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BETRAKTELSE

Herren lever,        
våga tro det,         

lämna                             
den tid som gått.  

Hoppet är framtid, 
nu är livet,                

vår möjlighet. 

Psalmer och sånger 155

Någon att hålla fast i 
Vi har nått varvet runt.                                    
För ett år sedan förändrades allt. 
Restriktioner, kontinuerliga rapporter om 
smittade och döda. Få kunde nog ana att det 
skulle vara så här långvarigt. Svältfödda på 
gemenskap framhärdar vi en dag i taget.       
I ett sammanhang där gemenskapen med 
andra människor är fundamental blev 
omställningen rejäl.  
                          
Ja precis, kyrkan kan inte ställas in, men  
den kan ställa om. Detta är inte första 
gången i kyrkans 2000-åriga historia och 
knappast den sista. Anpassning har sedan 
begynnelsen fört människan framåt.             
Det är både en svårighet och en styrka.    

Då allt förändras kan man känna det som 
man förlorar fotfästet. Glöm då inte Bibelns 
ord. ”Jesus Kristus är den samme igår, idag 
och i evighet” Heb 13:8. Både en trygghet 
och en utmaning för oss. Trygghet i det att 
Han alltid finns där. Han står fast, likaså   
Hans löften. Utmaning i det att vi kan gå 
vilse, men Han står alltid där för dig.           
Alltid redo att lyssna till det du delar. 

Min bön är att detta skall ge dig hopp då 
våren bryter fram ur vintermörkret och det 
som såg dött och visset ut fylls med liv.         
För just så vill Gud fylla varje människa  
med ett liv som aldrig falnar. 

Emanuel Georgson 



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

Upptäck tillsammans!                                                                                                                       
Har du någon gång slagit upp Bibeln, läst en text och frågat dig;  
Varför står det så här? Då är ”Upptäck tillsammans” något för dig. 
Här går vi igenom bibeltexternas sammanhang och bakgrund,       
men vi funderar också på vad dessa har att säga oss i dag.                     
Malin Rylander, pastor i Lindvendens Missionsförsamling och 
Emanuel Georgson, pastor i Trollhättans Missionsförsamling        
guidar under våren igenom kyrkoårets episteltexter.                
Varannan torsdag kl 10:00 på Facebook och på www.thnmk.se.



Vi gör det vi kan!
När allt är som det är och längtan efter sång och musik är stor så gör vi det vi kan -                  
vi livsänder Barnrytmik från musikrummet varje torsdag kl.10:00.                                                              
Så underbart att få "ses" och sjunga tillsammans - det funkar faktiskt.                                     
Med teknikens hjälp kan vi kommunicera med varandra och dela en annan sorts         
gemenskap och sången och musiken, den kan inget ta ifrån oss! 

För att delta - ansök om att gå med i facebookgruppen                                             
"Barnrytmik Trollhättans Missionskyrka"

Grillfest 30 maj
Equmenias grillfest                                
på Vårhaga efter 

gudstjänsten.

Equmenias nya styrelse                 
Vid Equmenias årsmöte den 6 februari 
valdes följande styrelse;    
Samuel Hammar, ordförande                                                                                              
Christer André, kassör                                                                                                           
Anton Vallgren                                                                                                                         
Joel Larsson                                                                                                                               
Julius Mattsson                                                                                                                              
Jenny Tärnqvist                                                                                                                    
Stevan Shehada



Equmenia online             
Under januari och februari har vi i 
Equmenia Trollhättan provat på att ha 
digitala möten med våra deltagare.           
I scout har vi haft flera träffar med 
inslag som hämtalekar, ska vi slå vad, 
klassiska scoutsånger, knep, knåp och 
knopar samt förstås andakter. 
Spårarscout för 6-7-åringar avslutade 
det sista scout online-tillfället med att 
alla gjorde fruktsallad hemma hos sig 
med efterföljande gemensam fika och 
andakt. Dessa träffar har fungerat väl 
och vi ledare har fått fin respons på att 
de varit uppskattade, efterlängtade och 
viktiga för deltagarna.                         
Från och med vecka 9 drar några av 
våra verksamheter igång med fysiska 
träffar. Scout är förstås utomhus i 
mindre grupper och alla försöker hålla 
på rekommendationerna som ges. 

