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   Det är en ros 

utsprungen

av Davids rot och stam, 

av fäderna besjungen,

en ros i Juda land,

en blomma skär och blid, 

mitt i den kalla vinter,

 i midnatts mörka tid

 Psalm 113

BETRAKTELSE
Ordet blev människa och bodde bland oss, 
och vi såg hans härlighet, en härlighet som 
den ende sonen får av sin fader, och han 
var fylld av nåd och sanning. Joh 1:14. 

Att vara närvarande är en av de största 
utmaningarna i vår tid. Våra inre tankar 
och den information som bombarderar    
oss fyller reservoarerna till brädden. 
Mobiltelefonen har blivit symbolen för 
både den uppkopplade och frånvarande 
människan. Men när polismän nätt och 
jämnt undkommit att bli påkörda av 
rattsurfande bilister blir frågan om närvaro 
viktig. 

Närvaro kräver att vi öppnar oss för det 
som händer här och nu. Jag har ofta sagt  
att tron på Gud inte är ett koncept eller    
en ideologi, utan en relation. I det kristna 
julbudskapet träder Gud fram som den 
närvarande. Ordet, dvs Kristus, blev 
människa och bodde bland oss.  
Tiden och platsen är naturliga indikationer 
i den bibliska berättelsen. Gud träder in      
i vår verklighet, inte i form av en staty   
eller en lära, utan som en person. 
Närvarande i vardagsliv och fest, i det 
offentliga och i det privata.  

När Jesus föds i Betlehem är närvaron 
tydlig. Gud sänder sin himmelska här    
och han leder med den stora stjärnan.  
Josef och Maria är så närvarande som de 
kan bli i en utsatt situation bland djur och 
halm. Deras närvaro gör att de kan ta in det 
Gud gör mitt för deras ögon och fyllas med 
både förundran och ro. 

Med önskan om en välsignad jul. 

Emanuel Georgson



Trollhättans Missionsförsamling 
Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med  
Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

Finn skatten inom dig!
Varje människa är unik med just sin 
sammansättning av kunskaper och 
färdigheter. Men det stannar inte där.  
I Bibeln berättas det att Gud, i varje 
troende, har lagt ner oförtjänta talanger, 
som ligger redo att slå ut i blom.  
Under kursen ”Gåvornas 3 färger” får  
du under 6 samlingar lära känna de 
nådegåvor Gud gett dig och börja 
utvecklas i dem.  
Till kursen ”Gåvornas 3 färger” 
använder vi en bok med samma namn, 
skriven av Christian A. Schwarz, som är 
grundare och föreståndare för institutet 
för Naturlig församlingsutveckling i 
Tyskland.  

Det blir totalt sex samlingar mellan 
januari och maj med början 24 januari 
18:00. 
Övriga datum: 7/2, 7/3, 4/4, 2/5  
och 16/5. 

Anmäl dig på listan i kyrkans kapprum 
eller till Emanuel Georgson  
0703 48 03 95 senast den 17 januari. 



Ett stavfel är kanske inte hela världen. 
Men att få möjlighet att lära sig skriva, 
läsa och räkna betyder desto mer. 
Att få gå i skolan är en mänsklig 
rättighet. Dörren till skolan är också 
dörren till ett självständigt liv och en 
tryggare framtid. När fattigdom, krig 
eller katastrofer gör världen kaotisk blir 
klassrummet en skyddad plats. Dels rent 
konkret – ett barn är tryggare i skolan än 
på gatan, dels på sikt.  
Utbildning är den säkraste vägen ut ur 
fattigdom och ger möjlighet att styra 
över sitt eget liv. Årets internationella 
insamling handlar om utbildning.  
Tillsammans med kyrkor i 28 länder ger 
vi fler människor chansen att studera. 
Det handlar om barn och ungdomar i 
fattiga, isolerade och krigsdrabbade 
länder som får utbildning och 
framtidshopp. 

Det handlar också om vuxna som vill 
utbilda sig till pastorer. Dessa pastorer 
kommer dels arbeta för att sprida 
evangeliets hoppfulla budskap. Dels 
kommer många av dem att fungera som 
lärare i byarnas skolor. Pastorerna gör en 
oerhört värdefull insats runt om i 
världen. Insamlingen pågår mellan       
1:a advent 2018 och 31 januari 2019. 

