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Kanske kan kyrkan och församlingen lite vanvördigt
beskrivas som en salig röra av människor, åldrar, former och
innehåll. På ett sätt är församlingen en unik plats där olika
människor möts. När det är som allra bäst sitter tonåringen
bredvid pensionären vid kyrkkaffet och pratar om hur det är
att vara ung eller hur det är att vara äldre.

En vän till mig berättade. ”Det allra finaste med kyrkan är
när vi står där framme runt nattvardsbordet, äldre och yngre,
med olika ursprung och bakgrund och tar emot bröd och vin.
Då är vi alla lika. Då har det ingen betydelse vilka
förutsättningar vi har. Då hör vi ihop. ”

Naturligtvis behöver vi få mötas i de grupper vi tillhör
också. En tonårskväll med alltför många vuxna är inte riktigt
samma sak, och de som tycker om att sticka har mycket att
prata om som inte andra är så intresserade av. Men den där
känslan av att få tillhöra ett större sammanhang och då och då
få vara många betyder mycket.

Anglikanska kyrkan i England har funderat mycket på hur
kyrkan kan vara den där mötesplatsen för alla åldrar. Hur
kan man motverka ett samhället där människor som är
olika inte möts längre?
Andra viktiga frågor som också diskuterades var: Hur kan

kyrkan vara en ”avslappnad” miljö där man får vara den man
är? Hur kan vi dela tron med varandra på ett enkelt sätt?

Ur dessa frågor och funderingar växte ”Messy church” fram.
Ett enkelt koncept där man försöker hitta tider och former för
att det ska passa in i människors liv idag.

Naturligtvis ser det olika ut på olika ställen, men ofta träffas
man ett par timmar mellan kl.16-18.00 eller 17.00 – 19.00
tex. Man äter tillsammans, har ett tema som man gör
aktiviteter omkring i olika grupper och avslutar med en enkel
andakt där man binder ihop det kvällen handlat om.

Aktiviteterna kan vara alltifrån pyssel, sång och musik, till
samtal runt ett bord.

Maten är enkel och helst något som alla tycker om; spagetti,
soppa eller liknande.

När vi pratade om detta i vårt verksamhetsråd i
Tingvallakyrkan så kom vi på att det är ungefär så våra
Tillsammanshelger på höstkanten brukar se ut. Många som
varit med där brukar säga att det bästa, förutom roliga och
meningsfulla aktiviteter som målning, skrivarverkstad, odling,
scouting, läsecirkel, samtal om bibeln mm, är det finns så
mycket tid däremellan. När man kan prata med varandra, ta
en promenad, dela en kanot eller bara sitta på en bänk och lära
känna någon ny.

Vi tänker testa den här modellen i vår. (Läs mer på annat
håll i tidningen) Det är en fin bild av vad kyrkan och
församlingen ska vara tänker vi. I det gamla SMU (Svenska
Missionsförbundets Ungdom) talade man ibland om ett
myller av liv. Det är ett annat sätt att uttrycka det.

Vän av ordning kanske tycker att bilden av församlingen
som en röra inte är så positiv, och det kan jag hålla med om.
Men en salig röra, där man får vara den man är, där det finns
plats för alla, där jag som vill sitta i ett lugnt hörn och samtala
känner mig hemma, och där jag som behöver lite mer aktivitet
också får plats, det låter kanske lite bättre.

Hör gärna av dig till någon av oss pastorer om du vill prata
mer om hur kyrkan och församlingen kan bli som bäst. Vi vill
fortsätta att fira gudstjänst, samtala om livet, ta hand om
skapelsen och varandra. Och vi vill gärna att du ska vara med.
Det är då rikedomen blir som störst.

Per-Ulrik Johansson

INSIDAN:

En salig röra

Framsidan
Framsidesbilden är tagen av Anneli Sandberg från
Valborgsmässofirandet vid Lövnäskyrkan 2022.
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BLANDAT

När jag få tända ett ljus
och ägna en tanke på
människor jag har runt
omkring mig.

Julia Kihlström
Fahlander

När är kyrkan som
bäst?

När kyrkan tar
ställning till samhälles
frågor både i Sverige
och internationellt.

Pär Jorsäter

När jag känner
gemenskap bland
vänner och när jag får
ta del av predikan.

Liss-Kulla Fahlander

När man behöver lugn
& stillhet & tid för
eftertanke.

Mats Fahlander

Det som är bra med
kyrkan är det uppdrag vi
har. Det är trefaldigt - att
vittna/förkunna, att
hjälpa/utöva diakoni och
att vara och erbjuda
gemenskap. Det kan
sammanfattas med ett ord- MISSION!

