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BETRAKTELSE

Alla i familjen, rubb och stubb 

Inte som ett sällskap eller klubb 

Det finns ingen mer förening 

som har samma mål och mening 

Många frågor har vi kvar 

men vi har samma far 

              ur ”Alla i familjen”                                                                      
     av Ingemar Olsson 

                                                                            

     

För tio år sedan bildades Equmeniakyrkan, 
Sveriges nyaste kyrkosamfund. 
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska 
Baptistsamfundet och Svenska 
Missionskyrkan bestämde sig för att bli ett. 
Några år innan hade de tre samfundens 
ungdomsförbund visat vägen och gått 
samman i Equmenia. 
Även om de tre samfunden var olika och 
stundom hade olika teologi och praxis 
fanns mer som förenade än som skilde. 
Många församlingar hade genom åren fram 
till bildandet av Equmeniakyrkan redan 
gått samman och visat att det var både 
möjligt och fruktbart att leva med de tre 
kyrkornas historia och erfarenhet i en och 
samma kyrka. 
När ett så stort projekt, som att bilda en    
ny kyrka, ska startas upp behöver ett antal 
frågor ställas och kanske den viktigaste:  
Varför? Inte för att söka polemik utan för 
att den helt definierar vad och hur. 
Samma Varför? behöver ställas i en 
församlings liv. Utan frågan Varför? kan vi 
fastna i frågorna var och hur. De kan på 
vissa sätt vara lättare för de kan få 
praktiska applikationer. Men frågan 
Varför? söker motiv och bakgrund. 
Både Equmeniakyrkans och Trollhättans 
Missionskyrkas svar på frågan: Varför? 
grundar sig i den kärlek vi fått ta emot i 
Jesus Kristus och förtroendet att dela den 
vidare. Han kallar oss att följa honom.   
Han tar med oss i sitt brokiga arbetslag för 
inget mindre än att förvandla världen. 
Tänk dig, bland nyfikna nybörjare och 
seniora proffs får du och jag plats, i 
uppdraget att göra Jesus känd, trodd, 
älskad och efterföljd. 
Det är en nåd! 
Emanuel Georgson,                                   
Pastor och föreståndare



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, 
samt länkas till thnmnk.se 
Studierna är ett samarbete mellan Lindvedens och Trollhättans Missionsförsamlingar.
Upptäck tillsammans börjar den 23 september 10:00. 

Gudstjänstserien - Vårt varför
Under hösten utgår den inplanerade serien ”Vårt Varför”. Däremot kommer temat att 
beröras både i predikningar och texter under hösten.  

Rubriken till serien grundar sig i samlingar som Equmeniakyrkan höll under våren för 
att hjälpa församlingarna finna vägen framåt i en oviss tid, men också hitta tillbaka till 
”den första kärleken”

http://thnmnk.se
http://thnmnk.se


Kalendarium 
2 okt.   Kämpalek–Blockkampen, 
   Storsjöstrand 
23 okt.  Regionstämma, Floda 

19-21 nov.  Riksstämma, Värnamo 

20 nov.         Big Slam 

                                                                
Be för våra ungdomar och 

ledare  i Equmenia!

SKA’ UT - Kurs                                      
Att växa på en vecka
För några veckor sen åkte jag iväg på den 
första delen (grön del) av ledarkursen  
Ska’ ut. Jag åkte själv och kände ingen 
annan på hela kursen, vilket gjorde mig 
lite nervös inför detta. När jag väl träffade 
dom andra deltagarna i gruppen var jag 
såklart nervös, men mest taggad. Man 
lärde känna varandra förvånansvärt  
snabbt och jag kände mig bekväm med 
min grupp och mina ledare på kort tid. 
Själva kursen var otroligt rolig och 
givande då jag lärde mig mycket om 
ledarskap & scouting, lärde känna nya 
människor och utvecklades mycket som 
människa.

