
mars april maj 2020



BETRAKTELSE

Som sol om våren stiger                               
i makt mot himlens höjd                             

och all naturen viger                                 
till livets nya fröjd   

                             Psalmer och sånger 162 

Längtan efter något mer
De höll samman och möttes varje dag troget i 
templet, och i hemmen bröt de brödet och höll 
måltid med varandra i jublande, uppriktig 
glädje. De prisade Gud och var omtyckta av 
hela folket. Och Herren lät var dag nya 
människor bli frälsta och förena sig med dem. 
Apg 2:46-47 

Oavsett om vi är vana kristna eller nyfikna 
skeptiker längtar vi nog efter den där känslan 
”det är på riktigt”. Flera gånger har jag hört talas 
om ateister som säger om jag bara fick se Gud 
skulle jag tro, alltså det där tillfället då jag 
känner att tron på Gud är verklig. Ärligt talat 
skiljer vi oss nog inte åt så mycket på just den 
punkten. För det finns få saker så bedrövande 
som när tron liksom rinner ut genom lillfingret. 
Varje kristen vill kunna läsa i sin Bibel och tro 
att det är sant eller gå på gudstjänsten och känna 
att den är ”bra”, att den väcker liv, intresse och 
mersmak. Den tidiga kyrkan levde i den där 
känslan efter pingstens händelser. Miljön i deras 
samlingar var så smittande att en stadig ström 
med nya människor förenades med 
församlingen, –va härligt! När vi sitter i vår 
ensamhet och funderar över bibelläsningen, 
bönen eller församlingsengagemanget kan vi  
lätt tappa modet. Unga känner kyrkan som 
omodern och tråkig, äldre tyckte det var bättre 
förr och medelålders har aldrig någon tid över. 
Men det behöver inte vara så. Tänk dig, om 
Bibeln kan få ge dig kraft, bönen närhet, 
församlingen glädje och inspiration.  

I vår tid handlar mycket om att prioritera.         
Vi uppfylls av det vi prioriterar. Tanken är inte 
ny.  Jesus sade:  Munnen säger vad hjärtat är 
fullt av Matt 12:34. Om Bibeln ska bli så där 
härlig uppfriskande jag drömmer om så måste 
jag prioritera att läsa den både själv och i 
grupp. Om jag ska finna närhet med Gud 
behöver jag prioritera bönen. Om guds-
tjänsten skall bli ett tillfälle där jag känner 
”det är på riktigt” ”det är bra” måste jag lära 
mig att… prioritera den.  

Regelbundenheten fungerar på minst två 
sätt. Den ger mig en god vana och den ger 
mig möjlighet att exponeras för det goda        
i vanan. T ex om jag väljer att gå på 
gudstjänst regelbundet kommer jag lära 
mig en vana, men vanan kommer också 
göra något med mig. Jag kommer att 
smittas av det som finns i det samman-
hanget. I gudstjänsten exponeras jag för 
gemenskapen, bönerna, bibelordet och 
sången. På ett ännu djupare plan blir dessa 
instrument för den helige Ande att verka            
i mig.  

Något annat som kan ge mig upplevelsen 
att det är på riktigt, att det är bra och 
viktigt för mig är mer mentala fenomen 
som förväntan och öppenhet. Den tanke 
som betydde mest för mig när jag 
upptäckte att gudstjänst gav mig något var: 
tänk om Gud har något att säga till mig            
i gudstjänsten i dag. Klart Gud kan tala 
överallt och alltid, men det är väl ändå 
troligt att han talar till sin kyrka i dess 
gudstjänst. En positiv förväntan öppnar 
mig för möjligheten att Gud vill mig något 
genom den gemensamma samlingen. 

