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BETRAKTELSE

En härlig doft
Det ligger ett äpple på mitt skrivbord.       
En omtänksam person tog med det från 
sin trädgård. Av och till kommer det en 
söt fuktig doft från äpplet. Jag tar upp det 
i handen och luktar på det. Det luktar 
långt mycket bättre än de importerade 
äpplen man kan köpa i affären på vintern.  
Det här äpplet har fått mogna och växa 
färdigt på sitt träd.                                    
När jag känner doften påminns jag om 
Paulus ord i 2 Kor 2:14,                            
”Gud vare tack som genom Kristus alltid 
för mig med i sitt triumftåg och överallt 
låter mig sprida kristuskunskapens doft”. 

Ibland kunde man känna på lukten i en 
stad  under Antiken att något viktigt 
hände. Roms väldiga krigsapparat kunde 
kombinera militärmakt och rökelsedoft. 
Folk kunde se, höra och lukta Roms 
väldiga arméer.  

En kristen luktar inte annorlunda än 
någon annan på grund av sin tro, men 
bilden av att få sprida en doft av något 
riktigt gott är ändå talande och vacker. 
Låt det du gör och säger så att säga dofta 
gott för någon annan. 

Emanuel Georgson

 ”Ser jag träden som 
blommar                                

i gult och i rött                                                 
är det alls ingen    
blomning jag ser.                                

men det var nå´n som sa;      
bara den som är trött                         

ser en höst där ett 
vårunder sker.”  

     Alf Hambe



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

Bibelstudium online           
Under rubriken                                  
”Upptäck Tillsammans”                         
sänder Lindvedens och                      
Trollhättans Missionskyrkor                        
ett gemensamt bibelstudium. 

Malin Rylander och Emanuel Georgson       
är värdar för studiet som går att se på 
Facebook torsdagar kl.11:00 och senare        
på vår hemsida www.thnmk.se  

”Upptäck Tillsammans” är ett studium           
i gammaltestamentliga texter som är 
föreslagna för kommande söndag.

Dubbla gudstjänster               
För att möjliggöra att fler skall kunna fira 
gudstjänst under de restriktioner som nu 
finns har pastor och styrelse beslutat testa 
något nytt. Med början 18 oktober firar vi 
dubbla gudstjänster.                                 
Första gudstjänsten blir kl 10:00 och 
kommer även sändas via Facebook samt 
kyrkans hemsida. Vid denna gudstjänst 
kommer det även vara söndagsskola.         
Den andra gudstjänsten börjar kl 11:30. 
Ordningen med dubbla gudstjänster är 
temporär. Har du frågor kan du kontakta 
Emanuel Georgson pastor@thnmk           
eller via tel 0703 48 03 95 

Även i höst står kyrkan öppen för bön 
och stillhet. 

Tisdag, onsdag och torsdag mellan 
klockan 10:00 och 12:00 är du varmt 
välkommen! 

Vill du kanske samtala med vår pastor, 
kan du bestämma tid med honom via 
telefon eller mail. 

Kyrkan är öppen för bön och samtal

Tisdag - torsdag 10.00-12.00

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


Den gemensamma sången 
i Missionskyrkan har inte tystnat, den 
har bara tagit lite paus.                              
Som du kanske har märkt har det 
istället funnits mycket sång- och 
musikinslag på församlingens 
facebooksida. Ibland har Anna-Karin 
Hörnmark och jag spelat ihop, ibland 
någon annan. Du kommer att kunna ta 
del av musik på detta sätt även under 
hösten.                                                         
Vi har nu börjat ses till gudstjänst på 
plats i kyrkan. Så värdefullt, tycker jag. 

MUSIK

Missionskyrkans              
Symphonic Band
Övningar sker under hösten i 
Trollhättans Missionskyrka         
torsdagar 19:00-21:00

Där kan vi också sjunga ihop, men vi 
kan välja de mer visbetonade psalmerna 
och ytterligare en tid avvakta med de 
där kraftfulla, härliga psalmerna där 
man tar i från tårna. För som vi nu alla 
vet, så åker små salivdroppar rätt långt 
när vi hostar eller sjunger ”opera” – det 
får vi undvika i nuläget, även om vi 
anpassat sittplatserna i kyrksalen efter 
rekommendationer.                                                          

/ Kina Catoni,                                           
församlingsmusiker 

Tyvärr är det inställt pga 
rådande situation.                                                                                                                                    

Sjung för Guds skull och för varandra! 



