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O, vad världen nu är skön   

klädd i sommardräkten.       

Känn i skog, på äng, på sjön 

milda fina fläkten, ljuva 

dofter, fågelsång.        

Mänska, höj ock du din sång!      

                          Psalmer och sånger 558 

BETRAKTELSE
Jag får ingenting att växa!
De senaste åren har jag odlat ett intresse   
för trädgårdsväxter. Mest för att det är 
roligt att se när plantor växer, mognar och 
går i skörd.  

Det är inte några superkunskaper jag 
besitter. Det kan min senaste tabbe vittna 
om. I år använde jag välgödslad 
trädgårdsjord till förkultiveringen inomhus.                         
I takt med att värmen steg och krukorna 
med  jord blev allt fler introducerades en 
ny mer ”lantlig” lukt i mitt hem. 

Det finns något riktigt härligt i att kolla     
till planteringarna och se den gradvisa 
förändringen. Parallellerna till det kristna 
livet är många. Att växa i liv och tro är 
både naturligt och viktigt. I mötet med 
Kristus växer tron i våra liv. Precis som i 
naturen är det inte jag som ger växten utan 
Gud. Vi kan och behöver tillföra vatten  
och näring i form av Bibeln, bönen och  
den kristna gemenskapen.                          
Men Gud ensam ger växten.  

Inför sommaren önskar jag växt i ditt liv. 
Att du i mötet med livets Gud skall djupna 
och styrkas.  

”Jag planterade, Apollos vattnade, men 
Gud gav växten.”                                    
Första Korinthierbrevet 3:6.  

Med önskan om en välsignad sommar. 

Emanuel Georgson                                  
pastor



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

Tack Samuel Hammar!           
Efter tre år som ungdomsledare i vår 
församling har det blivit dags för Samuel     
att gå vidare på nya äventyr.

Under Samuels tid har Equmenia ökat sitt 
deltagarantal, vilket gjort att vi fått en 
stabilare bas av barn och ungdomar. 

Samuel har haft huvudansvar för ff och tonår, 
som träffats varannan vecka, han har 
ansvarat för en grupp med ungdomar och 
jobbat med ledarutveckling och funnits med i 
ungdomsrådet som anställd.  

Den 30 juni gör Samuel sin sista dag hos   
oss som anställd. Förhoppningsvis blir han 
kvar i Trollhättan, vilket vi är glada och 
tacksamma för.  

Vi tackar Gud för vad Samuel gjort och 
betytt för alla våra ungdomar. Vi önskar 
Guds välsignelse över Dig! 

Ett stort tack från oss alla i Equmenia och     
i församlingen.  

Lycka till i framtiden! 

Equmenia och Trollhättans 
Missionsförsamling



Vid Trollhättans kyrka har Svenska 
Kyrkan en mängd olika aktiviteter.                                                                      
Söndagen den 21 juli samlas vi alla till 
årets största ekumeniska samling, 
Gudstjänst på Tunet. I år hålls 
gudstjänsten kl 10.00. Det kommer 
finnas en gemensam kör för dem som 
vill vara med och sjunga. Kom och fira 
denna stora ekumeniska händelse. En 
enhet i mångfald. Mer information om 
körövningar kommer senare. 
                                                              
Emanuel Georgson  0703 48 03 95 

Fallens dagar
19-21 juli pågår en av Sveriges äldsta 
stadsfester, och den är här i 
Trollhättan. Fallens dagar lockar 
tusentals människor. I vimlet av 
marknadsknallar, stora konserter och 
öltält finns också de kristna kyrkorna 
för att dela evangelium, lyssna på 
människors berättelser och finnas som 
stöd.                                        
Pingstkyrkan kommer hålla sitt café 
öppet nere på Strandgatan. Mitt emot 
kyrkan står ett vitt samtalstält som 
församlingarna tillsammans tar ansvar 
för att bemanna under Fallens dagar. 

Fest i kyrkan!                    
Kyrkan fyller 25 år och det firar vi på                                         
samlingssöndagen den 1 september.  

Medverkar gör Emanuel Georgson, Elin 
Frick, Frequens, Andreas Glimstrand 
och Magdalena Ahlberg Larsson.  

