Programblad
juni – juli – augusti
2020

”På ett annat sätt”
”Den som bor i den Högstes skydd och vilar i den Väldiges
skugga, han säger: ”Herren är min tillflykt och min borg, min
Gud som jag förtröstar på. ”
Ps 91:1-2
Du är fantastisk! Här har vi i flera månader levt med en
överskuggande oro och osäkerhet. Sådant tär på oss alla på ett
eller annat sätt. Vi har fått falla tillbaka på människans uråldriga
förmåga att anpassa sig till svåra situationer. Ingen av oss vet när
covid-19 pandemin lägger sig och livet kan återgå till det
normala. Men vi längtar och vi ber att det skall ske snart.
Församlingen har också tvingats anpassa sig. Däremot har
hennes ärende inte förändrats. Hon delar fortfarande de glada
nyheterna om Guds rike. Djupt rotad i tron på sin Herre och
Frälsare. Jag sa att du är fantastisk. Sådan är du skapad. Alltid
älskad och önskad av levande Gud. Låt den vetskapen ge dig en
stadig grund att stå på då tiderna är osäkra.
I sommar kommer vi samlas till ett antal vandringsgudstjänster
både på Vårhaga och utanför Missionskyrkan. Du kan också delta
i gudstjänster på internet via vår hemsida www.thnmk.se väl mött
i sommar!
Emanuel Georgson
Pastor och föreståndare.

Kassören har ordet
Sommarvädret är redan här. Vi vill göra ett upprop om
sommargåvan. Jag hoppas du ser det som en möjlighet att visa
din omsorg om församlingen. Det handlar inte i första hand om
beloppets storlek, utan om din önskan att finnas med bland dem
som tar ansvar utifrån de möjligheter du har att ge en extra
gåva.
Till och med Maj månad ligger vi precis i nivå med budget vad
gäller totala offrandet. Det vore därför bra om vi kan fortsätta att
hålla i och hålla ut även när det gäller församlingens ekonomi. Är
vi många som hjälps åt blir inte bördan så stor. Förra året fick vi
in ca 37 000 kr i sommargåva.
SOMMARGÅVAN påminner oss om att i givandet till
församlingen finns ingen paus inplanerad även om vi tar paus i
andra åtaganden. Betala gärna till bankgiro 453-7569 och ange
sommargåva. Swish går givetvis också bra. Swishnummer 123
394 2984. Dessa nummer går också mycket bra att använda till
veckoffer och fastighetsoffer.
Med önskan om en härlig sommar
Kassören

Detta händer i Missionskyrkan i sommar
Gudstjänster sänds live 11.00 på Facebook eller via thnmk.se om
inget annat anges.
Juni
14/6

Gudstjänst. Emanuel Georgson, Elisabeth Andersson,
Magdalena Ahlberg Larsson

21/6

Vandringsgudstjänst på Vårhaga. Emanuel Georgson,
Alva Frick, Kristina Catoni

23/6

Equmenia-kväll 17:30-19:30 samling i kyrkan

28/6

Gudstjänst. Åke Moberg, Helené Larsson, Rickard Frick

30/6

Equmenia-kväll 17:30-19:30 samling i kyrkan

Juli
5/7

Gudstjänst. Åke Moberg, Maria Melldén, Anna Kindberg

12/7

Vandringsgudstjänst på Vårhaga. Karin Thörnblad, Erika
Kerpens

19/7

Vandringsgudstjänst, start vid Missionskyrkan. Emanuel
G, Bengt Frick

26/7

Gudstjänst. Birgitta Qvarnström Frykner, Ann-Marie Lilja,
Elin Frick, Anders Arkbro

Augusti
2/8

Gudstjänst. Åke Moberg, Samuel Hammar, Andreas
Glimstrand och Anders Arkbro

9/8

Gudstjänst. Birgitta Qvarnström Frykner, Elin Frick, AnnaKarin Hörnmark

16/8

Vandringsgudstjänst på Vårhaga. Emanuel Georgson,
Peter och Malin Johansson, Kristina Catoni

23/8

Gudstjänst. Marcus Boberg, Tobias Holmin, Magdalena
Ahlberg Larsson

29/8

Städdag 09.30 Kom och hjälp till att städa kyrkan, inne
och ute!

30/8

Samlingsgudstjänst. Emanuel Georgson, Jonas
Björkenfors, Kristina Catoni m.fl.

Vårhagas traditionella våffelkvällar är
inställda, men våfflor serveras ändå
varje fredag hela sommaren.
Välkomna!

Sammanfattning av församlingsmöte 2020-06-03
Emanuel Georgson informerar om att vi fortsätter att spela in
gudstjänster och andakter för sändning över nätet. Vidare
berättar han att barnrytmiken har haft sina samlingar större delen
av våren, kören har haft ett uppehåll men avslutades liksom som
barnrytmiken vecka 23.
Från Equmenia meddelas att ledarna haft en ledaravslutning
med god uppslutning och att de flesta Equmenia-grupper har
kört vidare under våren, med hänsyn till de nya riktlinjerna.
Samuel Hammar tar som planerat över ordförandeskapet i
ungdomsstyrelsen efter Elin Frick från den 1 juni.
Midsommarfirandet på Vårhaga är inställt. Kaféet håller öppet
klockan 17 - 21 alla dagar och med extra våfflor och kanske lite
levande musik i serveringen på fredagar. På söndagarna 21 juni,
12 juli och 16 augusti kommer det att finnas
vandringsgudstjänster, de startar kl. 11.00, men för dem som vill
gå enskilt finns andra tider.
Projektgruppen för Vårhaga jobbar på och föreslår hur vi skall
gräva fram vatten och avlopp till nuvarande kök men föreslår
samtidigt en ny byggnadsdel med nytt kök och pentry till
hyresgäster, samt toaletter. Lokala entreprenörer räknar just nu
på offerter för att vi ska få en uppfattning om kostnader och
byggregler med mera. Johan Möll och Bengt Frick har varit i
kontakt med Swedbank angående lån för i första hand
anslutningsavgift samt grävning och framdragning av vatten och
avlopp.

Dagkollot på Vårhaga kommer att genomföras även i sommar.
Sex barngrupper under vecka 28 – 33. Gruppstorleken har
minskats och varje grupp har en vecka var.
Emanuel informerar om pionjärprojektet. Se Ann Grudeborns
utredning som alla fått tillsänt sig tidigare. Beslut fattas till
hösten.
Församlingslägret flyttas ett år framåt, Bobergs-gården är bokad
17 - 19 september 2021.
Sommaren på Vårhaga
Den 22 juni öppnar café och kiosk på Vårhaga. Det är öppet
varje dag fram till 16/8. Kiosken är öppen kl 14-21 och servering
kl 17-21. Förutom gott fika och bad kan man hyra kanot eller båt
på Vårhaga. Varför inte dra ihop ett litet gäng och spela
Volleyboll. Här finns också ett antal rum att hyra för den som vill
övernatta. Tre av fyra vandringsgudstjänster som församlingen
håller i sommar kommer att utgå från Vårhaga.
Personalens semester
Emanuel Georgson har semester 27/6-13/7 och 20/7-10/8
Kristina Catoni har semester 6/7-9/8

Följ oss gärna på Facebook och Instagram
Trollhättans Missionskyrka
Equmenia Trollhättan
Vårhaga Sommarkafé

…eller på vår hemsida
www.thnmk.se

