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BETRAKTELSE

Din skönhet, som i vintern bor, 

du ger till oss som gåva. 

Din rikedom i kärlek stor 

vill jag i vintern lova, 

för frostens träd och höstens säd, 

som sover nu i jorden, 

Guds vintertid i Norden. 

Text: Christian Braw  

  Melodi: En vänlig grönskas rika dräkt 

                                                                            

     

Ta tid för frid!
Redan i slutet av oktober börjar julpyntet 
plockas fram i affärerna här i Trollhättan.    
Inför julen känner vi nog alla lite olika, allt 
beroende på våra erfarenheter.                             
I reklamens värld är julen ett varmt och ljust 
ideal med nära och kära i sin närhet, lite nämns 
om stressen, våndan, ensamheten, borden och 
måsten som också är en del av samma högtid. 
Idealen är så mycket högre än verkligheten. 
Nya familjekonstellationer utmanar till nya 
jultraditioner. Viljan och behovet att göra  
något nytt möter orden om att det alltid skall 
vara som det varit på jul. 
I djupet av det kristna budskapet för den tid    
vi nu är inne i förkunnas något unikt. Det finns 
en Gud som vet hur vi har det, En Gud som 
själv varit människa. Julen för Kyrkan är inte 
firandet av vissa stela och halvdöda traditioner. 
Nej, julen är festen till minne av att Gud angår 
oss. Ingen människa är för liten eller 
undanskymd i den här världen för att Gud   
skall kunna bruka henne för stora saker. Julen 
är en viktig del i vår förståelse av att Gud är 
någon man kan ha en relation till, hur himlen 
kom till oss. 
Att se hur allt detta har något att göra med  
våra julförberedelser kan vara svårt. 
Jag vill med dessa rader uppmuntra dig att   
vara modig. Lägg några av dina borden och 
måsten åt sidan. Sätt dig ner och låt den Helige 
Ande öppna dig för den djupare meningen av 
våra storhelger. En mening som inte hänger på 
hur perfekt allt är i våra hem och liv, utan på 
mötet mellan människa och Gud. Kort och 
gott: Ta tid för frid! För det är en flyktig vara i 
vår tid. 
Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och 
ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla 
era önskningar. Då skall Guds frid, som är 
mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och 
era tankar skydd i Kristus Jesus. Fil 4:6-7. 

Emanuel Georgson



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

Upptäck 
tillsammans
är ett samarbete mellan 
Lindvedens och 
Trollhättans 
Missionsförsamlingar.  

Våren 2022 kommer 
innebära en ny omgång av 
Upptäck tillsammans. 

Bibelstudiet som tidigare 
primärt har hållits online är sedan hösten 2021 öppet att delta i på plats i Missionskyrkan.                  
Vi träffas för samtal, studie och bön torsdagar start 10/2, 10/3, 24/3, 7/4, 21/4.                                
I Upptäck tillsammans möter vi bibeltexter från någon av kyrkoårets årgångar. 

Böneveckan för kristen enhet 16-23/1 2022
Materialet för Böneveckan för kristen enhet 2022 har utarbetats av Kyrkornas råd i 
Mellanöstern och utgår från Matteusevangeliet 2:1-12. Trollhättans kyrkor har planerat 
predikantbyte mellan församlingarna söndag den 16 januari. Vi inbjuds sedan att delta         
i församlingarnas ordinarie bönesamlingar där bibeltexter och böner kommer beröra ämnet       
under böneveckan. Varje dag under veckan lägger församlingarna ut en andakt som någon 
av stadens kyrkor har förberett. Avslutningsvis hålls en ekumenisk gudstjänst                      
den 23 januari 18:00 i Lextorpskyrkan, Svenska Kyrkan.                                                              
Mer information om datum och tider kommer dyka upp på hemsidan och i kyrkan.                                                                                            
Varmt välkommen att delta och lära känna de olika kyrkofamiljerna i vår stad. 



