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BETRAKTELSE

Vila i din väntan.              

Stilla mötet sker.               

All din stora längtan 

Herren hör och ser.             

Våga vänta tryggt:           

snart har dagen grytt. 

Våren visar vägen:              

Gud gör allting nytt. 

                            Psalm 205 

Här finns plats för dig!
I dag kunde jag inte hålla mig. Med en 
plastkasse i hand gick jag från bänk till bänk  
i kyrksalen och plockade bort tejpremsor och 
skyltar som indikerat var vi kunnat sitta under 
restriktionstiden de senaste två åren.               
Det kändes som någon slags vårstädning, inte 
för att skyltarna egentligen var skräp. De har 
tjänat oss väl och visat på en omsorg för 
varandras hälsa och möjlighet att kunna fira 
gudstjänst tillsammans. Samtidigt har det 
varit en slags begränsning. 

De små skyltarna hade en väldigt fin liten 
hälsning: Här finns plats för dig. Den tänker 
jag ta med mig i mitt eget hjärta. I kyrkan   
och hos Jesus finns det alltid plats för dig.             
En plats för vila, bön och gemenskap.            
Den platsen står alltid öppen och är ledig. 

Onekligen har vi alla påverkats av allt som 
hänt de gångna åren. En slags själens och 
gemenskapens midvintertid. Vi har känt av 
livets sårbarhet och den erfarenheten bär vi 
med oss. 

Dagarna blir allt längre och ljusare, sakta 
återkommer livet i naturen och inom oss.        
Ett välbehövligt ombyte. Han som själv säger 
”Jag är världens ljus” Joh 8:12 välkomnar oss 
ut i friheten.                                                         
Så låt oss vädra ut och göra i ordning för sådd 
och plantering inte bara i trädgården utan 
också i våra egna liv. 

Under fastan och påsken får vi fylla på med 
Guds goda och omsätta längtan till verklighet. 

Med önskan om en välsignad vår! 

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 i kyrkan och online för samtal, studie och bön på torsdagar 10/3, 24/3, 7/4, 21/4. 
I Upptäck tillsammans möter vi bibeltexter från någon av kyrkoårets årgångar. 

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



Ti Scout   18:00-19:30 
Fr ff udda v.  18:00-20:30 
Lö Tonår udda v. uppehåll t.v. 
Sö Söndagsskola      se programdelen 

Be för våra ungdomar och 
ledare  i Equmenia!

Valborg
Valborgsfirande på Slätthult 18:00

Trygga möten 
Kurs på Karlsro tillsammans med 
Equmenia Vänersborg.                             
Måndagen den 25 april klockan 18:00            
Eventuella frågor och ytterligare 
information;                                    
Samuel Hammar  0764 19 09 73

Equmeniafest på Vårhaga 12 juni                                   
som startar klockan 11:00 med gudstjänst



MARS

1 ti 10:30 RPG/Dagledigträff.  
   Ulf möter Ulf - en trubadur och en frälsningsofficer sjunger och musicerar.  
   Ulf Eriksson och Ulf Berg. 
  18:00 Nattvardsandakt. Emanuel Georgson, Magdalena Ahlberg Larsson. 
   Se notis. 
6 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Karin Thörnblad, Kören,   
   Magdalena Ahlberg Larsson. Söndagsskola. Fastighetsoffer. 

8 ti 18:00 Nattvardsandakt. Emanuel Georgson, Magdalena Ahlberg Larsson. 
9 on 09:00 Fixargemenskap. Se notis.         
10 to 11:00 Upptäck tillsammans. Se notis. Emanuel Georgson, Malin Rylander. 
11 fr 10:00 RPG-distriktets årsmöte. Se notis. 
13 sö 16:00 Gudstjänst - Hemma på Klintvägen. Emanuel Georgson,                          
   Sångare och musiker, Magdalena Ahlberg Larsson. Söndagsskola. 
   Bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningar.     
   Gudstjänsten sänds även på Facebook och hemsidan.. 

15 ti 10:30 RPG/Dagledigträff.  
   En resa till Sudan. David Svedberg, Trollhättan. 
  18:00  Nattvardsandakt. Emanuel Georgson, Magdalena Ahlberg Larsson.  
  18:30 Tisdagscafé. Se notis. 
20 sö 11:00 Gudstjänst med alla åldrar. Emanuel Georgson,  Maria Melldén,  
   Anna Kindberg, Anna-Karin Hörnmark. 

22 ti 18:00  Nattvardsandakt. Emanuel Georgson, Magdalena Ahlberg Larsson.   
  18:30 Tisdagscafé. 
23 on 09:00 Fixargemenskap. 
24 to 11:00 Upptäck tillsammans. Emanuel Georgson, Malin Rylander. 
27 sö 11:00 Gudstjänst. Åke Moberg, Ingegerd Frick, Anneli Enorsson Larsson, 
   Magdalena Ahlberg Larsson. Söndagsskola. 
   Gudstjänsten sänds i närradion. 

29 ti 10:30 RPG/Dagledigträff.  
   Kina i mitt hjärta. Arne Brännström, Lidköping. 
  18:00  Nattvardsandakt. Emanuel Georgson, Magdalena Ahlberg Larsson.  