Sten-Åke Mollmyr

Vi

Julspel i Kobrin
I skrivande stund är det två veckor kvar av insamlingsperioden för
Equmeniakyrkans internationella mission. Vi hoppas vi får in riktigt mycket
pengar och att vi på ett klokt sätt kan använda pengar och människors tid och
engagemang på bästa sätt så vi kan fortsätta utveckla samarbeten över världen
under hela året. Nu har vi åter fått fira jul och från vår vänförsamling i Kobrin
fick vi bilder på julspel som visar julens budskap. På ett fint sätt visas enkelheten
i stallet, storheten i änglarnas kör och Herodes vädjan till de vise männen. Nu
får gå in i nya året med visshet om Guds omsorg om oss oavsett var i världen vi
bor.

Internationella rådet.
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DET HÄNDER

-När vi sjunger händer det saker i
kroppen. Hormonsystemet och
immunsystemet påverkas. Vi får ”
duschar” i blodet av bland annat
hormonet oxytocin, som lindrar ångest
och oro. Det berättar stressforskaren
Töres Theorell.
Att sjunga är också bra för andning och
hjärta.
– Det finns studier som visar att när
människor sjunger väldigt enkelt
tillsammans, långsamt med långa fraser,
inte ansträngande, inga höga lägen,
inga ord, inte i stämmor utan unisont,
-då kan man få en synkronisering av
både andningen och variationerna i
hjärtfrekvensen, alltså en gemensam
puls… fortsätter Töres Theorell i en
intervju i en tidning från Norrbottens

körsångarförbund. Känslan av
gemenskap gör oss tryggare och gladare.
Att sjunga tillsammans – inte för att det
ska låta vackert för andra, utan som ett
lyft för ens eget välmående – har blivit
en ”veckoritual” i Ansgarskyrkan i
Västerås sedan flera år. Vi i
Tingvallakyrkan gjorde ett litet test i
under en sånghelg i mars 2022. Testet
gav mersmak! Så nu är det dags! Lör 11
februari, ons 8 mars, ons 19 april och
lör 6 maj. Lördagarna börjar 11.00 med
mingel och kaffetår, därefter sångpass,
lunch 13-14, därefter sångpass och
fikapaus. 16.15 dags för Grande finale,
då nyfikna bekanta kanske kan få vara
med…? 17.00 slut. Onsdagarna ses vi
18.30 – 20.30 med sång och fikapaus i
mitten. Alf Rikner och Elisabet
Odebäck leder sången. Vi tar ut en

mindre deltagaravgift Mer information
kommer i våra sociala medier och
pålysningar.
När vi får chansen att uppleva
kulturella uttryck tillsammans, är det
som ett slags ”Guds försprång”
kommer till liv. Är du det minsta
sångsugen, och vill pröva att sjunga på
ett annat sätt än traditionell kör – för
gemenskapens skull, för att beröras,
utan konserter och uppsjungningar
som mål - håll utkik efter ”Sångglädje i
centrum”. Kanske är det kyrka när det
är som bäst som väntar på att bli
upptäckt.
Anmälan till
anmalan@kyrkanicentrum.se en vecka
innan - för fikat och lunchens skull.

Anneli Sandberg

Att slå sig ner en stund där vägarna
möts och dela livet. Att fundera
tillsammans på var vi hittar
källsprången, vad som ger kraft att
vandra vidare – det är en rörelse mot en
värld av fred, försoning och demokrati.
Harry Månsus, som beskrivs som en
hoppfull profet i klimatångestens tid
och är Brommadialogens
förgrundsgestalt, har burits av och odlat
den tanken genom många år. Och i
tider av klimatoro, ekonomiska
bekymmer och ekologisk permakris, är

det viktigare än någonsin att låta alla
goda krafter mötas och stärka varandra
inför vår fortsatta pilgrimsvandring.
Den 11 mars gästar Harry och Lea
Månsus oss och hjälper oss att skapa en
sådan mötesplats. Vi börjar med att äta
lunch tillsammans (anmälan till
lunchen till anmalan@kyrkanicentrum.
se senast 5 mars). Därefter lyssnar vi till
Harry Månsus och får tillfälle till frågor
och samtal.
Vi som arrangerar är Grön kyrka i
Karlstadregionen och vi bjuder in alla

goda krafter som Karlstads Ekumeniska
Råd, Fridays for Future, Klimat-
studenterna, Naturskyddsföreningen
till detta tillfälle. Vi samarbetar med
Studieförbundet Bilda och bokförlaget
Votum.
Hålltider: 13:00 lunch. 14:00 Föredrag
med Harry Månsus och samtal.