I det här arbetet är du viktig. Ditt bidrag 
gör skillnad, varje gåva spelar roll.  
Tack för den!  
Tillsammans kan vi sprida hopp i 
världen. Till jordens yttersta gräns. 

Bankgiro 453 - 7569 
ange ”Internationell insamling” 

Internationell 
insamling
2 december - 31 januari 



Möteshelg 8-10 mars 
Barnboksförfattaren, predikanten och 
låtskrivaren Rickard Sundström från 
Aneby kommer till Trollhättan för att 
tala över temat Äkthet, Helhet och 
Helighet. Dessa dagar hoppas vi blir 
tillfällen där vi får mötas till bön och 
reflektion. Mötesplatserna kommer se 
olika ut under helgen. 

Fredag 19:00 startar helgen med 
Cafémöte och fortsätter på lördag med 
två samlingar.  

Klockan 16:00 är det studium och 
därefter klockan 19:00  ”En kväll med 
och om lovsång”. 

Söndag förmiddag är det gudstjänst och 
vid alla tillfällen medverkar Rickard 
Sundström. 

En helg väl värd att boka in i kalendern. 

Frälsarkransen
Under hösten hölls andakter där man 
använde Biskop emeritus Martin Lönnebos 
Frälsarkransen. Ett enkelt och meditativt 
bönesätt, där man i stillhet får läsa med i 
korta texter och forma sina egna böner i 
tanken.  
Då det visat sig finnas ett stort behov av 
dessa andakter kommer de fortsätta också 
under våren med start den 15 januari 18:00. 
Varmt välkommen! 

Församlingens årsmöte 
9 februari 16:00
Förhandlingar och servering. Välkomna! 



Kvällsstunden 10-14 december 21:45 - 22:00 90,6 MHz

DECEMBER

2 sö 11:00 Adventsgudstjänst. Emanuel Georgson, Elisabet Andersson,   
   Blåsargrupp, Projektkören, Magdalena Ahlberg Larsson.  
   Söndagsskola. Fastighetsoffer. 
   Gudstjänsten sänds i närradion. 

4 ti 10:30 RPG/Dagledigträff.  
   Lucia och blomsterlotteri. 
6 to 19:00 Unga vuxna. Se notis. 
9 sö 11:00 Gudstjänst för alla åldrar. Emanuel Georgson, Peter Johansson, 
   Alva Frick, Martin Wänblom. 

12 on 09:00 Fixargemenskap. 
16 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Åke Moberg, Christina Vallgren. Söndagsskola. 

22 lö 16:00 Musik i juletid. Emanuel Georgson, Projektkören med komp,  
   Missionskyrkans Symphonic Band, Magdalena Ahlberg Larsson. 

24 må 23:00 Midnattsgudstjänst. Willy Ahlberg, Bengt Frick,  
   Magdalena Ahlberg Larsson, Andreas Alenius. Tricio Johansson. 
26 on 11:00  Annandagsgudstjänst. Åke Moberg, Birgitta Qvarnström Frykner, 
   Magdalena Ahlberg Larsson. 
30 sö 11:00 Nyårsgudstjänst. Tove Jonsson, Ingegerd Frick, familjen Thörnblad. 



6 sö 16:00 Trettondagsfest tillsammans med Södertullskyrkan Uddevalla och  
   Equmeniakyrkan Vänersborg, Emanuel Georgson, Karin Thörnblad,  
   Missionskyrkans Symphonic Band. 

8 ti 18:30 Tisdagscafé. 
10 to 19:00 Unga vuxna. 
13 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Elin Frick, Tricio Johansson, 
   Magdalena Ahlberg Larsson. Fastighetsoffer. 

14 må 18:00 Sinnesrogrupp. Se notis. 
15 ti 10:30 RPG/Dagledigträff.   
   På äventyr i Arktis och Antarktis med Jan-Olof Stieg. 
  18:00 Frälsarkransen - en stund i stillhet. Andaktsrummet.  
  18:30 Tisdagscafé. 
16 on 09:00 Fixargemenskap. 
20 sö 11:00  Gudstjänst. Jörgen Davidsson, Pingstkyrkan, Elisabet Andersson,  
   Anna Kindberg,  Anna-Karin Hörnmark. Söndagsskola.  
   Församlingsmöte efter gudstjänsten. Beslut om Vårhagas framtid. 

