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BETRAKTELSE

Här är stillhet och 

tystnad

nu när marken färgats vit

Från den trygga,          

gamla kyrkan

klingar sången ända hit
                                  Koppången vers 1 av Py Bäckman          

Den försvunna berättelsen
Kvällen har kommit till stugan i Svartlå         
3,5 mil nordväst om Boden. Barn och 
barnbarn har samlats i stora huset. Efter 
kvällsmaten tänds brasan i den öppna spisen. 
Det är dags för sagostund. Det lästes aldrig 
någon högläsning i mitt barndomshem, så det 
känns lite extra mysigt och spännande när 
någon sätter sig i fåtöljen för att läsa ett nytt 
kapitel av ”Morfar prosten”. Elden i öppna 
spisen fladdrar och lågorna dansar vackert. 
Vilken underbar stund. Den fyller något 
uråldrigt behov inom mig. Att få lyssna till en 
berättelse i eldens sken. Just så berättades de 
bibliska händelserna från början.  

Jag tror att vi idag till stor del har förlorat 
berättandet. 

Under julen har vi alla chanser att lyssna till 
berättelser. Inte bara sköna sagor utan 
framför allt julevangeliet i Luk 2:1-20. 
Kanske ni ska läsa den i familjen. Eller att du 
själv läser den högt. Låt berättelsen göra 
comeback! Låt den stora julberättelsen höras 
i våra hem. Som en påminnelse hur Gud i 
Jesus visade sig som ”Gud med oss”.  

Emanuel Georgson                                    
Pastor



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

Alpha –                           
grundkurs                                     
i kristen tro
Under våren vill vi 
inbjuda till kurs där vi 
upptäcker grunderna i vad kristendom 
handlar om. Alphakursen är främst avsedd 
för personer som inte är vana kyrkobesökare.  

Kursen baserar sig kring tre huvuddelar.             
Först avnjuter vi en enkel måltid tillsam- 
mans. Sedan hålls ett kort föredrag där man 
tittar på en ny aspekt av den kristna tron 
varje vecka. Detta följs av tid för diskussion, 
där gästerna kan ställa frågor och bidra med 
sina åsikter. Sammanlagt är det tio 
kurstillfällen plus en heldag.  
Församlingsmedlemmar är varmt välkomna 
om man har med sig någon som inte är van 
kyrkobesökare. 

Kostnad: självkostnadspris för mat och 
kursbok.  
Start onsdag den 29 januari kl 18:30.                          
Sista anmälningsdag 25 januari. 
Anmälan: www.thnmk.se, via alphalådan på 
kyrktorget eller via qr-kod  
För mer info: tel. 0703-48 03 95 
mail: pastor@thnmk.se  
Varmt välkomna! 
Emanuel Georgson

Missionskyrkan                                                                       
är till för Dig!

Veckorna kan se ut så här,                                                          
kolla i programmet med                                                 
datum och tider…… 

tisdagar  Dagledigträff   udda v. 
  Lunchbön   
  Scout    
  Tisdagscafé   
  Kören Frequens övar 

onsdagar Fixargemenskap  jämn v. 

torsdagar Missionskyrkans   
  Symphonic Band övar  

fredagar ff - udda veckor                                        
  Tonår 

söndagar Gudstjänst                                
  Söndagsskola, se program 

Välkommen                       
när det passar Dig!
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Församlingens årsmöte                 

8 februari klockan 16:00. Förhandlingar och servering. Välkomna!

Välkomna till 
Equmeniakyrkans 
traditionella 
Trettondagsfest!
Programmedverkan av bl.a.                
Emanuel Georgson, Missionskyrkans 
Symphonic Band och vår vikarierande 
församlingsmusiker Kina Catoni. 

Tillsammans skapar vi en festmåltid där 
var och en som kan tar med både huvud-
rätt och dessert!  
Maten ska vara färdigupplagd i skålar 
eller på fat med tillhörande bestick.         
Ev. rester och egna skålar m.m. tar man 
själv hand om efter festen.  

Passa på tillfället att bjuda med en vän!

Trettondagsfest

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!

Tisdags-
café                          
start 7 januari    
18:30-21:00



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 

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

Vi träffas 9:00 – 12:00 den 11 december 
och efter juluppehållet startar vi               
22 januari och fortsätter sedan varannan 
onsdag, jämna veckor.                                            
Vi fikar, trivs och gör vad vi hinner. 

Välkommen! 

Vid frågor kontakta  
Stig Sundberg tel. 0520 - 170 48  
eller Nils-Olof Sellin tel. 0520 -107 66

Missade du Tre middagar i höstas?                              
Här kommer en ny chans!
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.                            