Jag fick förnya gamla kunskaper och 
även lära mig mycket nytt. Jag känner 
att jag har blivit starkare i mig själv än 
innan. Jag skulle rekommendera alla 
som funderar på denna kurs eller för 
dem som är osäkra att ta steget och 
verkligen gå den, för jag tror inte att 
man kommer att ångra sig. 
Tro och kristendomen var även 
inblandad och man fick diskutera och 
höra om andras bild på tro för att sedan 
kunna skapa sin egen. På kvällen var 
det mysiga andakter och lovsång vilket 
gjorde att man kunde slappna av i 
slutet på dagen, vilket var väldigt 
uppskattat dels av mig, men också av 
många andra. 
Jag märker även nu efter att jag 
kommit hem hur jag får användning  
av det jag lärt mig. Jag förstår ett 
vuxnare språk och har numera en 
större inblick i hur saker fungerar, 
specifikt relationer mellan olika 
människor i en grupp, även hur jag ska 
reagera och agera i olika situationer. 
Jag längtar mycket till nästa del. 

Sofia Sjöberg, scout och ledare på FF

Ti Scout   18:00-19:30 
Fr ff udda v.  18:00-20:30 
Lö Tonår udda v. 20:00 -00:00 
Sö Söndagsskola , se programdelen 
equmeniaterminen startar vecka 35



29/6 – Pulsruset
Deltagarna fick springa/gå en sträcka 
och samtidigt samla in pengar till 
Equmenias projekt ”Alla på samma 
kula”. Detta genom att sponsorer 
skänkte valfri summa per varv som 
avklarades på 30 minuter. Resultatet 
blev imponerande 8830 kronor!

22/7 – Jerikospel
Svettig jakt på ledtrådar och motståndare 
i Hjortmosseskogen gick av stapeln 
denna kväll. En uppskattad lek som gav 
godisvinst åt båda lagen tack vare 
givmilda vinnare.

25/7 – Städdag 
(föreningsstäd)
Denna varma söndagseftermiddag begav 
sig ett tappert gäng ut för att städa vår 
stadskärna. Utrustning och städområde 
tillhandahölls av kommunen som också 
bidrog med 5000 kronor till vår förening 
som tack för hjälpen.

3/8 – Bäst i test-fest
Lagtävlingar baserade på det populära 
TV-programmet. Testledare, tillika 
domare, tillika ordförande Samuel (även 
kallad ”Dabben” (David+Babben) såg 
glatt på när toapapper rullades ut över 
hela parkeringen. Efter en blöt avslutning 
fick även här samtliga lag dela på 
vinsten.



MUSIK

Du är välkommen att vara med och sjunga oavsett tidigare körvana eller 
notläsningsförmåga. 

Förutom att öva in repertoar så lär vi oss mycket om hur rösten fungerar, hur vi får den 
att låta på olika sätt och hur vi blir en samstämmig kör. 

Dessutom brukar vi ha väldigt roligt tillsammans – det är låga trösklar och högt i tak!    

Kom med du också!



MUSIK

Missionskyrkans              
Symphonic Band
Övning torsdagar 19:00 i                  
Trollhättans Missionskyrka 

Missionskyrkans 
Symphonic Band
Äntligen är vi igång och övar!                 
Som vanligt gör vi det tillsammans 
med Vänersborgsblåsarna.                                   
På grund av att pandemin ännu inte 
är riktigt över kommer alla övningar 
under hösten vara i kyrksalen i 
Trollhättans Missionskyrka.                
Där kommer vi sitta på markerade 
platser med behörigt avstånd från 
varandra med frånluftsfläkten 
påkopplad.                                                  
Vi följer Folkhälsomyndighetens 
anvisningar och känner oss trygga 
med det. De ”gamla” blåsarna börjar 
hitta tillbaka och vi hälsar nya 
musikanter välkomna. Som vanligt 
övar vi på torsdagar kl. 19:00. 
Söndagen den 10 oktober medverkar 
vi i gudstjänsten kl. 11:00 i              
Trollhättans Missionskyrka.                                           
Vi inbjuder till konsert lördagen                 
den 20 november i Vänersborg.                 
Mer information om konserten 
kommer senare.                                                        
Vi medverkar på Domsöndagen den           
21 november kl. 11:00 i Trollhättans 
Missionskyrka.                                         
Boka in dessa spelningar!  
Kenth Wallgren 

