presentation av 
Diakonias arbete. En del var gemensamt 
och annat kunde man välja.

Det fanns också gott om tid att bara 
vara tillsammans eller att ge sig ut med 
kanoterna på sjön. Lördagkvällens pro-
gram med tonåringarna var väldigt roligt. 
Vi minns fortfarande tonåringen Esters 
utskåpning av en av pastorerna i bibel-
ordskunskap.

Söndagens gudstjänst skapades också 
tillsammans med många olika medverkan-
de. Den innehöll bla en sånggrupp som 
ledde sången, personliga berättelser om 
det vi varit med om, en tredelad predikan, 
bön och bibelläsning. Dessutom kunde 
den följas via nätet även hemma i Karlstad.

Innan vi åkte hem igen var det många 
som delade tankar om hur man upplevt 
helgen i en enkel utvärdering. Flera skrev 
att helgen var viktig, inte minst för att 
hinna prata och lära känna varandra lite 
mer, men också för att få dela tankar om 
tro och liv. En idé vi tar med oss till nästa 
år är fotbollsmatch mellan yngre och äldre. 
En annan är att få sjunga mer tillsammans, 
såväl i fyrstämmig kör som enkel lovsång.

Per-Ulrik Johansson

INFORMATION
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5Vi i femman
HusmorHusmor

Foto: Sven Wedemalm

Hej alla i församlingen.

Det är jag som är Gitte. Er nya 
husmor. Det är ofantligt roligt 
att få komma in i köket i Ting-
vallakyrkan och sätta hän-
derna i en pajdeg. Känns som 
att komma hem på flera sätt.
När jag som 22-åring kom från Små-
land till Värmland för att läsa till lärare, 
hamnade jag på en ”Ny-i-stan-träff ” i 
just den här kyrkan. Jag blev med i ung-
domskören, skrev i Församlingsnytt och 
hade en fin tid som ung vuxen här i kyr-
kan. Därefter flyttade jag till Skåre och 
numera Edsvalla med min man Tomas. 
Mitt i min 34-åriga karriär som lärare 
kände jag att jag blev mätt på uppfost-
ring och administration. Det resulterade 
i att jag ville göra något med händerna. 
Något jag inte tidigare prövat. Något i 

Skåre som kunde bli en mötesplats för 
människor. Janssons Café. I åtta år var 
trädgården öppen för kaffe, konst och 
samvaro. Jag jobbar fortfarande som lä-
rare. Varje fredag träffar jag alla årskurs 7 
i Kil och undervisar i bild.

Att återigen komma in i kök och ar-
beta med händerna känns så roligt. Att 
komma tillbaka till denna kyrkan är så 
varmt och välkomnande. Jag upplever 
att  öppna förskolan, lunchkonserter och 
uthyrningar till utomstående grupper 
har skapat en öppenhet som frikyrkorna 
inte hade för 35 år sedan när jag var ny i 
Karlstad. Lunchcaféet . Det är verkligen 

”mötesplatsen”
Jag tackar alla frivilliga som kommer 

och jobbar där. De är verkligen fina ar-
betskamrater. Vi har riktigt roligt.

Gitte Jansson 
Husmor

Vad är jul för dig?
Att skapa stämning hem-
ma

att träffas i kyrkan 
och sjunga julens sånger

att träffa anhöriga 
och njuta god mat, god 
stämning och goda samtal

att se på Kalle Anka 
och ringa dem man inte kan träffa och ropa 
God Jul

att av och till gripas av förtvivlan över att 
så många är ensamma, och av olika skäl bara 
känner ångest för att det är just…jul.

Inger Bergström

Ljus i mörkret, både bok-
stavligt och bildligt

Jag tycker att tiden 
fram till jul är då jag har 
som mest julkänsla, med 
alla adventssöndagar

Johannes Fröding

Glädje
Tacksamhet
Gemenskap

Majsan Wedemalm

Olika saker, men det är 
inte alltid önskan faller in.

Det är förstås en fa-
miljehögtid, en gemen-
skapens högtid.

Men det är också fri-
dens och fredens högtid, 
en tid för eftertanke.

Mikael Sund

När jag funderar på det 
går tankarna till olika pe-
rioder i livet.