Anneli Sandberg

Sången om livet – Harry och Lea Månsus till Tingvallakyrkan

Sjunga är bra – och tillsammans ännu bättre: Sångglädje i centrum
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NOTISER

Kvällsbibelskola -
Djupare
Tillsammans med Pingstkyrkan i
Karlstad inbjuder vi under våren till en
”liten” kvällsbibelskola som vi kallar ”
Djupare”. Vid tre tillfällen under våren
hoppas vi tränga djupare in i Bibelns
budskap och det som är kristen tro. Det
är tre onsdagkvällar och tiden är 19.00
– 21.00 med ett enkelt fika i mitten.
Den 8/2 träffas vi i Pingstkyrkan och
handlar det om ”Den stora berättelsen i
Bibeln”. Sam Wåhlin och Per-Ulrik
Johansson undervisar. Den 1/3 är vi i
Tingvallakyrkan. Då ställer vi frågan ”
Vad gör det för skillnad att vara
kristen?”. Helen Friberg, regional
kyrkoledare i Equmeniakyrkan är vår
gäst då. Den 12/4 återvänder vi till
Pingstkyrkan. Då föreläser Mikael
Tellbe, teolog och lärare vid Örebro
Teologiska Högskola och ämnet är ”
Den helige Andes verk”.

Per-Ulrik Johansson

Musikkårens vårkonsert
Sist vi och vår publik fick möta Kjell-Erik
Paulsrud var vid vår julkonsert 2019, det sista
stora som hände för vår del innan pandemin
och under vårt jubileumsår. Nu får vi chansen
igen! Välkommen till vår Vårkonsert den 2 april kl 18. Under
ledning av Kjell-Erik och tillsammans med Lasse Carlsson
(nyligen Isidor Strauss på Titanic), skådespelare, sångare och
underhållare med god publikkontakt, glider vi fram i fin vind
från folkton och visa till sväng och gung. Missa inte denna
möjlighet att njuta av varierad musik och en stor artist med

hjärta i blåsmusik. 'Vind i seglen' eller något liknande, var en
gång temat för Stora Blåsarträffen på 80-talet. Så känns det
igen! Kanske får vi höra både Så länge skutan kan gå och
Moonlight Serenade.

Elisabeth Wennö

”En salig röra”
Onsdagen 15/3 kl.17.00-19.00
inbjuder vi små och stora, familjer,
äldre, yngre till något vi kallar ”En salig
röra”. På temat ”Vi kämpar för det
goda” skapar vi, samtalar och umgås.
Allt börjar med mat spagetti och
tomatsås, sedan fortsätter vi med
aktiviteter eller bara sitter ner och är
tillsammans. En liten stund innan
kl.19.00 samlas vi i kyrkan för att
sammanfatta kvällen och tända ljus.
På sidan 2 (Insidan) i denna tidning
kan du läsa mer om historien bakom
detta upplägg.
Det är första gången så du har alla
chanser att vara med och göra det till en
avslappnad och rolig stund
tillsammans.

Per-Ulrik Johansson

Bibelsamtal
Vi fortsätter att läsa Johannesevangeliet
i två grupper. En på torsdagkvällar
kl.18.30 och en på fredagsförmiddagar
kl.10.30 (se kalendariet). Upplägget är
enkelt, vi läser ett kapitel och samtalar
om vad vi hör och ser i berättelsen och
vad det kan betyda för oss idag. Det går
alldeles utmärkt att vara med enstaka
gånger om man inte har möjlighet att
vara med varje gång.

Per-Ulrik Johansson

Läsarcirkel
Vi läser böcker som handlar om teologi,
samhälle och ibland skönlitteratur. Tre-
fyra gånger per termin möts vi och
samtalar om den bok vi läser just då. Är
du intresserad? Hör gärna av dig till
Hans Bergström 072-7402050 eller
Mikael Sund 070-6910554.

Hans Bergström

Bön
Ungefär var tredje torsdagkväll kl.18.00
– 18.30 (se kalendariet) möts vi till en
halvtimmas bön på andra våningen i
rummet som kallas ”Kärlek”. Vi följer
en enkel ordning där man bara kan få
vara stilla eller formulera sin bön..

