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BETRAKTELSE

Sprid ditt ljus i den  
mörkaste tid                   
värm oss nu                       

och låt oss känna 
frid 

                      Py Bäckman

Ljuset bryter fram
Min tanke vädrar till advent och jul.           
Hur blir det i år? Inga fysiska advents-
konserter och andra tillställningar, rest-
riktionerna ligger fast. För att inte tala om 
alla fina gudstjänster i en smyckad kyrka. 
Klart att det känns konstigt.  

Det är som att vi lever i exil i våra             
egna hem. En exil från vårt vanliga liv.                
Det som känns bekant och tryggt.              
Tack och lov har vår kyrkobyggnad bara 
lånat namnet av den gemenskap som är 
Kyrkan och Församlingen. En gemenskap 
som inte bara inkluderar Trollhättans 
Missionsförsamling 2020 utan alla kristna    
i alla tider.  

Under advent talar bibeltexterna om den 
Jesus som kommit och som lovar att 
komma tillbaka och upprätta sitt rike.          
Det är något vi inte bara hoppas på i allmän 
bemärkelse ”hoppas det blir så”, utan vårt 
hopp är helt grundat på Kristi egna löfte.  

Under julen firar vi att Gud blir människa. 
Att Gud kommer nära och delar männis-
kans levnadsförhållande. I frånvaron av det 
vanliga firar vi med det som står till buds i 
våra hem. Jul blir det oavsett. Inte en vanlig 
jul, men en riktig jul blir det ändå.              
Gud har trots allt blivit människa.                   
Så fortsätt att skicka julhälsningar, fortsätt 
att ringa folk. Be för din församling och 
dina medmänniskor. För i julnattens mörker 
träder han som är världens ljus fram. 

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort 
ljus, över dem som bor i mörkrets land 
strålar ljuset fram. Jesaja 9:2 

Emanuel Georgson                                   
Pastor



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

Upptäck tillsammans
Det har under hösten kommit massa fin respons på bibelstudierna på Facebook och 
hemsidan. Flera har kommenterat och delat sina tankar på nätet medan andra gjort det via 
mail, sms och samtal.                                                                                                              
Under våren 2021 kommer vi att läsa bibeltexter ur Nya testamentet och vill uppmuntra 
dig att vara med. Studierna finns på vår hemsida thnmk.se och på vår Facebook.                            
I programmet finns tiderna för bibelstudierna så skriv in dem i din kalender och var med.                                                  
/ Emanuel Georgson 

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






MUSIK

Det går mot sitt slut,          
mitt år i församlingen.
Det gäller att hålla ångan uppe. Inte 
helt lätt. Och särskilt inte om jag ska 
virvla upp egen ånga inifrån nånstans. 
Som väl är har vi Guds Ande som kan 
ge övernaturlig ork och inspiration, när 
nu de eländans coronaomständig-
heterna vänt upp och ner på allting.  

Jag skulle vilja tala om hur underbart 
det varit att ha barnrytmik. Det har 
varit fantastiskt lärorikt och så enormt 
roligt. Hade faktiskt ingen aning om att 
jag skulle känna så, innan jag började 
min tjänst i Missionskyrkan. Så tack.  
  
Jag hade så gärna velat fortsätta med 
kören Frequens. Hade velat lära känna 
allas röster och musikstil, hade velat 
utveckla och fortsätta med regelbunden 
körsång i gudstjänsterna. Men, vi vet 
hur det blev. Omöjligt att fortsätta. 
Men den korta tid jag ändå haft med 
kören, var väldigt fin för mig. Vet inte 
om det är vanligt, men vid ett särskilt 
tillfälle kom mina tårar när vi övade en 
sång. Kören sjöng så oerhört fint, men 
jag var inte beredd på att jag som 
körledare skulle bli så gripen. Så tack.