En jubileumsgåva kommer att samlas in 
till församlingens arbete. 

Efter gudstjänsten fortsätter firandet i 
Café Nyfiket med lunch- och kakbuffé. 
Var och en som kan tar med sig mat 
och/eller kakor. 

De ska vara färdigupplagda i skålar eller på 
fat med tillhörande bestick.  
Eventuella rester och egna skålar m.m. tar 
man själv hand om efter buffén 

Varmt välkomna! 



Middagsbön                          
Från och med den 20 augusti vill vi 
medarbetare välkomna till middagsbön 
i kyrkan på tisdagar kl 12:15.  

Frälsarkransen                        
Vi fortsätter med andakter på 
tisdagskvällarna kl 18:00 med start   
den 17 september.  

Du är varmt välkommen att delta i 
dessa bönetillfällen.

Emanuel Georgson

Nationaldagsbön 2019          
Välkommen till bön för vårt land, 
torsdagen 6 juni kl. 9:00. 

Plats: Kopparklinten, utsiktsplatsen. 

Vid dåligt väder möts vi i Frälsnings-
armén. 

Medtag kaffekorg.                   

Arrangör:                                         
Trollhättans ekumeniska råd.

Midsommarfirande på 
Vårhaga                                       
16:00     Vi klär midsommarstången 
16:30     Dans kring stången              
17:00     Sjuntorps folkdanslag        
18:00     Sång och musik i                                           
   midsommarkvällen   
   Medverkande:                 
   Emanuel Georgson,                                                           
   Kristina Lundberg, Karin   
   Evert Gustafsson, Carina  
   Bogren, Gabriel   
   ThörnbladAnn-Karin  
   Hörnmark                        
20:00   Knytkalas                                
   Vi dukar upp maten som vi 
   har med oss och njuter  
   tillsammans hela ljusa kvällen 



JUNI

2 sö 11:00 Nattvardssgudstjänst. Emanuel Georgson, Marie Bergström,  
   Frequens, Magdalena Ahlberg Larsson.  
   Fastighetsoffer.  

6 to 09:00 Nationaldagsbön. 

9  sö 11:00  Gudstjänst. Emanuel Georgson, Ingegerd Frick, Anna Kindberg, 
   Anna-Karin Hörnmark. 

16 sö 11:00  Gudstjänst. Birgitta Qvarnström Frykner, Pia Gidensmed, Carina Bogren, 
   Magdalena Ahlberg Larsson. 

21 fr  Midsommarfirande på Vårhaga. Se notis. 
  16:00 Midsommarstången kläs 
  16:30 Dans kring stången 
  17:00 Sjuntorps folkdanslag 
  18:00 Sång och musik i midsommarkvällen.  
   Emanuel Georgson, Kristina Lundberg,  
   Karin Evert Gustafsson, Carina Bogren, Gabriel Thörnblad, 
   Anna-Karin Hörnmark 
  20:00 Knytkalas 

23 sö 11:00 Gudstjänst på Vårhaga.  Emanuel Georgson,  
   Ann-Mari Wackerberg Wennborg, Andreas och Tindra Glimstrand,  
   ett gäng blåsare ur Missionskyrkans Symphonic Band. 
                                                                                              
28 fr 19:00 Musikcafé på Vårhaga. Magdalena  Ahlberg Larsson.  

30 sö 11:00 Gudstjänst med barndop. Emanuel Georgson, Samuel Hammar, 
   Anna-Karin Hörnmark. 
    

  

Kvällsandakt 24-28 juni 21:45 - 22:00 



5 fr 19:00 Musikcafé på Vårhaga. Tema Einar Ekberg.   
   Hans-Olov Svensson piano, Percy Helin, viola/barytonsång. 

7 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Christina Wallgren, Jonas Björkenfors, 
   Magdalena Ahlberg Larsson. 
   Fastighetsoffer.  

12 fr 19:00 Musikcafé på Vårhaga. 
   Tomas Lindbjer, Anna Kindberg, Andreas Glimstrand. 

14 sö 11:00  Gudstjänst på Vårhaga. Marcus Boberg, Heléne Larsson,  
   Kjell Fröberg, Kent Wallgren. 
                    