22 ti  18:00 Frälsarkransen - en stund i stillhet. Andaktsrummet. 
  18:30 Tisdagscafé. 
24 to 18:00 Gåvornas 3 färger. Emanuel Georgson. Se notis. 
27 sö 11:00 Gudstjänst. Birgitta Qvarnström Frykner, Håkan Ekström, 
   Missionskyrkans kör, Magdalena Ahlberg Larsson. Söndagsskola. 
  18:00 Ekumenisk bönesamling i Pingstkyrkan. 

29 ti 10:30  RPG/Dagledigträff.   
   Knep och knåp med Kent och Kjell. 
  18:00 Frälsarkransen - en stund i stillhet. Andaktsrummet. 
  18:30 Tisdagscafé. 
30 on 09:00 Fixargemenskap.    

  

JANUARI

Kvällsstunden 28 januari - 1 februari 21:45 - 22:00 90,6 MHz



FEBRUARI

2 lö 16:00 Equmenias årsmöte. 
3 sö 11:00 Gudstjänst för alla åldrar Emanuel Georgson, Marie Bergström,  
   Cecilia Glimstrand, Magdalena Ahlberg Larsson. Fastighetsoffer. 

5 ti  18:00 Frälsarkransen - en stund i stillhet. Andaktsrummet. 
  18:30 Tisdagscafé. 
7 to 18.00 Gåvornas 3 färger. Emanuel Georgson. Se notis. 
  19:00 Unga vuxna. 
9 lö 16:00 Församlingens årsmöte.  
10 sö 11:00 Årshögtid med nattvard. Emanuel Georgson, Heléne Larsson, 
   Sofia Rimshult. Söndagsskola. 

12 ti 10:30 RPG/Dagledigträff. Vi delar berättelser med varandra. 
  18:00 Frälsarkransen - en stund i stillhet. Andaktsrummet.  
  18:30 Tisdagscafé. 
13 on 09:00 Fixargemenskap. 
17 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Eva-Karin Sellin, Kristina Catoni, 
   Anna-Karin Hörnmark. 

19 ti  18:00 Frälsarkransen - en stund i stillhet. Andaktsrummet. 
  18:30 Tisdagscafé. 
24 sö 11:00 Gudstjänst. Christina Vallgren, Missionskyrkans kör, 
   Magdalena Ahlberg Larsson. 

26 ti 10:30 RPG/Dagledigträff. Rumänien tog våra hjärtan.  
   Margareta Zettergren och Olle Andersson berättar om Östhjälpen. 
  18:00 Frälsarkransen - en stund i stillhet. Andaktsrummet. 
  18:30 Tisdagscafé. 
27 on 09:00 Fixargemenskap. 

3 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Samuel Hammar,  
   Pingstkyrkans manskör. Fastighetsoffer. 

8-10   Möteshelg med Rickard Sundström. Se notis. 
9 lö 09:00 Kvinnofrukost. Jenny Axene från Invisible Hands. Se notis. 

MARS



Klimatfasta 2019
Under påskfastan 6 mars till 18 april 2019 
har Equmeniakyrkan utlyst en klimatfasta. 
Som församlingar uppmanas vi att haka på. 
  
Varför fasta? 
I Kyrkan har det alltid funnits fasta. Efter 
bibliskt exempel har man avhållit sig från 
viss mat, tagit större ansvar i offrandet av 
ekonomiska medel och avsatt mer tid i 
bön. Fastan är att rikta blicken på Gud och 
göra sig fri från sådant som hindrar mig i 
mitt liv. 
  
Vad är klimatfasta? 
”Att fasta för klimatet är en 
symbolhandling men samtidigt ett sätt att 
tydliggöra en riktning vi vill gå för att 
minska vår negativa belastning på Guds 
skapelse.” säger Equmeniakyrkan på sin 
hemsida. Egentligen är klimatfastan inte så 
mycket annorlunda än den traditionella, 
kristna fastan. Man har delat in fastan i tre 
huvudområden för att ge inspiration och 
idéer.  

Resorna 
Vi uppmanas att fundera på hur vi tar oss 
fram. Kanske kan vi använda mer kollek-
tiva färdmedel, eldrivna fordon, cykel eller 
ta en promenad i stället för att använda 
fossildrivna fordon (t ex. bil, båt, flyg)? 