Jag har blivit så glatt överraskad över 
uppslutningen till Sång i kyrksalen, 
som vi i alla fall haft ett par gånger. 
Där har vi mötts – några som aldrig 
sjungit i kör, några som inte brukar 
gå i kyrkan och några mer sång- och 
kyrkvana. Väldigt inspirerande!          
Så tack. Det vore gott om denna idé 
kan få fortsätta, eftersom det lockat 
nya människor in i kyrkan och in i 
sjungande.  

Jag har glatts åt att enskilda velat 
sjunga och musicera med mig. Jag 
hade önskat att jag kunnat inspirera 
fler, men det har inte varit helt enkelt 
eftersom vi inte setts så mycket i 
kyrkan under mitt år här. Men till er 
som velat vara med mig, sjunga och 
spela med mig, som har bjudit på 
inspelningar till facebook, som vågat 
plocka fram en vilande sånglängtan. 
Ni vet vilka ni är! Så tack. 

Jag jobbade mycket med ett tänkt 
körprojekt under tidig vår. Tyvärr har 
det inte kunnat gå av stapeln. Jag 
längtade efter att kyrkovana skulle 
vilja komma och sjunga med mig. 
Men det arbete jag gjort, med 
arrangering av musik – det visste jag 
inte att jag kunde! Såklart har jag 
massor att lära, men det har ändå 
varit så utvecklande och är en 
bidragande orsak till mitt nya 
yrkesliv som kyrkomusiker.                
Och vad jag vet så blir jag inte åter-
betalningsskyldig för den tid jag lagt 
ner på körprojektet som inte blev av. 
Så tack. 



MUSIK
Det finns så mycket att säga, tex om hur 
jag övat en del klassiskt för notvanans 
skull, hur jag på sistone tragglat 
pedalspel på orgeln, hur mycket jag 
filmat till facebook, hur jag tänkt att 
även mina musiksnuttar med sämre 
musikalisk kvalité har fått vara ”good 
enough”, hur jag tvättat madrasskydd 
och scarfes, hur jag tagit mig an 
diakonala uppgifter, hur jag känt en 
glädje och hjälp i att arbeta efter 
kyrkoåret. Inte minst hade jag kunnat 
berätta vilket jättebra blomfönster jag 
har på kontoret. Halvdöda blommor 
hemifrån har fått nytt liv! Så tack. 

Tack för alla goda möten, all värme, 
förböner och omsorg av olika slag.        
Efter nyår fortsätter mitt liv som musiker 
i Essunga pastorat.                                     
Gud välsigne er allihop!  

Kristina Catoni, vik församlingsmusiker 

Sjung för Guds skull och för varandra! 

Tack Kina för din insats i vår församling 
detta märkliga år, då inget varit sej likt. 
Du har med energi och kärlek hjälpt oss 
genom de prövningar vi har haft under 
året. Dina sånger via sociala medier har 
berört många i och omkring vår försam-
ling. Dina insatser har fungerat mycket 
fint och ditt engagemang i sånggrupper, 
med solister och barnrytmik har 
uppskattats av många, både i och långt 
utanför vår kyrka. Nu avslutas din tjänst 
hos oss och du går vidare till tjänst i 
Essunga pastorat.                                      
Vi vill säga ett stort tack och önska dej 
Guds rika välsignelse i framtiden. 
Du är alltid välkommen att hälsa på hos 
oss, med eller utan sång och spel, i vår 
församling. 
Trollhättans Missionsförsamling              
/ Bengt Frick

TACK KINA

Missionskyrkans              
Symphonic Band
Inga övningstider finns inplanerade t.v.



MUSIK

Hej kära församling!
Den 7 januari kommer jag tillbaka efter 
min föräldraledighet och under våren 
kommer jag att arbeta 50%. Jag ser fram 
emot att börja jobba igen och allra mest 
så längtar jag efter att träffa er. 
Det jag brukar se allra mest fram emot        
i livet är de där situationerna och 
tillfällena som sticker ut lite och är 
speciella, men nu finns det inget jag 
längtar efter mer än det vanliga, att få 
mötas precis som vanligt!                  
Gruppen Manna sjunger i en sång att 
”När allt är som vanligt är allting som 
bäst” och jag håller verkligen med.         
Tills vi är där ska jag göra mitt allra 
bästa för att vi på olika sätt ändå ska 
kunna få njuta av musik och att 
musicera, för även om vi måste hålla 
avstånd ett tag till och saker är inställda 
så är Gud nära hela tiden och musik är 
inte inställt.                                                       
Vi ses snart!                                                    
/Magdalena Ahlberg Larsson 