Per-Ulrik Johansson

Morgonandakt
Onsdagar kl.09.00 har vi en kvarts
morgonbön vid en av ljusbärarna i
kyrkan. Sidodörren till kyrkan inifrån
gården är öppen, så välkommen med
om du har möjighet. En kortare version
av andakten sänds via nätet (läs mera på
tingvallakyrkan.se)
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Öppna förskolan
Onsdagen efter gudstjänsten med ljuständning för barn
födda 2022 (12 februari), blir det även en ljusfest. Den 15
februari kan de som vill följa med till kyrksalen efter
Babyrytmiken och tända ljus för sina barn. Därefter har vi
extra gott fika på Öppna förskolan.
Den 31 mars är det påskfest. Då inbjuds bl a barn och
föräldrar till en påskvandring i kyrksalen. I Stilla veckan, 4
och 5 april, kommer Öppna förskolan att hålla stängt.
15 maj är det återigen en gemensam aktivitetsdag för
Karlstads alla öppna förskolor. Denna gång i
Mariebergsskogen.
Den 17 maj kommer Babyrytmiken att avsluta terminen med
ett litet offentligt program i Caféet.

Elvy Axelsson

Sjung något!
Många svenskar säger sig inte precis tro på Gud, men vill
ändå tro på något. Som han sa, vid valborgsmässoelden
någon gång på 1990-talet: ”Jag tror inte på Gud, men jag tror
på något.” Det fortsatta samtalet visade att skillnaden mellan
att tro på Gud och att tro på något inte var så stor som man
kunde tro. Fler samtal genom åren visade att när tankar delas
på det här sättet kan de djupna till kraft och engagemang.
Med prästen Sven Hillerts penna blev tankarna till dikter i
bokenTror på något. Vid Leif Nahnfeldts piano blev dikterna
till sånger med rubriken Sjung något. I gudstjänsten just på
Valborgsmässoafton, 30 april, sjunger vi sångerna och delar
tankarna om det vi tror eller vill tro på bortom ord och bilder.
Vi gör det tillsammans med Leif Nahnfeldt och hans
favoritmusikanter. Sjung något! För att söka en tro som
öppnar, befriar och leder till handling. Och på kvällen kanske
vi går till vår favoritvalborgseld och delar fler tankar.

Anneli Sandberg

Valborg
Var vill du fira Valborg? Kronoparkskyrkans valborgsfirande
börjar klockan 18.00. Det blir musik av Tingvallakyrkans
musikkår, tal, brasa och servering. Klockan 19.00 startar
firandet på Lövnäs, Hammarö med lotterier, tipspromenad
och servering. Tingvallakyrkans musikkår spelar ca 20 och
därefter fortsätter kvällen med vårtal och körsång.Brasan
brukar tändas strax efter kl 21. Kanske hinner du med båda
ställena?

Kronoparkskyrkans Equmeniaförsamling och
Equmeniaförsamlingen i Lövnäskyrkan.

Pilgrimsvandra i Värmland i sommar - för framtiden
Delta i Sveriges största pilgrimsrörelse! Pilgrim´s Walk for
Future är både en del av pilgrimsrörelsen och av
klimatrörelsen. Det började som en jättestor manifestation på
170 mil och 103 dagar, när en grupp vandrade från Vadstena
i Östergötland till det stora klimatmötet i Glasgow. Men det
går också att säga att det börjar med ett enda steg, i många
små vandringar varav flera har gått av stapeln här i
Karlstadtrakten.
Med start 5 augusti kommer en ”stor” Pilgrim´s Walk for
Future gå av stapeln i med början i Värmland. Närmare
bestämt går vandringen längs pilgrimsleden i Västra
Värmland, mellan norska gränsen nära Skillingmark och

Lurö i Vänern. Vandringen går genom vackra trakter och
övernattningen sker i församlingshem och missionshus längs
vägen. Efter Lurö fortsätter vandringen på Västgötasidan av
Vänern och når målet den 2 september i Vadstena, Sveriges
pilgrimscenter. Det går att vandra hela eller delar av sträckan.
Vandringen leds av Lena Bergström, pastor i
Equmeniakyrkan och Annika Spalde, diakon i Svenska
kyrkan. Håll utkik efter mer information på vår hemsida
under fliken Grön kyrka, och på vår facebooksida.

Anneli Sandberg



Varje vecka i

Nyårsläger på
Vägsjöfors
Äntligen var det dags för nyårsläger! Ett gäng Karlstad-
tonåringar och ledare åkte upp till Vägsjöfors Herrgård för att
dela lägergemenskapen och fira in det nya året 2023.