Bön och lovsång
Vid ett par tillfällen under hösten 
kommer vi att hålla enkla möten på 
lördagskvällar.                                    
Vår tanke är att mötena ska ha en 
enkel form med lovsång, en kort 
predikan och ett antal kreativa 
bönestationer. 

Varmt välkomna! 



SEPTEMBER

5 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Heléne Larsson,  
   Moa Frick, Tindra Glimstrand, Magdalena Ahlberg Larsson.         
   Söndagsskola. Fastighetsoffer. 

7 ti 18:00 Nattvardsandakt. Se notis. 
12 sö 11:00 Konfirmationsgudstjänst. Ulrika Johansson, Emanuel Georgson,          
   Malin Rylander, konfirmanderna, Anna-Karin Hörnmark. Söndagsskola. 

14  ti 10:30     RPG /Dagledigträff.      
   Emanuel Georgson och Magdalena Ahlberg Larsson bjuder på tal, 
   sång och musik.                                                                                             
         18:00 Nattvardsandakt. 
15 on  09:00 Fixargemenskap. Se notis. 
16 to  18.00 Informationsträff för konfirmander. 
19 sö 11:00 Gudstjänst. Åke Moberg, Blåsgrupp. Söndagsskola. 
    
21 ti 18:00 Nattvardsandakt. 
23 to 10:00 Upptäck tillsammans. Emanuel Georgson, Malin Rylander. Se notis. 
25 lö 18:00 Bön och lovsång. Emanuel Georgson, Magdalena Ahlberg Larsson. 
   Sångare och musiker. Se notis. 
26 sö 11:00 Gudstjänst med alla åldrar. Emanuel Georgson, Barnkör,  
   Magdalena Ahlberg Larsson. 
                
28 ti 10:30 RPG/Dagledigträff. 
    Kontrapunkt, en musikalisk lek med Kjell Fröberg och Kent Wallgren. 
       18:00  Nattvardsandakt.                                                                                            
29  on      09:00  Fixargemenskap. 

  



AUGUSTIOKTOBER

3 sö 11:00    Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Elisabet Andersson, Kör,  
               Magdalena Ahlberg Larsson. Söndagsskola. Fastighetsoffer.  
               Gudstjänsten sänds i närradion.  
                        
5 ti 18:00    Nattvardsandakt.  
7 to 10:00    Upptäck tillsammans. Emanuel Georgson, Malin Rylander.                    
10 sö 11:00    Gudstjänst. Emanuel Georgson, Ann-Marie Lilja, Anders Arkbro.  
               Missionskyrkans Symphonic Band,                                                 
               Bibelutdelning till konfirmanderna. Söndagsskola. 

12 ti 10:30    RPG/Dagledigträff  
                     "Gertrud på Vargfjället" Inger Dejke, Ljungskile. 
      18:00 Nattvardsandakt.                                                                                          
13  on     09:00 Fixargemenskap.                                                                                          
17   sö    11:00 Gudstjänst. Christina Vallgren, Peter Johansson, Ex Animo,   
   Anna-Karin Hörnmark. Söndagsskola. 

19  ti      18:00 Nattvardsandakt.                                                                                          
21  to      10:00 Upptäck tillsammans. Emanuel Georgson, Malin Rylander.                       
23  lö      18:00     Bön och lovsång.  Emanuel Georgson, Magdalena Ahlberg Larsson.  
   Sångare och musiker.                  
24  sö      11:00 Gudstjänst med alla åldrar. Scoutinvigning. Emanuel Georgson,  
   Cecilia Glimstrand, Annelie, Isak och Sebastian Larsson,    
   Magdalena Ahlberg Larsson. 