Deltagarna delas in in grupper sm 7-8 
personer och grupperna bestämmer 
själva vilken mat som serveras.         
Sista anmälningsdag är                 
söndag 19 januari.                                             
Boka redan nu in 29 januari,
26 februari och 25 mars.                                            
Emanuel Georgson 

                                                     
Klimatfasta 2020                     
26/2 startar årets klimatfasta. 

Internationella kommittén



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 3 

Ledarkickoff                                          
för vårterminen 7 januari klockan 18:00 

Equmenias årsmöte 25 januari 15:00 i Storstugan

Julfest
Torsdagen den 19 december 
klockan 18:00 är det julfest för 
alla barn och ungdomar i 
Equmenias grupper.  

Håll utkik                            
efter mer                           
information                    
och inbjudan!

Sunday Boost                                                       
är ett komplement till tonårssamlingarna. 

Under våren blir det tre söndagseftermiddagar då vi, 
direkt efter kyrkfikat, åker iväg på en rolig aktivitet 
som anknyter till ett tema om att vara en ung kristen. 
Första tillfället är 26 januari.  

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

Alla ungdomar från 13 år och uppåt är varmt 
välkomna!



Skidläger på sportlovet
På sportlovet är det dags för skidläger igen, söndag 16/2 - torsdag 21/2 2020. 

En buss full med ungdomar och ledare rullar mot Lofsdalen på söndag morgon.                  
Det blir 3,5 dagar skidåkning, bus, god mat, bibelundervisning,’dagens vurpa’,                 
Jesus och gött häng med nya och gamla vänner!                                                                      
/ Big slam - kyrkorna i Trestad.                                                                                                   
Håll utkik efter mer info om anmälan och priser.                                                                    
Har du frågor kontakta Elin Frick 0725 32 21 14

Be för 
våra 
ung- 

domar 
och 

ledare 
i  

Equ- 
me-
nia!

ff  på studiebesök i Trollhättans 
kraftvärmeverk                                                   

Barnkören övar inför ”gudstjänsten  
med alla åldrar”



Missionskyrkans Symphonic Band

December - Trollhättan                        
Januari - Vänersborg                       
Februari - Trollhättan                                                                       

Övningar på torsdagar 19:00 - 21:00

MUSIK

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

Vi börjar onsdagen                                    
den 22 januari 10:00-11:30.         
Ledare: Kina Catoni 

Varmt välkommen!

Välkommen in  och ta en paus ifrån 
julstöket för att få in den stämningsfulla 
julkänslan med alla traditionella 
julsånger. 

Kom och sjung med!



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.                       
Vårterminen börjar 14 januari och 
körledare under 2020 kommer att vara 
Kina Catoni. 

Välkommen med du också!

Har du funderat på vad du ska bli när du 
blir stor? Det har jag. Jo, jag är ju 
sjuksköterska och trivs mycket bra med 
det. Men ändå. Jag håller på med musik 
på olika sätt och har hela mitt vuxna liv 
haft en längtan efter att få vara anställd 
och jobba i församling med just sången 
och musiken. Dottern är nu vuxen och      
är i det närmaste utflyttad, jag har fått     
ett större utrymme för mig själv, och        
jag har nya uppdrag på jobbet på 1177 
Vårdguiden per telefon.                         
Så kom plötsligt frågan om jag ville 
vikariera som församlingsmusiker        
under Magdalenas föräldraledighet.                   
Mitt hjärta har bankat, tackat, varit     
varmt och pirrigt, jag har funderat, bett 
och längtat. Frågan har landat i ett stort 
JA i mitt hjärta, praktiska saker har löst 
sig och jag är så tacksam! Mötena med 
företrädare från församlingen har känts  
så goda. Min man Uffe stöttar mig och 
ställer upp på de nya förutsättningarna       
i livet. Lindvedens missionskyrka är       
min hemförsamling och eftersom 
vikariatet är på halvtid och under 
begränsad tid, finns jag kvar där.          
Jag känner mig så uppmuntrad av att få 
landa i min dröm och längtan. Vill du 
lovsjunga med mig?                               
Låt oss vara tillsammans.  

Kina (Kristina) Catoni                             
Vik. församlingsmusiker 

Välkommen Kina Catoni!                          
Vi är glada att få hälsa Dig välkommen 
under 2020, då var ordinarie 
församlingsmusiker är föräldraledig. 

Vi ser fram emot samarbetet med våra 
olika musikgrupper under året. 

Vi önskar dig Guds välsignelse i arbetet. 