MUSIK

I dessa tider är det lätt att tro att sång 
och musik är av ondo, eftersom vi fått 
massa information om att sång och 
även spel på vissa instrument kan 
sprida smitta. Bortsett från att vi 
behöver sjunga och spela med omsorg 
och ansvar under pandemin, så är sång 
och musik en riktig hälsokur och 
fortsatt mycket viktigt i Guds 
församling. Han tronar på sitt folks 
lovsång! Se tex Ps 22:4. 

Ur vetenskaplig synvinkel finns 
mycket intressant att hämta om musik. 
Se tex denna internetadress du som är 
van att använda datorn: https://ki.se/
forskning/fredrik-ullen-han-tar-det-
inte-piano  

I tidningen Må Bra, kunde man 2015 
läsa följande – med inspiration hämtad 
från kulturellahjarnan.se: 

1. Du sjunger dig gladare                       
När vi hör musik som vi tycker om 
frigörs må bra-hormonet dopamin, 
som stimulerar kroppens 
belöningssystem. Dessutom bildas 
oxytocin, som skapar lugn och 
harmoni och gör oss mer sociala. 
2. Du sjunger dig smartare                   
Den som sjunger får anstränga hjärnan 
när text, toner och tempo ska synkas 
samtidigt som noter och eventuell 
dirigent ska följas.  
3. Du sjunger bort stressen               
Både vilopulsen och blodtrycket 
tenderar att sjunka hos personer när de 
sjunger i grupp. Detta gäller dock 
främst amatörsångare, för en 
yrkessångare kan det ha motsatt effekt 
att kliva upp inför publik. 
4. Du sjunger dig friskare Körsång kan 
snabbt och effektivt stärka kroppens 
immunförsvar. Flera studier pekar på 
att viktiga antikroppar bildas i saliven 
när man sjunger i kör.  
5. Du sjunger dig till bättre andning 
När du sjunger använder du stora 
muskelgrupper som kontrollerar 
andningen. Detta är särskilt bra för 
personer med astma eller 
talsvårigheter. 
Så; i duschen, i skogen, i hemmet, i 
kyrkan – SJUNG 

Kören Frequens har haft paus sedan                                                                                        
mars månad, men jag hoppas att både                                                                                    
gamla och nya körsångare håller                                                                                   
sånglängtan vid liv och står redo när                                                                              
körsången kan komma igång igen.

http://kulturellahjarnan.se
https://ki.se/forskning/fredrik-ullen-han-tar-det-inte-piano
https://ki.se/forskning/fredrik-ullen-han-tar-det-inte-piano
http://kulturellahjarnan.se


Ti Spårarscout        18:00-19:15
 Scout         18:00-19:30       
Fr ff  udda veckor       18:00-20:30    
Lö Tonår  udda veckor        20:00-00:00              
Sö Söndagsskola       se program-
                        delen                            

Sö Puls ”Tro och Idrott”  - vilande                        

Be för våra ungdomar och ledare i Equmenia!

Bön och insamlingsdag för Equmenia   

Din gåva gör skillnad                                                     
Insamlingsdagen är           
Tacksägelsedagen 11oktober 2020,                       
men du kan skänka pengar hela året.                                                          
Ge din gåva i kollekten, via Swish  
eller via Bankgiro (90-konto).          
Märk betalningen med Equmenia                                                       
Swish: 900 32 86 Bankgiro: 90 03 28-6 

Pandemin drabbar också barnen. Under 
sommarlovet hade Bris 37 % fler 
samtal än sommaren innan. Samtalen 
handlade framförallt om nedstämdhet, 
familjekonflikter och oro för framtiden.  

I en tid som den här behöver vi finnas 
tillgängliga för den unga generationen. 
Erbjuda gemenskap, framtidstro och 
hopp mitt i allt. 

Equmenia är för många unga en plats 
där man har roligt, men dit man också 
kan komma med sin oro och sina 
funderingar om livet. Vi har en vana att 
prata om livets stora frågor och peka på 
den Gud som bryr sig om varje 
människa. Equmenia är den här hösten 
viktigare än någonsin!  