26    ti      10:30 RPG/Dagledigträff.                                                                                               
   En touch av nu och då.                                                                              
   Anders Torslid, Kraftstaden, berättar om den nya stadsdelen Vårvik.                                                                                     
       18:00 Nattvardsandakt.                                                                                         
27  on      09:00 Fixargemenskap.                                                                                            
31   sö     11:00 Gudstjänst. Birgitta Qvarnström Frykner, Emanuel Georgson,             
   Linn Rylander, Anna-Karin Hörnmark.            

  



2 ti 18:00 Nattvardsandakt. 
4 to 10:00 Upptäck tillsammans. Emanuel Georgson, Malin Rylander.                    
6 lö 11:00 Minnesgudstjänst. Emanuel Georgson, Eva-Karin Virdung Sellin. 
7 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Kör,    
   Magdalena Ahlberg Larsson. Fastighetsoffer.                                           
   Gudstjänsten sänds i närradion. 
    
9 ti 10:30 RPG/Dagledigträff. Gud gömmer sig bakom en björk.                          
   Britta Hermansson, Göteborg, berättar om sin nya bok.   
        18:00  Nattvardsandakt.                                                                                           
10   on     09:00  Fixargemenskap.                                                                              
14   sö     11:00  Gudstjänst. Samuel Hammar, Andreas Glimstrand, Peter Broström.  
    Söndagsskola. 

16   ti       18:00     Nattvardsandakt.                                                                                           
18   to     10:00      Upptäck tillsammans. Emanuel Georgson, Malin Rylander.                        
21   sö     11:00  Gudstjänst. Emanuel Georgson, Ingegerd Frick, Internationella   
    kommittén,  Missionskyrkans Symphonic band, Anna-Karin Hörnmark. 
    Söndagsskola.  

23   ti       10:30  RPG/Daglediga.                                                                                                     
    Vi reser till Georgien vid Svarta havet med Sune Granfelt                        
    bakom filmkameran.                                                                                                 
         18:00  Nattvardsandakt.                                                                                            
24    on    09:00  Fixargemenskap.                                                                                             
27   lö   Julmarknad. Se notis.                                                                        
28   sö     11:00     Adventsgudstjänst. Emanuel Georgson Elin Frick, Jonas Björkenfors, 
               Kör, Magdalena Ahlberg Larsson. Söndagsskola.  

30 ti 18:00  Nattvardsandakt.    

                                                                                                          

5 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Söndagsskola. Fastighetsoffer.                                                                                                    
7  ti 10:30 RPG/Daglediga.  
   Musik för själ och hjärta.  Hans-Lennart Rask och Håkan Tengberg. 

NOVEMBER

DECEMBER



  Arkivet

Under år 2020 och 2021 har det 
påbörjats ett stort arbete med att rensa 
och sortera i arkiven i Missionskyrkan. 
Handlingarna består bl a av historiska 
dokument, foton, ljudband, styrelse-
protokoll och räkenskapsmaterial från 
de tre tidigare församlingarna och vår 
nuvarande församling. 
Mitt mål är att vi ska få ett arkiv som är 
uppdaterat och sorterat så att materialet 
är lätt att hitta samt att det ska vara 
tillgängligt för alla medlemmar i kyrkan. 
Vi har ytterligare ett arkiv, 
Föreningsarkivet som ligger på 
Innovatum. Där har vi också liknande 
material och nu till hösten kommer jag 
med hjälp av Patrik Alexandersson 
(ansvarig på Föreningsarkivet) påbörja 
rensning av det arkivet.                           
Om man vill ha uppgifter så kan 
församlingens arkivansvarige kontaktas. 
För att rätt material rensats ut har jag 
fått hjälp av representanter från tidigare 
församlingar. 
Jag riktar på detta sätt ett stort tack för 
hjälpen! 
Mer information kommer under arbetets 
gång. Kontakta mig om ni har 
funderingar. 
Inger Glimstrand 0727 103509 
Arkivansvarig  

Nattvardsandakt
På tisdagar inbjuds du att delta i en 
stunds stillhet och andakt. Vi firar en 
kort nattvardsandakt tillsammans längst 
fram i kyrksalen.                           
Magdalena Ahlberg Larsson och 
Emanuel Georgson leder samlingarna. 

