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BETRAKTELSE

Herre, du som skapat allting, 

du vår tillflykt och vår tröst, 

vi vill sjunga till din ära, 

glädjen bär vår sång, vår röst. 

Du är Herren, du är här. 

Du är den som var och är. 

Dig vi tillhör hela livet. 

Tack för allt som blir oss givet.
                                                                        

Psalm 755

 

Vittnande potatisar
För några veckor sedan satte vi potatis 
hemma. Förvånansvärt enkel uppgift att 
stoppa dem i jorden och vänta. Alldeles 
lagom svårt för mig.                                                             

Men så hände något en dag. Små blad bröt 
jordytan på odlingsplatsen. Någon form av 
glädje väcks till liv i en vardag annars 
besudlad av den gråhet, frustration och 
trötthet som sliter på oss alla.                     
Tänk, här mitt i våran odlingsbädd växer 
potatis och det är hoppfullt. En liten jordig 
knöl full med liv och potential.  

Potatisen vet inte om att den vittnar om       
hopp till mitt inre. Tron på en morgondag       
där vi, fria från pandemi och rädsla, kan  
mötas och åter igen få fira gudstjänst i  
samma lokal. Kanske möta barn och 
barnbarn, träffa vänner och bekanta utan 
restriktioner. Eller dela en god måltid med 
några färska potatisar som en gång grodde     
i en växtbädd och spred hopp om en ny 
morgondag. 

I bön om Guds välsignelse över dig           

Emanuel Georgson 



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

Upptäck 
tillsammans
                                                                                                                     
För att lära känna kristen tro 
behöver vi lära känna vår            
urkund – Bibeln.                                               
I ”Upptäck tillsammans”             
samtalar Malin Rylander         
och Emanuel Georgson om 
bibeltexter inför söndagens 
gudstjänst.  

Samtalen kommer att sändas via församlingens facebooksida på torsdagar klockan10:00.        
Studierna är ett samarbete mellan Lindvedens och Trollhättans Missionsförsamlingar.
Håll utkik i nästa programblad för startdatum. 

Varför gör vi detta?
Frågan kan vara både uppgiven och full av längtan att finna motiven. Under fyra sön-
dagar i höst med start 19 september ser vi närmare på ledorden i församlingens verk-
samhetsplan. Vi ställer oss frågan om dessa ord kan grunda oss i vårt varför och leda 
vidare. Varmt välkommen till en serie där vi får fundera på vårt gemensamma varför. 



Hälsning från ordförande
Nu ligger denna vår bakom oss och vi kan 
än en gång konstatera att det varken blev 
som vi hade väntat oss eller hoppats på. 
Sakteliga har vi börjat med fysiska träffar 
igen allteftersom restriktionerna tillåtit det. 
Men det var knappt att vi hann börja ses 
innan terminen var slut. Därför känns det 
bra att vi har planerat in några träffar över 
sommaren också.                 

Pandemi till trots har vi under våren jobbat 
på i ungdomsrådet och har hunnit 
introducera digital närvarorapportering och 
medlemsregistring i föreningen, vilket vi 
tror kommer underlätta mycket i 
statistikarbetet och i vår ständiga strävan  
att bli fler i vår gemenskap.                                

Vi har också gått ett steg längre i vårt arbete 
med att vara en trygg mötesplats för våra 
barn och unga. Förutom att genomgå kursen 
Trygga möten minst vart tredje år, behöver 
alla ledare numera också uppvisa utdrag ur 
belastningsregistret. Detta utifrån ett 
initiativ från scouternas riksorganisation 
som vi valt att tillämpa på alla våra grupper. 

Allt med deltagarnas bästa i blicken.                                                
Värt att nämna är att detta är en rent förebyggande åtgärd och inget som mynnar ur någon 
incident i föreningen. Förutom sommar-Equmenia ser vi fram emot en städdag i 
samarbete med Trollhättans kommun i slutet av juli. (se nästa sida) 

En riktigt härlig sommar önskar vi i ungdomsrådet och Equmenia Trollhättan! 