Equmenias vision är att vara en plats 
”där barn och unga växer i gemenskap 
med varandra och Jesus”.                           
I oktober har vi bön- och insamlings-
dag till Equmenias arbete i försam-
lingarna och nationellt. Var med och ge 
barn och unga möjligheten att växa i 
gemenskap med varandra och Jesus.

Barnrytmiken kunde fortgå under 
våren och har nu också haft sin 
höststart. Det är helt fantastiskt att få 
träffa barn och föräldrar på detta sätt, 
och det har varit upp emot 15 barn 
hittills. En riktig guldstund för en 
församlingsmusiker!                              
Det är fint att se hur barnen lär känna 
varann och hur föräldrar kommer i 
samspråk och knyter nya 
vänskapsband.



Regionstämma           
Regionstämman i Floda den 10 oktober 
kommer arrangeras både på plats och 
digitalt/online.                                               
(https://equmenia.se/equmenia-vast/
regionstamma/)

Terminstart                                              
Terminen startade med en ledarsamling 
den 18 augusti. Där påbörjades arbetet 
med att ta fram en ny vision för 
Equmenia Trollhättan, ett arbete som 
kommer fortgå under hösten. 
Vi samtalade kring frågor om vad vi gör 
bäst idag, och vad vi skulle vilja göra i 
framtiden.
Ledarna fick också möjlighet att prata 
ihop sig inför terminen och planera sina 
respektive program.

Kämpalek ”Nätverket” 3/10        
Nu börjar det närma sig Kämpalek som 
kommer bli på ett annorlunda sätt detta år.                                                              
På en Kämpalek samlas jättemånga scouter 
för att vandra, leka, tävla och träffas i 
skogen, men det går tyvärr inte i år.                                                           
Istället kommer vi ha en Kämpalek på 
hemmaplan, med likadana stationer/
tävlingar och tipspromenadsfrågor som 
alla andra scouter. Start och avslutning 
kommer vara gemensam för alla då vi ser 
det via internetsändning. Vi kommer hålla 
på klockan 10-15 cirka.                                  
Vi äter även lunch under dagen. 
Det kommer nog bli väldigt spännande! 
Hoppas att ni vill hänga på!  
Anmälan vill jag ha in senast den 29/9. 
Antingen meddelar ni en ledare eller 
sms:ar mig 0704 25 26 92. 
MVH Scoutledarna                              
genom Marie Bergström 

Årets Riksstämma den 7-8 november blir helt online.                                               
(https://equmenia.se/riksstamma/)



lö 3  9:00 Vårhagafix. 
sö 4 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Peter och Malin Johansson, 
   Kristina Catoni. Söndagsskola. Fastighetsoffer. 

7 on 10:00 Barnrytmik.    
  17:00 Vårhagafix. 
11 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Marie Bergström,  Andreas Glimstrand,  
   Folke Karlsson, Anna-Karin Hörnmark. Söndagsskola. 

14 on 11:00  Barnrytmik. 
17 lö    9:00 Vårhagafix. 
18 sö 10:00 Gudstjänst med alla åldrar. Emanuel Georgson, Cecilia och Joel Larsson, 
   Anna-Karin Hörnmark. 
  11:30 Gudstjänst med alla åldrar. Emanuel Georgson, Cecilia och Joel Larsson, 
   Anna-Karin Hörnmark.  

21 on 10:00  Barnrytmik.  
  17:00 Vårhagafix. 
25 sö 10:00 Gudstjänst. Åke Moberg, Anders Arkbro. 
  11:30 Gudstjänst. Åke Moberg, Anders Arkbro.  

28 on 10:00  Barnrytmik.  
  18:30 Församlingsmöte. 
31 sö 10:00 Minnesgudstjänst. Emanuel Georgson, Kristina Catoni. 
  11:30  Minnesgudstjänst. Emanuel Georgson, Kristina Catoni. 

OKTOBER

Kvällsstunden 26-30 oktober kl. 21:45 - 22:00 90,6 MHz

Närhet/Trygghet 26 oktober kl. 21:00-21:45 90,6 MHz



1 sö 10:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Kristina Catoni. Fastighetsoffer.   
  11:30 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Kristina Catoni. Fastighetsoffer.  