Jag kan känna min 
egen barndoms förväntan 
inför julen och vad som 
skulle hända då.

Och jag kan återupp-
leva känslan som småbarnspappa när jag såg 
glädjen i mina barns ansikten inför helgen.

Och nu när åren har gått ser jag fram mot 
den gemenskap jag får uppleva över genera-
tionsgränserna och att få ta del av julevange-
liet i julbönen på julafton.

Göran Almqvist

BLANDAT

Sopplunch
Välkommen att äta sopplunch med soppa, smörgås, kaffe och kaka i direkt an-
slutning till gudstjänsten 15 januari 2023. Intäkterna går Equmeniakyrkans 
internationella mission. Det internationella arbetet omfattar flera aspekter: 
det diakonala och det kyrkliga. Vi (Equmeniakyrkan) arbetar främst genom 
lokala organisationer på plats i olika samarbetsländer eftersom det är effek-
tivt och ger bra resultat. Varmt välkomna!

Internationella rådet
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Foto: Pixabay

Att glädjas över
• att vår nya husmor, Gitte Jansson, börjat hos oss
• att coronapandemin inte påverkar oss lika mycket som 

tidigare
• vårt barn och ungdomsarbete

Att be för
• att vi hittar ny ordförande
• att vi hittar en ny diakon
• barmhärtighetsbroder Alexander i Korbin, Belarus
• vägen framåt för vår församling
• att kriget i Ukraina ska ta slut

Tack
I Predikaren står det
Allt har sin tid,
det finns en tid för allt som sker under himlen:
En tid att gråta. En tid att le.
En tid att sörja, en tid att dansa…...

En tid att minnas, När jag började i Tingvallakyrkan.
Jag började min tjänst i Tingvallakyrkan hösten 2013, någon 
månad efter min ordination som diakon, i kyrkokonferensen 
som hölls här i Karlstad på Löfbergs lila arena.

Det året jag började här i kyrkan, hade Betlehemskyrkan 
och Baptistkyrkan gått ihop.

I luften kunde jag känna att det fanns många frågor och 
förhoppningar inför den vandringen som vi skulle gå.

Jag tycker att hittills har vi lyckats väldigt bra och vi till-
sammans har byggt upp Tingvallakyrkan.

Jag började ett vikariat som husmor. Det kunde vara lite kao-
tiskt att vara husmor på den tiden, anledningen var att  Karlstad 
kommun reparerade vatten- och avloppsledningar. Jag visste 
inte om vattnet skulle finnas från den ena dagen till den andra.

Kaffet var öppet måndag till fredag, soppluncher hade vi 
en dag i veckan, fika och smörgås de övriga dagar.

Nu har vi ett fint kaffe med 4 måltider i veckan och vatten- 
och avloppsledningar fungerar utmärkt nu för tiden.

En tid att utvecklas i Tingvallakyrkan:
Efter ett år som husmor blev jag tillfrågad om att jobba som 
diakon på heltid.

Den utmaningen tackade jag ja till och tillsammans med  
mina  medarbetare och församlingens medlemmar började vi vår resa.

Jag är glad och tacksam över de olika arbetsuppgifter jag har haft.
Omsorg om församlingsmedlemmar i livets alla skeenden.

Jag har haft en tid uppfylld med mycket vittnesbörd från 
gamla tider, vittnesbörd här och nu.
Vittnesbörd om den gemenskapen man har funnit i kyrkan.

Berättelser om Guds nåd, Guds omsorg, Guds närvaro i  
olika delar av livet.

Jag har blivit rikare i kunskapen om Sverige, de skrivna och 
oskrivna koderna.

Jag har lärt mig från barnen att deras självklara tillit om 
oss vuxna, deras oskyldiga, naiva, nyfikna och allvarliga  tankar 
om Gud och livet har hjälp mig i olika situationer.

Det har varit ett privilegium att jobba med tonåringar och 
konfirmander, känna deras glädje, deras frustration och höra 
om deras utmaningar här i livet.

Min motivation och utmaning  har varit en bibelvers häm-
tat från; Hebreerbrevet 13:2

”Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de 
som gjort det har haft änglar till gäster utan att 
veta det.”