Med önskan om en välsignad vår. 
Emanuel Georgson, pastor  



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

Varmt välkommen till Malmö 21-23 maj. 
Temat är ”Till jordens yttersta gräns - till 
dessa mina minsta.”   
Under Kyrkokonferensen 2020 finns det 
möjlighet att lyssna till ett stort antal 
seminarier, gudstjänster, förhandlingar, 
kvällsaktiviteter, program för alla åldrar 
och stor gemenskap med vänner från när 
och fjärran.                                                 
Även du som inte är ombud är välkommen 
att vara med. 
Konferensförhandlingarna äger rum på 
Stadionmässan/Europaporten och 
gudstjänsterna firas i Baltiska hallen.    
Information equmeniakyrkan.se 

Hönökonferensen 4-12 juli 2020
Mer information på  honokonferensen.se 

Kyrkokonferens’20

Konfirmationsläsning 20/21
Snart är det dags för konfirmations-
läsning i vår kyrka igen.                         
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 Equmenia-
församlingarna i Lindveden, Vänersborg 
och Uddevalla. Det gör att man lär 
känna folk från andra ställen och vi kan 
göra fler kul grejer ihop.                            
Efter påsk kommer det finnas en 
informationsfolder och möjlighet att 
anmäla sig till konfa 20/21.                                                     
Så håll utkik på hemsida och i kyrkan. 
Konfaläsningen är för dig som går                
i 8:an hösten 2020.  

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


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 

Equmenia har påsklov vecka 16 

Sunday Boost
ett komplement till tonårssamlingarna.  
Under våren blir det två söndags-
eftermiddagar, den 15 mars och 26 
april, 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.  
Alla ungdomar från 13 år och uppåt  
är varmt välkomna!

"Vårfixardag"                                   
på Sommargården Vårhaga.                   
Ta med en kratta (eller annat lämpligt 
redskap) och fika så jobbar vi 
tillsammans och gör vårfint på gården 
den 4 april mellan 9-13!  
Föräldrar och syskon är varmt 
välkomna med idag. Samling vid 
kyrkan 8:45 om du vill åka med någon. 
Åker ni själva, fråga din ledare om mer 
vägbeskrivning.                                  
Vårhaga ligger på  Baggeryrsvägen,   
Sjölanda, på väg mot Sjuntorp.

Spårarscout                                                                                 
För dig som går i förskoleklass och 
årskurs ett! Vi träffas på tisdagar           
18:00 - 19:15 utanför Missionskyrkan        
i Trollhättan med start vecka 9.             
Vi är utomhus så mycket vi kan så klä 
dig alltid efter vädret!                      
Lekar, utmaningar, äventyr och           
gemenskap väntar…                                 
Vid frågor kontakta ledare             
Cecilia Glimstrand 070-487 22 38.              
Om du som förälder vill stanna under 
tiden så är kyrkan öppen och det är 
café i Nyfiket från klockan 18:30.                          
Du är förstås välkommen att vara med 
på scoutsamlingen också. 
Medlemsavgiften är 200 kr per år. 
Välkommen till vår nya scoutgrupp!

Equmeniafest 17 maj på Vårhaga                            

Efter Vårhagagudstjänsten är det 
Equmeniafest och våravslutning med 
grillning och femkamp. 



Big Slam Lofsdalen 2020
Söndag morgon 16/2 rullade en buss 
med 52 deltagare och ledare mot 
Lofsdalen för fyra dagar skidåkning och 
gemenskap! 
Big Slam är ett samarbete mellan olika 
kyrkor som gör olika 
ungdomsgudstjänster ihop ett par 
gånger per termin och alltid ett 
skidläger på sportlovet.  Ungdomarna 
var denna veckan från Equmeniakyrkan 
Vänersborg, Trollhättan, Lindveden och 
Salemkyrkan Vargön och ett par 
ungdomar från Pingst Vänersborg.  
För femte året i rad så inkvarterade vi 
oss på Lofsdalens lägergård, 7 minuters 
bussfärd från backen.  
Veckan kan sammanfattas med vackert 
väder och bra skidåkning, god mat, 
brottningsleken, goda och viktiga möten 
med varandra och med Gud. 