19 fr 19:00 Musikcafé på Vårhaga. Fredrik Nilsson, Evert Eriksson. 
    
21 sö 10:00 Ekumenisk gudstjänst på Fallens Dagar på Tunet. 

26 fr 19:00 Musikcafé på Vårhaga. Linnea Borén med kompisar. 

28 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Kerstin Hultbrand, Anna-Karin Hörnmark. 

  

   

  
    

    

JULI

Kvällsandakt 22-26 juli 21:45 - 22:00 



AUGUSTI

2 fr 19:00 Musikcafé på Vårhaga. Karin Thörnblad med Rommelegrannar.  
4 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Åke Moberg,  Anne-Marie Lilja,     
   Bruno Frykner, Birgitta Qvarnström Frykner.      
   Fastighetsoffer. 

9  fr 19:00 Musikcafé på Vårhaga. Missionskyrkans Symphonic Band.      
11 sö 11:00 Gudstjänst på Vårhaga. Håkan Ekström, Andreas Glimstrand, 
   Martin Wänblom. 

16 fr 19:00 Musikcafé på Vårhaga. Magdalena Ahlberg Larsson, Lasse Lilled. 
18 sö 11:00 Gudstjänst. Herve Kiese, Anna Möll, Cecilia Glimstrand,  
   Magdalena Ahlberg Larsson. 
    
20 ti 12:15 Middagsbön. Se notis. 
25 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Elisabet Andersson, 
   Martin Wänblom. 

27 ti 10:30 RPG/Dagledigträff.   
   Som pilgrim i Israel. Kerstin Uppenberg, Trollhättan.    
  12:15 Middagsbön.    

    

    
1 sö 11:00 Samlingsgudstjänst med nattvard. Emanuel Georgson, Elin Frick,  
   Frequens, Andreas Glimstrand, Magdalena Ahlberg Larsson. 
   Lunch- och kakbuffé. Se notis. 

SEPTEMBER

Kvällsandakt 12-16 augusti 21:45 - 22:00 90,6 



Vem får höras?                               
Klimatfastan 
uppmärksammades i 
kyrkan under den 
ordinarie fastan som 
började 6 mars och 

avslutades för vår del i och med 
förmiddagsgudstjänsten 14 april.                
I gudstjänsten berättade vi om vad vi 
gjort inom områdena resor, mat och 
återbruk. Vi fick del av flera intressanta 
berättelser och de som deltog i 
gudstjänsten fick möjlighet att skriva   
ned vad de funderat över och gjort.  
Dessa berättelser finns på anslagstavlan 
vid entrén. Har du inte haft möjlighet att 
uttrycka dina erfarenheter finns det 
utrymme för dem på anslagstavlan.                                             
Papper och penna skall finnas där. 

Vi går nu vidare med att fokusera på Mål 
16 bland de Globala målen: Fredliga och 
inkluderande samhällen. Under rubriken 
”Vem får höras” kommer vi lyfta fram 
Kyrkornas roll för en hållbar värld. Det 
handlar bl.a. om hur vi kan få de 
”stumma” att tala och stärka de svaga 
och fattiga var de än finns. Vi har ett 
utmärkt inspirationsmaterial att utgå   
från som kommer från Sveriges kristna 
råd, som ansvarar för Globala veckan.  
På Domsöndagen 24 november kommer 
även i år Cecilie B Larsen att medverka i 
gudstjänsten. Hon är samordnare för 
Equmeniakyrkans arbete bland kyrkor i 
Kaukasus och Centralasien, det s.k. 
turkbältet. På många platser är kyrkor 
förbjudna och de kristna får träffas i 
hemlighet. Det skall bli spännande att få 
lyssna till hur Equmeniakyrkan arbetar 
där för att ge stöd och hjälp. 

