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 Minns i november

Den ljuva september

Den tid då

Äpplet faller moget  

   

        Komponerad av Harvey Schmith och Tom Jones             
svensk text av Gösta Rybrant 

BETRAKTELSE
Den här sommaren har min familj besökt 
flera nöjesparker. I år har jag fått hålla mig 
på marken, men längtansfullt har jag tittat 
på de som flängt runt i karusellerna, 
särskilt avundfrisk har jag varit på de som 
åkt berg- och dalbanor. Jag gillar verkligen 
de branta uppförsbackarna, svängarna och 
när man får susa nerför så att det kittlar i 
magen. Precis så uppskattar jag att få leva 
mina dagar också, när både dalarna och 
topparna får plats, när jag rycks med och 
njuter av vinden i håret, snarare än att bli 
alldeles illamående av att se och uppleva 
samma sväng om och om igen som i en 
karusell som bara går runt, runt. Visst 
kunde jag önska mig att livets dalar inte 
var så djupa ibland och ibland skulle det 
nog kännas skönt om det inte gick riktigt 
så fort, men jag åker mycket hellre med   
än står och ser på. Det som gör en berg- 
och dalbanetur ännu härligare är att få åka 
med andra resenärer, att dela upplevelsen 
och prata om svängarna och backarna 
mellan åken. Dessutom känner jag mig 
trygg för jag vet att det finns en ytterst 
kompetent konstruktör bakom 
åkattraktionen, precis som det finns en 
Skapare av mitt liv. 

Min bön inför den här hösten är att vi ska 
minnas att Han som skapat livet också är 
med oss igenom topparna och dalarna.  
Och du, om vi delar det med varandra blir 
livets berg- och dalbana härligare att åka! 

”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas 
inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och 
hjälper dig, stöder och räddar dig med min 
hand” Jesaja 41:10 

Magdalena Ahlberg Larsson 
församlingsmusiker



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

Tisdagscafé alla tisdagar i 
september, oktober och november        
18:30-21:00.                             

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!

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.



Be för våra ungdomar och ledare i Equmenia!

Ti Scout         18:00-19:30       
Fr ff  udda veckor       18:00-20:30    
Fr Tonår         20:00-00:00              
Sö Söndagsskola       se program-

          delen              
Sö Puls ”Tro och Idrott” 18:00-20:00
 Hjortmosseskolans gymnastiksal

                                   
equmeniaterminen startar vecka 35 

Sunday Boost är ett komplement till 
tonårssamlingarna. 

Under hösten blir det fyra söndags-
eftermiddagar då vi, direkt efter 
kyrkfikat, åker iväg på en rolig aktivitet 
som anknyter till ett tema om att vara 
en ung kristen.  

Vi upplever, får undervisning, 
reflekterar och funderar och njuter av 
att få vara tillsammans. Resmålen är 
hemliga för deltagarna fram till avfärd.  

Vi kommer hem igen ca kl 18:00.     
Alla ungdomar från 13 år och uppåt är 
varmt välkomna!

Ledarläget i equmenia 

Under hösten 2019 fortsätter vi med 
samma grupper som under våren som 
tidigare,  men med en anställd mindre. 
Equmenia växer och vi är i stort behov 
av fler  ledare. Grupper där det är 
särskilt viktigt är Söndagsskolan, 
Scout, FF, Tonår.  

Vi behöver ledare i olika åldrar och om  
du kan hjälpa till ofta eller bara en enda 
gång är lika värdefullt.   

Du kan fixa fikat, berätta om Din väg 
till Jesus på en andakt, hjälpa till med 
programmet en kväll, skjutsa 
ungdomar i din bil när vi ska på 
äventyr... 

Equmenia - Där barn och unga växer i 
gemenskap med varandra och Jesus. 

Vi behöver Dej!                                              

Hör gärna av dej till;                                       
Peter Johanson - scout                          
Jonas Björkenfors - FF (åk 4-6)            
Karin Thörnblad - Söndagskolan         
Samuel Hammar  - Tonår                            
för att meddela ditt intresse! 



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

Vi börjar onsdagen                                    
den 4 sep 10:00-11:30. 

Varmt välkommen!

28/9 20:00 Pingstkyrkan Trollhättan 

23/11 Equmenia kyrkan Vänersborg                          
Heldag med seminarier.                 
Håll utkik efter mer info.

Under hösten gör vi ett mindre 
barnkörprojekt vilket innebär att vi 
sjunger i Gudstjänst med alla åldrar 
söndagen den 17 nov. 