Equmenias riksstämma
Den 19-21 november ägde Equmenias riksstämma rum i Värnamo och jag var där    
som ombud från vår lokala Equmenia-förening. Efter en digital stämma förra året var 
det roligt, men lite ovant att träffas fysiskt igen. Den stora förhandlingspunkten den här 
gången blev frågan om Equmenias verksamhetsplan, vilken nu ska gälla för två år i 
taget istället för tidigare ett år. Detta för också med sig att riksstämman bara kommer 
hållas vartannat år, med en sorts visionskonferens mellanliggande år där fokus kommer 
vara visionärt och ideologiskt med en kortare förhandlingssession för att avhandla 
nödvändig formalia, såsom bokslut och val av olika funktioner. Stora förändringar som 
ska bli spännande att följa med i. 
Stämman bjöd i övrigt på en tidsenlig genomgång av budgeten i datorspelet Minecraft, 
introducering av konsensusmetoden samt mycket god mat. Bland annat småländsk 
ostkaka och det på förra stämman mycket omdiskuterade fikat krabbelurer/
skrabelucker/specilurer/pöspannkakor/skrabbelurer. Ja, kärt barn har många namn, gott 
var det i alla fall! 
Trött och nöjd åkte jag hem, förvissad om att Equmenia går en ljus framtid till mötes, 
med många engagerade medlemmar.                                                                                            
Samuel Hammar                                                                                                                         
Ordförande, Equmenia Trollhättan

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 3

Årsmöte               
Den 29 januari kl. 15:30 har Equmenia 
sitt årsmöte. Efter mötet äter vi mat 
tillsammans innan                                  
Bön och lovsång som börjar 18:00.

Be för våra ungdomar och 
ledare  i Equmenia!

Skidläger
Skidläger med Big Slam i Lofsdalen den 
20-24 februari 2022.                           
Sista anmälningsdag 31 januari.              
Mer info på Facebook-eventet: 
LOFSDALEN 2022 BIG SLAM 

Julfest fredagen 17 december 18:00
har Equmenia Trollhättan julfest, 
gemensamt för alla grupper.





MUSIK



MUSIK

Missionskyrkans              
Symphonic Band
Övning torsdagar 19:00 i                  
Trollhättans Missionskyrka 

Missionskyrkans 
Symphonic Band
På grund av att Coronapandemin ännu 
inte är över har våra övningar under 
hösten varit i stora kyrksalen.                                            

Där har vi suttit på varannan bänk på 
behörigt avstånd från varandra.    
Frånluftsfläkten har sett till att bara frisk 
luft har fyllt våra lungor och instrument. 

Vi har haft flera offentliga uppspelningar 
både i Trollhättan och Vänersborg. 

Vi minns särskilt när vi fick vara med 
och spela på begravningsgudstjänsten  
för Bengt Ask lördagen den 20 augusti. 
Vi stod utanför kyrkan och spelade flera 
av de musikstycken han älskade att 
spela. det var en stark upplevelse för  
alla som vet vad Bengt Ask betytt för 
orkestern och för alla anhöriga.

För året återstår en spelning.                     
Vi ska medverka vid 
musikgudstjänsten ”Musik i juletid” 
söndagen den 12 december kl. 16:00 
tillsammans med kör och luciatåg. 

Nästa år räknar vi med att fortsätta 
öva och spela upp som vi gjort alla 
andra år när Coronapandemin inte 
härjat. 

Vi vill också satsa på en riktig 
vårkonsert med allt vad det kan 
innebära. 

Vi är i planeringsstadiet och spånar 
fritt.                                                             
I nästa nummer av församlingsbladet 
får ni vet mer om den. 

Kent Vallgren



DECEMBER

5 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Peter Johansson, 
   Söndagsskola. Fastighetsoffer. 

7 ti 10:30 RPG /Dagledigträff.           
   Musik för själ och hjärta. Hans-Lennart Rask och Håkan Tengberg.                                                    
  18:00 Nattvardsandakt. 
8 on 09:00 Fixargemenskap. Se notis. 
12 sö 16:00 Musik i juletid med luciatåg. Emanuel Georgson,                                
   Magdalena Ahlberg Larsson, Projektkör, Barnkör,     
   Missionskyrkans Symphonic Band.                                                     
    
14  ti 10:30 RPG /Dagledigträff.   
   Lucia från Hjortmosseskolan. Blomsterlotteri.     
  18:00      Nattvardsandakt.   
19  sö 11:00 Gudstjänst. Per-Göran Ekeroos, Eileen Broström,                                      
   Magdalena Ahlberg Larsson. 