En tid att säga tack för mig!
Tack för att jag har varit en del i utvecklingen i det arbete som 
vi har gjort tillsammans.
Tack för att ni har visat er kärlek och omsorg mot mig
Tack för att ni såg mig när jag behövde er mest
Tack för all tålamod ni har haft med mig under de här nio åren.
Tack för all vänskap och fina råd jag har fått från er.
Tack för den här tiden
Och tills vi möts igen Må Gud hålla, Hålla er i sin hand.
Er syster i Kristus

Jovita Häggmyr

INFORMATION
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Varje vecka i

Barnens stund
Varje söndag finns barnen med i början av gudstjänsten. Efter 
barnens sång, tändning av ljus i ljusträdet och bönen ”Käre 
Far i himlen, tack att jag finns till...” går barnen upp till an-
dra våningen och fortsätter där med berättelser, pyssel och lek. 
Söndag 11/12 är det gudstjänst med alla åldrar. Det blir också 
Barnens stunds julfest. Söndag 15/1 startar vi igen efter alla 
helger.

Per-Ulrik Johansson

Familjescout
Scouting för barn och vuxna tillsammans. Lördag 3/12 träffas 
Familjescout för det traditionella ”hantverksbordet” i Ting-
vallakyrkan. Då finns det en mängd olika pyssel och hantverk 
uppdukade. Alltifrån marsipanfigurer till täljsten. Naturligtvis 
grillar vi också ute på gården. Vad sägs om ”julbordsgrillspett” 
och sedan ris a´la Malta till efterätt. Anmäl er till per-ulrik.jo-
hansson@tingvallakyrkan.se. Lördag 11/2 är första träffen för 
våren. Då är vi utomhus igen.

Per-Ulrik Johansson

Öppna Förskolan
Terminsavslutningar:
Onsdag 14 dec kl. 11:15 Babyrytmikens luciatåg i kyrksalen.
Fredag 16 dec Julfest med julvandring i kyrksalen kl.  10:00 
och 13:00.

Terminsupptakt:
17 januari Öppna förskolan
18 januari Babyrytmiken
12 februari Gudstjänst med babyrytmik

Elvy Axelsson

Equmeniagudstjänsten och  
Puls Innebandyn
Här kommer en glimt från Equmeniagudstjänsten, den guds-
tjänst som vi firar varje år i oktober då det är Equmenias na-
tionella bön- och insamlingsdag. I år var temat Blås där det 
glöder. Det är uppmaningen till oss alla, vi behöver dela vårt 
engagemang, för ett ensamt kol dör ut men många tillsam-
mans håller elden vid liv. Vid Equmeniagudstjänsten fick vi 
också möjlighet att göra olika förbönsstationer, bland annat 
klippa ut pappersblommor som ”slog ut” när de hamnade i vat-
ten, och som vanligt möjlighet att tända ljus i ljusträdet och 
be en bön.

Samtidigt fanns också möjlighet att smaka på ”Puls-bars”, 
små energibitar med massa goda nyttigheter. Puls är namnet 
på Equmenias verksamhet för Tro, Idrott och Hälsa. Equ-
menia Karlstads Puls-grupp spelar innebandy. Sedan början 
av höstterminen har Puls Innebandyn två träningstider. Det 
är KRIK Karlstad Innebandy (Kristen Idrottskontakt) som 
blivit en del av Puls Innebandyn. Detta då grupperna delvis 
består av samma personer och båda grupperna spelar inneban-
dy kombinerat med andakt. Puls Innebandyn spelar söndagar 
kl.  18:00–20:00 i Tingvallagymnasiets idrottshall och tisda-
gar kl. 20:00–21:30 i Herrhagsskolans idrottshall. Varmt väl-
kommen att vara med och spela!

Johannes Arkbro

Årsmöte
Equmenia Karlstads årsmöte äger rum lördagen den 11:e fe-

bruari 2023 kl. 14:00 i Tingvallakyrkan.

Equmenia Karlstads styrelse
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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 Herrhagsskolans idrottssal tisdagar kl.  20:00–21:30 
och 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.

mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Familjescout%20%E2%80%93%203%20december%202022
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Familjescout%20%E2%80%93%203%20december%202022
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November
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.

Torsdag 17 november
19:00 Adventskören övar. Se 
notis s. 3.