Varmt välkommen!

Julmarknad
Årets julmarknad är i dagsläget ganska 
oviss. Ambitionen är att genomföra en 
julmarknad på något sätt. 
Folkhälsomyndigheten kommer med 
nya direktiv fortlöpande som vi får ta 
hänsyn till och avvaktar därför med 
mer information till längre fram. 

Håll utkik på hemsidan för aktuell 
information!



Välkommen till 
”Fixargemenskap”!
Vill du också hjälpa till att hålla kyrkan 
och tomten snygg och välvårdad är du, 
kvinna eller man, som tycker om trevlig 
gemenskap och att greja praktiskt, 
välkommen till en ny termin i 
”Fixargemenskap”! 
Vi träffas 9:00 – 12:00 varannan onsdag, 
ojämna veckor t o m vecka 49. 
Vi gör vad vi hinner, fikar och trivs 
tillsammans. 
Start onsdag 15 september kl 9:00. 
Vid frågor kontakta                                
Nils-Olof Sellin   0705-97 43 77

Fönsterputsning i 
Missionskyrkan
Vill du hjälpa till att hålla nere 
församlingens utgifter finns 
chansen nu! 
I stället för att köpa tjänsten 
fönsterputsning från en firma 
och spara ca 10 000 kr kan vi 
hjälpas åt att under trivsamma 
former putsa kyrkans fönster, 
åtminstone utvändigt! 
Förra året gjordes detta av två 
medlemmar på egen hand. 
Om vi är många går det så 
mycket snabbare och blir 
roligare! 
Vi träffas lördagen den          
11 september kl 9:00 och gör 
så mycket vi hinner, fikar 
tillsammans och upplever en 
fin arbetsgemenskap!                                      
Om det regnar försöker vi 
lördagen den 18 september         
kl 9:00 i stället. 
Medtag egna redskap, fika 
ordnas. 
Eftersom kyrkan använts så 
litet under pandemin ställer vi 
in den traditionella storstäd-
ningen som vi brukar ha i 
början av september varje år 
och satsar på fönsterputsning       
i stället. 
För den som inte vill putsa 
fönster finns även andra 
uppgifter, t ex att rensa ogräs. 
Vid frågor kontakta                     
Nils-Olof Sellin                  
0705-97 43 77



Konfirmation
I år är det extra tätt mellan årets 
konfirmation och informationsträffen 
för kommande konfagrupp.                 
På grund av restriktioner var vi 
tvungna att senarelägga 
konfimationshögtiden för läsåret 
20/21 till den 12:e september.      
Sedan blir det informationsträff om 
konfa 21/22 torsdagen den 16:e 
september kl 18.00 i 
Equmeniakyrkan Vänersborg. 
Konfirmationsläsningen är ett 
samarbete mellan Equmeniakyrkan         
i Vänersborg, Lindvedens och 
Trollhättans Missionskyrkor.      
I Gudstjänsten den 10:e oktober 
planerar vi bibelutdelning för våra 
nya konfirmander. Mer om 
konfirmationsläsningen och 
möjlighet att anmäla sig finns på 
www.thnmk.se

Vad händer på hemsidan 
och Facebook i höst? 
Vi tycker att möjligheten att ta del av 
gudstjänster med mera on line är så bra 
så vi kommer fortsätta med det på 
följande vis: 
- ljudupptagning från gudstjänsten.     
Läggs upp på söndagseftermiddagar. 
- Upptäck tillsammans (bibelstudium 
online) några torsdagar under hösten. 
Håll utkik i programmet! 
- Fredagssången läggs upp kl. 08:00 

varje fredag. 
Facebook och hemsidan www.thnmk.se:  