21 ti 18:00 Nattvardsandakt. 
24 fr 23:00 Midnattsgudstjänst.  Emanuel Georgson, Heléne Larsson.     
26 sö 11:00 Annandagsgudstjänst. Emanuel Georgson. 



AUGUSTIJANUARI

2 sö 11:00    Nattvardsgudstjänst. Åke Moberg, Anna Möll,                                     
               Magdalena Ahlberg Larsson. Fastighetsoffer. 

9 sö 11:00    Gudstjänst. Emanuel Georgson,  Elisabet Andersson,  
                Anna-Karin Hörnmark. 
                                                                                                                       
11 ti 18:00    Nattvardsandakt. 
12 on 09:00    Fixargemenskap. 
  18:00    Grön Kyrka. Uppstartsmöte för alla intresserade av hållbarhet. 
               Per-Evald Nilebäck. 
               Våra styrkor - Vad vill vi veta - Hur går vi vidare. Se notis.  
16 sö 11:00    Gudstjänst. Malin Rylander, Ingegerd Frick, Linn Rylander,              
               Magdalena Ahlberg Larsson. 

18   ti 10:30    RPG/Dagledigträff. 
               Liten orgelkonsert. Mattias Eklund.       
  18:00    Nattvardsandakt. 
23   sö 11:00    Gudstjänst. Emanuel Georgson, Elin Frick, Anders Arkbro.   
               Söndagsskola. 
       18:00 Ekumenisk gudstjänst i Lextorpskyrkan. 

25   ti    18:00 Nattvardsandakt.                                                                                       
26 on   09:00 Fixargemenskap.                                                                                           
29 lö   15:30 Equmenias årsmöte. Se notis.                                                                                              
       18:00 Bön och lovsång.  Se notis.                                                                                       
30 sö   11:00 Gudstjänst med alla åldrar. Emanuel Georgson,                                         
   Joel och Cecilia Larsson, Barnrytmiken, Magdalena Ahlberg Larsson. 



FEBRUARI

1 ti 10:30 RPG/Dagledigträff. 
   Andningen - Ditt livselixir, Gun-Britt Jonsson. 
  18:00 Nattvardsandakt.                                                                                        
6 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Cecilia Glimstrand, Kören,
   Magdalena Ahlberg Larsson. Söndagsskola. Fastighetsoffer.    

8 ti 18:00 Nattvardsandakt.  
9 on 09:00 Fixargemenskap.  
  18:00      Grön Kyrka, Per-Evald Nilebäck.   
   Församlingens roll för en hållbar utveckling. 
10 to 11:00 Upptäck tillsammans. Emanuel Georgson, Malin Rylander. Se notis. 
12 lö 16:00 Församlingens årsmöte.  
13 sö 11:00 Årshögtid. Emanuel Georgson, Bengt Frick,     
   Pingstkyrkans manskör under ledning av Christian Larsson. 
   Söndagsskola. 

15 ti 18:00  Nattvardsandakt. 
20 sö 11:00 Gudstjänst. Birgitta Qvarnström Frykner, Eva-Karin Virdung Sellin, 
   Lasse Lilled, Magdalena Ahlberg Larsson, Anders Arkbro. 

22 ti 18:00 Nattvardsandakt. 
23 on 09:00 Fixargemenskap. 
27 sö 11:00 Gudstjänst. Christina Vallgren, Anne-Marie Lilja, Anna Kindberg,               
   Anna-Karin Hörnmark. 

                                                                                                          

6 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Karin Thörnblad, Kören,  
   Magdalena Ahlberg Larsson. Söndagsskola. Fastighetsoffer. 

9 on 09:00  Fixargemenskap.

MARS



Vad är Grön Kyrka?

Grön Kyrka är ett nätverk för inspiration 

mellan kyrkor och församlingar som vill ta 

några steg mot en hållbar värld som möter 

FN:s globala mål i Agenda 2030 och 

Parisavtalet. Grön kyrka började som en idé 

i Sveriges kristna råds arbetsgrupp för miljö 

och klimat.