TILLBAKA

Från 1 januari är det dags           
för församlingsmusiker Magdalena att 
komma åter i tjänst efter en period av 
föräldraledighet med lilla Signe.  
Jag som vikare vill hälsa dig varmt 
välkommen åter!   
Nu får du med ny inspiration ta vid igen.   
Du är inte ensam – önskar dig fortsatt 
välsignelse från Herren i ditt viktiga 
arbete!  
Och det känns betryggande att du också 
har en liten musikalisk hjälpreda utifall 
att. 
Varma hälsningar från Kina 

Välkommen åter Magdalena
Vi hälsar Magdalena välkommen tillbaka till oss, efter ett års föräldraledighet som du 
tillbringat med er dotter Signe. Vi hoppas att du sjuder av arbetslust, och kan föra sång  
och musiklivet vidare i vår församling, trots den lite underliga tid vi lever i nu, med nya 
utmaningar i sättet att träffas.                                                                                                        
Vi önskar dej Guds rika välsignelse på det nya arbetsåret och välkommen! 

Trollhättans Missionsförsamling / Bengt Frick 



Regionsstämman den 10 oktober 
anordnades både på plats i Floda och 
digitalt via mötesplattformen Zoom. 
Arrangemanget var mycket lyckat och       
det flöt på smidigt med tanke på all teknik 
som skulle samspela. Hemifrån kände jag 
mig mer engagerad än jag hade förutspått 
och efter föredragningen av alla förslag    
till beslut hamnade jag snabbt i en 
diskussion om huruvida det ska vara 
obligatoriskt att vara med i en lokal 
Equmeniaförening när man åker på läger 
som Regionen anordnar. Beslutet blev att 
så ska det vara, detta grundar sig på 
regionala bidrag som Equmenia Väst får 
för varje lokalansluten deltagare. I övrigt 
kändes stämman som den brukar, vilket får 
vara ett gott betyg med tanke på att jag satt 
hemma vid mitt skrivbord och deltog. 

Riksstämman den 7-8 november var helt 
digital och använde sig förutom Zoom 
även av röstningssystemet VoteIT, där alla 
förslag presenterades och där det även 
fanns möjlighet att diskutera och lägga 
fram egna förslag under hela veckan innan 
själva stämman. Cirka 100-talet ombud 
representerade landets olika lokala 
föreningar (varav jag och Julius från 
Equmenia Trollhättan) och även här fanns 
det goda möjligheter till diskussion. 
Dagordningen betades av effektivt utan att 
stressa, och presidiet och moderatorerna 
skötte sig exemplariskt för att organisera 
det hela. Till exempel fanns det en 
ansvarig för att hålla koll på talarlistan på 
Zoom och som såg till att alla som talade 
syntes i bild. Stämmans ”heta potatis” blev 
frågan om det heter ”skrabbelucker”, 
”krabbelurer” eller något annat. 
Diskussionen mynnade ut i en jämn 
omröstning där det beslutades med liten 
marginal att Riksstämman inte skulle 
bestämma vad detta fika ska kallas. 
Mycket intressant att vara med, inte bara 
ur ”stämmosynpunkt” utan också för att se 
hur en Riksstämma/årsmöte kan hållas helt 
digitalt. Detta tror jag är något som vi alla 
kommer ta med oss in i framtiden, även 
när vi kan samlas fysiskt, för att fler ska få 
möjligheten att delta och påverka.   

Två annorlunda, men bra, stämmor.                                                                    
Hälsningar, Samuel Hammar            
Ordförande Equmenia 

Tuffa direktiv
På grund av de tuffa direktiven har 
vi bestämt att ställa in alla 
Equmenias verksamheter för resten 
av terminen.                                          
Vi måste alla göra allt vi kan för att 
stoppa smittspridningen.  
Equmenias verksamhet brukar starta 
vecka 3, men vi avvaktar t.v. med 
information om vårens upplägg.