Under våra övningar blir det sång, lek, 
bus och andakt.   

Vi övar följande onsdagar                      
kl 17:30-18:30:                                 
16/10, 30/10 och 13/11 och dessutom 
en timme innan gudstjänsten den 17 
november.  

Alla barn mellan 4-13 år är varmt 
välkomna att vara med! Anmälan till                  
musiker@thnmk.se, 0765608420 

Magdalena Ahlberg Larsson               
och Elin Frick

mailto:musiker@thnmk.se
mailto:musiker@thnmk.se


SEPTEMBER
1 sö 11:00 Samlingsgudstjänst med nattvard.  
   Tema: Stjärnskådare eller historieskapare. Emanuel Georgson, Elin Frick, 
   Frequens, Andreas Glimstrand, Magdalena Ahlberg Larsson. Söndagsskola. 
   Jubileumsfirande - Missionskyrkan 25 år.   
   Lunch- och kakbuffé efter gudstjänsten. Insamling av jubileumsgåva.  
3 ti 12:15 Middagsbön. Se notis. 
  18:30 Tisdagscafé. Se notis.     
8 sö 11:00 Gudstjänst. Åke Moberg, Håkan Ekström, Magdalena Ahlberg Larsson. 
   Söndagsskola. 
9  må 18:00  Sinnesrogruppen. Se notis. 
10 ti 10:30 RPG/Dagledigträff.  
   Välkommen in i Marias hus. Bert-Ove Olofsson, Värnamo. 
  12:15 Middagsbön. 
  18:30 Tisdagscafé. 
14 lö 09:00 Storstädning. Se notis. 
15 sö 11:00  Gudstjänst med alla åldrar. Tove Jonsson, Heléne Larsson, Alva Frick,  
   Martin Wänblom. Gudstjänsten sänds i närradion. 
17 ti 12:15 Middagsbön. 
  18:00 Frälsarkransen. Se notis. 
  18:30 Tisdagscafé. 
18 on 09:00 Fixargemenskap.  
19 to 18:00 ”Till jordens yttersta gräns” Apg.1. Se notis. 
22 sö 11:00 Gudstjänst. Tema: En ny gemenskap. 
   Emmanuel Georgson, Christina Wallgren, Missionskyrkans Symphonic Band, 
   Magdalena Ahlberg Larsson. Söndagsskola.      
   Jubileumsfirande - Missionskyrkans Symphonic Band 120 år. 
   Kyrkkaffe med tårtkalas. Se notis.   
24 ti 10:30 RPG/Dagledigträff. 
   10 juni 1935 - en rörelse föds. Bruno Frykner, Trollhättan. 
  12:15 Middagsbön. 
  18:00 Frälsarkransen. 
  18:30 Tisdagscafé. 
25 on 18:30 Församlingsmöte. 
28 lö 20:00 Big Slam. Trollhättans Pingstkyrka. 
29 sö 11:00 Gudstjänst. Tema: Att gå över gränsen, 
   Emanuel Georgson, Ex Animo, Daniel Rylander. Söndagsskola. 

  

Kvällsandakt 30 september - 4 oktober 21:45 - 22:00 90,6 MHz



1 ti 12:15 Middagsbön. 
  18:00 Frälsarkransen. 
  18:30 Tisdagscafé. 
2 on 09:00 Fixargemenskap. 
3 to 18:00 ”Till jordens yttersta gräns” Apg. 2-7. 
6 sö 11:00 Markusmässan. Emanuel Georgson, Bosse Arwedahl,  Kör, 
   Magdalena Ahlberg Larsson. Söndagsskola. Fastighetsoffer. 
8 ti 10:30 RPG/Dagledigträff. Läsarsång och andlig visa. Torbjörn Lantz, Floby. 
  12:15 Middagsbön. 
  18:00 Frälsarkransen. 
  18:30 Tisdagscafé. 
9 on  16:00 Vårhagafixare. Se notis.                 
12 lö  09:00 Vårhagafixare. 
13 sö 11:00  Gudstjänst med alla åldrar. Tema: Med Anden som vägvisare. 
   Scoutinvigning. Emanuel Georgson, Peter Johansson, Anna-Karin Hörnmark.  
   Gudstjänsten sänds i närradion. 
14 må 18:00 Sinnesrogruppen. 
15 ti 12:15 Middagsbön. 
  18:00 ”Till jordens yttersta gräns” Apg. 8-12. 
  18:30 Tisdagscafé.  
16  on 09:00 Fixargemenskap. 
19 lö 09:00 Kvinnofrukost. Ann-Mari Wackerberg Wennborg berättar om sitt liv som  
   missionär i Folkrepubliken Kongo. Se notis. 
20 sö 11:00 Gudstjänst. Birgitta Qvarnström Frykner, Marie Bergström, Lovsångsteamet,  
   Magdalena Ahlberg Larsson. Söndagsskola. 
22 ti 10:30 RPG/Dagledigträff. Att bli en bergvärmemänniska. Sigvard Karlsson, Brålanda. 
  12:15 Middagsbön. 
  18:00 Frälsarkransen. 
  18:30 Tisdagscafé. 
23 on 16:00 Vårhagafixare.           
  18:30 Församlingsmöte. 
26 lö 09:00 Vårhagafixare. 
27 sö 11:00 Gudstjänst. Tema: Åt en okänd Gud. Emanuel Georgson,                             
   Birgitta Qvarnström Frykner, Andreas Glimstrand, Martin Wänblom. 
29 ti 12:15 Middagsbön. 
  18:00  Frälsarkransen. 
  18:30 Tisdagscafé.  
30 on 09:00 Fixargemenskap. 
31 to 18:00 ”Till jordens yttersta gräns” Apg. 13-20. 
  