Cecilia Glimstrand

Konfirmation                           
Hur kan man ha en konfakväll när man 
inte kan ses fysiskt? Det är en fråga 
som varit högst aktuell under årets 
första månader i den gemensamma 
konfaundervisningen.                         
Svaret är att det går alldeles utmärkt. 
Varannan vecka möts ungdomar och 
ledare via videokonferenssystemet 
Zoom. Samtal, någon lek, under-
visning och andakter hålls via 
videosamtal.             
När man samlades kring temat ”Tro 
och vetenskap” fick konfirmanderna 
möta rymdfysiker Gabriella Stenberg 
Wiesser, kanske mest känd som panel-
medlem i tvprogrammet ”Fråga Lund”. 
Gabriella är medlem i Equmenia-
kyrkan Vänersborg, men bor i Kiruna. 
Mötet blev en realitet för att man redan 
använde Zoom.                                 
Självklart längtar vi alla efter att få 
träffas som vanligt igen, men detta 
funkar också. 
Börjar du i 8:an till hösten? Då kan du 
hänga på konfaläsningen 21/22.         
Hör av dig till Emanuel Georgson        
0703 48 03 95 eller via mail 
pastor@thnmk.se 
Mer information kommer under våren. 

mailto:pastor@thnmk.se
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MARS

Alla programpunkter i svart text är digitala t.v.

3 to 10:00 Upptäck tillsammans. Rom 15: 4-7 Malin Rylander, Emanuel Georgson. 

7 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Peter Johansson,     
   Carina Bogren, Sofia Rimshult, Magdalena Ahlberg Larsson.                 
   Fastighetsoffer. 

14 sö 11:00 Gudstjänst med alla åldrar. Emanuel Georgson, Marie Bergström,   
   Andreas Glimstrand, Martin Wänblom. 
   Bön- och insamlingdag för Pastors- och Diakonutbildningarna. 

17 on 18:30 Församlingsmöte. 

18 to 10:00 Upptäck tillsammans. Malin Rylander, Emanuel Georgson.  
   
21 sö  11:00 Gudstjänst. Birgitta Qvarnström Frykner, Elisabet Andersson, 
   Anna-Karin Hörnmark, Kristina Georgson, Magdalena Ahlberg Larsson. 

27 lö  09:00 Vårhagafix. Se notis, Vårhaga i vårstädningen. 

28 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Anne-Marie Lilja, Lovsångsteamet, 
   Magdalena Ahlberg Larsson.                                                                         
   Gudstjänsten sänds i närradion.      
  
31 on 18:00 Vårhagafix. 



APRIL

1 to 10:00  Upptäck tillsammans. Malin Rylander, Emanuel Georgson.            
  18:00 Getsemanestund med nattvard. Malin Rylander, Emanuel Georgson,    
                                Elin Frick. Gemensamt i Lindveden via Zoom. Fastighetsoffer. 

2 fr 11:00 Långfredagsgudstjänst. Emanuel Georgson, Eva-Karin Virdung Sellin,             
   Håkan Tengberg, Magdalena Ahlberg Larsson. 

4 sö 11:00 Påskgudstjänst. Malin Rylander, Anna Möll, Emanuel Georgson,                      
   Pia Gidensmed, Kristina Georgson, Carina Bogren,     
   Magdalena Ahlberg Larsson. 

10 lö  9:00 Vårhagafix. 

11 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Heléne Larsson, Martin Wänblom. 

14  on 18:00 Vårhagafix.   
                                                          
15 to 10:00  Upptäck tillsammans. Malin Rylander, Emanuel Georgson.   
   