För Internationella kommittén                
Kenth Wallgren 

I höst bjuder Trollhättans och  
Lindvedens missionsförsamlingar åter    
in till bibelskola under fem tisdag/
torsdagkvällar.                                                                 
Vi studerar apostlagärningarna 
tillsammans och församlingarnas egna 
pastorer står för undervisningen.                                                                                              
Plats Trollhättans Missionskyrka             
Datum, ämnen och kapitel                                                                                             
tors  19 sept   Introduktion  Apg 1                     
tors    3 okt    Jerusalem  Apg 2-7                  
tis    15 okt    Judéen och Samarien         
      Apg 8-12                               
tors   31 okt    Missionsresorna Apg 13-20   
tors  14 nov    Paulus vittnesbörd   
      Apg 21-28                                                        
Upplägg                                                           
Kl.  18:00-18:50   Pass 1                                
KL. 18:50-19:10  Fika                                        
Kl.  19:10- 20:00  Pass 2                           
Kostnad 30:- per fikatillfälle                    
Anmälan inför varje enskild samling         
Ring/smsa Malin Rylander                        
0735 01 69 47 senast veckan innan.                                   
Meddela specialkost i din anmälan.



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 program-
    delen     
 * udda veckor 

Equmenia startar för hösten v. 35 Hönökonferensen               
För alla Hönösugna tonåringar satsar vi   
på att åka till Hönökonferensen i år.         
Vi kommer att bo tillsammans med 
Equmenia Vänersborg i Filadelfiakyrkan 
på Öckerö.                                                   
Det finns möjlighet att bo där från           
7-13/7 till en kostnad av 60:- /natt        
(100:- för vuxna) och då ingår frukost       
och nattmacka, övrig mat ordnar vi på  
egen hand.                                                             
Vi åker dit onsdag 10/7 och stannar till 
lördag 13/7, man får bo fler nätter om    
man vill, men då måste man ansvara för  
sig själv.                                                            
Mer information kommer via Facebook 
och hemsidan.                                          
Anmäl er till Samuel via mail eller sms 
senast den 11 juni. 

Ledargrill                                 
hos Elin Frick 11/6 kl 18.00.                                             
Välkommen till en kväll där vi har det 
gott tillsammans, utvärderar terminen och 
umgås.

Hemgrupp för 
gymnasieungdomar och 
uppåt.                                  
Varannan vecka träffas vi några stycken 
kvällstid  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

Kalendarium                                         
Juni                                                           
6-9  Scoutläger på Flötemarken                
11  Ledargrill hos Elin Frick 18:00        
Juli                                                          
7-13  Hönökonferensen                      
Augusti                                                     
20  Ledarkickoff 18:00



Hela sommaren finns möjligheter att 
spela beachvolleyboll och fotboll på 
Sommargården Vårhaga. 

På Puls facebooksida kommer det att 
läggas ut evenemang för volleyboll och 
fotboll. 

Beachvolleyboll

Scoutläger - Flötemarken 
6-9 juni åker drygt 15 talet scouter och 
ledare till Flötemarken på scoutlägret 
Himlajord. Tema är klimatet ur olika 
aspekter såsom hållbarhet, konsumtion, 
förvaltarskap, klimat, samtalsklimat. 

Vi kommer att smaka på dessa 
vinklingar på klimattemat genom 
aktiviteter, studier, samtal och lek 
tillsammans med över 200 scouter från 
andra kårer i Bohus-Dal-området.       
Vi ser fram emot härliga och tänkvärda 
dagar tillsammans! 

Peter Johansson

Equmenia växer!                        
Vill du va´ med i vårt goa ledargäng 
och träffa våra härliga barn och 
ungdomar varje vecka eller hjälpa till 
någon gång ibland?  

Det kan handla om att planera lekar, 
hålla i andakter eller servera fika. 
Åldrarna är 10-12 år i ff och                  
13 år och uppåt i Tonår.  

All hjälp är välkommen, bidra med vad 
just du känner för! 

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

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


MUSIK

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.                                                     

Vi övar tisdagar kl 19:00-21:00 i 
musikrummet.                       
Höstterminen börjar 13 augusti. 

Välkommen med du också!

Förra året hade Equmeniakyrkan temat 
Markusåret. Det uppmärksammade vi 
bl.a. genom att fira musik- och nattvards-
gudstjänsten Markusmässan som var 
framtagen för temaåret.                    

2019/2020 är temat                                 
”Till jordens yttersta gräns" och 
fokuserar på apostlagärningarna.  

Som en uppladdning inför det nya 
temaåret kommer vi att fira 
Markusmässan igen,                           
söndagen den 6 okt kl.11:00. 