Varje församling arbetar självständigt med 

de aktiviteter som man vill och orkar med. 

Trollhättans Missionskyrka gjorde en 

intresseanmälan tidigt i våras och haft ett 

introduktionsmöte med med Grön Kyrkas 

projektledare. Enda kravet för att bli medlem 

i Grön Kyrka är att man antager en lokalt 

utformad hållbarhetspolicy och församlingen 

 beslutar att ansluta sig.

Vi har gjort en kartläggning av vad 

församlingens olika grupper redan gör i 

Grön kyrkas anda, den visar på att det gjorts 

mycket och många grupper planerar nya 

aktiviteter.

Kyrkor och församlingar har en unika 

möjlighet att påverka samhället.

Räckvidd -  vi finns överallt i samhället, i 

storstad och på landsbygd och över hela 

landet. 

Förtroende – vi har ett förtroendekapital som 

inga andra. Vi finns där för dem i livets alla 

skeden.

Trofasthet – vi finns kvar. Vi har djupa rötter 

och stor kärlek till platsen där vi finns.

Nyfiken på vår hållbarhetsresa?

Under våren kommer vi att ha några 

samlingar där vi presenterar vad Grön Kyrka 

kan innebära för vår församling. På 

samlingarna kan ni ställa era frågor, påverka 

nästa steg i vår resa mot en hållbar värld. Ni  

kommer att få små tips på hur ni privat kan 

bidraga.

Se programmet 

 – Uppstartsmöte, 12 januari

 – Församlingens roll för en hållbar 

utveckling, 9 Februari.

Internt nätverk
Varje grupp i kyrkan bestämmer själva vad 

de vill arbeta med i Grön Kyrkas anda. För 

att få inspiration kommer det att skapas ett 

internt nätverk där grupperna kan dela tankar 

och idéer med varandra. 

Interna inspiratörer
Vi behöver bilda en grupp med några som är 

intresserade och villiga att driva arbetet med 

Grön kyrka i vår församling. Om du redan 

nu känner att detta är något för dig så hör av 

dig.

Internationella Kommittén /Per-Evald N

Vad är Grön Kyrka?
Grön Kyrka är ett nätverk för inspiration 
mellan kyrkor och församlingar, nu över       
100 st, som vill ta några steg mot en hållbar 
värld som möter FN:s globala mål i Agenda 
2030 samt Parisavtalet.                                           
Grön Kyrka började som en idé i Sveriges 
kristna råds arbetsgrupp för miljö och klimat. 
Trollhättans Missionskyrka gjorde en 
intresseanmälan tidigt i våras och har haft ett 
introduktionsmöte med Grön Kyrkas 
projektledare. Enda kravet för att bli medlem  
i Grön Kyrka är att man antager en lokalt 
utformad hållbarhetspolicy och församlingen 
beslutar att ansluta sig. 
Vi har gjort en kartläggning av vad 
församlingens olika grupper redan gör i Grön 
Kyrka anda,den visar på att det gjorts mycket 
och många grupper planerar nya aktiviteter. 
Kyrkor och församlingar har en unik 
möjlighet att påverka samhället.                                
Vi finns överallt i samhället i storstad och på 
landsbygd och över hela landet.                                          
Vi har ett förtroendekapital som inga andra 
och vi finns i livets alla skeden. Vi har djupa 
rötter och stor kärlek till platsen där vi finns. 

Nyfiken på vår 
hållbarhetsresa?
Under våren kommer vi att ha några samlingar 
där vi presenterar vad Grön Kyrka kan 
innebära för vår församling. På samlingarna 
kan ni ställa era frågor, påverka nästa steg i 
vår resa mot en hållbar värld. Ni kommer att 
få små tips på hur ni privat kan bidra.  
Se programmet 
- Uppstartsmötee 12 januari                                     

- Församlingens roll för en hållbar 
utveckling 9 februari 

Internt nätverk
Varje grupp i kyrkan bestämmer själva vad de 
vill arbeta med i Grön Kyrkas anda. För att få 
inspiration kommer det att skapas ett internt 
nätverk där grupperna kan dela tankar och 
idéer med varandra. 