Med önskan om Guds välsignelse oavsett omständigheter. 

Samuel Hammar  



Sommar-
Equmenia!
Välkommen på 
sommarträffar med 
Equmenia. Vi kommer ha 
en träff i månaden under 
juni, juli och augusti.       
Tid och plats kan variera, 
men troligtvis tisdagar 
runt klockan 18:00 på 
Vårhaga eller vid kyrkan. 
Vi kommer att spela spel, 
kolla på film, bada, spela 
volleyboll, paddla kanot 
eller något annat roligt!                                        
Håll utkik i våra sociala 
medier och andra 
informationskanaler för 
mer information.             
Träffarna är öppna för 
alla våra grupper.                                
Hoppas vi ses!  

  

Juni                                                           
29                               
Sommar-  Equmenia 

Juli                                                               
13 eller 20               
Sommar - Equmenia                         
25                             
Städdag 

Augusti                                                      
3                              
Sommar - Equmenia

Städdag
På initiativ av 
Trollhättans Stad 
har stadens 
föreningar kunnat 
anmäla sig för att 
städa en del av 
staden en söndag. 
Som tack för 
hjälpen får man ett 
bidrag på 5000 kr. 
Detta tyckte vi var 
en fantastisk idé 
och vi nappade 
direkt.                   
Vårt tilldelade 
datum är den 25/7 
(v.29). Under 
förmiddagen denna 
dag kommer vi att 
träffas och städa ett 
begränsat område 
av Trollhättans 
centrum från 
Dahlöfs mosse till 
resecentrum.   
Enligt 
rekommendation är 
alla över 12 år 
välkomna att hjälpa 
till, yngre barn är 
välkomna i vuxet 
sällskap. 
Arbetsmaterial och 
säckar 
tillhandahålls av 
staden.                   
Mer information 
kommer skickas ut 
när det närmar sig.



Har du saknat att få sjunga tillsammans 
med andra lika mycket som jag?  

Vi hoppas och tror att vi snart ska 
kunna göra det igen. 

I september är du välkommen till 
kyrksalen klockan 19:00 på tisdagar 
där vi kan sjunga tillsammans och ändå 
med avstånd. 

Det här är en möjlighet för alla.             
Du behöver varken ha sjungit i kör          
i Trollhättans Missionskyrka eller 
sjungit i kör överhuvudtaget tidigare. 
Bara du har en sånglängtan så är du 
varmt välkommen!  

Håll utkik på hemsidan och i våra 
sociala kanaler efter mer information 
när det närmar sig! 

Magdalena Ahlberg Larsson

Efter en termin av livestreamad 
barnrytmik längtar vi så efter att få ses 
på riktigt. 

Från och med september hoppas vi att 
det äntligen ska kunna bli verklighet 
igen. 

Vi räknar med start i september.           
Håll utkik efter mer information när det 
närmar sig. 

Välkommen du som har barn i åldrarna 
0-5 år till en stund med sång, musik, 
rörelse, lek och fika!

MUSIK



MUSIK

Blåsorkestern börjar 
ta ton igen! 
Missionskyrkans Symphonic 
Band har under våren fått nöja 
sig med att träna hemma. Men 
på Valborgsmässoaftonen såg 
vi möjligheter att inom 
Coronarestriktionernas ram 
med en liten orkester hylla 
våren på några platser i 
Trollhättan.                                     

                                                                                                                                                                   

Vi började spela utanför äldreboendena på Källstorp och Sylte. Vi spelade också utanför 
Missionskyrkan och på en innergård i centrala Trollhättan. Trumvirvlarna ekade mellan 
husen och många strömmade till för att kolla vad som var på gång.                                       
Vi spelade vårsånger, en marsch och avslutade med en vårpsalm och att hurra för våren.                    
Jag vet inte vem som njöt mest – orkestern eller publiken! 

På Nationaldagen 6 juni är det dags igen. Klockan 16:00 utanför Missionskyrkan och på 
ytterligare en offentlig plats passar vi på att hylla vårt land och att sommaren är på gång. 
Vi räknar med att senare i sommar medverka på Vårhaga vid två tillfällen.                          
Vi ses och hörs! 