18 sö 11:00 Gudstjänst med alla åldrar. Christina Vallgren, Cecilia Glimstrand, 
   Moa Frick, Tindra Glimstrand, Magdalena Ahlberg Larsson. 

21 on 09:00 Fixargemenskap. Se notis. 
  18:30 Församlingsmöte. 

24 lö  09:00 Vårhagafix. 

25 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Elisabet Andersson, Anders Arkbro. 
   Bön- och insamlingsdag för Nationell insamling. 

28 on 18:00 Vårhagafix. 
29 to 10:00  Upptäck tillsammans. Malin Rylander, Emanuel Georgson. 
   



MAJ

2 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Håkan Ekström, Carina Bogren, 
   Sofia och Simon Rimshult, Rebecka Josefsson. Fastighetsoffer.  
   Gudstjänsten sänds i närradion.                  

5 on  09:00 Fixargemenskap. 

9 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Magdalena Ahlberg Larsson.  

13 to 09:00 Äventyrsdag. Se notis. 

16 sö 11:00 Gudstjänst. Åke Moberg, Elin Frick, Anneli Enorson Larsson, 
   Magdalena Ahlberg Larsson.  

19 on 09:00 Fixargemenskap. 
  18:30 Församlingsmöte. 

23 sö 11:00 Gudstjänst. Birgitta Qvarnström Frykner, Karin Thörnblad,   
   Lovsångsteamet,  Magdalena Ahlberg Larsson. 

30 sö 11:00 Gudstjänst på Vårhaga. Emanuel Georgson, Jonas Björkenfors,   
   Karin Thörnblad, Anders Arkbro. 
   Equmeniafest med grillning och femkamp. 

2 on 09:00 Fixargemenskap. 

6 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst.

JUNI



Vårhaga i vårstädningen….
Du är välkommen med att göra Vårhaga 
redo för sommaren som närmar sig.          
Det finns mycket att välja på och det kan 
anpassas efter väder och vind om det blir 
inne eller ute. Man kan kratta, putsa   
fönster, måla, snickra och mycket annat. 

Ta med fika till fikastunderna. 

Vi samlas;                                                
Onsdagar 18:00  31 mars, 14 och 28 april                                   
Lördagar  09:00   27 mars, 10 och 24 april                                     

Har ni frågor kontakta                              
Staffan Gustavsson tel. 0706 38 77 45 

Sommarjobb                     
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 9 april.                                               
När det gäller sommargården till;           
Anders Rohdin  0520 18 800 
rohdin.anders@gmail.com      

och när det gäller kolloverksamheten till;        
Peter Johansson 0700 87 22 90 
peter.l.johansson@telia.com

Vårhagas framtid             
Vårhaga står inför en spännande framtid.                                          
Anslutning till kommunalt vatten och 
avlopp, om- och tillbyggnad av kök, nytt 
pentry och nya hygienutrymmen kommer 
att kosta mycket pengar.       

Vill man ge en gåva till Vårhaga finns nu 
ett nytt specifikt kontonummer; 
Swedbankkonto ”Vårhagas framtid”  
8368-3,694 948 101-1 

Det går även bra att använda                
nedanstående konton;                                                  
Swish 123 394 29 84 eller                               
Bankgiro 453-7569                                    
Märk med ”Vårhagas framtid”.

mailto:rohdin.anders@gmail.com
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Internationella kommittén 
funderar:
Vaccin till alla? 

Hela världen väntar nu på att vaccinerings-
kampanjen mot Covid-19 skall nå oss alla.        
Det är viktigt att vaccinet når ut brett innan fler 
smittsamma varianter får fäste. De rika länderna 
ställde sig i somras bakom den globala inköps-
alliansen Covax som skulle garantera att vaccinet 
skulle fördelas rättvist över världen. Den bärande 
idén var att de 20 mest utsatta procenten i alla 
länder skulle vaccineras först. 