Maten 
Vi uppmanas att fundera kring våra 
matvanor. Tillsammans med fossila färd-
medel gör den höga köttkonsumtionen i 
världen ett stort negativt avtryck på Guds 
skapelse. Kan vi göra förändringar i våra 
matvanor så att det avtrycket minskar?  
I traditionell fasta har avhållsamheten från 
kött varit helt självklar. Men kanske vi 
också kan hitta närproducerade varor, 
kravmärkt och fairtrade. 

Återbruk 
Vi uppmanas att fundera kring våra 
köpvanor. Det är kanske inte alltid 
nödvändigt att det vi köper är helt nytt. 
Varför inte kolla in secondhandbutiken och 
återanvända något. Eller då vi behöver en 
maskin kanske vi kan låna den av någon 
istället för att köpa en egen.  

Min inställning gör skillnad 
Kanske du är som jag och ser hinder för att 
strikt kunna följa en klimatfasta. Tänk om 
det är så att min inställning är det som gör 
det möjligt. Det kommer alltid finnas 
situationer då man behöver frångå det man 
har bestämt sig för att göra. Men om jag 
ser klimatfastan som en möjlighet att testa 
något som faktiskt har betydelse för 
eftervärlden, varför inte testa denna fasta? 
Med en öppen inställning kan klimatfastan 
bli en upptäckt i vad det finns för 
alternativ. Till slut kan vi dela erfarenheter, 
utbyta idéer och på så sätt vårda den 
skapelse Gud har satt oss att förvalta.  

Emanuel Georgson



Be för våra ungdomar och ledare i Equmenia!

Ti Scout   18:00-19:30 
Fr ff*   18:00-20:30 
Lö Tonår *  19:00-00:00 
Sö Söndagsskola se programdelen 
  
 * Udda veckor 

Equmenia startar v. 3

Kalendarium
December 
20   Equmenias julfest 18-21 

Januari  
18   Ledarsamling 18:00 
   Equmeniaterminen startar v.3  

Februari 
2   Equmenias årsmöte 16:00 
17-21  Skidläger i Lofsdalen 

Den 17-21/2 är det skidläger med Big Slam 
i Lofsdalen. 

Du kan anmälan dig via Facebook eller  
vår hemsida thnmk.se   
Frågor till Samuel Hammar 0705 48 03 92  
ungdomsledare@thnmk.se 

Torsdagen den 20 december  

Julfest med Equmenia  
alla deltagare och ledare är välkomna. 

Equmenia växer!   
Vill du va´ med i vårt goa ledargäng och 
träffa våra goa barn och ungdomar varje 
vecka eller hjälpa till någon gång ibland?! 
Hör av dej till Elin Frick 0725 32 21 14 
eller ungdomsledare Samuel Hammar 
0705 48 03 92

Equmenias årsmöte 
 Lördagen den 2 februari 16:00

http://thnmk.se
mailto:ungdomsledare@thnmk.se
http://thnmk.se
mailto:ungdomsledare@thnmk.se


Tonårshajk
Helgen 13-14 oktober åkte elva scouter 
och ledare frånTrollhättan och Vänersborg 
på en hösthajk till Tjörn.  
Lördagen bjöd på klart och vackert 
höstväder, som passade bra för både 
vandring i skulpturparken och 
kajakpaddling. Vissa vågade sig till och 
med på ett dopp i havet. Vi värmde oss 
runt elden på kvällen och stekte 
hamburgare tills magen sade stopp.  
Efter skön nattsömn åkte vi hemåt under 
söndag förmiddag.

Årets Kämpalek
Det är alltid en upplevelse att träffa många 
scouter på samma plats! 29 september åkte 
två patruller från Trollhättan på Kämpalek 
i Lidköping ihop med ca 800 andra! 

Vi fick gå "i Paulus fotspår". Genom 
stationer, tipsfrågor och berättelser lärde vi 
oss lite mer om denne man, som fick 
berätta om Jesus för så många människor. 
Vi hjälpte Paulus med t.ex. sjukvård, 
bygga stege, leda vatten, chiffer och andra 
kluringar. Till slut fick vi träffa självaste 
Paulus! 