Varje kväll när alla var nyduschade,  
mätta och lagom trötta i benen hade vi 
gudstjänst då Malin Rylander och Per 
Arkbro predikade rakt och enkelt om 
Nåd, Synd, Förlåtelse och Rättfärdighet. 
Sex av ungdomarna var med i lägrets 
lovsångsteam och de turades om att leda 
oss i lovsång och tillbedjan. 
Morgonbönen i bussen var något som 
ungdomarna fick hjälpa till med, "ett 
bibelord och en bön för dagen". 
Spännande och uppmuntrande att höra 
sina kompisar dela en tanke över ett 
bibelord. Under gudstjänsterna fick vi 
också höra flera vittnesbörd om hur Gud 
berör och är verklig i vardagen.  
Vi som ledare är stolta över våra fina 
ungdomar, de har omsorg om varandra 
och de har fått uppleva mycket 
spännande saker och tagit viktiga beslut 
under detta läger. 
Både ungdomar och ledare ser redan 
fram emot nästa läger!

Be för våra ungdomar och ledare i Equmenia!



Frequens övar varje tisdag och vi ser 
gärna fler deltagare.                               
Det är just övar vi gör!                          
Det betyder att vi umgås, pratar om 
låtval och hjälper varann framåt i 
sångerna.                                                     
I programbladet kan du se när kören 
medverkar i gudstjänsten.                    
Kom med!

Missionskyrkans              
Symphonic Band
Mars - Trollhättan                                  
April - Vänersborg                                 
Maj - Trollhättan                                                                       

Övningar på torsdagar 19:00 - 21:00

MUSIK

Vårterminen är i full gång, men det 
finns plats för fler.                          
Programmet är varierat och för mig 
som ledare är det en riktig 
högtidsstund. Det ger sån glädje att 
träffa dessa sköna barn med föräldrar!                                                 

Det krävs ingen föranmälan, men vid 
frågor, kontakta mig, Kina,  på 
musiker@thnmk.se.                                  
Om du är sugen på att komma på 
studiebesök, bara kom!



MUSIK

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 

Titeln "Ett liv" kan ha många bottnar, 
men till syvende och sist är våra liv 
nog egentligen rätt lika och det finns en 
god poäng med att dela mer av livet 
med varandra.  

Körprojektet innehåller ett antal sånger 
i varierande stil; pop, rock, negro  
spiritual, gospel m.fl.   

Konserten är tänkt att ge ett stort mått 
av igenkänning och kanske vara en 
ögonöppnare för någon:                        
Vad gör vi när livet inte känns helt 
enkelt?                                              
Kan Han som sa sig vara Vägen vara 
ett alternativ?  

Övningsdatum                                       
14, 21 och 28 april  19:00 - 21:00        
2 maj 14:00 - 18:00                                
och 5 maj  19:00 - 21:00   

Välkommen att anmäla dig till            
Kristina Catoni  0765 60 84 20                                    
musiker@thnmk.se eller www.thnmk.se

I gudstjänsten 19 mars 11:00 
medverkar Psalmorkestern.                                  
Övning klockan 9:00                          
samma söndag.   

Alla är välkomna med sina 
instrument! 

mailto:musker@thnmk.se?subject=
http://www.thnmk.se
mailto:musker@thnmk.se?subject=
http://www.thnmk.se


Äventyrsdag 16 maj
En dag bland våra bevingade vänner.                                              
Samling 8:00 vid Missionskyrkan för samåkning.                      
Vi är tillbaka senast klockan 15:00.  
Ta med kikare (om du har), kläder efter väder, grova skor och          
egen matsäck förstås. 
Fågelkännare kommer att guida oss. 
Vid frågor, kontakta  Sven-Åke Möll 0730 20 36 22

Lördagsfrukost
21 mars 9:00 - 11:15  
Birgit Linnemyr och                            
Ingemar Christiansson, Hjo,            
berättar och visar bilder från Ecuador 
och Galapagosöarna. 
I Ecuador har Equmeniakyrkan skolor 
som de besökt. De visar bilder från 
regnskogens djur och natur samt besök 
hos ursprungsbefolkningen. 
Kollekt kommer att tas upp till Ecuadors 
skolor via equmeniakyrkan. 
Kostnad för föreläsning och frukost 80:- 
Sista anmälningsdag är tisdag 17 mars. 
Anmälan sker på deltagarlista i kyrkans 
foajé eller meddela till                                      
Ingvor Hammar 0704 60 07 96 
ingvor.hammar@gmail.com 