Så har det dock inte blivit. Storbritannien t.ex. har 
köpt så många doser att britterna kan vaccineras 
fem gånger om och också EU-länderna inklusive 
Sverige har tecknat sig för ett överskott av doser.   

I Sändaren 17 februari skriver Rakel Lennartsson 
i ledaren om detta. Hennes slutsats är att Sverige 
inte kommer att visa vägen mot ett mer globalt 
svar på pandemin. 

WHO-chefen beskriver situationen 18 november i 
ett tal i Genève inför ett styrelsemöte att världen 
står på randen till ett ”katastrofalt moraliskt 
misslyckande” där de rika länderna lägger beslag 
på covidvaccin medan de fattigaste lider. 
”Nationell egoism hämmar vaccinering”, skriver 
Rakel Lennartsson. Vi håller med. 

Medan de flesta i Sverige nu väntar på att bli 
vaccinerade finns det många i  världen som får 
vänta ännu längre, om de får något vaccin alls. 
När vi får vårt  vaccin ska vi tänka på våra systrar 
och bröder runt om i världen. Alla är lika viktiga 
och låt oss göra vad vi kan för att visa det. 

För internationella kommittén 

Kenth Wallgren 		



Boka in                              
Kristi himmelsfärds dag
I skrivande stund planeras en 
äventyrsdag.                                          
Då kyrkokonferensen är flyttad till 
hösten hoppas vi kunna genomföra 
någon typ av äventyrsdag. Hur den 
kommer se ut, eventuella 
deltagarbegränsingar och annat 
meddelas längre fram.                        
Boka in 13 maj, Kristi himmelsfärds 
dag. 
Emanuel Georgson 

Hönökonferensen 3-11 juli                                                 
Vi tror på en konferens i någon form 
och hoppas och ber att det ska vara 
möjligt att genomföra med människor 
på plats. Naturligtvis kommer 
rekommendationer från Folkhälso-
myndigheten och vår regering att gälla. 
Det blir också avgörande för vilken typ 
av konferens det blir.                                              
Uppdatering kommer finnas på 
hemsidan.  www.honokonferensen.se 

 

Vi utmanar oss själva att avstå från   
sådant som har negativ klimatpåverkan.                  
Vi ska minska våra klimatavtryck. 
Equmeniakyrkan är en del av omställ-
ningen till ett fossilfritt samhälle.           
Mat, resor och återbruk av t.ex. kläder       
är några områden inom vilka vi kan göra 
skillnad.                                                   
Vi får alla vara med och göra vad vi kan. 
Genom att gå in på olika hemsidor kan  
du få hjälp med idéer och litteratur:     

•equmeniakyrkan.se                                     
•klimatfasta.nu                           
•equmenia.se          
•naturskyddsforeningen.se 

Förhoppningsvis har vi genom 
klimatfastan lärt oss något inför fram-
tiden så att vi kan lämna en bättre värld 
till våra barn och barnbarn. 

För internationella kommittén              
Kenth Wallgren 

Även i år uppmärksammar vi klimat-
fastan som pågår under fastan och 
avslutas i och med långfredagen.  

Klimatfastan fokuserar på vår livsstil i 
förhållande till klimatkrisen.                    

http://equmeniakyrkan.se
http://www.apple.com/se
http://equmenia.se
http://naturskyddsforeningen.se
http://www.honokonferensen.se
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Ny styrelse
Vid församlingens årsmöte                         
13 februari valdes följande styrelse: 

Marika Sjöberg                                     
Johan Möll                                               
Heléne Larsson                                        
Maria Melldén                                        
Elin Frick                                            
Bruno Frykner                                     
Bengt Frick 

Det finns f.n. två vakanser i styrelsen. 

Välkommen till 
”Fixargemenskap”!  
Vi vill tro på en ny vår och att vi i 
”Fixargemenskap” kan behöva göra   
en insats på kyrktomten.   

Vill du hjälpa till att hålla den snygg  
är du välkommen under följande 
onsdagar:                                                
21 april, 5 och 19 maj,  samt  2 juni!                                                                                
Vi träffas utomhus 9:00 – 12:00.