 Equmenias årsmöte 6/2 15:00



DECEMBER

3 to 10:00 Upptäck tillsammans. Rom 15: 4-7 Malin Rylander, Emanuel Georgson. 
6 sö 11:00 Gudstjänst med alla åldrar. Peter Johansson, Karin Thörnblad,    
   Anna-Karin Hörnmark. Fastighetsoffer.   

13 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Kristina Georgson,                                
   Carina Bogren, Magdalena Ahlberg Larsson. Gudstjänsten sänds i närradion. 

16 on 18:30 Församlingsmöte. 
17 to 10:00  Upptäck tillsammans. Rom 10: 4-8 Malin Rylander, Emanuel Georgson.  
20 sö 16:00 Musik i juletid. Birgitta Qvarnström Frykner, Bengt Frick,                  
   Missionskyrkans Symphonic Band, Ex Animo, Kristina Catoni. 

24 to 23:00 Midnattsgudstjänst. Emanuel Georgson, Bengt Frick, Kristina Catoni. 
26 lö 11:00 Gudstjänst. Birgitta Qvarnström Frykner, Kristina Catoni. 

Närhet/Trygghet 14 december kl. 21:00 - 21:45 90,6 MHz

Kvällsstunden 14-18 december kl. 21:45 - 22:00 90,6 MHz MHz

Alla programpunkter är digitala t.v.



  
 
 

3 sö 11:00 Gudstjänst. Ulrika Johansson, Emanuel Georgson,                                      
   Konfirmander och ledare, Anders Arkbro. Fastighetsoffer. 

10 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Magdalena Ahlberg Larsson. 

14 to 10:00 Upptäck tillsammans. Ef 1: 7-14  Malin Rylander, Emanuel Georgson.  
17 sö 11:00 Gudstjänst. Christina Vallgren, Elisabet Andersson, Andreas Glimstrand,   
   Folke Karlsen, Anna-Karin Hörnmark.   

24 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Malin Johansson, Karin Thörnblad,   
   Magdalena Ahlberg Larsson. 

28 to 10:00 Upptäck tillsammans. 1 Kor 1: 1-3 Malin Rylander, Emanuel Georgson. 
31 sö 11:00  Gudstjänst med alla åldrar. Birgitta Qvarnström Frykner,     
   Samuel Hammar, Equmenia, Magdalena Ahlberg Larsson. 

4 to 10:00 Upptäck tillsammans. 1 Joh 1: 5-7 Malin Rylander, Emanuel Georgson. 
6 lö 15:00 Equmenias årsmöte. 

7 sö 11:00 Gudstjänst. Åke Moberg, Jonas Björkenfors, Magdalena Ahlberg Larsson.  
   Fastighetsoffer. 
      
13 lö 16:00 Församlingens årsmöte.  
14 sö 11:00 Årshögtid med nattvard. Emanuel Georgson, Heléne Larsson,                           
   Anna Kindberg, Mikael Thunholm.  

18 to 10:00 Upptäck tillsammans. Hebr 4:14-16 Malin Rylander, Emanuel Georgson. 
21 sö 10:00 Gudstjänst. Christina Vallgren, Ingegerd Frick, Magdalena Ahlberg Larsson.  
                   
28 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Elin Frick, Cecilia Glimstrand,  
   Moa Frick, Tindra Glimstrand, Anders Arkbro.      
  

FEBRUARI

JANUARI



Under många år har vi 
frimodigt föreslagit att även komma 
ihåg församlingen med en ”julgåva” 

när julklappsinköpen planeras. I år är det 
särskilt viktigt att få in din gåva eftersom vi 

inte kan ha en julmarknad som brukligt. 
Stort eller litet belopp, alla gåvor är 

välkomna. Inbetalningskort medföljer 
detta blad i annat fall kan du använda 

församlingens Swishnummer        
123 394 2984 och ange 

”Julgåva”.

