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Oändlig nåd mig Herren gav  

och än idag mig ger        

   Psalmer och sånger 231 

BETRAKTELSE
När orden ropar
Efter en lång och härlig semester med mycket 
sol och vila satte jag mig åter i min fåtölj. 

I handen höll jag en nyinköpt bok som jag 
försiktigt försökte öppna och sträcka ut 
boksidorna efter den princip jag en gång lärt 
mig på pastorsutbildningen. Någon hade sagt 
att just detta med att bläddra mellan bladen 
och försiktigt tänja ut boken var den 
viktigaste händelsen i en boks liv.

Det måste nog erkännas att det var med en 
skeptisk och rannsakande blick jag började 
läsa den här boken. Ibland händer det att vi 
pastorer blir rekommenderade litteratur som 
man aldrig tänkt sig läsa på eget bevåg. 
Boken i handen var ganska lättläst. Det 
hjälpte att jag själv kände mig utvilad och   
på läsarhumör. Med tanken prövade jag de 
olika teologiska argumenten som 
framställdes, det har blivit något av en vana 
efter några år som pastor. I vissa fall borde 
det kanske räknas som en mild arbetsskada.

Mitt i allt analyserande och värderande 
möttes jag av ett bibelord som bildligt slog 
mig till marken. Det trängde igenom min 
granskande blick och träffade mitt hjärta  
med full kraft. Det stod: ”Min nåd är allt du 
behöver.” 2 Kor 12:9. Lite överrumplad av  
att det trängde in i mitt hjärta med sådan 
lätthet läste jag det igen. Min nåd, dvs Guds 
nåd, är allt du, dvs jag, behöver. Boken sjönk 
nu sakta ner i knät och blicken vandrade ut 
genom fönstret. Jag hade just upptäckt ett 
bibelord jag säkert läst så många gånger 
innan, utan att reflektera över det, och 
bibelordet talade till mig. Det både avslöjade 
min brist och uppmuntrade mig med ett   
hopp om förnyelse.

När blicken fastnar på en vers eller ett ord 
från Bibeln kan det vara en hälsning från 
Gud. Att inte skynda vidare utan stanna 
upp och fundera om den helige Ande vill 
säga något är en god idé. ”Min nåd är allt 
du behöver” – Orden viskade, talade, nej 
ropade in i min själ: Allt handlar inte om 
din prestation Emanuel. Det handlar om 
Guds kärlek till dig! Händelse efter 
händelse sprang fram ur minnet.   
Tillfällen då jag valt att tro på min egen 
rättfärdighet mer än på Guds nåd. Men 
ingen frälsning från synd och död hade 
varit möjlig utan Guds nåd. Det finns en 
Gud som tror på dig och mig, en Gud som 
ger oss chansen att börja om och söka vår 
helhet hos honom.

Ty Guds nåd har blivit synlig som en 
räddning för alla människor Tit 2:11.

Emanuel Georgson



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

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. 

I programmet kan du läsa om de olika 
samlingarna. Helgens tema är högst  
aktuellt.  

Varmt välkommen till dessa samlingar. 

Möjlighet till samtal i  
Stilla veckan
Ibland kan det vara skönt att få 
samtala med någon. 

Under Stilla veckan (v16) är du 
välkommen till enskilt samtal och 
förbön. 

Tiderna bokar du anonymt genom 
att sätta kryss på den tid du vill på 
schemat vi satt upp på anslagstavlan 
i foajén.

Annika Thiger:  
tisdag   16/4 14:00 eller 15:15 
onsdag 17/4 14:00 eller 15:15 

Emanuel Georgson:  
tisdag   16/4 18:45 eller 20:00 
torsdag 18/4 16:45 eller 19:15

Samtalstiden är 45 minuter



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 att fortsätta 
också under våren t.o.m 23 april på 
tisdagar kl. 18:00 i andaktsrummet.

Varmt välkommen! 

Kvinnofrukost                     
Lördag 9 mars kl 9:00 kommer Jenny 
Axene, som startat organisationen Invisible 
Friends, till Trollhättans Missionskyrka på 
kvinnofrukost.