Styrelsen / Bengt Frick



DECEMBER

1 sö 11:00 Adventsgudstjänst.  Emanuel Georgson, Adventskör, Blåsare,  
   Andreas Glimstrand, Isak Larsson, Christer Larsson, Albin Halvordsson,    
   Moa Frick, Tindra och Saga Glimstrand, Magdalena Ahlberg Larsson,        
   Anna-Karin Hörnmark. Söndagsskola.  
   Fastighetsoffer. 

3 ti 10:30 RPG/dagledigträff. 
   Vi delar berättelser med varandra. 
8 sö 11:00 Gudstjänst med alla åldrar. Emanuel Georgson, Cecilia och Joel Larsson. 
   Alva och Moa Frick. 

10 ti 10:30 RPG/dagledigträff. 
   Lucia från Hjortmosseskolan och blomsterlotteri. 
11 on 09:00 Fixargemenskap. Se notis.   
12 to 18.30 Församlingsmöte.                               
15 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Peter Johansson, 
   Malin och Daniel Rylander. 
   Gudstjänsten sänds i närradion. 

19  to 18:00 Julfest för alla barn och ungdomar i Equmenias grupper. 
21 lö 16:00 Musik i juletid. Missionskyrkans Symphonic Band,     
   Emanuel Georgson, Christina Vallgren, m. fl. 
24 ti 23:00 Midnattsgudstjänst. Emanuel Georgson, Anna Kindberg.                                 
29 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Karin, Gabriel och Isak Thörnblad,  
   Birgitta Qvarnström Frykner. 
   Internationell insamling - ”Till jordens yttersta gräns” 



6 må 16:00 Trettondagsfest. Emanuel Georgson, Missionskyrkans Symphonic Band, 
   Kina Catoni. Knytkalas. Se notis. 
7 ti 18:00 Ledarkickoff. 
  18:30 Tisdagscafé. 
12 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson,       
   Birgitta Qvarnström Frykner, Anneli Larsson, Kina Catoni.     
   Fastighetsoffer. 

14 ti 10:30 RPG/dagledigträff. 
   Pianokonsert med Maja Korp från Musikhögskolan, Stockholm. 
  12:15 Lunchbön. 
  18:30 Tisdagscafé. 
  19:00 Frequens terminsstart. 
19 sö 11:00 Gudstjänst. Annette Börjesson Svenska kyrkan, Elisabet Andersson,  
   Anna Kindberg, Kina Catoni. Söndagsskola. 

21  ti 12:15 Lunchbön. 
  18:30 Tisdagscafé. 
  19:00 Frequens. 
22 on 09:00 Fixargemenskap. 
  10:00 Barnrytmik.  
25 lö 15:00 Equmenias årsmöte. 
26 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Ingegerd Frick,      
   Andreas Glimstrand, Folke Karlsen. Söndagsskola. 
   Sunday Boost. Se notis. 
  18:00 Ekumenisk gudstjänst. Emanuel Georgson. Andreas Glimstrand, 
   Folke Karlsen. 

28 ti 10:30 RPG/dagledigträff.  
   ”Lek inför Gud - ett sätt att förhålla sig till livet.” Pär Arkbro, Vänersborg. 
  12:15 Lunchbön. 
  18:30 Tisdagscafé. 
  19:00 Frequens. 
29 on 10:00 Barnrytmik. 
  18:00 Tre middagar. Se notis. 

JANUARI

Kvällsandakt 6 - 10 januari 21:45 - 22:00 90,6 MHz



FEBRUARI
2 sö 11:00 Gudstjänst med alla åldrar. Rebecca Simonsson, Elin Frick,  
   Lovsångsteam MEGIJA, Kina Catoni. 
   Gudstjänsten sänds i närradion. 

4 ti 12:15 Lunchbön. 
  18:30 Tisdagscafé.  
  19:00 Frequens. 
5 on 09:00 Fixargemenskap. 
  10:00 Barnrytmik. 
8 lö 16:00 Församlingens årsmöte. 
9 sö 11:00 Årshögtid med nattvard.  Emanuel Georgson, Anne-Marie Lilja,    
   Rebecca Josefsson, Sofia Rimshult, Carina Bogren. Fastighetsoffer.  
   Söndagsskola. 

11 ti 10:30  RPG/dagledigträff. 
   Sjuk, men ändå frisk - om hälsa och livskvalité. Staffan Juteräng, Vänersborg. 
  12:15 Lunchbön. 
  18:30 Tisdagscafé.  
  19:00 Frequens. 
12 on 10:00  Barnrytmik. 
16 sö 11:00 Gudstjänst. Christina Vallgren, Eva-Karin Sellin, Frequens, Kina Catoni.  

18 ti 12:15  Lunchbön. 
  18:30 Tisdagscafé.  
  19:00 Frequens. 
19 on 09:00 Fixargemenskap. 
  10:00 Barnrytmik. 
23 sö 11:00 Gudstjänst. Åke Moberg, Marie Bergström,  
   Tindra och Andreas Glimstrand, Anna-Karin Hörnmark. 