DU är, tillsammans med kören Frequens, 
varmt välkommen att vara med i Mäss-
kören. Mässan innehåller både lugna och 
svängigare sånger, allt på svenska.             
Vi övar fem tisdagar kl. 19:00-21:00           
Datumen är: 3, 10, 17, 24 sep  och 1 okt. 

För mer info, hör av dig till musiker 
Magdalena Ahlberg Larsson

Röster ur kören:
”Att sjunga i kör ger mig glädje och 
värme, jag får lära känna nya sånger 
och inspireras och jag känner sam-
hörighet med de andra körmed-
lemmarna. Skratt och skoj har vi 
också!” 

”Jag är med i kören för att det är en 
sån fin gemenskap och glädje i att 
sjunga tillsammans. Om jag är trött 
och stressad när jag kommer dit så är 
jag påfylld av energi och välmående 
efteråt. Som en riktig bonus lär man 
sig också mycket om sång och 
sångteknik, utveckling helt enkelt!”



Missionskyrkans Symphonic Band

Övningarna på torsdagar gör uppehåll 
under sommaren fram till 8 augusti. 

Augusti - Vänersborg                                                                             

MUSIK

Missionskyrkans Symphonic Band firar 
120 år med musik och tårtkalas i samband 
med gudstjänsten söndagen 22 september 
kl 11:00.

Jubileum
Efter en termin med många barn och 
föräldrar i musikrummet på 
onsdagsförmiddagar ser vi fram emot 
höstterminen. 

Vi börjar onsdagen                                    
den 4 sep10:00-11:30. 

Varmt välkommen!

Konsert vid Slussarna     
Även denna sommar kan vi få lyssna på 
härliga toner från Missionskyrkans 
Symphonic Band som har konsert vid 
slussarna onsdag 12 juni kl. 19:00.



RPG                           
Trollhättans Missionskyrka avslutade 
terminen med en utflykt till Ljungskile 
och Uddevalla. 

Kärrstegens gård på Berg hade mycket 
att erbjuda för fikasugna. I ett  gammalt 
hus var varje rum fyllt med inrednings-
detaljer. 

Det givna lunchstället var Laxbutiken. 

Sista stoppet blev skalbankarna i Kuröd, 
Uddevalla, där världens största 
skalrester från mer än 100 marina arter 
av ryggradslösa djur finns bevarade. 
Skalhögarna bildades för 10 000-11 000 
år sedan, när området var täckt av havet. 
Området är naturreservat sedan 2010.

Foto Berit Wassenius Ingvarsson

Valborgsfirandet på 
Slätthult                  
Uppskattningsvis 400-500 personer kom 
och firade in våren tillsammans med oss 
på Slätthult. Vädret var perfekt och elden 
brann klart och säkert. Sång, musik och 
ett vårtal om hur vi kan ta ansvar för 
klimatet ljöd i luften samtidigt som det 
spelades på chokladhjul, köptes korv och 
samlades in pengar till Diakonias 
katastroffond. En fantastisk kväll med 
många goda insatser. 

Tack till alla som drog sitt strå till 
stacken (eller rishögen) och tack till 
Gud för det underbara vädret och alla 
goa' människor som vi fick träffa.



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 fram t.o.m. 8 augusti. 
Sedan kommer alla delas in i grupper om 
7-8 personer. 

Anmälan sker på församlingens hemsida 
eller kyrktorget. 

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

Emanuel Georgson 

I slutet på augusti börjar ett nytt konfaår. 
Återigen har vi konfirmation med 
Lindvedens Missionsförsamling och 
Equmeniaförsamlingen i Vänersborg. 

Det kommande året kommer träffarna vara 
på torsdagar och vi alternerar plats mellan 
våra olika kyrkor dit man åker från sin 
”hemkyrka” med sin ledare. 

Konfirmationen är öppen för alla som 
börjar årskurs åtta till hösten, hjälp oss 
gärna berätta om att den här 
konfirmationsmöjligheten finns. 
Broschyrer med ännu mer information 
finns på kyrktorget. 

Infoträff torsdagen den 29 augusti kl.18:00 
i Lindvedens Missionskyrka och läsningen 
startar sedan den 12 sep kl.16:00. 
Välkommen! 