OKTOBER



NOVEMBER
2 lö 11:00 Minnesgudstjänst. Emanuel Georgson, Eva-Karin Sellin,  
   Magdalena Ahlberg Larsson,  
3 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Elisabet Andersson, Frequens,  
   Magdalena Ahlberg Larsson. Fastighetsoffer. 
5 ti 10:30 RPG/Dagledigträff. Från visa till koral. Birgitta och Bruno Frykner, Trollhättan. 
  12:15 Middagsbön. 
  18:00 Frälsarkransen.   
  18:30 Tisdagscafé. 
6 on 16:00 Vårhagafixare. 
9 lö 09:00 Vårhagafixare. 
10 sö 11:00 Gudstjänst. Tema: Att löpa linan ut. Emanuel Georgson, Anna Möll,  
   Anna Kindberg, Anna-Karin Hörnmark. Söndagsskola. 
11 må 18:00 Sinnesrogrupp. 
12 ti 12:15 Middagsbön. 
  18:00 Frälsarkransen.   
  18:30 Tisdagscafé.  
13 on 09:00 Fixargemenskap. 
14 to 18:00 ”Till jordens ytterst gräns” Apg 21-28. 
17 sö 11:00 Gudstjänst med alla åldrar. Tema: Hela havet stormar. Emanuel Georgson,       
   Elin Frick, Cecilia Glimstrand, Barnkör, Magdalena Ahlberg Larsson. 
19 ti 10:30 RPG/Dagledigträff. 
   Tio tips: Må bättre och lev tio år längre. Bertil Marklund, Vänersborg. 
  12:15 Middagsbön. 
  18:00 Frälsarkransen.   
  18:30 Tisdagscafé.  
20 on 16:00 Vårhagafixare.           
  18:30 Församlingsmöte. 
23 lö 09:00 Vårhagafixare.                                                                                                        
   Big Slam. Equmeniakyrkan, Vänersborg. 
24 sö 11:00 Gudstjänst. Cecilie B. Larsen, Internationella kommittén, Anna Kindberg,  
   Mikael Thunholm. Söndagsskola. Gudstjänsten sänds i närradion. 
26  ti 12:15 Middagsbön. 
  18:00 Frälsarkransen.                               
  18:30 Tisdagscafé.   
27 on 09:00 Fixargemenskap. 

                                                                                                                                                                        
30 lö 10:00 Julmarknad. Se notis. 
1 sö 11:00 Adventsgudstjänst. Emanuel Georgson, Bengt Frick,  
   Adventskör, Magdalena Ahlberg Larsson. Söndagsskola. 

Kvällsandakt 18 - 22 november 21:45 - 22:00 90,6 MHz

DECEMBER



Kvinnofrukost 19/10 09:00  
Jag heter Ann-Mari Wackerberg 
Wennborg är sjuksköterska, 
barnmorska, distriktssköterska och 
missionär inom Svenska 
Missionsförbundet (SMF).

Under tiden 1970 - 1991 arbetade jag i 
Folkrepubliken Kongo (Kongo 
Brazzaville).                                          
Med bilder och minnen från kongoåren 
tar jag dig med på en”arbetsresa”. 