Eftersom vi i Karlstad anlände planerat lite tidigare till
Vägsjöfors än de andra så tjuvstartade vi lägret med att laga
den första middagen innan de andra Equmenia-föreningarna
anlände. Under resten av lägret hjälptes vi sedan åt att laga
mat och diska i uppblandade grupper från alla olika
föreningar. Det var Karlstad, Skåre, Kil, Sunne, Himmeta,
Karlskoga, Väse och Arvika som tillsammans firade nyårsläger.
Under lägrets första dagar så hade vi olika aktiviteter, lekte
poängjakten Kalle Kaos, hade andakter och bibelstudier och
åt som vanligt massa lägermat. Lägret gjorde också ett
förmiddagsbesök på Hovfjället för lite pulkaåkning och bygge
av ungdomsledarsnögubbe som skapade många skratt. Sedan
ägnades nyårsaftonen åt en festkväll med mat, musikquiz,
nyårsandakt, tolvslagsfirande framför Herrgården. Därefter
startades det nya året med ett nattdisco.

Johannes Arkbro

Årsmöte
Equmenia Karlstads årsmöte äger rum lördagen den 11:e
februari 2023 kl. 14:00 i Tingvallakyrkan.

Equmenia Karlstads styrelse

Familjescout
En ny termin med Familjescout. Scouting för alla åldrar.
Vuxna och barn tillsammans. Fyra lördagar då vi leker,
lär, är ute i naturen och grillar korv. Dessutom en söndag
då vi är med på Gudstjänst med alla åldrar och delar ut
halsdukar och märken.
Lördagarna är 25/2, 25/3, 15/4 och 13/5 kl.10.00 –
12.00. Söndagen är 16/4 kl.11.00.
Hör av er till per-ulrik.johansson@tingvallakyrkan.se så
får ni en inbjudan med mer information ca en vecka
innan. Titta gärna in på familjescout Tingvallakyrkans
facebooksida så kan man se lite vad vi har för oss.

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 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.
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Februari
Onsdag 1 februari
09:00 Morgonandakt. ⎚
Söndag 5 februari
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
på Kyndelsmässodagen, ”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.

Onsdag 8 februari
09:00 Morgonandakt. ⎚
12:15 Lunchkonsert

19:00 Kvällsbibelskola- Djupare
i Pingstkyrkan "Den stora
berättelsen i Bibeln".

Torsdag 9 februari
18:00 Bön

18:30 Bibelsamtal

Fredag 10 februari
10:30 Bibelsamtal
Johannesevangeliet

Lördag 11 februari
10:00 Familjescout

11:00-17:00 Sångglädje i
centrum, se notis s 4.

14:00 Equmenia Karlstads
årsmöte.

Söndag 12 februari
11:00 GUDSTJÄNST med alla
åldrar, babyrytmiksånger, Elvy
Axelsson, Nils Erik Hagström,
P-U Johansson, ljuständning för
barn under året födda eller
adopterade, kyrkfika ⎚
Onsdag 15 februari
09:00 Morgonandakt. ⎚
12:00 Ljusfest med
babyrytmiken - utdelning av ljus
och lite extrafestligt fika.

Söndag 19 februari
11:00 GUDSTJÄNST.
"Kärlekens väg." Anneli
Sandberg, Mixturen, Barnens
stund, kyrkfika ⎚
Tisdag 21 februari
14:00 Tisdagsträffen
"Slöjdpastorn om kreativitet och
tro” – Maja Floberg, pastor i
Skårekyrkan

Onsdag 22 februari
09:00 Morgonandakt. ⎚
18:30 Nattvardsandakt på
Askonsdagen

Lördag 25 februari
10:00 Familjescout

Söndag 26 februari
11:00 GUDSTJÄNST "När det
spricker", Anneli Sandberg,
kyrkfika ⎚

Mars
Onsdag 1 mars
09:00 Morgonandakt. ⎚

19:00 Kvällsbibelskola -
Djupare i Tingvallakyrkan "Vad
gör det för skillnad att vara
kristen?"

Torsdag 2 mars
18:00 Bön

18:30 Bibelsamtal

Fredag 3 mars
10:30 Bibelsamtal
Johannesevangeliet

Söndag 5 mars
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
"Den kämpande tron", P-U
Johansson, sång Louise
Albrecht, Barnens stund,
kyrkfika ⎚
Tisdag 7 mars
14:00 Tisdagsträffen "”AA – en
världsvid gemenskap” Anna
Forsberg

Onsdag 8 mars
09:00 Morgonandakt.⎚
12:15 Lunchkonsert

18:30-20:30 Sångglädje i
centrum, se notis s 4.

Lördag 11 mars
13:00 Sången om livet. Om
pilgrimsfolket och jordens
framtid. Harry Månsus,
författare, teolog och ekoteolog.
Hålltider: 13:00 Lunch
(anmalan@kyrkanicentrum.se)
14:00 Föredrag och samtal. Arr
Grön kyrka i Karlstadtrakten.