Invisible Friends arbetar med att stödja 
”de osynliga internerna”, barnen,                
i kvinnofängelser i tolv olika länder. 

Över hela världen lever barn i fängelser. 
Deras brott är att vara barn till en dömd 
förälder. Ett besök i ett thailändskt 
kvinnofängelse fick Jenny att vilja göra 
något konkret för att hjälpa. Så väcktes 
idén till organisationen Invisible Friends,  
tygdockor i par, där den ena dockan 
hamnar hos ett barn i fängelse och den 
andra hos en osynlig vän i Sverige. 

”I världen är du bara någon, men för 
någon är du hela världen”. Så står det 
på lappen som följer med dockan. 

Man blir en Invisible Friend genom att 
köpa två dockor, den ena får man behålla 
och den andra delas ut till ett ”osynligt” 
barn.  

Kostnad 70:-                                          
Anmäl dig gärna innan 7 mars.         
Anmälan kan göras i kyrkans reception 
eller ring Ingvor Hammar 0704 460 796



En annorlunda fasta
Equmeniakyrkan har utlyst klimatfasta 
under den ordinarie fastan 2019,             
dvs 6 mars - 18 april. Förr iakttogs fastan 
mycket noggrant i vårt land. Idag hittar vi 
bara små rester av det, fettisdagens semla 
och mer rannsakande bibeltexter i 
gudstjänsterna. 

I år kan det bli annorlunda. Klimatet 
förändras och mycket har med 
mänsklighetens påverkan att göra. Som 
kristna kan vi inte stå vid sidan och titta på. 
Gud har kallat oss att förvalta den jord han 
anförtrott oss. 

Klimatfastan fokuserar på tre områden, 
resor, mat och återbruk. Under fastetiden 
uppmanas vi att försöka använda mer 
kollektivtrafik, eldrivna fordon eller cykel 
istället för fossildrivna fordon och att satsa 
på närodlad och vegetarisk mat. Kanske vi 
kan fundera på om vi kan handla 
begagnade kläder och prylar istället för att 
köpa nytt. 

Klimatfastan erbjuder oss en fantastisk 
möjlighet att pröva något nytt och se hur 
det kan hjälpa oss att vårda vår gudagivna 
jord. 

Emanuel Georgson

Konfa
Under det här konfaåret har 10 härliga 
ungdomar träffats varannan fredag för 
konfaläsning. Efter nyår var vi på läger i 
Kullavikskyrkan, Särö och i maj blir det en 
hajk i Södertullkyrkan, Uddevalla. Vi ser 
fram emot vår konfafest i Vänersborg den 
24 maj och konfirmationsgudstjänsten den 
26 maj här i Trollhättan.  

Konfaläsning 2019/2020                          
Snart är det dags för konfirmationsläsning  
i vår kyrka igen. Det gäller dig som går i 
8:an hösten 2019. Konfa, som vi kallar det 
för, är en möjlighet att träffa nya vänner, 
göra roliga saker, upptäcka mer om sig 
själv och kristen tro. Att gå på konfa är väl 
investerad tid. 

Målet är att, som tidigare år, ha en  
gemensam konfagrupp med 
equmeniaförsamlingarna i Lindveden, 
Vänersborg och Uddevalla.                     
Efter påsk kommer det finnas en 
informationsfolder och möjlighet att 
anmäla sig till konfa 19/20.                         
Håll utkik på hemsidan och i kyrkan. 