Liksom Paulus kom till många platser gick 
vi genom skog, park och sjö. Vi blev blöta 
om både händer och fötter, men var glada 
ändå! 

Alltid redo!



MUSIK

Premiären  av höstens barnmusikalprojekt 
16/11 blev en succeföreställning!   
15 barn mellan 5 och 11 år har övat varje 
onsdagskväll under hösten och vi är stolta 
över den resa som barnen gjort från första 
övningstillfället till premiären. 

I Vedingbyn vaknar alla en morgon och de 
har fått varsin present, men ingen vet vem 
som har gett dem presenterna.  
När borgmästarinnan utlyser den festliga 
Vedingdagen och att  superultramega-
kändisen Tina Tallén ska komma till dem 
för att fira detta utbryter kaos. Tinas båt 
har gått på grund och hon kan inte komma 
för att förgylla dagens festligheter...  

Vedingarna försöker förgäves rädda henne 
genom att lyda Tommy Trends order att 
hjälpa till på olika sätt - så som han tror är 
bäst.  
Vedingarna lyckas till slut rädda Tina 
Tallén genom att använda de gåvor som de 
fått tidigare på morgonen och Tina kommer  
helskinnad till Vedingbyn.  

Men om Vedingarna från början hade 
hjälpts åt och använt de gåvor de fått hade 
dagen inte blivit lika dramatisk. Nu gick ju 
allt väl till slut och vi tar med oss lärdomen 
att om vi alla får använda de personliga 
gåvor som vi fått av Gud, alltså får göra de 
saker vi är bra på och att vi hjälper 
varandra i vardagen, då kommer vår värld 
bli en bättre plats att bo på, för vi är bäst 
tillsammans!   
Stort tack till alla skådepelare, musiker, 
ljud och ljus!  
Nytt tillfälle att se "Pannkakor och 
presenter" är  på gudstjänsten 17/3 2019.  
Elin och Magdalena



MUSIK

Missionskyrkans Symphonic Band 
Övningar på torsdagar 19:00-21:00 
Dec - Trollhättan                                 
Jan  - Vänersborg                               
Feb  - Trollhättan

Sjunga och spela i 
gudstjänsterna
Finns du som längtar efter att få sjunga/
spela i församlingens gudstjänster, men 
inte riktigt vet i vilken form? 
Det finns många olika sätt att använda sina 
gåvor  - solosång, gruppsång, stötta 
psalmsången, eller kanske vara med och 
leda lovsång.  

Hör av dig till mig så funderar vi 
tillsammans! 

Magdalena Ahlberg Larsson 
0765 60 84 20

Kyrkans barnrytmik är en öppen verk-
samhet, det betyder att du kan börja när 
som helst under terminen och vara med  
de gånger det passar dig.                       
Varmt välkommen till våra mysiga 
onsdagsförmiddagar!

Snart börjar en ny termin! 
Vi välkomnar ALLTID nya sångglada 
medlemmar. Kom och testa!

M I S S I O N S K Y R K A N S  K Ö R

V Ä L K O M M E N  A T T  S J U N G A  I  

 

Tisdagar kl.19-21 

Terminsstart 15 jan 



Unga Vuxna
För dig som är 19 år och äldre finns Unga 
Vuxna till som en grupp inom kyrkans 
större gemenskap. Vi träffas en torsdag i 
månaden för att fira andakt tillsammans. 

Följande datum kl 19:00 - 20:00  
träffas vi i kyrkans andaktsrum: 

2018: 6/12 
2019: 10/1, 7/2, 14/3, 18/4, 16/5 

För mer information kontakta  
Tove Jonsson, 0761 30 90 83 eller           
gå med i vår Facebookgrupp  
Unga Vuxna Trollhättans Missionskyrka.

Kvinnofrukost
Lördag 9 mars 09:00 kommer  
Jenny Axene, som startat organisationen 
Invisible Friends.  
Den arbetar med att stödja ”de osynliga 
internerna”, barnen, i kvinnofängelser i 
tolv olika länder. 
Man blir en Invisible Friend genom att 
köpa två dockor, den ena får man behålla 
och den andra delas ut till ett ”osynligt” 
barn.  
Mer information kommer i nästa 
månadsblad. 