Musikkåren                                                                                                                       
Kenth Wallgren 

Missionskyrkans              
Symphonic Band
Inga övningstider finns inplanerade t.v.

Foto: Lena Lindell



JUNI

6 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Magdalena Ahlberg Larsson,  
   Anna-Karin Hörnmark. Gudstjänsten sänds i närradion.  
   Fastighetsoffer. 

13 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Magdalena Ahlberg Larsson med kör. 

16 on   9:00 Fixargemenskap.          
  18:30 Församlingsmöte. 
18 fr 19:00 Våffelkväll på Vårhaga. Magdalena Ahlberg Larsson med kör. 
20 sö  11:00 Sommarandakt. Eva-Karin Virdung Sellin, Moa Frick,     
   Tindra Glimstrand, Magdalena Ahlberg Larsson. 

22 ti 18:00 Kanotsafari. Julius Mattsson, Karin Thörnblad, Anders Rhodin. Se notis. 
27 sö 11:00 Sommarandakt på Vårhaga.                                                                              
   Emanuel Georgson, Kristina Georgson, Malin Johansson,    
   Magdalena Ahlberg Larsson.                                                                        

Gudstjänster och andakter i sommar
I samband med de förändrade restriktionerna för allmänna samlingar välkomnar 
församlingen till sommarandakter och gudstjänster på Vårhaga och i kyrkan i stan. 

Denna sommar kommer vi ha en blandning av gudstjänster i Missionskyrkan, 
sommarandakter på Vårhaga och inspelade andakter som sänds via hemsida och Facebook.  

På Vårhaga kommer andakterna hållas utomhus. Med ett maxantal på 100 pers. I händelse 
av regn ställs andakten in. I Missionskyrkan hålls gudstjänsten i kyrksalen med maxantal  
50 pers och 2 meters mellanrum. Ingen anmälan krävs. Kyrkkaffet väntar vi med till hösten. 

Vi håller avstånd. Stanna hemma om du har symtom eller varit i kontakt med någon som 
haft symtom de senaste dagarna.  

Välkommen till sommarens samlingar! 
Emanuel Georgson 

Blåmarkerade samlingar är digitala och kan följas på thnmk.se eller Facebook 

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


JULI

1 sö 11:00 Sommarandakt. Birgitta Qvarnström Frykner. Fastighetsoffer. 

6 fr 19:00  Våffelkväll på Vårhaga. Alva och Fredrik Glimstrand. 
8 sö 11:00 Sommarandakt tillsammans med Lindvedens Missionsförsamling. 
   Malin Rylander, Emanuel Georgson. 

13 fr 19:00 Våffelkväll på Vårhaga. Missionskyrkans Symphonic Band.       
15   sö 11:00 Sommarandakt på Vårhaga. Emanuel Georgson.    

22 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Anna Kindberg, 
   Magdalena Ahlberg Larsson. 

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

2 fr 19:00 Våffelkväll på Vårhaga. Missionskyrkans Symphonic Band,   
   Vårhagaminnen. 
4 sö 11:00 Sommarandakt. Elin Frick, Anna Kindberg,                                     
   Magdalena Ahlberg Larsson. Fastighetsoffer.   

9 fr 19.00 Våffelkväll  på Vårhaga med Rommelegrannarna som spelar och  
   sjunger i folkviseton. 
11 sö 11:00 Sommarandakt tillsammans med Lindvedens Missionsförsamling. 
   Emanuel Georgson, Malin Rylander, Magdalena Ahlberg Larsson. 

16 fr 19:00 Våffelkväll på Vårhaga.                                                                       
   Sebastian Larsson med familj sjunger och spelar.  
18 sö 11:00 Sommarandakt. Samuel Hammar, Eileen Broström.                      
   Magdalena Ahlberg Larsson. 

23 fr 19:00 Våffelkväll på Vårhaga. 
25 sö 11:00 Sommarandakt på Vårhaga. Emanuel Georgson. 