Vi jobbar, fikar och trivs tillsammans 
och följer naturligtvis Folkhälso-
myndighetens rekommendationer. 

Vid frågor kontakta                             
Nils-Olof Sellin 0705 97 43 77 

Missionskyrkans              
Symphonic Band
Inga övningstider finns inplanerade t.v.

Kyrkokonferensen 2021
Kyrkokostyrelsen har beslutat att 
Equmeniakyrkans kyrkokonferens 
kommer att genomföras digitalt. 
Konferensen planeras till dagarna        
18-26 september 2021.         
Förhandlingarna kommer ske i VoteIT.                               
Mer information kommer.



Gudstjänst 
Söndagar 11:00              
Repris tisdagar 08:30 

0520 34001 Ring och önska                               
Fredagar 10:00 - 11:00 Behöver du någon att 

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

Med i samtal och själavård i försam-
lingen finns även Annika Thiger.                    
Annika har en grundutbildning i 
psykoterapi från St Lukas i Göteborg 
och studier i psykologi och 
religionsvetenskap vid Göteborgs 
universitet. Hon har arbetat som 
samtalsterapeut i 20 år.                  
Samtalen kan röra sig om livsfrågor, 
t.ex. relationer, självkänsla, oro, stress 
och sorg. De kan också handla om 
trosfrågor. Det finns möjlighet att få 
förbön.                                                    
Nu i coronatid håller vi upp med 
fysiska möten och du kan se på 
hemsidan när samtalsverksamheten i 
samtalsrummet tas upp igen. Skulle du 
känna att du behöver ett samtal per 
telefon kan du skriva ett mail till 
Annika som då tar kontakt med dig. 

Mailadress till Annika: 
samtal@thnmk.se 

VÄLKOMMEN!

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

Närradion
Den 16 september 2020 beslutade 
årsmötet för Trollhättans Ekumeniska 
Råd (TER) att rådet enbart kommer att 
organisera utsändningen av 
radiogudstjänster i Radio Trollhättan.  

Beslutet innebär att församlingar som 
önskar sända radioprogram utöver 
gudstjänsterna beställer tid direkt från 
Radio Trollhättan. 

http://thnmk.se
mailto:pastor@thnmk.se
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Församlingsföreståndare 
Emanuel Georgson 
0703 48 03 95 
pastor@thnmk.se  
Ledig måndagar och lördagar 

Församlingsmusiker 
Magdalena Ahlberg Larsson      
0765 60 84 20 
musiker@thnmk.se 
Arbetar halvtid under våren, 
Kvällstid tisdag och torsdag 
Dagtid torsdag

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

mailto:pastor@thnmk.se
mailto:musker@thnmk.se
http://www.equmeniakyrkan.se/trollhattan
mailto:info@thnmk.se
http://www.equmeniakyrkan.se/trollhattan
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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” och 
Vårhagas framtid. 

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 15 maj

Equmenias ordförande 
Samuel Hammar 
0764 19 09 73 

Equmenias kassör  
Christer André 
0707 70 45 38

Equmenias bankgiro       
687-7120 

Equmenias Swishkonto 
123 320 58 53

Redaktörer hemsidan 
webbgruppen@thnmk.se

Redaktionskommittén 
bladet@thnmk.se 

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, Vårhagas framtid eller 
kyrkkaffe. 

Swedbankkonto ”Vårhagas framtid”   
8368-3,694 948 101-1

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


Digitala körövningar 
 
Var med & sjung i kör med övning via nätet! 
Du sjunger där du är, du hör och ser körledaren och lyssnar till din och de övrigas stämmor
via ljudfil.
 