Julgåva



Internationell insamling                                                              
från 1:a advent 2020 till 31 januari 2021 
Som kyrka är vi kallade att dela evangeliet ”till jordens yttersta 
gräns”. Både i handling och i ord. Den gränsen kan gå hos 
urfolken i norra Ryssland, vid byar i Thailands regnskogar,  vid 
en skola högt upp i Anderna eller precis där du befinner dig.  
Till jordens yttersta gräns förkunnar vi ett evangelium som 
befriar, räddar och upprättar tillsammans med våra 
samarbetskyrkor. Det är vad vår internationella                  
mission handlar om. 

Ditt bidrag gör skillnad, varje gåva spelar roll. Tack för det! 
Tillsammans kan vi sprida hopp och evangelium i världen.   
Till jordens yttersta gräns. Tillsammans gör vi skillnad. 

Du kan betala med Swishnummer 123 394 2984                                                                                                  
eller bankgiro 453-7569.                                                                                                         
Ange då ”Internationell mission”. 

INTERNATIONELL INSAMLING 2020–2021

1:A 
 ADVENT –

31 JANUARI

internationella insamling. Varje bidrag är viktigt! Så att vi kan fortsätta 
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Vårhagasommaren
Vårhaga är ju en sommargård men det går 
alldeles utmärkt att åka dit även så här års. 
Det händer mycket i området och en hel del 
på Vårhaga också. 

Ett stort jobb under hösten har varit att 
förbereda för kommunalt vatten och avlopp 
samt nya elledningar och fiber. Lamporna 
från kyrkans parkering har nu fått sina nya 
fundament placerade längs vägen fram till 
gården. 

Nästa steg som projekteringsgruppen för 
Vårhaga föreslår är att få till ett nytt 
lättarbetat kök, nytt pentry för de bokade 
gästerna och nya toaletter och duschar.     
Som förslaget ser ut och som entreprenörer 
räknar på är ca. 120m2.  

Trollhättans stad har stora planer för den 
kommunala badplatsen som ligger några 
meter bort, den ska rustas upp för stora 
pengar. I samband med detta har de bjudit  
in oss från Vårhaga för att diskutera ett 
samarbete kring kiosk, servering, 
beachwolleyplan, kanoter m.m.                      
Vi ser ut att gå en spännande tid till mötes! 

Ja, ta en tur och kolla med fikakorgen eller 
grilla lite vid den enkla grillplatsen.          
Om man tycker om att promenera finns alla 
möjligheter, ett förslag är att gå den fina 
Kultur -och naturstigen som Gärdhems 
hembygdsförening ordnat till. Den är 7 km 
lång men kan kortas ned på flera ställen.        
En informationstavla sitter vid grinden till 
Vårhaga och därifrån kan man följa de blå 
markeringarna som finns utmed stigen. 

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



Vi är en grupp på 15 personer som har en studiecirkel 
kring Peter Halldorfs bok:                                         
”Därför sörjer jorden”.     

Många tankar har väckts kring klimatfrågor och  
kyrkans roll i det sammanhanget.                                    
En av tankarna rörde sig kring begreppet                 
”Grön kyrka”.                                                                   
För den som är intresserad finns mycket att läsa på 
hemsidan www.gronkyrka.se  

Där finns dessutom två intressanta föreläsningar under 
fliken material. Ta gärna del av dessa! 

En annan fråga som har 
engagerat                                                                              
oss är dokumentet                                                                   
”Genomlysning av 
Equmeniakyrkans 
internationella mission”.          
Läs gärna detta dokument, som 
går att ladda ner via hemsidan 
under Internationell mission 
(digitala samlingar).  

Där finns också de remissfrågor som Styrelsen och Internationella kommittén har att 
besvara senast 15 december. Om någon vill kommentera någon enkätfråga kan ni höra 
av er senast 7 december via mail till bengt@frick.nu.                                        
Arbetsgruppen som utsågs av Kyrkostyrelsen har kommit med förslag till prioriteringar 
och besparingar för att utveckla och stärka arbetet inom mission. Arbetsgången som 
följer är sedan att Kyrkostyrelsen behandlar förslaget för att föra detta vidare till 
Kyrkokonferensen 2021.                                                                                                        
Det är radikala förändringar som vi står inför. 