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. ⎚
12:45 FÖRSAMLINGSMÖTE

Onsdag 23 november
09:00 Morgonandakt. ⎚
12:15 Lunchkonsert Nils Erik 
Hagström, sopransaxofon.

Torsdag 24 november
19:00 Adventskören övar.

Lördag 26 november
10:00 Julmarknad. Se notis s. 3.

Söndag 27 november
11:00 ADVENTSGUDSTJÄNST. 
Per-Ulrik Johansson, Anneli 
Sandberg, Jovita Häggmyr. 
Musik Adventskör och Ting-
vallakyrkans musikkår. Barnens 
stund, Kyrkfika. (Sammanlyst 
med Lövnäskyrkan) ⎚
Tisdag 29 november
14:00 Tisdagsträff: James Webb 
teleskopet och nyheter från 
rymden, Christer Hellholm.

Onsdag 30 november
09:00 Morgonandakt. ⎚

December
Torsdag 1 december
18:00 Bön.
18:30 Bibelsamtal.

Fredag 2 december
10:30 Bibelsamtal.

Lördag 3 december
11:00 Familjescout – ”Hantverk 
och julbordsgrillspett ”. Mer info 
per-ulrik.johansson@tingvalla-
kyrkan.se.

Söndag 4 december
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST 

”Guds rike är nära”, Per-Ulrik 
Johansson. Musik Karin Wahlén. 
Barnens stund. Kyrkfika. ⎚

Onsdag 7 december
09:00 Morgonandakt. ⎚
Söndag 11 december
11:00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar, barnens stund julfest, 
Anneli Sandberg. Musik Anki 
Löwenhamn. Kyrkfika. ⎚
Tisdag 13 december
14:00 Tisdagsträff: Julsånger, 
Marianne Gustafsson och Bengt 
Lundgren.

Onsdag 14 december
09:00 Morgonandakt. ⎚
Söndag 18 december
11:00 GUDSTJÄNST, Jovita Hägg-
myr, Per-Ulrik Johansson, Anneli 
Sandberg. Musik Pär Jorsäter, 
Nils Erik Hagström, Medarbe-
tarsånggruppen. Vid Kyrkfikat 
säger vi tack till Jovita. ⎚
16:00 Musikkårens julkonsert, se 
notis s. 3.

Onsdag 21 december
18:30 Julsång i centrum, se notis 
s. 9.

Lördag 24 december
11:00 GUDSTJÄNST ”Samling 
vid krubban”, Anneli Sandberg. 
Musik.

Måndag 26 december
11:00 ANNANDAGSGUDSTJÄNST 
tillsammans med Equmeniaför-
samlingar från Karlstad med 

omnejd. Musik Hemvändarmu-
sikkår. Kyrkfika. ⎚
Lördag 31 december
17:00 EKUMENISK NYÅRSBÖN 
i Domkyrkan. Medverkan av 
pastorer och präster från olika 
församlingar.

Januari
Söndag 1 januari
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST, 

”I Jesu namn”,  Per-Ulrik Johans-
son. Musik Britta Holger, Nils 
Erik Hagström, Anna Svensson, 
Tomas Svensson. Kyrkfika.

Onsdag 4 januari
09:00 Morgonandakt. ⎚
Fredag 6 januari
15:00 TRETTONDAGSFEST med 
alla åldrar. Julspel, fika och aktivi-
teter med alla åldrar. Se notis s. 3.

Söndag 8 januari
11:00 GUDSTJÄNST, ”Jesu dop”, 
Per-Ulrik Johansson. Musik 
Emilia Eriksby Svensson, Kajsa 
Romhed, Inger Bergström. Kyrk-
fika. ⎚
Onsdag 11 januari
09:00 Morgonandakt. ⎚
Söndag 15 januari
11:00 GUDSTJÄNST ”Livets källa”. 
Anneli Sandberg. Musik Sophia 

TINGVALLAKYRKANS CAFÉ
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.

Salladslunch 11:30–13:30

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

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

PULS Innebandy 20:00–21:30 
i Herrhagsskolans idrottssal
Alla åldrar spelar tillsammans

ONSDAG

⎚ Morgonandakt 09:00

TIV Träna Svenska 10:00

Pajlunch 11:30–13:30

Öppen förskola 12:00–16:00

Vinterprogram i Tingvallakyrkan
⎚
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mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Familjescout%20%E2%80%93%203%20december%202022
mailto:per-ulrik.johansson%40tingvallakyrkan.se?subject=Familjescout%20%E2%80%93%203%20december%202022
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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 
i Tingvallagymnasiets idrottssal
Alla åldrar spelar tillsammans.