4 on 10:00  Barnrytmik.  
  17:00 Vårhagafix.  
8 sö 10:00 Gudstjänst. Lena Svedberg, Elisabet Andersson, Anna Kindberg,  
   Anna-Karin Hörnmark. Söndagsskola. 
  11:30 Gudstjänst. Lena Svedberg, Elisabet Andersson, Anna Kindberg,  
   Anna-Karin Hörnmark.  

11 on 10:00  Barnrytmik. 
15 sö 10:00 Gudstjänst med alla åldrar. Emanuel Georgson, Cecilia Glimstrand,   
   Eileen Broström m. fl, Magdalena Ahlberg-Larsson. 
  11:30 Gudstjänst med alla åldrar. Emanuel Georgson, Cecilia Glimstrand,   
   Eileen Broström m. fl, Magdalena Ahlberg-Larsson.  

18 on 10:00  Barnrytmik. 
19 to 18:30 Församlingsmöte. 
22 sö 10:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Ingegerd Frick, Lena Svedberg,    
                  Mikael Thunholm. Söndagsskola. 
  11:30 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Ingegerd Frick, Lena Svedberg,    
                  Mikael Thunholm. 

25 on 10:00  Barnrytmik. 
29 sö 10:00 Adventsgudstjänst. Emanuel Georgson, Sven-Åke Möll,    
   Kristina Catoni. Söndagsskola. 
  11:30 Adventsgudstjänst. Emanuel Georgson, Sven-Åke Möll,    
   Kristina Catoni.



Vårhagasommaren
Sommaren 2020 har varit annorlunda 
överallt, så även på Vårhaga förstås.   
Trots allt har det gått förhållandevis bra, 
cafégäster har kommit och även 
rumsuthyrningen kom igång på senare 
delen av sommaren. Kanoterna och båten 
har varit mycket uthyrda. Ekonomin har 
gått över förväntan bra.  

Årets personal, husmor Matilda Roolf, 
Alva Frick och Selma Johansson, har 
jobbat engagerat och serviceinriktat vilket 
betyder mycket.                                          
Allt som görs av frivilliga händer med 
Vårhagas bästa för ögonen kan inte  
omnämnas här men det är stort! 

Med positiva känslor går vi nu vidare in i 
höstens åtaganden.                                
Under oktober månad kommer 
Trollhättans Stad att gräva för kommunalt 
vatten och avlopp fram till gårdens grind. 
Vårhagas projekteringsgrupp jobbar 
vidare med förslag till ombyggnad som 
sedan ska ligga till grund för kommande 
offertförslag. 

Som andra år får gården förberedas för 
vintern och då kan vi hjälpas åt på 
följande fixarträffar;   

onsdagar 17:00     7/10, 21/10, 4/11   

lördagar    9:00      3/10 och 17/10 

Välkommen med! 

Fortlöpande information kommer att 
lämnas vid kommande församlingsmöten.                                          
/ Sten Orvang



Rapport från sommarens 
kollo 
Även i sommar har vi, trots Corona-
pandemi, kunnat genomföra kollo på 
Vårhaga efter klartecken från 
Folkhälsomyndigheten.                                 
För att minska eventuell smittspridning     
har det varit 15-20 barn/vecka istället         
för som tidigare 25-30 barn/vecka.              
För att nå lika många barn har de deltagit en 
vecka var istället för, som tidigare, två 
veckor. Detta har fungerat mycket bra. 
Totalt har 90-100 barn deltagit i årets kollo. 

Vi har haft 6 -7 ledare anställda. Några har 
arbetat på kollot tidigare, några är nya.   
Två av de anställda kommer från kyrkans 
egen ungdomsverksamhet och en var 
praktikant från Trollhättans stad. 

Barnen har åkt buss till och från kollot. 
Dagsprogrammet har innehållit bl.a. 
gemensamma lekar inne och ute, bad och 
paddling. Ledarna har också ordnat 
mellanmål och lunch till barnen. 

Ledarna är mycket nöjda med sommarens 
kollo och vill gärna återkomma som ledare 
nästa år. 

Kollot har genomförts med bidrag från 
Trollhättans stad, Charlotta Svenssons 
minnesfond och Föreningen Stenungsöns 
Ungdomsgårds Fond. 

Planering, genomförande och uppföljning 
sker av kollokommittén som består av Peter 
Johansson, Kenneth Eriksson, Ingegerd 
Frick, Kerstin Hägerström och Christina 
Vallgren. 