Vi använder appen We are voice
Där kan vi bl.a. dela noter och stämfiler och även chatta med varandra. Appen laddar du ner
gratis till din telefon eller platta. Skapa ett konto och ansök sedan om att gå med i gruppen 
SJUNG UT - Trollhättans Missionskyrka
 

Körövningen sker i Zoom 
Under zoom-övningen väljer du att ha på kameran eller inte (men det är ju roligast att ses)
och alla utom körledaren stänger av sin mikrofon -annars blir det rundgång och dessutom är
det fördröjning över nätet vilket gör det omöjligt att sjunga i synk. Vill man ställa en fråga slår
man på sin mikrofon för just det. Inför varje körövning får du en zoom-länk i We are voice-
appen att klicka på för att delta. Om du vill vara med i/testa SJUNG UT så kan du ladda ner
appen och gå med i kören.
 

Vem som helst kan vara med! 
Eftersom vi inte hör varandra kan även du som längtar efter körsång, men av någon
anledning inte vill att någon ska höra dig sjunga, vara med på körövningen utan att behöva
tänka på det.
 

När ska vi då framföra de sånger vi lär oss?
Jo, några söndagseftermiddagar under våren går vi ut och gläder Trollhätteborna med sång. 
Kanske du känner någon som behöver uppmuntras – då går vi och sjunger för den personen!
Du anmäler dig till den/de gånger du vill vara med och du meddelas om du fått plats (vi kan
vara max 8 körsångare per gång) Vi sjunger igenom sångerna utanför kyrkan innan vi ger oss
ut på stan förca 1 timmes sång utomhus.
 

Äntligen ska vi få sjunga ihop igen – om än på annat sätt än vad vi är vana vid.
Välkommen med! Du kan börja när som helst!
                                                  

Inspirerade och varma hälsningar Magdalena Ahlberg Larsson, 
församlingsmusiker i Trollhättans Missionskyrka

Onsdagar kl.19
Start 3 mars - det går att

börja när som helst

Digitala körövningar 
 
Var med & sjung i kör med övning via nätet! 
Du sjunger där du är, du hör och ser körledaren och lyssnar till din och de övrigas stämmor
via ljudfil.
 

Vi använder appen We are voice
Där kan vi bl.a. dela noter och stämfiler och även chatta med varandra. Appen laddar du ner
gratis till din telefon eller platta. Skapa ett konto och ansök sedan om att gå med i gruppen 
SJUNG UT - Trollhättans Missionskyrka
 

Körövningen sker i Zoom 
Under zoom-övningen väljer du att ha på kameran eller inte (men det är ju roligast att ses)
och alla utom körledaren stänger av sin mikrofon -annars blir det rundgång och dessutom är
det fördröjning över nätet vilket gör det omöjligt att sjunga i synk. Vill man ställa en fråga slår
man på sin mikrofon för just det. Inför varje körövning får du en zoom-länk i We are voice-
appen att klicka på för att delta. Om du vill vara med i/testa SJUNG UT så kan du ladda ner
appen och gå med i kören.
 

Vem som helst kan vara med! 
Eftersom vi inte hör varandra kan även du som längtar efter körsång, men av någon
anledning inte vill att någon ska höra dig sjunga, vara med på körövningen utan att behöva
tänka på det.
 

När ska vi då framföra de sånger vi lär oss?
Jo, några söndagseftermiddagar under våren går vi ut och gläder Trollhätteborna med sång. 
Kanske du känner någon som behöver uppmuntras – då går vi och sjunger för den personen!
Du anmäler dig till den/de gånger du vill vara med och du meddelas om du fått plats (vi kan
vara max 8 körsångare per gång) Vi sjunger igenom sångerna utanför kyrkan innan vi ger oss
ut på stan förca 1 timmes sång utomhus.
 

Äntligen ska vi få sjunga ihop igen – om än på annat sätt än vad vi är vana vid.
Välkommen med! Du kan börja när som helst!
                                                  

Inspirerade och varma hälsningar Magdalena Ahlberg Larsson, 
församlingsmusiker i Trollhättans Missionskyrka

Onsdagar kl.19
Start 3 mars - det går att

börja när som helst