Interna inspiratörer
Vi behöver bilda en grupp med några som är 
intresserade och villiga att driva arbetet med 
Grön Kyrka i vår församling. Om du redan nu 
känner att detta är något för dig så hör av dig. 
Internationella kommittén                                        
Per-Evald Nilebäck

gronkyrka.se

http://gronkyrka.se
http://gronkyrka.se


Nytt på gång
Under denna period av året brukar det 
inte vara mycket att rapportera om 
angående Vårhaga, det brukar vara 
lugnt,tyst och stängt där.  

I år är det helt annorlunda. 

Nu kan vi rapportera att 1 november 
kunde byggnadsfirman Brunberg starta 
upp ombyggnadsarbetet                                 
av köksdelen efter att                      
församlingen fått rivnings-                       
och byggnadstillstånd, plus                           
att banken beviljat lån.



För att komma fram med all utrustning 
och få fram yta har en hel del träd sågats 
ned.  
Nu finns en byggnadsplan och den ser ut 
som följer: 
v. 46 Rivningsstart                                  
v. 50 Bottenplattan klar                               
v. 51 Ytterväggar börjar resas                    
v. 52 Yttertaket på plats                               
v. 6   Fönster och ytterdörrar på plats           
v. 8   Innerväggar på plats                          
v. 11 Köks- och pentryinredningar   
 monterade                                            
v. 15 Hela bygget klart 
Under byggnadstiden är Vårhaga en 
byggarbetsplats, vilket innebär att 
området är avspärrat och obehöriga får 
ej vistas där. 
Kvalitetsansvarig för byggnationen är 
Hans Kööhler och därmed går all 
kommunikation till byggnadsfirman 
genom honom. 

Inför renoveringen har köket tömts och en 
del inventarier har sålts. Brädor har sågats 
av de nedfällda träden och ska i framtiden 
bli nya sittbänkar. 

Under hösten har upprustningen av den 
kommunala badplatsen som ligger strax 
bredvid också kommit igång. I samband 
med detta har Trollhättans Stad även låtit 
uppgradera  Vårhagas beachvolleyplan 
med dränering och ny sand. 



Vad händer på hemsidan 
och Facebook? 
Vi tycker att möjligheten att ta del av 
gudstjänster med mera online är så bra 
så vi kommer fortsätta med det. 
Facebook och hemsidan thnmk.se 
- ljudupptagning från gudstjänsten.     
Läggs upp på söndagseftermiddagar. 
- Fredagssången läggs upp kl. 08:00 

varje fredag. 
- Upptäck tillsammans, torsdagar under 

våren. Start 10 februari kl. 11:00. 
- Adventskalendern 2021. 
                                                           
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!

Nystart av Tre middagar.
Innan pandemin slog till startade vi    
Tre middagar.  

Smågruppsgemenskap där man 
samlades i hemmen, delade en enkel 
måltid och samtalade kring en bestämd 
fråga och bad tillsammans.  

Responsen var mycket god och många 
vittnade om hur dessa enkla samlingar 
gav mersmak och flera uttryckte att 
man lärt känna varandra bättre.             
Men våren 2020 stannade allt av då 
smitta och restriktioner blev en del av 
vår verklighet. 

I början av 2022 blir det en nystart. 
Man kommer kunna anmäla sig till nya 
samlingar och nya grupper.                  
Mer information om nystarten av            
Tre middagar kommer efter årskiftet.   
Så håll utkik på kyrkans anslagstavla 
och på hemsidan, thnmk.se. 

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


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!

Två röster från höstens 
nattvardsandakter
”Andakterna känns för mej som en 
välgörande stilla stund i vardagen. Väl 
valda, berörande, gemensamma sånger 
och bibelläsning med en kort 
betraktelse, delandet av nattvarden och 
möjligheten  att be tillsammans för 
böneämnen vi har, känns gott. Allt detta 
hinns med utan stress på 30-35 
minuter” 

"Den lilla mässan på tisdagkvällarna är 
ett andrum för mig. En stund 
tillsammans med Gud. Nattvard, 
lovsång och bön tillsammans med några 
medvandrare”



Efter många års uppehåll skakar vi nu 
liv i  ett saknat forum där vi kan söka 
eller erbjuda hjälp, kallat ”Många 
bäckar små”. 