/ Christina Vallgren



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 

0520 34001 Ring och önska                               
Fredagar 10:00 - 11:00 

Välkommen till 
”Fixar-
gemenskap”!
Vill du hjälpa till att 
hålla det snyggt på 
kyrktomten är du 
välkommen under två 
fredagar i oktober!        
Vi träffas utomhus 
9:00 – 12:00                 
den 2 och 16 oktober. 

Vi jobbar, fikar och 
trivs tillsammans          
och följer 
Folkhälsomyndig-
hetens 
rekommendationer. 

Vid frågor kontakta                                 
Nils-Olof Sellin 
0520-107 66 



Behöver du någon att 
samtala med?                     
Hör av dig till pastor Emanuel Georgson 
tel 0703 48 03 95                                      
mail:pastor@thnmk.se 

Equmeniakyrkans nya                         
ledartrio

Nu är det klart att Equmeniakyrkan de 
närmaste fyra åren kommer att ledas av 
kyrkoledare Lasse Svensson och 
biträdande kyrkoledare Karin Wiborn 
och Joakim Hagerius. 
Karin Wiborn och Joakim Hagerius 
ersätter Sofia Camnerin och Olle 
Alkholm som varit med oss i åtta år. 
Vi ber om vishet och mod för vårt nya 
ledarskap. 

Konfirmationsläsning 20/21
Sex ungdomar har anmält sig till den 
gemensamma konfirmationsläsningen. 
Tre av dem har utgångspunkt i vår 
församling.  
Konfa 20/21 är ett samarbete mellan 
Vänersborgs Equmeniakyrka, 
Lindvedens och Trollhättans 
Missionskyrkor. 
Samlingarna kommer att cirkulera 
mellan de olika kyrkorna. 
Ett läger är planerat till de första    
dagarna på det nya året. 

Julmarknad                                         
Årets julmarknad är i dagsläget ganska 
oviss. Folkhälsomyndigheten kommer 
med nya direktiv i oktober som vi får 
ta hänsyn till och avvaktar därför med 
mer information fram till dess.

mailto:pastor@thnmk.se
mailto:pastor@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 

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                    
t.o.m. 2020 12 31 
0765 60 84 20  
musiker@thnmk.se

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


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 nov

Equmenias ordförande 
Samuel Hammar 
0764 19 09 73 

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


                                                                                        
Vad är en rimlig kristen hållning när klimatet skenar och jorden far illa?                         
Peter Halldorf går i dialog med dagens forskare som talar om ett ödesval mellan 
»försummelsens väg« och »omsorgens väg«. Boken är ett bidrag till samtalet om den 
teologiska vision kyrkan behöver vara förankrad i när hon svarar och handlar i den kris 
som just nu överskuggar allt annat i vår värld. 

En röd tråd i boken är spänningen mellan de två bibliska utsagorna                             
»himmel och jord ska förgå« och »efter hans löfte väntar vi en ny himmel och en ny jord 
där rättfärdighet bor«.                                                                                                             
Hur ska de förstås i förhållande till varandra? 

Vi kommer att träffas digitalt eller fysiskt fyra gånger. Ange vid anmälan vilket du 
föredrar eller om bägge alternativen går bra. Du får besked senare hur du ska göra om du 
vill deltaga digitalt. (Du behöver förstås en dator, smartphone eller surfplatta)            
Anmälan senast 4/10 via www.thnmk.se eller kontakta Emanuel Georgson 0703 48 03 95 

Boken kostar ca 100: - (subventionerat eftersom vi får bidrag från Bilda) 

Träffarna blir klockan 18:00 - ca 19:00, tisdagarna 20/10, 3/11, 17/11, 1/12 

Dessutom kan man helt gratis vara med via Facebook på Bildas seminarium                         
med Peter Halldorf,                                                                                                                  
lördag 7/11 kl. 13:00, 15:00, 17:00 och söndag 8/11 kl.11:00, 12:30. 

Välkomna! 

Vill du vara 
med och 
samtala kring 
klimatfrågor?

Internationella kommittén 
ordnar i samarbete med Bilda 
en läsecirkel/studiecirkel 
utifrån Peter Halldorfs bok: 
Därför sörjer jorden.