Oblater
De oblater som används i Trollhättans 
Missionskyrkan kommer från Pune i 
Indien. De tillverkas där av kvinnor som 
hjälpts ur en tillvaro av prostitution. 
Verksamheten bedrivs av Hindustani 
Covenant Church, Equmeniakyrkans 
samarbetskyrka. 
Den driver sociala projekt på många  
platser i landet. Inköp sker via 
Betlehemskyrkan i Göteborg. 
Genom att köpa oblater medverkar 
församlingen till att stödja dessa utsatta 
kvinnor. Överskottet går till att driva ett 
dagis för de prostituerade kvinnornas 
barn.



24 annorlunda luckor
Överallt säljs adventskalendrar med bl.a. 

 skönhetsprodukter, godis och leksaker. Alla räknar ner till julafton.  

Även i år bjuder Magdalena Ahlberg Larsson, Samuel Hammar och  
Emanuel Georgson på en annorlunda videokalender.  

Varje dag fram till julafton kommer ett kort avsnitt där medarbetarna delar 
bibelord, spaningar och betraktelser i förberedelsens tid.  

Adventskalendern kan du hitta på församlingens hemsida www.thnmk.se           
och på Facebooksidan för Trollhättans Missionskyrka. 



Sinnesrogrupp
Under våren 2019 kommer vi att pröva ett 
nytt sätt att mötas i kyrkan, en 
sinnesrogrupp.  

Alla som har, eller har en önskan, om en 
kristen tro är välkomna. Vi träffas i 
andaktsrummet andra måndagen i        
månaden kl. 18:00 och håller på ca en 
timme. Första träffen blir måndag                
14 januari 2019. 

Mötet bygger på gemensamt delande av 
tankar, känslor och erfarenheter. Vill man 
bara lyssna går det också bra. Metoden 
kommer ifrån 12-stegsrörelsen, inga 
diskussioner, råd eller kommentarer under 
mötet. Det som sägs i gruppen stannar där. 

För mer information:  

Bruno Frykner tel: 0722 05 81 85              
eller mail bruno.frykner@gmail.com 

Behöver du någon att 
samtala med? 
För att möjliggöra enskilda samtal i en 
lugn och avskild miljö har ett 
samtalsrum iordningställts.                            
Behöver du någon att samtala med?   
Hör av dig till                                      
pastor Emanuel Georgson                        
tel 0703 48 03 95 eller via mail 
pastor@thnmk.se 

Församlingen får fr.o.m. mitten av januari 
2019 hjälp av Annika Thiger kring samtal 
och själavård. Annika har jobbat i 20 år 
som samtalsterapeut. Hon har en fil kand 
i psykologi och religionsvetenskap liksom 
en grundutbildning i psykoterapi från  
St Lukas i Göteborg.  
Du får kontakt genom att maila till henne:  

samtal@thnmk.se 

Andakter
Stavregården 14:00 
- 12 dec  
- 9 januari 
- 6 februari 

Tallbacken 11:00 
- 13 dec 
 -10 januari 
 -7 februari  

Välkommen att sjunga och spela på dessa 
andakter. Samling sker vid Missionskyrkan 
en halvtimma innan.  
Har du frågor - ring  
Emanuel Georgson 0703 48 03 95 

Bön och offerdagar 2019
Som en del av församlingens gemensamma 
ansvar ber vi för och samlar in pengar till 
flera arbeten i vår nationella kyrka. Detta 
sker i ordinarie gudstjänst följande datum:  
• 2 december  2018 - 31 januari 

Internationella arbetet 
• 10 mars Pastors- och diakonutbildning  
• 28 april Nationella arbetet    
• 13 oktober Equmenia                        
Ta med dessa områden i bön! 
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Tisdagscafé
Café Nyfiket är öppet  
på tisdagar 18:30 - 21:00  
fr.o.m. 8 januari t.o.m. april månad ut. 
Ett enkelt café där man kan möta nya och 
gamla bekanta från när och fjärran. 
Ta gärna med ett handarbete, hemuppgift 
från SFI eller bara kom in och prata en 
stund. 
Välkomna!