30 fr 19:00  Våffelkväll på Vårhaga. Henrik Olsson musicerar och kåserar. 

SEPTEMBER

5 sö   11:00   Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson.

AUGUSTI



Hälsning från RPG                                                                               
Trollhättans Missionskyrka  

Pandemiåret 2020 övergick i 2021 och 
fortfarande lever vi med restriktioner, 
som hindrar oss från att samlas och vi 
har inte kunnat boka in några gäster till 
hösten.                                   
Förhoppningsvis kommer vi att kunna 
mötas någon gång innan årets slut.  

Vi vill önska er alla, som brukar 
besöka oss, en riktigt fin sommar och 
väl mött. 

Styrelsen  

Foto: Berit Wassenius Ingvarsson

Hälsning från Internationella 
kommittén
Trots pågående pandemi och restriktioner 
fortsätter vi arbetet i Internationella 
kommittén. Vi träffas digitalt via   
ZOOM - ett fantastiskt hjälpmedel.  

De internationella frågorna är lika 
aktuella eller kanske ännu mer under 
svårigheter. Arbetet i våra missionsländer 
pågår även om våra missionsarbetare 
arbetar på ett annat sätt. Ta gärna del av 
den gudstjänst och föreläsning som vi 
hade med Anne och Carl Sundberg som 
arbetar i Congo Brazzaville. De finns på 
hemsidan. Klicka på ”Följ oss” därefter 
2021-05-09 Gudstjänst. 

Equmeniakyrkan har kommit med ett 
nytt förslag till Internationell mission. 
Förslaget ska behandlas på Kyrkomötet. 
Förslaget finns på Equmeniakyrkans 
hemsida under Aktuellt.                             
Ta gärna del av detta. 

Klimatfrågorna berör oss alla. Vi har 
börjat fundera kring begreppet ”Grön 
Kyrka” och skaffat oss kunskap och 
inspiration. Vi hoppas att kunna ta itu 
med detta mer till hösten. Vi ska i alla 
fall försöka få lite mer miljöinslag på 
sommarens kollo på Vårhaga - ”Grönt 
Kollo”. 

Vi läser och hör varje dag om den 
upptrappade och våldsamma konflikt 
som pågår i Israel-Palestina. 
Equmeniakyrkan uppmanar oss att be om 
en rättvis fred och möjlighet att tala med 
varandra, skydd för människors liv och 
en lösning med säkra och tydliga gränser 
för båda folken. 

För Internationella kommittén  

Ingegerd Frick 



Konfirmationshögtid 
flyttad till september
För att öka möjligheten att fler ska få 
vara med på konfirmationen för dem 
som var med läsåret 20/21 kommer 
högtiden att hållas den 12/9.  

Gruppen kommer att ses ytterligare 
någon gång till innan dess.                         

Ta gärna med våra konfirmander i 
dina förböner.  

Emanuel Georgson 

Konfa 21/22
Meningen med livet, duger jag och 
vem är Gud? är några av alla de 
frågor som vi jobbar med under 
konfirmationsläsningen.               

Eftersom vi kör tillsammans med 
Equmeniakyrkan Vänersborg och 
Lindvedens Missionsförsamling kan 
man också lära känna ungdomar från 
andra ställen under läsåret 21/22.  

Några hajker och ett läger ligger 
också i programmet.                                 
Vi hoppas att konfaåret både ska vara 
roligt och beröra viktiga frågor och 
vill gärna att du kommer med.               

Gå in på vår hemsida, ladda ner 
foldern, läs mer och anmäl dig till 
informationsträffen 16/9.  
Du hittar konfafoldern på 
www.thnmk.se/konfirmation 

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


Välkommen till 
”Fixargemenskap”!  
Vill du hjälpa till att hålla det          
snyggt är du välkommen onsdagen  
den 16 juni.                                                                                                               
Vi träffas utomhus 9:00 – 12:00. 

Höststart 15 september, därefter 
varannan onsdag t.o.m. vecka 49.