Endast Facebook: 
- Bibelord läggs upp varje tisdag kl.08:00 
För att komma till vår                  
facebooksida söker du på                                   
”Trollhättans Missionskyrka”                    
på www.facebook.com  eller i appen.       
Om du där klickar på ”gilla” eller ”följ” 
kommer du få aviseringar på din skärm 
direkt när något nytt har lagts upp. 
Välkommen att vara med live och 
digitalt!

http://www.thnmk.se
http://www.thnmk.se
http://www.thnmk.se
http://www.facebook.com
http://www.thnmk.se
http://www.facebook.com


Vårhaga Sommargård
Att i slutet av augusti skriva ner några 
tankar om hur sommaren varit på 
Vårhaga känns tillfredsställande och 
gott. 

Vädret har varit mestadels bra och 
personalen har gjort ett toppenjobb, 
vilket recensioner på booking.com 
vittnar om. Vi säger tusen tack och 
välkomna tillbaka nästa år! 

Det har varit liv och rörelse mest hela 
tiden. Kollobarnen så klart, men också 
bad- och fikagäster, har passat på att 
njuta av sommaren just här. Gäster 
från när och fjärran har bokat rum,       
en del över en natt medan andra 
stannat någon vecka. Det är mest 
semesterboende, men för vissa har det 
varit i samband med jobb i Trollhätte-
trakten.  
Även september månad är nästan 
fullbokad som det ser ut idag. 

Det lilla miniloppiset som funnits i en 
hörna har gjort att ”Vårhagas 
framtid” fått in pengar och vi vill 
tacka alla som bidragit med att ge och 
köpa prylar. 

De traditionella våffelkvällarna har 
kunnat genomföras utomhus hela 
sommaren och vi har bjudits på 
många fina stunder med olika 
medverkande. 
Att som avslutning på 
sommarsäsongen få ta del av en fin 
gudstjänst som gav så många så 
mycket är en nådegåva! 

Ekonomin ser också ut att gå bra, 
eftersom vi närmar oss ett liknande 
resultat som vi hade rekordsommaren 
2019. 

Nu väntar vi på byggnadsnämndens 
godkännande av våra byggplaner.          
Blir de godkända kommer en 
byggoffert att presenteras på ett 
församlingsmöte och sedan drar 
byggarbetena igång i mitten på oktober 
och beräknas vara klara i april nästa år.   
Byggplanerna som Trollhättans stad 
har för den närliggande, allmänna 
badplatsen beräknas också komma 
igång under hösten och där vi fått 
erbjudande om att ansvara för 
kioskverksamheten.                             

Det är en mycket spännande framtid vi 
går till mötes. 

Fortlöpande information om alla våra 
byggplaner kommer att ges på våra 
församlingsmöten. 

Till ALLA som gjort Vårhaga-
sommaren genomförbar skickar vi nu 
ett STORT TACK för alla möjliga och 
omöjliga insatser.  
Utan ideella krafter vore inte Vårhaga 
möjligt att driva! 

Sten Orvang



En av ledarna kommer att inbjuda 
kollobarnen som bor i kyrkans 
närområde till scout och FF inom 
Equmenia. 

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

Vi hoppas kunna arrangera kollo 
även nästa år då detta fyller ett stort 
behov hos barnen.  

Kollokommittén består av Ingegerd 
Frick, Kerstin Hägerström, Kenneth 
Eriksson, Peter Johansson och 
Christina Vallgren. 

Christina Vallgren

Hälsning från kollo på
Vårhaga sommaren 2021
Även i år har vi kunnat arrangera kollo 
på Vårhaga. Av totalt ca 180 sökande 
har vi kunnat ta emot 120 barn under 
sex veckor, veckorna 24-26 och 30-32. 
Barnen, som kom från de södra 
stadsdelarna, deltog en vecka var dvs ca 
20 barn per vecka. Personalen har 
bestått av sju ledare som arbetat i sex 
veckor samt två praktikanter från 
Trollhättans stad som arbetade tre 
veckor var. Det har varit dagkollo så 
barnen har åkt buss till och från kollot. 