Söndag 12 mars
11:00 GUDSTJÄNST med alla
åldrar. "Kämpa för det goda."

Anneli Sandberg, sång av
Tonfiskarna och Änglakören
från Grava församling. Kyrkfika

⎚
Onsdag 15 mars
09:00 Morgonandakt.⎚
17:00 En salig röra - spagetti,
aktiviteter, andakt med alla
åldrar

Lördag 18 mars
15:00 Församlingens årsmöte

Söndagen 19 mars
11:00 GUDSTJÄNST OCH
ÅRSHÖGTID, "Livets bröd",
P-U Johansson, Anneli
Sandberg, Musikkåren, Barnens
stund, kyrkfika ⎚
Tisdag 21 mars
14:00 Tisdagsträffen "”Träna
ditt hjärta för ett bättre liv”
Ulrika Sälgeback

Onsdag 22 mars
09:00 Morgonandakt.⎚
18:30 Närområdesträff Region
Svealand Equmeniakyrkan: ”
Klimatnödläge” och ”
Spiritualitet (andlighet och
heliga vanor)”

Torsdag 23 mars
18:00 Bön

18:30 Bibelsamtal

Fredag 24 mars
10:30 Bibelsamtal
Johannesevangeliet

Lördag 25 mars
10:00 Familjescout

Vinterprogram i Tingvallakyrkan
⎚
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TINGVALLAKYRKANS CAFÉ

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

Lunch

Tis: Matig sallad* 80 kr

Ons: Matig sallad eller vardagsrätter* 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 erfarenheter.
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!
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
Öppen förskola 12:00–16:00

TORSDAG
Mixturen (ojämna veckor)09:30
För seniora blåsmusikanter.
TIV Handarbete/träna svenska 10:00
Vi handarbetar och ”pratar svenska”.
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Vinterprogram i Tingvallakyrkan

Söndag 26 mars
11:00 GUDSTJÄNST, "Guds
mäktiga verk", P-U Johansson,
Da Capo, Barnens stund,
kyrkfika ⎚
Onsdag 29 mars
09:00 Morgonandakt.⎚
Fredag 31 mars
11:15 Påskvandring för de
minsta

April
Söndag 2 april
11:00 Nattvardsgudstjänst
"...för dig utgiven." Anneli
Sandberg, Musik av Motett-
sällskapets seniorkör. Barnens
stund, kyrkfika ⎚

18:00 Tingvallakyrkans
musikkårs vårkonsert, se s 5.

Tisdag 4 april
14:00 Tisdagsträffen "”Behövs
biståndet för en hållbar
utveckling?” Eva Eriksson,
Diakonia

Onsdag 5 april
09:00 Morgonandakt.⎚
12:15 Lunchkonsert

19:00 PASSIONSANDAKT,
Anneli Sandberg

Torsdag 6 april
19:00 GETSEMANESTUND
med nattvard, Per-Ulrik
Johansson

Fredag 7 april
11:00 KORSANDAKT, Per-
Ulrik Johansson, musik Rosita
Enqvist.

Söndag 9 april
11:00 PÅSKDAGSGUDSTJÄNST,
Anneli Sandberg, kyrkfika ⎚
Onsdag 12 april
09:00 Morgonandakt.⎚
19:00 Kvällsbibelskola -
Djupare i Pingstkyrkan "Den
helige Andes verk"

Torsdag 13 april
18:00 Bön

18:30 Bibelsamtal

Fredag 14 april
10:30 Bibelsamtal
Johannesevangeliet

Lördag 15 april
10:00 Familjescout

Söndag 16 april
11:00 GUDSTJÄNST med alla
åldrar, "Påskens vittnen", P-U
Johansson, Familjescout,
kyrkfika ⎚
Tisdag 18 april
14:00 Tisdagsträffen "”Än är
inte alla sånger sjungna” – En
stund om rösten, talet o sången
med Inger Bergström

Onsdag 19 april
09:00 Morgonandakt.⎚
18:30-20:30 Sångglädje i
centrum, se notis s 4.