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

Vid frågor kontakta                             
Nils-Olof Sellin 0705 97 43 77 

Midsommarafton 2021      
har vi inget traditionsenligt mid-
sommarfirande på Vårhaga men 

serveringen är öppen mellan 
14:00-21:00 liksom andra dagar. 

Midsommardagen stängt.

Historisk paddeltur med 
fika 22 juni 18:00
Vi paddlar ett varv runt Sjölandasjön 
medan Anders Rohdin berättar om 
några historiska platser. Vi avslutar med 
gemensamt fika i kaféet: smörgås, 
hallon/ananaspaj och kaffe/te. 

150 kr per person.                        
Kanothyra, flytvästar och fika ingår i 
priset! 

Pris om man har med sig egen kanot: 
100 kr 

Anmälan senast söndag 20 juni till                   
karin@thornblad.com                            
0768 90 60 50                                
Begränsat antal platser!  



Kollo på Vårhaga 
sommaren 2021
Även i år kommer kollo att anordnas på 
Vårhaga.                                                   
Det blir 20-25 barn per vecka som 
deltar under veckorna 24-26 och 30-32, 
dvs 14 juni -2 juli samt  26 juli -13 
augusti. Totalt kommer ca 130 barn att 
delta. Barnen kommer från de södra 
stadsdelarna. Sju ledare kommer att 
hålla i verksamheten.                           

Det är dagkollo vilket betyder att 
barnen hämtas på morgonen och lämnas 
med buss varje eftermiddag. 
Programmet består både av organiserad 
gruppverksamhet och fri lek och bad. 
Lunch serveras mitt på dagen. Syftet är 
att barnen ska få en sommarvecka med 
fina upplevelser av natur, bad, lek och 
träffa nya kompisar under ledning av 
goda ledare. 

Lägret genomförs med ekonomiska 
bidrag från Charlotta Svenssons 
minnesfond, Föreningen Stenungsöns 
Ungdomsgårds Fond och Trollhättans 
stad. 

Kollokommittén som arbetar med 
anställning av personal, utdelning av 
inbjudningar, prioritering av barn som 
kan delta m.m. består av Peter 
Johansson, Kenneth Eriksson, Ingegerd 
Frick, Kerstin Hägerström och 
Christina Vallgren. Vi har haft många 
möten inom gruppen, men också med 
olika personer i Trollhättan. Det är ett 
mycket positivt arbete och vi har 
trevligt tillsammans! 

Christina Vallgren 

Vårhaga hälsar alla 
välkomna till fina 
sommarupplevelser!
En härlig känsla i år är att få öppna upp  
sommargården till gemenskap där vi 
kan få träffas utomhus!                          
Enligt Folkhälsomyndigheten får det 
samlas 100 personer utomhus och det 
får vi ändå vara tacksamma för.               
Vi önskar fina dagar för alla kollobarn 
och alla övriga som tar sig en tur till 
Vårhaga. 

Denna sommar kommer även att 
inrymma några nyheter.                         
Två paddelbrädor är inköpta för 
uthyrning tillsammans med kanoter  
och båten.                      

Möjligheten att spela boule blir också 
en nyhet på stället plus att en loppis i 
liten skala kommer att testas.                  
Det är begränsade utrymmen, men vi 
vill ändå ge det en chans. Hela idén 
bygger på att få in prylar som vi kan 
sälja och hela behållningen går till                   
”Vårhagas framtid”.                                
Du är välkommen till detta genom att 
både handla och lämna loppisprylar.  
För mer information kan du ringa 
Vårhaga. 

Vandrarhemsdelen fortsätter som 
tidigare med bokningar via 
booking.com och håller öppet för 
bokning av rum från 17 juni. Det går 
också bra att ringa. Före och efter 
Vårhagas öppettid kan man boka hela 
gården fram t.o.m. september.

http://booking.com
http://booking.com


Sommarens personal på Vårhaga
Vi välkomnar våra anställda som ska jobba under sommaren och presenterar dem här så 
att vi känner igen dem när vi ses för att beställa en våffla eller hyra en kanot. 

Matilda Roolf                       Isak Thörnblad   Ester Emanuelsson

Glass, rum, loppis och boule i en 
enda röra -                                          
ni kommer få mycket att göra!