Kvällsstunden 18-22 mars 21:45 - 22:00 90,6 MHz

MARS
3 sö 11:00 Nattvardssgudstjänst. Emanuel Georgson, Samuel Hammar,   
   Pingstkyrkans manskör, Marie Leijon. Start för klimatfastan. 
   Söndagsskola. Fastighetsoffer.  
5 ti 18:00  Frälsarkransen - en stund i stillhet. Andaktsrummet. 
  18:30 Tisdagscafé. Se notis. 
7 to 18:00 Gåvornas tre färger. Emanuel Georgson. 
8  fr 19:00  Cafégudstjänst. Richard Sundström, Cecilia Glimstrand,  
   Magdalena Ahlberg Larsson. Se notis. 
9 lö 09:00 Kvinnofrukost. Jenny Axene, Invisible Friends. Se notis. 
  16:00 Bibelstudium. Richard Sundström. 
  19:00 Lovsångsgudstjänst. Rickard Sundström, Samuel Hammar, MEGIHA. 
10 sö 11:00  Gudstjänst. Rickard Sundström, Emanuel Georgson,  
   Missionskyrkas kör ”Frequens”, Magdalena Ahlberg Larsson. 
   Bön- och offerdag för pastors- och diakoniutbildningen. 
   Söndagsskola. Gudstjänsten sänds i närradion. 
11 må 18:00 Sinnesrogrupp. Se notis. 
12 ti 10:30 RPG/Dagledigträff. Seniorshopen visar vår- och sommarkläder. 
  18:00  Frälsarkransen - en stund i stillhet. Andaktsrummet.                                          
  18:30 Tisdagscafé.   
13 on 09:00 Fixargemenskap. Se notis. 
14 to 19:00 Unga vuxna. Se notis. 
17 sö 11:00 Gudstjänst med alla åldrar. Emanuel Georgson, Elin Frick,  
   Psalmorkester, Barn ur barnmusikalen, Magdalena Ahlberg Larsson. 
19 ti 18:00  Frälsarkransen - en stund i stillhet. Andaktsrummet.  
  18:30 Tisdagscafé.  
24 sö 11:00 Gudstjänst. Birgitta Qvarnström Frykner,  Anna Möll, 
   Missionskyrkan Symphonic Band. Söndagsskola.  
26 ti 10:30  RPG/Dagledigträff. 
   PMU-SECOND HAND, från gåva till Nobelpris. Bosse Arwedahl. 
  18:00  Frälsarkransen - en stund i stillhet. Andaktsrummet.  
  18:30 Tisdagscafé.               
27 on 18:00 Fixargemenskap. 
  18:30 Församlingsmöte. 
30 lö 09:00 Äventyrsdag. Se notis. 
  09:00 Vårfix på Vårhaga. Se notis. 
31 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Elisabet Andersson,  
   Anna Kindberg, Anna-Karin Hörnmark. Söndagsskola. 



3 on 18:00 Vårfix på Vårhaga.                                                                                                   
4 to 18:00 Gåvornas tre färger. Emanuel Georgson. 
6 lö 09:00 Vårfix på Vårhaga. 
7 sö 11:00 Gospelmässa Take me to the cross. Emanuel Georgson,  
   Projektkör med komp, Magdalena Ahlberg Larsson. Se notis. 
   Söndagsskola. Gudstjänsten sänds i närradion. Fastighetsoffer.  
8 må 18:00 Sinnesrogrupp. 
9 ti 10:30  RPG/Dagledigträff. 
   Goa gubbar från Horla och Siene sjunger läsarsånger. 
  18:00  Frälsarkransen - en stund i stillhet. Andaktsrummet.  
  18:30 Tisdagscafé. 
10 on 09:00 Fixargemenskap.  
 on 18:00 Vårfix på Vårhaga.                                                                                             
13 lö 09:00 Temafrukost med Linda Ulmå ”Trygga möten”. Se notis. 
  09:00 Vårfix på Vårhaga. 
14 sö 11:00  Gudstjänst. Emanuel Georgson, Christina Vallgren, 
   Musikelever från N3, Internationella kommittén. Klimatfastan avslutas.  
15 ti 18:00 Frälsarkransen - en stund i stillhet. Andaktsrummet.  
  18:30 Tisdagscafé. 
17 on 18:00  Gåvornas tre färger. Emanuel Georgson. 
  18:00 Vårfix på Vårhaga.                                                                                            
18 to 18:00  Getsemanestund Emanuel Georgson, Kent Vallgren. 
19 fr 11:00 Långfredagsgudstjänst. Emanuel Georgson. 
21 sö 11:00 Påskdagsgudstjänst. Emanuel Georgson, Heléne Larsson, 
   Kristina Lundberg, Anna-Karin Hörnmark.  
23 ti  10:30  RPG/Dagledigträff. 
   Tiden, den tiden. Berit Johansson, Tibro, kåserar. 
  18:00 Frälsarkransen - en stund i stillhet. Andaktsrummet. 
  18:30 Tisdagscafé. 
24 on 09:00 Fixargemenskap.  
  18:00 Vårfix på Vårhaga.                                                                                
    18:30 Församlingsmöte. 
28 sö 11:00 Gudstjänst med alla åldrar. Barnmusikalen Pannkakor & presenter, 
   Magdalena Ahlberg Larsson.   
30 ti 18:00 Valborgsfirande på Slätthult. Se notis. 
  