Hälsning från Internationella kommittén
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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 

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

lingens 
årsmöte 

2021

lördagen den 13 februari klockan 16:00.

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

Direkt -                                
eller när det passar dig
Alla program som du kan läsa om här   
i programmet kan du följa på kyrkans 
hemsida thnmk.se eller Facebook.                                        
Allt ligger kvar vilket gör att du kan 
välja tiderna själv, direkt eller när det 
passar dig. 

http://thnmk.se
mailto:pastor@thnmk.se
mailto:pastor@thnmk.se
http://thnmk.se


Equmeniakyrkans 
kyrkokonferens 2020 
Inför konferensen 2020 var vi (Bruno o 
Birgtitta ) valda som ombud tillsammans 
med vår pastor Emanuel Georgsson och 
såg fram emot konferensen i Malmö i maj. 

Så blev det inte, det blev digital konferens, 
inga ”riktiga” möten med människor,                 
inte så mycket upplevelser, mer fakta, 
information och beslut. 

Fram med datorn, logga in, läsa förslag, 
följa diskussioner, rösta.                                          
Gott om tid, man kunde pausa, lägga i en 
tvätt i maskinen, fortsätta, o.s.v. 

Av alla val som gjordes var det några där 
det hettade till, bl.a. valet av kyrkoledare.             
Sjutton motioner hade kommit in, de flesta 
blev besvarade genom kyrkostyrelsens 
förslag. 

En hel del diskussioner var angående de 
skrivningar som fanns i åsikter för 
skrivningarna i Kyrkosynsfrågor gällande                                                                                              
Ordination ( livslång, relation till 
samfundet, ömsesidigt beroende, 
medlemskap), Pastor och Diakon. 
Lokalpastor mm. Utbildning till pastor och 
diakon.                                                        
Flera skrivningar går tillbaka för ändringar 
bl.a. om ordet Lokalpastor.

Valberedningen förslag till kyrkoledare 
ställdes mot en kandidat som varit 
nominerad, och som några distrikt ville   
ha in som kyrkoledare, valberedningens 
förslag vann. Kyrkoledare blir som   
tidigare Lasse Svensson, nya blev           
Karin Wiborn samt Joakim Hagerius.  

Konferensen valde att göra ett uttalande  
till förmån för ensamkommande barn från 
Afghanistan. 

Hur kändes det då i jämförelse med en 
konferens “ på plats”. Annorlunda, men 
också möjligheten att läsa och fundera i 
egen takt. Möjligheten att läsa och höra 
allas olika åsikter, för att själv kunna göra 
sig en uppfattning bakom förslagen. Idag 
vet vi att 2021 års konferens kommer att 
vara på samma sätt. Det bästa i dessa 
coronatider och det fungerade väldigt bra. 

Det vi saknade var gemenskapen med     
alla bekanta och att vara en i en stor familj. 

En stor eloge till presidiet som lyckades      
ro ihop alla förslag och motförslag på ett 
perfekt sätt. Att det trots allt gick att på     
så kort tid få till en hel konferens med 
ibland 700 vid sina datorer är 
beundransvärt. 

Tack för förtroendet vi fick av er att 
representera vår församling 

Birgitta o Bruno Frykner 



Församlings -
föreståndare 
Emanuel Georgson 
0703 48 03 95 
pastor@thnmk.se  
Jobbar; 
ti, on, to, - ojämn vecka  
ti, to, sö, - jämn vecka 

Församlingsmusiker 
Magdalena Ahlberg 
Larsson      
Föräldraledig             
t.o.m. 2020 12 31                                
7 januari - startdatum 
0765 60 84 20 
musiker@thnmk.se

Kontakt

Hemsida  
www.thnmk.se

Telefon receptionen 
0520 48 03 96 

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


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 febr.

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