Närradion 90,6 MHz
Kvällsstunden 
Måndag – Fredag 21:45 - 22:00. 
Missionskyrkan ansvarar v. 50 och  v. 5 

Tal och ton  
Onsdagar  21:30 – 21:45  

Närhet – Trygghet  
Måndagar 21:00 – 21:45  
Repris torsdagar 09:00                                                               
Missionskyrkan ansvarar v. 5 

Gudstjänster 11:00 
Repris tisdagar 08:30.  
Missionskyrkan ansvarar v. 48 

Söndagsmagasinet kl. 18:00  
Repris onsdagar 09:00 
Missionskyrkan ansvarar v. 8 

34001 Ring och önska  
Fredagar 10:00 – 11:00 

Nya högtalare, samma 
ljudtekniker!
Högtalarna och tillhörande förstärkare,  
som suttit i kyrkan sedan den byggdes 
1994, var nu dags att byta ut. 
Plötsligt kunde ljudet i en högtalare 
bara försvinna, för att sedan plötsligt 
komma tillbaka.  Vi lyckades med att  
byta innan ljudet försvann helt, det 
känns bra. 
Vi som sköter spakarna är de samma 
som förut. Efter gudstjänst eller annan 
samling, lämna gärna era synpunkter på 
om det varit dåligt eller bra ljud. 
Tillsammans hjälps vi åt så att ljudet 
når fler!  

Ljudgruppen



Församlingsföreståndare 
Emanuel Georgson 
0703 48 03 95 
pastor@thnmk.se  
Ledigheter: 
December 14-17, 24 - 31 
Januari 1 - 2,  25 -28 
Februari 21 - 25  

Ungdomsledare 
Samuel Hammar 
0705 48 03 92 
ungdomsledare@thnmk.se 

Församlingsmusiker 
Magdalena Ahlberg 
Larsson      
0765 60 84 20  
musiker@thnmk.se 

Kontakt

Hemsida  
www.thnmk.se

Telefon receptionen 
0520 48 03 96 
Tisdag - torsdag 9:30-12:30 
t.o.m. 20 december  och 
fr.o.m. 7 januari 2019 
 
Telefon köket 
0520 48 03 94 

Telefon Vårhaga  
0520 44 00 55 

Adress 
Missionskyrkan 
Klintvägen 4 
461 50 Trollhättan

Mailadress  
info@thnmk.se
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Kontakt

Styrelsens kontaktperson 
Bengt Frick  
0701 42 78 38 

Församlingens kassör  
Johan Möll 
0706 40 35 59 

Församlingens bankgiro 
453-7569  
Gäller för ”Högtids- och minnesfond” 
samt ”Många Bäckar Små” 

Högtids- och minnesfond 
Ange: ”Till minne av...” 

Många Bäckar Små 
Ange MBS samt vilken tjänst och datum. 
Använd gärna förtryckta inbetalningskort 
som finns i receptionen. 

Inlämningsdeadline   
nästa blad är 6 februari

Equmenias kontaktperson 
Elin Frick  
0725 32 21 14 

Equmenias kassör  
Christer André 
0707 70 45 38

Automatisk månadsöverföring 
Swedbank 8368-3 3712852-7 

Kollekt med kontokort 
En kontokortsläsare finns på 
kyrktorget. Här kan du ge kollekt 
och betala fika.  

Ge via sms till 72980 
Kollekt: troll50/ troll100/ troll200/ 
troll500.   
Mer info finns på hemsidan.  

Swishkonto  
123 394 29 84 
Ange: kollekt, fastighetsoffer, gåva 
till församlingen eller kyrkkaffe.

Equmenias bankgiro 
687-7120 

Equmenias Swishkonto 
123 320 58 53

Redaktörer hemsidan 
webbgruppen@thnmk.se 

Redaktionskommittén 
bladet@thnmk.se  
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Midnattsgudstjänst
Måndagen 24 december 23:00 

Willy Ahlberg, 
Magdalena Ahlberg Larsson, 
Andreas Alenius,  
Tricio Johansson. 

Musik i juletid
Lördagen 22 december 16:00 

Projektkören med komp,  
Missionskyrkans Symphonic 
Band,  
Magdalena Ahlberg Larsson,  
Emanuel Georgson  

Luciafirande
Tisdagen 4 december 10:30 

RPG/Dagledigträff 
Lucia och blomsterlotteri 

Trettondagsfest
Söndagen 6 januari 16:00 

Tillsammans med 
Södertullskyrkan, Uddevalla     
och Equmeniakyrkan 
Vänersborg 

Missionskyrkans Symphonic 
Band, Emanuel Georgson 