Detta syftar till att den som vill ha en 
tjänst utförd förhör sig om någon kan 
utföra densamma och där betalningen 
går till församlingen som får ett 
välkommet tillskott. 

Du som är intresserad av ovanstående, 
antingen för att få ett arbete utfört eller 
att utföra ett jobb, hör gärna av dig till:     

Heléne Larsson tel. 0708 92 48 81. 

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. 
Vi gör vad vi hinner, fikar och trivs 
tillsammans. 
2021: 8/12, 
2022: 12/1, 26/1, 9/2, 23/2, 9/3. 
Vid frågor kontakta                                
Nils-Olof Sellin   0705-97 43 77

många bäckar små…

Trettondagsfesten
Den traditionella festen på 
trettondagen kommer i år att utgå på 
grund av att vi fortfarande är i en 
pandemi. 
Vi hoppas och tror att det kan bli en 
trettondagsfest 2023.

många bäckar små…



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 

Samtal i Fastan
Under månaden innan påsk infaller 
fastan. En tid för reflektion och bön i 
kyrkans liv, reflektion över tro och liv. 
Ibland kan det vara av nytta att dela 
sina funderingar och bolla dem med 
någon annan i förtroende.  

I år erbjuder vi möjligheten där man 
enkelt och anonymt kan anmäla sig och 
sedan komma till kyrkan för en stunds 
samtal och bön om man vill.   

I slutet på februari kommer listan för 
Samtal i Fastan sättas upp på 
anslagstavlan i kyrkans foajé, sätt ett 
kryss på den tid som passar dig.  

Det finns möjlighet att vid dessa tider 
samtala med Annika Thiger eller 
Emanuel Georgson. 

Gudstjänst Söndagar 11:00
Den 12 december sänds en repris av 
första adventsgudstjänsten från  
Trollhättans Missionskyrka                                        
Repris närmaste tisdag 08:30 

Ring och Önska
fredagar 10:00-11:00                              
0520 340 01 
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Församlingsföreståndare 
Emanuel Georgson 
0703 48 03 95 
pastor@thnmk.se  
Ledig måndagar 
Ledig: 18-20/12, 14-15/1 
och 25-27/2 

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 
öppet                                  
t.o.m. 8/12 och fr.o.m. 11/1 2022 

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
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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 9 februari

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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Julgåva
Under många år har vi frimodigt 
föreslagit församlingens medlemmar att 
komma ihåg församlingen med en 
”julgåva” när julklappsinköpen planeras. 
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”.

Internationell insamling
Vi påminner också om Equmeniakyrkans 
insamling som pågår från 1: a Advent   
t.o.m. 31 januari. Missionsuppdraget är 
globalt och gäller alla. I vår världsvida 
gemenskap delas resurser och behov.          
Du kan givetvis ge din gåva via                       
Swish eller bankgiro 453-7569. Ange då 
”Internationell mission”.    
Tack för att du är med och stödjer vårt 
gemensamma internationella missionsarbete 
runt om i världen.                                          
Din gåva gör skillnad! 

Vårhaga
Efter att ha summerat årets verksamhet på Vårhaga 
kan vi glädjas åt ännu en fantastisk sommar, även 
ekonomiskt. Vi räknar med ett överskott på drygt 
170 000 kronor.                                                       
Under hösten pågår rivning av befintligt kök mm 
inför om- och tillbyggnation. Det ”nya” Vårhaga 
beräknas stå klart i maj år 2022. Ombyggnationen 
beräknas kosta 4,5 miljoner kronor. Som ni säkert 
förstår är varje ekonomiskt bidrag välkommet.      
Du som vill bidra till nybyggnationen kan sätta in 
pengar på Swedbank konto 8368-3, 694 948 101-1 
Det går också bra att betala via Swish eller          
bankgiro 453-7569 och ange ”Vårhagas framtid”.