Välkommen att 
njuta av sol, vind 
och  vatten…
Här finns möjligheten         
att hyra rum,                       
båt, kanoter och 
paddelbräda.                                                



Välkommen till sommarens Hönökonferens söndagen den 4 juli till söndagen den 11 juli.                                                                                                                             
I år blir det en digital livekonferens, inget är förinspelat utan allt sänds direkt. 
Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv och regeringens beslut vilket innebär att om vi får 
samlas 50 personer eller fler så finns det möjlighet att kunna göra det.                                    
Alla samlingar sänds från vår nya kyrka.                                                                                  
Ingen camping eller mat-/caféservering erbjuds av oss i år. 
Följ våra sociala medier så kommer vi att uppdatera informationen allt eftersom.   
www.honokonferensen.se 

Årets konferens kommer vara digital och förhandlingarna kommer att ske i verktyget 
VoteIT. Utöver förhandlingarna kommer tre gudstjänster samt kyrkostudios att livesändas. 

Föredragningslistan ligger till grund för konferensens program och eftersom konferensen 
pågår under flera dagar kommer de olika punkterna i föredragningslistan behandlas några 
åt gången. 

Kyrkokonferensen är också ett viktigt tillfälle för oss att mötas till gudstjänst.                                 
I samband med årets kyrkokonferensen webbsänds tre gudstjänster live med ordinations-, 
avskiljning- och förbönsakter samt en internationell gudstjänst.                                                 
För mer info: www.equmeniakyrkan.se 

Välkommen till årets kyrkokonferens!                     
19-26 september 

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


Gudstjänst 
Söndag 6 juni 11:00              
Repris tisdag 8 juni 08:30 

Radio Trollhättan har inga sändningar 
för övrigt under juni, juli och augusti 
utan återkommer i september. 

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 med start v.33 skriva ett 
mail till Annika som då tar kontakt 
med dig. 

Mailadress till Annika: 
samtal@thnmk.se 

Direkt -                                
eller när det passar dig
Alla program i blå 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. 

Kommande offerdagar 
2021
10 oktober                                                
Bör och offerdag för Equmenia 

1:a advent - 31 januari             
Internationella insamlingen

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


Församlingsföreståndare 
Emanuel Georgson 
0703 48 03 95 
pastor@thnmk.se  
Ledig måndagar och lördagar 
Semester v 27-28 och 30-32 

Församlingsmusiker 
Magdalena Ahlberg Larsson      
0765 60 84 20 
musiker@thnmk.se 
Arbetar 75% fr.o.m. 1 juli 
Semester v. 28-32

Kontakt

Hemsida  
www.thnmk.se

Telefon receptionen 
0520 48 03 96 
tisdag-torsdag 10:00-12:00 
tom.10 juni och                 
fr.o.m. 17 augusti 

Telefon köket 
0520 48 03 94 

Telefon Vårhaga                
0520 44 00 55 

Adress 
Missionskyrkan 
Klintvägen 4 
461 50 Trollhättan Mailadress  

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 17 augusti

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
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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”.

Vårhaga sommargård  
vid sjön Trehörningen, Sjölanda 

hälsar Dig välkommen! 

Öppet alla dagar 
17 juni-15 augusti 

Obs! Midsommardagen stängt 

Kiosk 14:00-21:00 
Servering 17:00-21:00 

med hembakat bröd 
glass och godis 

Uthyrning av rum 
kanoter, båt och paddelbräda 

Badplats och beachvolleyplan 

Fredagar 19:00 Musikcafé med 
våfflor   

Sommarandakt några söndagar  

Mer information om vad som händer 
på Vårhaga hittar du i programdelen 

eller www.thnmk.se/varhaga 

Vårhaga tel 0520 44 00 55 

Vägbeskrivning                                              
Från Trollhättan, kör E45 mot Göteborg.  

Ta till vänster i rondell mot Sjuntorp.  
Efter cirka 4 km följ skyltning mot Vårhaga.  

GPS-position: VGS84:N581240E121558  
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