Emanuel och Magdalena



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. 

Sinnesrogruppen gör uppehåll under juli 
och augusti. Första träffen i höst  blir 
måndag 9/9 kl: 18:00                              
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                                           
26 juni, 24 juli och 21 augusti

Tallbacken 11:00                                              
27 juni, 25 juli, 22 augusti 

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.  
Den 13 oktober går insamlingen till 
Equmenia. 
Ta med detta i bön! 

mailto:bruno.frykner@gmail.com
mailto:pastor@thnmk.se
mailto:samtal@thnmk.se
mailto:bruno.frykner@gmail.com
mailto:pastor@thnmk.se
mailto:samtal@thnmk.se


Närradion 90,6 MHz
Kvällsandakt                                 
Måndag – Fredag 21:45 - 22:00   
Missionskyrkan ansvarar v.12 och 19 

Tal och ton                                     
Onsdagar  21:30 – 21:45  

Sändningar från Hönökonferensen                                   
8-14 juli 

Fixargemenskapsträffar
Efter sommarledighet fortsätter 

gemenskapen 18 september och sedan              
varannan onsdag 9:00 – 12:00                  

udda veckor.                                               

Storstädning
Den 14 september är det storstädning av 
kyrkan.  
Vi börjar  kl 09:00.  
Ta med glatt humör och kom med! 
Städmateriel finns på plats och 
förmiddagsfika också.

Välkommen till 

HÖNÖKONFERENSEN 

6 - 14 JULI 2019

För program se     
honokonferensen.se 

http://honokonferensen.se
http://honokonferensen.se


Församlingsföreståndare 
Emanuel Georgson 
0703 48 03 95 
pastor@thnmk.se  
Ledigheter:  
14-17 juni ledig helg 
v.27-28, 31-33 

Ungdomsledare 
Samuel Hammar 
0705 48 03 92 
ungdomsledare@thnmk.se 
t.o.m 30 juni

Församlingsmusiker 
Magdalena Ahlberg 
Larsson      
0765 60 84 20  
musiker@thnmk.se 
Ledigheter: 
v. 28, 30-32 

Kontakt

Hemsida  
www.thnmk.se

Telefon receptionen 
0520 48 03 96 
Tisdag - torsdag 9:30-12:30 
t.o.m 13 juni och fr.o.m        
20 augusti  
 
Telefon köket 
0520 48 03 94 

Telefon Vårhaga                
0520 44 00 55 

Adress 
Missionskyrkan 

Mailadress  
info@thnmk.se

mailto:info@thnmk.se
http://www.equmeniakyrkan.se/trollhattan
mailto:musker@thnmk.se
mailto:ungdomsledare@thnmk.se
mailto:pastor@thnmk.se
mailto:ungdomsledare@thnmk.se
mailto:pastor@thnmk.se
mailto:musker@thnmk.se
http://www.equmeniakyrkan.se/trollhattan
mailto:info@thnmk.se


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 13 augusti

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  

mailto:webbgruppen@thnmk.se
mailto:webbgruppen@thnmk.se
mailto:bladet@thnmk.se
mailto:bladet@thnmk.se


Vårhaga sommargård  
vid sjön Trehörningen, Sjölanda 

hälsar Dig välkommen! 

Öppet alla dagar 
17 juni-18 augusti 

Obs! Midsommardagen stängt 

Kiosk 14-21 
Servering 17-21 

med hembakat bröd 
glass och godis 

Uthyrning av rum 
kanoter och båt 

Badplats och beachvolleyplan 

Fredagar 19:00 Musikcafé med 
våfflor   

Gudstjänst några söndagar 

Mer information om vad som händer 
på Vårhaga hittar du i programdelen 

eller www.thnmk.se/varhaga 

Vårhaga tel 0520 44 00 55 

Vägbeskrivning                                              
Från Trollhättan, kör E45 mot Göteborg.  

Ta till vänster i rondell mot Sjuntorp.  
Efter cirka 4 km följ skyltning mot Vårhaga.  

GPS-position: VGS84:N581240E121558  

http://www.thnmk.se
http://www.thnmk.se