APRIL



MAJ

2 to 18:00 Gåvornas tre färger. Emanuel Georgson. 
5 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Eva-Karin Sellin,   
   Missionskyrkans kör ”Frequens” Magdalena Ahlberg Larsson.  
   Söndagsskola. Fastighetsoffer. 

7 ti  10:30  RPG/Dagledigträff. 
   Vårutflykt - samåkning i egna bilar - resmål meddelas senare. 
8 on 09:00 Fixargemenskap.                                                                                              
12 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Peter Johansson, Alva Frick, 
   Martin Wänblom. Söndagsskola. 

13 må 18:00 Sinnesrogrupp. 
16 to 18:00 Gåvornas 3 färger. Emanuel Georgson.  
  19:00 Unga vuxna. 
19 sö 11:00 Gudstjänst med alla åldrar på Vårhaga.  
   Tove Jonsson, Karin Thörnblad, Andreas Glimstrand, Folke Karlsen. 
   Gudstjänsten sänds i närradion. 

22 on 18:30 Församlingsmöte. 
26 sö 11:00 Konfirmationsgudstjänst. Konfirmandledarna, Emanuel Georgson, 
   Konfirmanderna, Magdalena Ahlberg Larsson. 

29 on  Kyrkokonferens i Jönköping. Se notis. 
    

2 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Marie Bergström, 
   Missionskyrkans kör ”Frequens”, Magdalena Ahlberg Larsson. 
   Fastighetsoffer. 

JUNI

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



Personal sökes till

Vårhaga sommargård
Arbetsuppgifter inom café, kiosk, lokalvård, vaktmästeri, 
uthyrning och inom kolloverksamheten.                                                       
Sista ansökningsdag: 8 april                                                            
Du är välkommen med ansökan och frågor till

Anders Rohdin tel. 0520/188 00  rohdin.anders@gmail.com      
Peter Johansson 0520/12405    peter.l.johansson@telia.com

Vårfix
Inför Vårhagas säsongstart kommer det att vara arbetsmöten               
med krattning, fönsterputs, diskning, snickeri, målning m.m.

Ta med fika för fikastunderna är också viktiga!

Vi samlas följande tider:                                                                                    
Onsdagar 18:00     3, 10, 17 och 24 april                                                                 
Lördag  09:00       30 mars, 6 och 13 april.

Har ni frågor kontakta  Staffan Gustavsson tel. 0520 / 700 71 

mailto:rohdin.anders@gmail.com
mailto:peter.l.johansson@telia.com
mailto:rohdin.anders@gmail.com
mailto:peter.l.johansson@telia.com


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  

Scoutläger

30 maj – 2 juni Läger på Flötemarken

21-27 juli Prisma – Equmenias nationella 

scoutläger i Mohed, Söderhamn. 

Puls – tro och idrott                     
Nu är vi igång med Puls igen. Söndagar    
kl 18:00-20:00 i Hjortmosseskolans 
idrottshall. Vi spelar oftast någon 
bollsport och har alltid andakt i mitten, 
med en välbehövlig paus.          
Välkommen! 

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 dig till Elin Frick 0725 32 21 14 
eller ungdomsledare  
Samuel Hammar 0705 48 03 92 
ungdomsledare@thnmk.se 

Kalendarium
Mars                                                          
8-10  Möteshelg med Rickard Sundström 

14  Torsdagsandakt med Unga vuxna          
 kl 19:00     

30  Äventyrsdag. Se notis 

April                                                               
6    Big Slam i Lindvedens Missionskyrka          
 kl 19:00 

13  Trygga möten kl 9:00   
 Ledarkurs om att förebygga och  
 upptäcka övergrepp. Vi uppmuntrar  
 alla församlingsmedlemmar att   
 medverka, speciellt med tanke på allt  
 som uppmärksammats i och med  
 #metoo-rörelsen. 