Programmet på dagarna har bestått av 
gemensamma lekar, bad, paddling, fri 
lek, vandring i skogen m.m. Barnen har 
fått lunch och mellanmål. 

Ledarna är mycket nöjda med kollot i 
år. Flera föräldrar har också uttryckt 
stor tacksamhet för kollot via sms till 
ledarna.                                               
En av föräldrarna skriver ”Hej, vill 
tacka så mycket för detta fina tillfälle 
som gavs vår son. Tack för ert 
engagemang, insats och viktigast av 
allt, er tid. Vår son har haft en trevlig 
vecka (som annars bara skulle regnat 
bort).”



Välkommen till årets 
kyrkokonferens!                                
19-26 september 

Kyrkokonferens kommer även i år att 
vara digital. 

Följande tre gudstjänster kommer att 
sändas: 

Söndag den 19 september kl. 19:00        
Inledningsgudstjänst med förbön för 
vägledningsåret, med predikan av 
biträdande kyrkoledare Karin Wiborn. 

Lördagen den 25 september kl. 19:00     
Internationell gudstjänst med förbön för 
missionsarbetare med predikan av 
kyrkoledare Lasse Svensson. 

Söndagen den 26 september kl. 11:00 
Ordinationsgudstjänst med predikan av 
biträdande kyrkoledare Joakim 
Hagerius. 

Mer info finns på equmeniakyrkan.se 

Jubileumskonsert
Samuel Ljungblahd med vänner.
Equmeniakyrkan firar 10 år med en 
jubileumskonsert från Örebro.  
Samuel Ljungblahd med vänner 
livsänder fredag 24 september 20:00.  

Ljungblahd är en av Sveriges mest 
kända kristna soul- och gospelsångare 
som har släpp flera skivor och 
medverkat i en rad olika tv-program. 

Se konserten på             
equmeniakyrkan.se/live                                                                   
Se konserten på Facebook 
facebook.com/Equmeniakyrkan

http://equmeniakyrkan.se
http://equmeniakyrkan.se
http://equmeniakyrkan.se/live
http://facebook.com/Equmeniakyrkan
http://equmeniakyrkan.se/live
http://facebook.com/Equmeniakyrkan


Gudstjänst Söndagar 11:00                                                
3 oktober, 7 november, 12 december             
sänds gudstjänsten från Trollhättans 
Missionskyrka.                                         
Repris närmaste tisdag 08:30 

Ring och Önska
fredagar 10:00-11:00                              
0520 340 01 

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 i församlingen 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.  

Alla är välkomna. 

Skriv ett mail så hör Annika av sig till 
dig.  

Mailadress till Annika: 
samtal@thnmk.se 

Kommande offerdagar 
2021

10 oktober                                                
Bör och offerdag för 
Equmenia

1:a advent - 31 januari             
Internationella insamlingen

mailto:pastor@thnmk.se
mailto:pastor@thnmk.se


Församlingsföreståndare 
Emanuel Georgson 
0703 48 03 95 
pastor@thnmk.se  
Ledig måndagar 
Lediga helger: 17-20/9, 
16-18/10 och 12-15/11 

Församlingsmusiker 
Magdalena Ahlberg 
Larsson      
0765 60 84 20 
musiker@thnmk.se 
Arbetar 75% 
Ledig måndagar och 
lördagar 

Kontakt

Hemsida  
www.thnmk.se

Telefon receptionen 
0520 48 03 96 
tisdag-onsdag 10:00-12:00 

Telefon köket 
0520 48 03 94 

Telefon Vårhaga                
0520 44 00 55 

Adress 
Missionskyrkan 
Klintvägen 4 
461 50 Trollhättan

Mailadress  
info@thnmk.se

Lokalvårdare                      
Maija Tissari                           
Ledig                                   
lördagar och söndagar

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

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