Holmqvist. Barnens stund, kyrk-
fika och kyrksoppa. ⎚
Onsdag 18 januari
09:00 Morgonandakt. ⎚
Torsdag 19 januari
18:00 Bön.
18:30 Bibelsamtal.

Fredag 20 januari
10:30 Bibelsamtal: Johannese-
vangeliet.

Lördag 21 januari
09:00 Hållbarhetsfrukost, se 
s. 10.

Söndag 22 januari
11:00 GUDSTJÄNST, ”Jesus 
skapar tro”, Per-Ulrik Johansson. 
Musik Marianne Gustavsson, 
Gunilla Sandell. Barnens stund, 
Kyrkfika. ⎚
12:45 FÖRSAMLINGSMÖTE
18:30 Ekumenisk gudstjänst i 
Domkyrkan. Equmenias Ge-
neralsekreterare Carin Dernulf 
predikar. Medverkan från olika 
kyrkor. Se notis s. 3.

Tisdag 24 januari
14:00 Tisdagsträff: ”Pilgrims-
vandring till klimattoppmötet i 
Glasgow”, Hans Kvarnström. 

Onsdag 25 januari
09:00 Morgonandakt. ⎚
18:30 En kväll om församlings-
kommunikation med Equmenia-

kyrkans kommunikationsavdel-
ning. Anmälan till anmalan@
kyrkanicentrum.se. Se notis s. 3.

Söndag 29 januari
11:00 GUDSTJÄNST ”Lugn, 
det är jag.” Anneli Sandberg, 
Barnens stund, kyrkfika. ⎚

Februari
Onsdag 1 februari
09:00 Morgonandakt. ⎚
Söndag 5 februari
11:00 NATTVARDSGUDS-
TJÄNST på Kyndelsmäs-
sodagen, ”Längta och 
vänta efter ljuset”, Per-Ulrik 
Johansson, musik Gustav 
Stenseke Arup, Barnens 
stund, kyrkfika. ⎚
Tisdag 7 februari
14:00 Tisdagsträffen: Från 
början var de bara fem: 
Karlstads valhistoria 1970–
2022, Anders Ajaxson och 
Jan-Olof Seveborg.

Lördag 11 februari
14:00 Equmenia Karlstads 
årsmöte.
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Församlingsboken

Uttflyttad
Sara Fröding till Sunne Missionsförsamling.

Utträde
Johan Grönhaug

Inger Olsson

INFORMATION

Omsorgsgruppernas veckor
GR V DATUM

11 46 14/11–20/11

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

GR V DATUM

4 51 19/12–25/12

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

GR V DATUM

10 4 23/1–29/1

11 5 30/1–5/2

12 6 6/2–12/2

13 7 13/2–19/2

1 8 20/2–26/2

GR V DATUM

2 9 27/2–5/3

3 10 6/3–12/3

4 11 13/3–19/3

5 12 20/3–26/3

6 13 27/3–2/4

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!

Hållbarhetsfrukost i Tingvallakyrkan
21 januari 2023 klockan 09:00–11:00
Hållbarhetsutmaningar, demokrati och krishantering

Frukostens tema: Reflektera över de utmaningar och möjlighe-
ter som finns för en sammanhållen samhällsordning där betydel-
sen av ett starkt civilsamhälle och att verka för ett demokratiskt 
öppet samhälle samverkar med robusta institutioner som skapar 
tillit och gör skillnad.

Vi äter en god Fairtrade-inspirerad och ekologisk 
frukost tillsammans och sedan lyssnar vi på  dagens 
tema med hjälp av våra två gästtalare.

Den här gången närmar vi oss samhällets hållbarhetutmaningar 
och krishantering inifrån med hjälp av två för Tingvallakyrkan 
kända personer i deras professionella roller som experter inom 
två olika institutioner som har att hantera hållbarhetsutmaning-
ar och krishantering för att upprätthålla ett demokratiskt till-
litssamhälle.