25 ti 10:30  RPG/dagledigträff. 
   Iskalla änglar och het kärlek i Antarktis. Bengt-Åke Öhgren, Tidaholm. 
  12:15 Lunchbön. 
  18:30 Tisdagscafé. 
  19:00 Frequens.                                                                                               
26 on 10:00 Barnrytmik.                                                              
  18:00 Tre middagar.  

Kvällsandakt 24 - 28 februari 21:45 - 22:00 90,6 MHz

 1  sö  11:00  Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Elisabet Andersson,  
    Pingskyrkans manskör under ledning av Christian Larsson. 
    Gudstjänsten sänds i närradion. Söndagsskola. Fastighetsoffer.

MARS



Sinnesrogrupp
Alla som har, eller har en önskan om,  
en kristen tro är välkomna. Vi träffas      
i  andaktsrummet måndagar ojämna 
veckor kl.18:00 och håller på ca en 
timme.        

Datum i januari och februari 13/1, 27/1, 
10/2 och 24/2.        

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                     
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                   
Näl  16:00  19 januari, 16 februari                                 
Stavregårdens och Tallbackens tider         
är ej fastslagna i dagsläget.             
Information kommer att finnas på 
anslagstavlan i kyrkan.

Har du frågor - ring                             
Emanuel Georgson 0703 48 03 95 

Bön och offerdagar 2020  
Som en del av församlingens 
gemensamma ansvar ber vi för och 
samlar in pengar till flera arbeten i vår 
nationella kyrka.  
- Internationella insamlingen från                  
1:a advent 2019 till 31 januari 2020 
- Pastors- och diakoniutbildningen 8 mars 
- Nationella arbetet 26 april 
- Equmenia 11 oktober 
Ta med detta i bön! 

Lunchbön                          
Från och med den 14 januari vill vi 
medarbetare välkomna till lunchbön i 
kyrkan på tisdagar kl 12:15.

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


Församlings-
föreståndare 
Emanuel Georgson 
0703 48 03 95 
pastor@thnmk.se  

Församlingsmusiker 
Magdalena Ahlberg 
Larsson      
Föräldraledig             
2019 12 02 t.o.m.          
2020 12 31 

Kontakt

Hemsida  
www.thnmk.se

Telefon receptionen 
0520 48 03 96 
Tisdag - torsdag 9:30-12:30 
t.o.m. 19 dec och               
fr.o.m. 7 januari 2020 

Telefon köket 
0520 48 03 94 

Telefon Vårhaga                
0520 44 00 55 

Adress 
Missionskyrkan 
Klintvägen 4 
461 50 Trollhättan Mailadress  

info@thnmk.se

Vikarierande 
församlingsmusiker 
Kina (Kristina) 
Catoni                    
fr.o.m. 2020 01 06 
0765 60 84 20  
musiker@thnmk.se 

mailto:info@thnmk.se
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Kontakt

Styrelsens kontaktperson 
Bengt Frick  
0701 42 78 38 

Församlingens kassör  
Johan Möll 
0702 46 02 03 

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 11 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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Internationell insamling
Som kyrka är vi kallade att förkunna evangeliet ”till jordens yttersta gräns” både i 
handling och i ord. Den gränsen kan gå hos förföljda kristna i Centralasien, vid 
sjukhus i Kongos regnskogar, genom fattiga områden i Indien eller precis där vi är. 
Till jordens yttersta gräns delar vi ett evangelium som befriar, räddar och upprättar, 
tillsammans med våra samarbetskyrkor. Det är vad vår internationella mission 
handlar om. 
I flera länder är våra missionärer inblandade i detta spännande arbete. Du kan också 
vara med. Bland annat genom att ge till vår internationella insamling. Varje bidrag 
är viktigt, så att vi kan fortsätta ge människor möjligheter att skapa sig en framtid 
och sprida hoppets evangelium! 
Ditt bidrag gör skillnad, varje gåva spelar roll. Tack för det! Tillsammans kan vi 
sprida hopp och evangelium i världen. Till jordens yttersta gräns.

  GE EN GÅVA
  Swish: 900 32 86 skriv ”Gåva” i meddelandetexten.
  Plusgiro: Sätt in din gåva påpg 90 03 28-6

Ge en gåva-få kort & kuvert
Ge ett bidrag till Equmeniakyrkans 
internationella arbete genom att köpa en 
kortlåda.                                                
Lådan innehåller 10 kort + kuvert.     
Dessa finns att köpa i kyrkans entré och 
kostar 250:-                                        
Betalas genom  Swish till 900 32 86 