Valborgsfirande 
Välkomna till traditionellt valborgs-  
firande på Slätthult där vi får lyssna till 
vårsånger och vårtal.  
Medverkar gör Missionskyrkans 
Symphonic Band, manskör och kören 
Englarna under ledning av Anna-Lena 
Englesson 
Det finns enkel servering                        
och lotterier.                           
Scouternas fackeltåg samlas vid                        
norra änden av Ryrvägen 17:45.                            
Avmarsch 18:00 och brasan tänds 18:30 
Välkommen med i fackeltåget!                                                           

mailto:ingvor.hammar@gmail.com
mailto:ingvor.hammar@gmail.com


Vårfix 

på Vårhaga såsom 
• krattning 
•  fönsterputs 
•  diskning 
•  snickeri 
•  målning med mera. 

Ta med fika till de viktiga              
fikastunderna. 

Vi samlas;                              
Onsdagar kl. 18:00                                      
25 mars och 8, 22 april 

Lördagar kl. 9:00                                      
21, 28 mars och                          
4, 18, och 25 april 

Har ni frågor kontakta                              
Staffan Gustavsson                                         
tel. 0520 700 71

Personal sökes till  
Vårhaga 
sommargård
Det gäller: 
• kolloverksamhet 
• café, kiosk 
• uthyrning av rum,                                   

kanoter och båt 
• lokalvård med mera. 

Du är välkommen med                                       
din ansökan senast 6 april till   

Anders Rohdin  0520 188 00 
rohdin.anders@gmail.com     

Peter Johansson 0520 124 05 
peter.l.johansson@telia.com

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 varannan 
onsdag, jämna veckor t o m maj.                                           
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

Tisdags-
café
18:30 - 21:00 
till och med 
april. 
Ett enkelt café 
där man kan 
möta nya och 
gamla bekanta från när och fjärran. Ta 
gärna med ett handarbete, hemuppgift 
från SFI eller bara kom in och prata en 
stund.                                                     

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


MARS
1  sö  11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Elisabet Andersson,    
    Missionskyrkans Symphonic Band, Anna-Karin Hörnmark. 
   Gudstjänsten sänds i närradion. Söndagsskola. Fastighetsoffer.  
3 ti 12:15 Lunchbön. Se notis 
  18:30 Tisdagscafé. Se notis 
  19:00 Frequens. Se notis 
4 on 09:00 Fixargemenskap. Se notis 
  10:00 Barnrytmik. Se notis 
5 to 18:30 Församlingsmöte. 
8 sö 11:00 Gudstjänst. Herve Kiese, Anne-Marie Lilja,                                           
   Pingskyrkans manskör under ledning av Christian Larsson, Marie Leijon. 
   Offerdag för pastors- och diakonutbildning. Söndagsskola. 
10 ti 10:30 RPG/Dagledigträff. Artur Eriksson - en sångare att minnas. 
   Åke Nordqvist, Tibro och Ann-Marie Jonegård, Skövde. 
  12:15 Lunchbön. 
  18:30 Tisdagscafé.  
  19:00 Frequens.  
11 on 10:00 Barnrytmik. 
15  sö 11:00 Gudstjänst med alla åldrar. Emanuel Georgson, Håkan Ekström,                     
   Annelie Enorsson Larsson, Sebastian Larsson, Tonår, Kina Catoni. 
17 ti 12:15 Lunchbön.  
  18:30 Tisdagscafé.  
  19:00 Frequens.  
18 on 09:00  Fixargemenskap.  
  10:00 Barnrytmik. 
21 lö 09:00 Vårhagafix. Se notis. 
22 sö   11:00 Gudstjänst. Birgitta Qvarnström Frykner, Elin Frick, Anders Arkbro.    
   Söndagsskola. 

24 ti 10:30 RPG/Dagledigträff. Gertrud på Vargfjället och andra kvinnoöden.                     
   Inger Dejke, folklivsforskare, Ljungskile. 
  12:15 Lunchbön.  
  18:30 Tisdagscafé.  
  19:00 Frequens.   
25 on 10:00 Barnrytmik. 
  18:00 Vårhagafix. Se notis. 
28 lö 09:00 Vårhagafix. 
29 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Ingegerd Frick,      
   Internationella kommittén, Frequens, Kina Catoni. Söndagsskola. 
31 ti 12:15 Lunchbön.  
  18:30 Tisdagscafé. 