Bästa namnet som jag fick i Kongo var 
diversearbetare, det täcker bra mina 
arbetsuppgifter i Evangeliska kyrkan i 
Kongo (EEC) 

Välkomna med! 

Vem får höras?                              
Under hösten går vi 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, de 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  

Anmäl dig senast  den 15 oktober till                               
receptionen tel. 0520 48 03 94 eller              
på anmälningslistan som finns på 
kyrkans anslagstavla i entrén.           
Kostnad 75:-                                           
Vid frågor ring Ingvor Hammar              
tel. 0704 46 07 96



Predikoserie 
i höst
Equmeniakyrkans 
temaår 2019-2020 
är Till jordens 
yttersta gräns. Det 
utgår från apostla-
gärningarna. Detta 
gör även den 
predikoserie jag 
kommer att hålla 
under hösten.  
Vi kommer göra 
nedslag i sju 
berättelser som     
ger oss bilden av 
vad de första 
kristna brottades 
med och viktiga 
vägval fram till  
den dag då 
evangeliet om 
Kristus nådde 
Europas stränder. 
Det är fascinerade 
hur så mycket av 
apostlagärningarna 
talar om vår egen 
tid och de 
utmaningar 
församlingen stå 
inför idag.  

Emanuel Georgson           
                                                                                                                         

       Välkommen till höstens gudstjänster! 



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.

Ny Andaktsbok
Inför temaåret 2019-2020 har en ny 
andaktsbok utgivits av 
Equmeniakyrkan. 

Boken ger 88 betraktelser över 
apostlagärningarna och finns att 
beställa via                                               
Nya Musik i Jönköping. 
www.nyamusik.se  

Tel: 036-169750 
Pris 20 kr +frakt.	

Boken finns i några exemplar i 
Missionskyrkan och kan där köpas   
för 30:- 

http://www.nyamusik.se
http://www.nyamusik.se


Missionskyrkans Symphonic Band

September - Trollhättan                        
Oktober - Vänersborg                       
November - Trollhättan                                                                       

Övningar på torsdagar 19:00 - 21:00

MUSIK

Missionskyrkans Symphonic Band firar 120 år 
med musik och tårtkalas i samband med 
gudstjänsten söndagen 22 september kl 11:00.                                                                 
Dirigenter är Uno Hansson och Mattias Lanhage. 
Sex veteraner ger glimtar från förr. 

I jubileumsgudstjänsten medverkar förutom musikkåren Emanuel Georgson,         
Magdalena Ahlberg Larsson och mötesledare är Christina Wallgren.  

120årsjubileum



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 fyra tisdagar kl. 19:00 - 21:00.           
Datumen är: 3, 10, 24 sept. 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!”



Vårhagasommaren 2019                        
I år firar Vårhaga 80 år som sommargård 
och verksamheten snurrar på.                                                                       
Gården behöver skötas om och i våras  
hade vi välbesökta fixarträffar med 
städning, krattning, målning och inte 
minst fällning av nio stora träd. 

Kommittén beslutade sig i år för att 
prova ansluta Vårhaga till booking.com 
som är ett nätbaserat bokningssystem för 
hotell, vandrarhem m.m. Detta har 
resulterat i ett stort antal bokningar, långt 
över förväntan. Efter en titt i boknings-
listorna har vi haft 325 rumsnätter av 
435 personer av olika nationalitet. 

Under för -och eftersäsong har det 
hittills blivit 40 bokningar. Dessa gäller 
främst skolklasser, föreningar och 
familjefester då man hyr hela stället. 

Personalen har fått jobba hårt med att 
städa rum, servera fika, baka o.s.v. Det 
har de gjort med den äran och som visat 
sig i omdömena de fått inte minst via 
booking.com. 

Våffelkvällarna har bjudit på fint och 
blandat program och det har firats 
gudstjänster en gång per månad fr.o.m. 
Equmeniafesten i maj månad. Söndagen 
den 11 augusti passade det fint att fira 
Vårhaga 80 år med en liten 
fotoutställning och en del Vårhaga-                                
minnen förmedlades av Ann-Mari 
Wackerberg Wennborg. Hon berättade 
många minnen från stället som betytt så 
mycket för så många. Vid kyrkkaffet, 
som var förstärkt med härliga 
jubileumstårtor, blev det en hel del 
samtal omkring fotona när man stod i 
kaffekön. 

http://booking.com
http://booking.com
http://booking.com
http://booking.com


Vårhagafixare
Du som kan och vill är välkommen  
att delta i Vårhagafixande  på  
onsdagar från klockan 16:00  och 
lördagar från klockan 9:00 udda 
veckor med start den 9 oktober och 
fram t.o.m. november månad ut.