18  Torsdagsandakt med Unga vuxna –           
 vi ansluter till Getsemanestunden.   

30  Valborgsfirande på Slätthult                
Maj                                                               
16  Torsdagsandakt med Unga vuxna               
 kl 19:00 

mailto:ungdomsledare@thnmk.se
mailto:ungdomsledare@thnmk.se


En frukostkurs för alla Equmenialedare i 
Trollhättans missionskyrka.                            
- Vad är ett övergrepp egentligen, och kan 
det verkligen ske i vår verksamhet?             
-  Hur ska jag som ledare gå tillväga när 
jag ser någon agera ”på gränsen” av vad 
som faktiskt känns ok? 
-  Vad gör jag när ett barn i förtroende 
berättar vad det har utsatts för? 

Detta och mycket mer kommer att tas upp 
och diskuteras under kursen Trygga Möten. 
Det är en kurs som hålls av Equmenia 
Västs föreningsutvecklare Linda Ulmå.              
Hon kommer ge oss en hel del "fall" att 
bita i tillsammans, och det är inte alltid 
självklart hur man bör eller ska agera.        
Det viktigaste är att veta att det GÅR.         
För tillsammans kan vi faktiskt både 
förebygga och förhindra att barn och unga 
utsätts för övergrepp!  

Vi uppmuntrar alla församlings-
medlemmar att medverka, speciellt med 
tanke på allt som uppmärksammats i och 
med #metoo-rörelsen.                              
Anmäl dig till Samuel Hammar 
ungdomsledare@thnmk.se  
eller ring 0705480392  
Meddela även ev matallergier. 

Trygga möten
13 april 9-12

Unga Vuxna
För dig som är 19 år och äldre finns Unga 
Vuxna 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:             
14/3, 18/4 (Getsemanestund), 16/5. 

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

Hemgrupp för 
gymnasieungdomar och 
uppåt. 
Varannan onsdag kl 18-20 träffas vi 
några stycken hemma hos en av oss för 
fika, bibelläsning och bön.  
En avslappnad gemenskap där vi delar 
livet och har det roligt tillsammans.  

Kontaktperson: Samuel Hammar

mailto:ungdomsledare@thnmk.se
mailto:ungdomsledare@thnmk.se


MUSIK

Frequens - Missionskyrkans kör 
Övningar på tisdagar 19:00-21:00 

I vår gör vi ett spännande körprojekt som 
heter "Take me to the cross” 

Take me to the cross är en gospelmässa 
skriven av sångerskan, låtskrivaren, 
arrangören, körledaren och sångläraren 
Evelina Gard. 

Musiken rör sig mellan allt från ösig gospel 
till stämningsfulla ballader. Tonspråket är 
modernt, texterna ärliga och arrange-
mangen spännande och tilltalande. 

Den första övningen har varit, men det går 
fortfarande bra att anmäla sig och vara med 
i projektet.  

Du kommer att få noter och stämfiler till 
din hjälp. 

Gör din anmälan till Magdalena Ahlberg 
Larsson så snart som möjligt. 
Anmälningsavgift 200 kr. 

Övningar:                                                 
5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4 kl 19:00-21:00  
Framförande söndag 7/4 kl 16:00.

Församlingskören byter namn! 

Från och med nu heter Trollhättans 
Missionskyrkas kör ”Frequens”.               
Vi tror att ett byte till ett annat namn än 
Församlingskören gör att fler förstår att 
vem som helst kan vara med och sjunga i 
kören, att man inte behöver vara medlem i 
församlingen. 

Samtidigt vill kören finnas mitt i 
församlingen och det gör att vi vill stava 
Frequens med equ i mitten, det påminner 
om att vi är en del av Equmeniakyrkan. 

Vi vill som kör leda församlingen in i 
lovsång och tillbedjan och sjunga sånger 
om och till den Gud som älskar oss så 
gränslöst. Vi vill rikta oss mot Gud, ställa 
in frekvensen, så att tonerna från himlen 
blir klara.                                            
Tisdagar kl 19:00-21:00 i musikrummet.  