Närhet trygghet 9 mars kl. 21:00 - 21:45 90,6 MHz



Kvällsandakt 13-17 april kl. 21:45 - 22:00 90,6 MHz

1 on 09:00   Fixargemenskap.  
  10:00 Barnrytmik. 
4 lö 09:00 Vårhagafix. 
5 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Joakim Götborg, Säffle.                                                       
   Karin Thörnblad, Anna Kindberg, Anna-Karin Hörnmark.                       
   Fastighetsoffer. Söndagsskola. 
7 ti 10:30 RPG/Dagledigträff. En touch av nu och då.                                                                                      
   Malin Nyberg, Trollhättans Stad berättar om den nya stadsdelen Vårvik. 
  12:15 Lunchbön.  
  18:30 Tisdagscafé. 
  19:00 Frequens. 
8 on 10:00 Barnrytmik. 
  18:00 Vårhagafix.  
9 to 18:00 Getsemanestund med nattvard. Emanuel Georgson,  Anders Arkbro. 
10 fr 11:00 Långfredagsgudstjänst. Emanuel Georgson, Eva-Karin Virdung Sellin,   
   Kina Catoni. 
12 sö 11:00 Påskgudstjänst. Emanuel Georgson, Helen Larsson, Frequens,                     
   Kina Catoni. Barnvälsignelse. Gudstjänsten sänds i närradion. 
14 ti 12:15 Lunchbön.  
  18:30 Tisdagscafé. 
  19:00 Frequens.   
15 on 09:00       Fixargemenskap. 
  10:00 Barnrytmik. 
18 lö 09:00 Vårhagafix. 
19 sö 11:00  Gudstjänst. Lars Johansson, Sjukhuskyrkan. Birgitta Qvarnström Frykner,  
   Psalmorkestern under ledning av Kina Catoni. 
   Lars Johansson berättar om sjukhuskyrkan under kyrkkaffet. 
21 ti 10:30 RPG/Dagledigträff. Kontrapunkt - Vi testar våra musikkunskaper. 
   Kjell Fröberg och Kenth Wallgren, Trollhättan. 
  12:15 Lunchbön. 
  18:30 Tisdagscafé. 
  19:00 Frequens. 
22 on 10:00 Barnrytmik. 
  18:00 Vårhagafix. 
25 lö 09:00 Vårhagafix. 
26 sö 11:00 Gudstjänst med alla åldrar. Emanuel Georgson, Peter Johansson,    
   Englarna under ledning av Anna-Lena Englesson, ff,                                       
   Anna-Karin Hörnmark. Bön- och offerdag för Nationella Arbetet. 
28 ti 12:15 Lunchbön.  

APRIL



MAJ

29 on 09:00  Fixargemenskap. 
  10:00 Barnrytmik. 
30 to 18:00 Valborgsfirande på Slätthult. Missionskyrkans Symphonic Band,   
   Englarna under ledning av Anna-Lena Englesson, Manskör. Se notis. 

3 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Elisabet Andersson,   
   Kristina Georgson, Lisbeth Engström. Söndagsskola. Fastighetsoffer. 

5 ti 10:30 RPG/Dagledigträff. Vårutflykt. Samåkning i egna bilar.     
    Resmål meddelas senare. 
  12:15 Lunchbön.  
  19:00 Frequens. 
6 on 10:00 Barnrytmik. 
9 lö 18:00 Konsert. Ett Liv - körprojekt under ledning av Kina Catoni. 
10  sö  11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Cecilia Glimstrand, Kina Catoni.   
   Söndagsskola. Gudstjänsten sänds i närradion. 