Vårhagakollot 2019                                  
Vi har i år fortsatt med det lyckade 
upplägget med tre perioder av dagkollo 
på Vårhaga. Detta var fjärde året i rad 
med tre perioder, vilket innebar att 
uppåt 90 barn kunde erbjudas två 
veckors härlig sommarupplevelse 
tillsammans med nya kamrater och 
härliga ledare. 

Efter att ha blivit upphämtade av 
chartrad buss på något av ställena 
Hjortmosseskolan, Kronan, Grann-
gården och Sylteskolan anlände barnen 
strax efter nio till Vårhaga. Där väntade 
inledningsvis det populära program-
inslaget morgondans och efter det en 
blandning av organiserade lekar och 
tävlingar, men även en del tid för fri 
lek. Mest poppis var nog bad. 

I år hade vi flera anställda från 
Högskolan Västs fritidsledarlinje och 
förskollärarstuderande från Göteborgs 
universitet. I kombination med två 
kommunanställda (varav en sommar-
praktikant) och några yngre vikarier 
och praktikanter med kyrklig 
anknytning, blev det ett mycket bra och 
blandat ledarteam. Som ansvarig för 
teamet fanns en några år äldre anställd 
som jobbat många år på kollot, och som 
dessutom har erfarenhet från att ha 
jobbat som simlärare åt Trollhättans 
Simsällskap. 

Alla tre lägerperioder har haft 
fungerande barngrupper med en bra 
mix av olika kulturer, åldrar och 
intressen för att på så vis främja 
integration, lärande av varandra, om 
varandra, acceptans och respekt. 

Kollokommittén                                
genom Peter Johansson



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. 

Sinnesrogruppens första träff för hösten  
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?                     
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 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, sorg och 
trosfrågor. Det finns också möjlighet att få 
förbön.  Du får kontakt med Annika genom 
mail: samtal@thnmk.se  

Andakter i vården                   
Stavregården 14:00                                          
18 september, 16 oktober, 13 november

Tallbacken 11:00                                             
19 september, 17 oktober, 14 november 

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! 
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Kvällsstunden                                
Måndag - Fredag 21:45 - 22:00   

Tal och ton                                     
Onsdagar  21:30 - 21:45  

Närhet - Trygghet                           
Måndagar 21:00 - 21:45                        
Repris torsdagar 09:00 

Gudstjänst söndagar 11:00                   
Repris tisdagar 08:30 

Söndagsmagasinet söndagar 18:00 
Repris onsdagar 09:00 

Ring och önska                               
Fredagar 10:00 - 11:00 

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 
”Fixargemenskap”!         
Vill du också hjälpa till att hålla 
kyrkan snygg och välvårdad är du,  
kvinna eller man, som tycker om 
trevlig gemenskap och att greja 
praktiskt, välkommen till en ny termin 
i ”Fixargemenskap”!

Vi träffas 9:00 – 12:00                    
varannan onsdag, jämna veckor.            
Vi fikar, trivs och gör vad vi hinner. 

Start onsdag 18 sept kl 09:00. 
Välkommen! 

Vid frågor kontakta  
Stig Sundberg tel. 0520 - 17048  
eller Nils-Olof Sellin tel. 0520 -10766

Välkommen på julmarknad               
lördagen den 30 november kl 10:00.  
Smaka på kakbuffén och låt 
julstämningen infinna sig bland 
blommor, lotterier och hembakat bröd. 
Hör gärna av dig om du vill bidra med 
något! Det blir extra trevligt om vi är 
många som hjälps åt.                            
Ring receptionen 0520 48 03 46            
som förmedlar vidare. 



Församlingsföreståndare 
Emanuel Georgson 
0703 48 03 95 
pastor@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 13 november

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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Missionskyrkan                    
är 25 år i år                                                      

och den är till för Dig!
Höstveckorna kan se ut så här,                                                          
kolla i programmet med                                                 
datum och tider…… 

tisdagar  Dagledigträff   
  Middagsbön  
  Frälsarkransen  
  Scout    
  Tisdagscafé   
  Frequens övar 

torsdagar Till jordens yttersta gräns 
  Missionskyrkans   
  Symphonic Band övar  

fredagar ff - udda veckor                                        
  Tonår 

söndagar Gudstjänst                                
  Söndagsskola 

Välkommen                       
när det passar Dig!

      
   