Söndag 23 april
11:00 GUDSTJÄNST, "Den
gode herden", P-U Johansson,
Sång Ing-Marie Arkbro ,
barnens stund, kyrkfika ⎚
Onsdag 26 april
09:00 Morgonandakt.⎚
Söndag 30 april
11:00 SÅNGGUDSTJÄNST
"Sjung något!" Leif Nahnfeldt
med musiker, Anneli Sandberg,
kyrkfika ⎚

Maj
Tisdag 2 maj
14:00Tisdagsträffen "”Vad det
innebär att ha en närstående
som behöver vård och
omvårdnad av mig som
anhörig” Gun Britt Björevall,
Anhörigföreningen

Onsdag 3 maj
09:00 Morgonandakt.⎚
Torsdag 4 maj
18:00 Bön

18:30 Bibelsamtal

Fredag 5 maj
10:30 Bibelsamtal
Johannesevangeliet

Lördag 6 maj
11:00-17:00 Sångglädje i
centrum, se notis s 4.

Söndag 7 maj
11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
"Att växa i tro", Per-Ulrik

Johansson, Sånggrupp, Barnens
stund, kyrkfika.⎚
Onsdag 10 maj
09:00 Morgonandakt.⎚
Lördag 13 maj
10:00 Familjescout

Söndag 14 maj
11:00 GUDSTJÄNST, "Bönen",
Per-Ulrik Johansson, Barnens
stund våravslutning, kyrkfika
⎚
Tisdag 16 maj
14:00 Tisdagsträffen "”Den tid
vi har” – tankar och toner med
Rune och Kerstin Wallmyr

Onsdag 17 maj
09:00 Morgonandakt.⎚
11:15 Babyrytmik
terminsavslutning i cafét.

Söndag 21 maj
11:00 GUDSTJÄNST,
"Hjälparen kommer", Per-Ulrik
Johansson, kyrkfika ⎚
Onsdag 24 maj
09:00 Morgonandakt.⎚
Söndag 28 maj
11:00 PINGSTGUDSTJÄNST,
"Strömmar av levande vatten",
Anneli Sandberg, kyrkfika. ⎚

FREDAG
Öppen förskola 09:30–14:00
Tornado – tonår 19:00
Mysiga kvällar för tonåringar där allt
möjligt hittas på.

SÖNDAG
Gudstjänst ⎚ 11:00

Välkommen till sång, musik, predikan 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.
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Till vila
Anna-Stina Winberg, född 1922, död den 26 oktober 2022.
Begravningsgudstjänsten ägde rum den 18 november 2022 i
Tingvallakyrkan. Officiant var Per-Ulrik Johansson.

Elsie Andrén, född 1927, död den 10 november 2022.
Begravningsgudstjänsten ägde rum den 9 december 2022 i
Korsets kapell. Officiant var Anneli Sandberg.

Dop
Samuel Stenseke Arup, son till Malin Stenseke Arup och Gustav
Stenseke Arup, döptes den 11 september 2022 i
Tingvallakyrkan. Officiant var Per-Ulrik Johansson.

Ny medlem
Ulf Sandén

Utflyttade
Helena och Lars-Erik Fransson till Åmåls baptistförsamling.

Inger Olsson

Att glädjas över
• vårt barn och ungdomsarbete i
equmenia. Bl a Öppna förskolan som samlar många.

• nya medlemmar i församlingen
• att julmarknaden och Julsång i centrum blev så bra.

Att be för
• de nya initiativ vi arbetar med, "En salig röra",
"Sångglädje i centrum", "Kvällsbibelskolan-Djupare".

• Sjukhuskyrkan och Universitetskyrkan och alla de
människor som de kommer i kontakt med.

• Vintervärmes arbete med att erbjuda tak över huvudet
och värme för bostadslösa.

• för människor som nu går in i politiska uppdrag i vår
kommun.

Församlingsboken
INFORMATION

Omsorgsgrupper
För drygt ett halvt år sedan minskade vi antalet omsorgsgrupper. Det innebar att de flesta grupper fick någon ny medlem. Om
du vill ha aktuella listor på omsorgsgrupperna till din matrikel så ring eller maila mig.

Inger Olsson 070-698 95 13 , inger_olsson@hotmail.com

Om du är förhindrad att delta i din
vecka, försök att byta med någon
annan.
Hör av dig till den gruppansvarige. Ha
det trevligt och ta hand om varann.

Förutom julfirandet har styrelsen under den senaste tiden bl a
ägnat sig åt att försöka rekrytera en ny diakon efter Jovita
Häggmyr. I väntan på att det ska lyckas har vi glädjen att få
hjälp med diakonala frågor av Gunlög Ehne.
Några axplock från styrelsens verksamhet just nu: det pågår
arbete med en ny modell för verksamhetsplanen,
Ekonomirådet har arbetat fram en ny budget för 2023,
Internationella rådet planerar att ta emot besök av Broder
Alexander från Belarus, Fastighetsrådet har ordnat med nya
högtalare i församlingssalen, Verksamhetsrådet planerar för
kvällsbibelskola tillsammans med Pingstkyrkan och Gröna
gruppen planerar nya hållbarhetsfrukostar bl a en med pastor
Harry Månsus.
Vi förbereder också årsmötet som hålls 18 mars, bl a att med
många medlemmars insatser producera verksamhets-
berättelsen för 2022.