12 ti 12:15 Lunchbön.  
  19:00 Frequens.  
13 on 09:00  Fixargemenskap. 
  10:00 Barnrytmik. 
17 sö 11:00 Gudstjänst med alla åldrar på Vårhaga. 
   Elin Frick, Marie Bergström, Saga, Tindra och Andreas Glimstrand,   
   Anna-Karin Hörnmark. Equmeniafest med grillning och femkamp. 

19 ti 12:15 Lunchbön.  
  19:00 Frequens.  
20 on 10:00 Barnrytmik. 
24 sö 11:00 Gudstjänst. Åke Moberg, Frequens, Kina Catoni. 

26 ti 12:15 Lunchbön. 
27 on 09:00  Fixargemenskap. 
31 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Christina Vallgren, Ex Animo,  
   Daniel Rylander. 

7 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson. 

JUNI Kvällsandakt 1-5 juni kl. 21:45 - 22:00 90,6 MHz

MAJ



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 under våren är;                                 
9 och 23 mars, 6 och 20 april,                                             
4 och 18 maj samt 1 och 15 juni.       
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
Stavregården      onsdag  4 mars   14:00  
   onsdag  1 april   14;00  
   torsdag  7 maj    14:00    
Tallbacken   torsdag 5 mars    11:00  
   torsdag 2 april    11:00  
   torsdag 30 april  11:00   
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.  
• Pastors- och diakoniutbildningen          

8 mars 
• Nationella arbetet 26 april 
• Equmenia 11 oktober 
Ta med detta i bön under året! 

Lunchbön                          
Vi medarbetare vill välkomna till 
lunchbön i kyrkan på tisdagar kl. 12:15 
till och med 26 maj. 

Samtal i Stilla veckan
Inför påsken finns möjlighet till samtal 
om livet, tro och tvivel. Till skillnad från 
de samtal som erbjuds under hela året 
kommer det här sitta en lista med lediga 
tider där man bara sätter ett kryss för att 
komma. 
Listan kommer upp under vecka 13 och 
samtalstider finns 7, 8 och 9 april.              
Det är Annika Tiger och Emanuel 
Georgson som håller i samtalen.

mailto:bruno.frykner@gmail.com
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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 

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

http://www.equmeniakyrkan.se/trollhattan
mailto:pastor@thnmk.se
mailto:info@thnmk.se
http://www.equmeniakyrkan.se/trollhattan
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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 12 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 

mailto:webbgruppen@thnmk.se
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OM 
KLIMATFASTA 

Equmeniakyrkan skall i all 
verksamhet minska klimatavtrycken 
där det är möjligt. Vi är skapade till 
Guds avbild och är själva en del av 
skapelsen. Vi bär som människor ett 
unikt ansvar att vara Guds 
medarbetare, förvaltare och 
medskapare. Klimatfastan blir en 
påminnelse om att leva så. 

Att fasta är alltid frivilligt och är 
aldrig ett mål utan ett medel. Det 
handlar om att våga avstå något, steg 
för steg, för att vinna något annat. Det 
behöver inte gå till överdrift.            
Hellre något litet och länge – för 
fastan är lång. Skall vi ta ansvar för 
miljön kräver det ett mycket mer 
långtgående engagemang än fyrtio 
dagar. 

Följande gudstjänster kommer att 
beröra Klimatfastan i vår kyrka:             
1 mars, 15 mars, 29 mars.

Fastan i vårt kyrkoår är den tid då vi 
förbereder oss för påskens drama, 
för Jesu död och uppståndelse. 
Fastan startar askonsdagen           
den 26 februari och pågår fram till 
påskafton den 11 april. 

Klimatfastan fokuserar på en hållbar 
livsstil och innebär att under 
fasteperioden utmana sig själv att i 
än högre grad avstå från sådant som 
har negativ klimatpåverkan. 

Klimatfasta innebär att i möjligaste 
mån avstå från resor och 
transportmedel som använder fossila 
bränslen.  

Klimatfasta innebär också att under 
perioden avstå från viss mat. Vi 
behöver minska vårt matsvinn, äta 
mer vegetabilier och välja livsmedel 
efter säsong 

Klimatfasta innebär också att 
uppmärksamma vår konsumtions 
miljöbelastning. Vi uppmuntrar till 
så få inköp som möjligt under 
perioden.