Frukostens talare är Leif Gustavsson, beredskapsdirektör på 
Länsstyrelsen i Värmland och enhetschef för ”Risk och säker-
het” som arbetar med samhällsskydd och beredskap och Gunnel 
Rådberg som är knuten till MSB (Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap). Gunnel är i botten teolog och kommer 
att stå för hållbarhetsfrukostens teologiska reflektion. Hon 
kommer också komplettera Leifs berättelse och ge oss en inblick 
från MSB kring krisberedskap.

Vi vill med våra frukostar bjuda in till en gemenskap som 
präglas av öppenhet, gästfrihet och tolerans och samtidigt upp-
märksamma några av samhällets stora hållbarhetsutmaningar. 
Nu gläds vi åt att kunna återgå till frukostbuffé. Välkomna!

Bo Enquist 
Omsorgsgruppen för Fairtrade och Hållbarhet 

 i Tingvallakyrkan

Mission är kommunikation
Vår församling vill uppmuntra sökande efter tro och gestalta 
vår tro genom att verka i världen – t ex genom att finnas till för 
människor i livets alla skeden. Så har vi i alla fall formulerat det 
själva i vår värdegrund.

Men hur förmedlar vi detta stora och fina? Hur berättar vi 
för Karlstad att vi finns?

Och så har vi all intern kommunikation om bullbak och 
bokningar, gudstjänstmedverkan och gårdsparkering. Hur på-
minner jag bäst min omsorgsgrupp om att det är vår vecka? Och 
hur gör jag när ingen svarar på mina sms? Eller missförstånden 
haglar? Kommunikation kan vara bristande, frustrerande och 
svårt.

Men lugn! Equmeniakyrkans kommunikationsavdelning 
rycker ut. Ja, hela avdelningen kommer till oss i Tingvallakyr-
kan 25/1 kl. 18:30–20:30. Och eftersom vi och de vet att vi inte 
är ensamma om de här frågorna, bjuder vi in alla församlingar 
som vill i närområdet. Kvällen vänder sig mest till personer i sty-
relser, råd och andra ledaruppdrag i församling och Equmenia. 
Men alla som vill är välkomna. Vi bjuder på fika, så därför är det 
bra att anmäla sig innan till anmalan@kyrkanicentrum.se. Så vi 
brygger lagom mycket kaffe.

Varmt välkomna önskar

Kommunikationsrådet

mailto:anmalan%40kyrkanicentrum.se?subject=Mission%20%C3%A4r%20kommunikation
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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 (t.o.m 31/12)
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

Fortsatt underskott i vår insamlings-
budget
Till och med september månad har det på olika vägar kommit 
in hela 816  tkr i gåvor till församlingens arbete. Ändå är det 
82,6  tkr lägre än vad vi budgeterat. Under september månad 
minskade det underskottet något och så är förhoppningen att 
det skall göra också i de kommande månaderna.

Vårt fina café och uthyrningen av våra fina lokaler ger också 
bra ekonomiska bidrag till vår verksamhet. Ett stort tack till er 
som ideellt jobbar i café och som värdar vid uthyrningar.

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

mailto:anneli.sandberg%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 12 jan
Nästa nummer av Mötesplatsen 
kommer ut i slutet av januari.

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

Tips från Gröna gruppen
”Ska vi byta, ska vi byta gre-
jer, ska vi byta grejer med 
varann?” en rad ur en liten 
Hasse Alfredsson-dänga. 
Som kanske inte direkt in-
bjuder till att göra just det. 
Men låna grejer av varan-
dra, det kan vi göra. Glöm 
bara inte att göra upp inn-
an hur ni gör om prylen 
skulle gå sönder. 
Kanske försvann en jul-
klappsidé med idén om att 
låna istället för att köpa. 

Men att ge bort en upple-
velse istället för en sak är 
väl så uppskattat. Kanske 
en lunch i vårt café i janua-
ri, lotter på julmarknaden 
i november, eller att gå 
tillsammans på någon av 
alla jultidens konserter? 
Vår egen trettondagsfest 
har förstås inget inträde, 
men vem tar du med och 
bjuder på fika? 

Anneli Sandberg

Bild av Cristina Hellholm

I samarbete med

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