Välkommen med du också! 



I gudstjänsten söndagen 17 mars  
kl 11:00 bildar vi en psalmorkester.                
Vi spelar några enkla psalmer/sånger som 
församlingen sjunger med i. 

Du är välkommen oavsett hur mycket 
eller lite du spelat på ditt instrument och 
alla instrument är välkomna! 

Vi övar onsdagen 13 mars kl 18:00-19:00 
och sedan på söndagen 17 mars               
kl 9:00-10:00 (innan gudstjänsten) 

Kan du inte vara med på 
onsdagsövningen är du välkommen att 
hänga på ändå på söndagsövningen.

Missionskyrkans Symphonic Band

Övning på torsdagar 19:00 - 21:00          
Mars - Vänersborg                                     
April - Trollhättan                                           
Maj - Vänersborg 

MUSIK

 

Missade du höstens barnmusikal Pannkakor 
och presenter eller skulle du helt enkelt 
vilja se den en gång till? 

Söndagen 28 april kl 11:00 spelar de 
härliga barnen upp den igen på Gudstjänst 
med alla åldrar och du är varmt 
välkommen!



MUSIK

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!

Har du små mjukisdjur hemma som du 
inte behöver längre? Eller kanske är du 
en hejare på att virka små figurer? Då 
skulle du kunna få glädja våra små barn 
på barnrytmiken.  

Det viktiga är att det är mjukisdjur som 
ser ut som riktiga djur (inte nallar), t.ex 
katt, hund, uggla, fisk, spindel, ekorre, 
får, elefant, groda, ko, häst, råtta, apa, 
hare. 

Hör av dig till Magdalena.

Valborgsfirande på Slätthult  
Välkomna till traditionellt valborgs-
firande på Slätthult. Missionskyrkans 
Symphonic Band spelar och det finns 
enkel servering och lotterier. Vi får också 
lyssna till vårsånger och vårtal.       
Scouternas fackeltåg startar vid norra 
änden av Ryrvägen 17:45.                        
Hela församlingen bjuds in att hjälpa till 
och deltaga. 



Tre middagar                           
är samlingar i hemmiljö där vi får samtala 
med varandra utifrån tre teman:            
Vem är jag, Jesus i mitt liv och 
Församlingen.  

Målet med samlingarna är att vi ska kunna 
lära känna varandra bättre, dela något ur 
vardagslivet och ges tillfälle att be för 
varandra.   

Anmälningstiden är mellan 5 maj och        
8 augusti. Sedan kommer alla delas in i 
grupper om 7-8 personer. 

Mer information kommer att finnas 
tillgänglig strax innan första 
anmälningsdatum. 

Så boka redan nu in  
2 oktober, 6 november, och 4 december. 

Emanuel Georgson 

Välkommen på 
Kyrkokonferens 2019!          
Konferensen äger rum i Jönköping mellan 
29 maj – 2 juni. Temat för årets konferens 
är  ”Till jordens yttersta gräns” med fokus 
på bibelläsning, internationellt arbete och 
klimat.                                                         
Här får du vara med om seminarier, 
gudstjänster, förhandlingar, program för 
alla åldrar och stor gemenskap med vänner 
från när och fjärran.                                
Förhandlingarna kommer hållas i 
Pingstkyrkan och gudstjänsterna i Arenan.                
Välkommen! 

Mer info: equmeniakyrkan.se 

Planera in dagar på 

Hönökonferensen   6-14 juli 
För program se 
honokonferensen.se

http://equmeniakyrkan.se
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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.               

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. 

Under våren kommer sinnesrogruppen att 
mötas på följande tider                               
11/3, 8/4, 13/5 och 10/6. 

För mer information:                                  
Bruno Frykner tel: 0722 05 81 85                     
mail: bruno.frykner@gmail.com 

Behöver du någon att 
samtala med?                     
Vi har nu ett fint samtalsrum i en lugn 
och avskild miljö. 