Rapport från styrelsen
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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

Vi kan nu summera församlingens inkomster under 2022.
Hela 1 127 tkr har kommit in, tyvärr dock 88 tkr under vår
insamlingsbudget. Till detta har vi mottagit en enskild gåva på
300 tkr och 103 tkr till byggnad-/inventarie-fonden. Vid
Julsång i Centrum i julveckan samlades in 7 200 kr till Hela
människan/RIA:s verksamhet i Karlstad. Stort tack för alla
generösa gåvor.

Vårt café nådde sin budget och omsatte 252 tkr inkl.
serveringar vid uthyrningar och begravningar. Stort tack för
alla ideella insatser och till husmor.

Uthyrningen av lokalerna i Tingvallakyrkan har ökat från
förra året, men det fattas ca 50 tkr för att nå den budget vi
satte upp för 2022.

I styrelsens förslag till budget (inte beslutad när detta
skrivs) föreslår vi en mindre höjning av gåvorna till
församlingen i tron på generösa gåvor också detta nya år 2023.

Björn Olsson
Församlingens konton: plusgiro 372430–9, bankgiro 985–

1833, swish 123–1158021.

Hälsningar från kassören

Diakon
Gunlög Ehne, vikarie 25%
070-965 49 31
gunlog.ehne@gmail.com

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

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
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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 april
Nästa nummer av Mötesplatsen
kommer ut i mitten av maj.

Prenumeration
Kostnad: 100:-/år.
Betalas in på pg 37 24 30-9, bg 985-
1833 eller Swish-nr: 123 115 80 21.
Glöm ej att ange ”prenumeration
mötesplatsen” samt avsändare.

Alla identifierbara personer i denna tidskrift har
gett sitt medgivande att vara med i den.

SISTA ORDET

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

I samarbete med

Jag fick en fråga om jag kunde skriva om
något jag varit med om och det blev det
här. Det handlar om en kvinna i
Indien som gjorde ett stort
intryck.
Vi kan kalla henne Sofia för jag
minns inte längre hennes namn.
Vi var en grupp som reste
tillsammans och den här dagen
var vi i en stor park i Bangalore.
Där under ett stort träd mötte vi
Sofia som gick omkring och
samtalade med människor. Hon
bjöd oss till sitt hem och
berättade om sitt liv. Hon och
hennes man och dotter var de
enda kristna i området. De
kände sig utsatta och ensamma
men hade inte råd att bo någon
annanstans.

Hon bad ofta till Gud att hon
skulle slippa att bo där och en
dag när hon bad kände hon att
det luktade illa. Hon trodde att
det var en ko som hade bajsat
och tyckte att det kändes helt
hopplöst. Hur skulle hon stå ut.
Hon gick ut för att sjasa bort kon men
det var ingen där. Gick in igen. Lukten
kom tillbaka. Det var ingen den här
gången heller. Då hände något som
förändrade hela hennes liv. Jesus kom till
henne och han sa till henne att så här

luktade det när han föddes och han
frågade. ”Skulle du kunna tänka dig att

vara bland de här människorna för min
skull? Jag har ingen annan som jag kan
sända hit. Det är bara du”.

Vi satt tysta och efter en stund sa hon
lite blygt. ”Efter det har jag aldrig mer bett
om att få flytta”.

Hon började att gå till parkerna och
berätta om Jesus och människor

lyssnade på henne och många
fick en tro. Vi sa till varandra
att det var en underjordisk
församling men det var nog
snarare församlingar under
träden.

Sofia började också att ha
samlingar för grannbarnen.
Hon hjälpte dem att läsa och
hon berättade från bibeln. Vi
hade med oss lite böcker och
bilder för barn och det blev
hon glad för. Nu kunde hon
äntligen visa bilder när hon
berättade.

Vi blev inbjudna till en
barnsamling och det var en
upplevelse. Det var otroligt
hur många barn som fick plats
på ett par kvadratmeter men
då fick dom också stå upp för
annars hade det inte gått.

Alla sjöng och var glada.
Jag får många tankar när

jag skriver detta. Vilken
desperat vädjan från Jesus och vilken
respons från Sofia. Hennes, familjens
och många andra människors liv blev
helt förvandlade.

Eva Svedborg

Sofia