Hör av dig till pastor Emanuel Georgson 
tel 0703 48 03 95                                      
mail:pastor@thnmk.se 

Du kan också höra av dig till Annika 
Thiger som sedan mitten av januari finns 
med inom samtal och själavård i 
församlingen. Annika har jobbat som 
samtalsterapeut i 20 år. Samtalen kan till 
exempel handla om relationer, självkänsla, 
oro, stress, konflikter, sorg och trosfrågor. 
Det finns också möjlighet att få förbön.  
Du får kontakt med Annika genom mail: 
samtal@thnmk.se  

Andakter                    
Stavregården 14:00                                           
6 mars, 3 april och 29 maj

Tallbacken 11:00                                              
7 mars, 4 april, 2 maj 

NÄL, gudstjänst 31 mars 16:00 

Välkommen att sjunga och spela på dessa 
möten. 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: 
• 10 mars Pastors- och diakonutbildning  
• 28 april Nationella arbetet    
• 13 oktober Equmenia                        
Ta med dessa områden i bön! 

mailto:bruno.frykner@gmail.com
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Tisdagscafé 
tisdagar 18:30-21:00                               
tom 23 april.

Ett enkelt café där                                   
man kan möta nya                                      
och gamla bekanta                                
från när och fjärran. 

Ta gärna med ett                          
handarbete, hem-                                
uppgift 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.12, 19 

Tal och ton                                     
Onsdagar  21:30 – 21:45  

Närhet – Trygghet                          
Måndagar 21:00 – 21:45  
Repris torsdagar 9:00                                                               
Missionskyrkan ansvarar v.12, 19 

Gudstjänster 11:00 
Repris tisdagar 8:30.  
Missionskyrkan ansvarar v. 10, 14, 20 

Söndagsmagasinet kl. 18:00             
Repris onsdagar 9:00 

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

Församlingens styrelse                                                   
Johan Möll, Per-Anders Johansson, Bengt 
Frick, Bruno Frykner, Bodil Johannesson, 
Heléne Larsson och Marika Sjöberg 
valdes på årsmötet i februari.

Fixargemenskapsträffar
Vi fortsätter varannan onsdag                

9:00 – 12:00 udda veckor.                      
Sista träffen för terminen blir 8 maj.



Församlingsföreståndare 
Emanuel Georgson 
0703 48 03 95 
pastor@thnmk.se  
Ledigheter: 22-25/3, 
26-29/4, 17-21/5 

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 
 
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 8 maj

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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Gud har skapat världen så fantastisk! Under äventyrsdagarna ger vi oss ut för att upptäcka 
något av detta. Lördagen den 30 mars kl 9.00 beger vi oss till Källstorps vandringsleder, 
Örslösa (ca 15 km hitom Lidköping)  

Källstorp är en mycket gammal kulturbygd. Här finns t.ex. lämningar från bronsåldern och 
gården Källstorp var omtalad redan i slutet av 1200-talet. Dagens Källstorp är klassat som 
Natura 2000-område, dvs ett område inom EU med en särskilt värdefull natur. Här möts du 
av ett fantastiskt och omväxlande rekreationsområde vid Vänerns kust där du kan uppleva 
skärgården till fots. 

De tre lederna följer en blandning av skogsvägar och flisbelagda stigar. Det lätt kuperade 
landskapet är relativt lättvandrat. Leden Övärlden (ca 5 km) som vi ska gå är unik då den 
tar dig ut till öarna via en serie spänger. Leden är mycket omväxlande. Den täta granskogen 
ersätts av en glesare tallskog närmare Vänerstranden. Väl ute på öarna tar björk och ek över 
allt mer och längst ut finns ett rikligt bestånd av en. På öarna finns ett flertal mysiga 
grillplatser nära vattnet. 

Här blir det lekar och naturupplevelser. Tag med matsäck för dagen. Två veckor innan 
avresa kommer det finnas anmälningslistor på anslagstavlan i kyrkan entré. Du kan också 
anmäla dig genom att skicka ett mail till pastor@thnmk.se. Berätta hur många ni är som 
kommer med, om ni har bil och om ni har platser över till andra äventyrare. 

Varmt välkommen med! 

Äventyrsdag 30 mars
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