AUGUSTIAPRIL

2 lö 09:00 Kvinnofrukost. Ingegerd Frick berättar om SIRA-skolan. Se notis. 
3 sö 11:00     Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Kristina Georgson,   
   Karin Thörnblad, Kent Wallgren. Söndagsskola. Fastighetsoffer. 

5 ti 18:00 Nattvardsandakt. Emanuel Georgson, Magdalena Ahlberg Larsson.  
  18:30 Tisdagscafé. 
6 on 09:00 Fixargemenskap.  
7 to 11:00 Upptäck tillsammans. Emanuel Georgson, Malin Rylander.  
 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Birgitta Qvarnström Frykner, 
   Linn Rylander, Magdalena Ahlberg Larsson. Söndagsskola. 

12 ti 10:30 RPG/Dagledigträff.  
   Att verka i två folkrörelser. Evert Svensson, Kungälv.    
  18:30 Tisdagscafé. 
14 to 18:00 Getsemanestund. Emanuel Georgson, Anders Arkbro. 
15 fr 11:00 Långfredagsgudstjänst. Emanuel Georgson, Anne-Marie Lilja, 
   Carina Bogren, Magdalena Ahlberg Larsson. 
17 sö 11:00 Påskdagsgudstjänst, Willy Ahlberg, Emanuel Georgson, Påskkör, 
   Magdalena Ahlberg Larsson. 

19 ti 18:00  Nattvardsandakt. Emanuel Georgson, Magdalena Ahlberg Larsson.  
  18:30 Tisdagscafé. 
20 on 09:00  Fixargemenskap. 
  18:30 Församlingsmöte. 
21 to 11:00 Upptäck tillsammans. Emanuel Georgson, Malin Rylander.        
24 sö 11:00 Gudstjänst med alla åldrar. Cecilia Glimstrand,      
   Fredrik och Alva Glimstrand, Martin Wänblom. 
   Bön- och offerdag för nationella insamlingen. 

26 ti 10:30 RPG/Dagledigträff.  
   En kommunpolis besöker oss. Viktor Prästbacka, Trollhättan.  
  18:00  Nattvardsandakt. Emanuel Georgson, Magdalena Ahlberg Larsson. 
  18:30 Tisdagscafé.          
 lö 18:00 Valborgsmässofirande på Slätthult. 



MAJ

1 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Pia Gidensmed,  
   Anna-Karin Hörnmark. Fastighetsoffer. 
   Söndagsskola. Gudstjänsten sänds i närradion. 

3 ti 18:30 Tisdagscafé. 
4 on 09:00  Fixargemenskap. 
7 lö 11:00 Vårmarknad. Se notis.        
  16:00 Längtan bor i mina steg - Sång och musik i vårens tid.   
   Emanuel Georgson,  Missionskyrkans Symphonic Band,  
   Mattias Lanhage, Projektkör, Magdalena Ahlberg Larsson. Se notis. 
8 sö 11:00 Gudstjänst, Emanuel Georgson, Elisabet Andersson, Projektkör, 
   Magdalena Ahlberg Larsson. Söndagsskola.  

10 ti 10:30 RPGDagledigträff.  
   Vårutflykt. Resmål meddelas senare.  
  18:30 Tisdagscafé.          
 sö 11:00 Konfirmationshögtid. Konfaledarna, Konfirmanderna. 
    
18 on 09:00  Fixargemenskap. 
  18:30 Församlingsmöte. 
21 lö 18:00 Bön & lovsång. Emanuel Georgson, Lovsångsteam,  
   Magdalena Ahlberg Larsson. 
22 sö 11:00 Gudstjänst med alla åldrar. Emanuel Georgson,     
   Cecilia och Joel Larsson, Barnkör, Magdalena Ahlberg Larsson.   
     
29 sö 11:00 Gudstjänst. Birgitta Qvarnström Frykner, Heléne Larsson,                   
   Anders Arkbro.   

                                                                        

1 on 09:00  Fixargemenskap.  
5 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson,  
   Pingskyrkans manskör under ledning av Christian Larsson.  
   Anna-Karin Hörnmark. Gudstjänsten sänds i närradion. 

12 sö 11:00 Invigning och Equmeniafest på Vårhaga.                                          
   Gudstjänst, Equmeniafest, firande, aktiviteter m.m.

JUNI



MUSIK



MUSIK

Missionskyrkans              
Symphonic Band

Övning torsdagar 19:00 - 21:00  
  
Mars - Equmeniakyrkan Vänersborg 
April - Trollhättans Missionskyrka 
Maj - Equmeniakyrkan Vänersborg  



Vårhaga växer vidare 
och nu står vi inför en mycket spännande 
säsong med vårt nybygge. 
Byggfirman har lovat att det ska stå klart till 
1 maj och vi hoppas att det blir så. 

För att få övriga Vårhaga anpassat till de 
nya fräscha lokalerna så kommer det att gå 
åt många fixartimmar under våren och 
försommaren. Vi återkommer med datum 
och tider för dessa aktiviteter. Till dessa 
träffar behöver vi så många hjälpande 
händer som möjligt. 
En invigningsfest planeras den 12 juni    
som börjar med en gudstjänst kl.11:00         
och fortsätter med bl.a. kaffe och tårta         
och hamburgare från de nya grillplatserna. 
Equmenia bjuder på aktiviteter som 
femkamp, tipspromenad m.m.                                 
Boka in hela dagen! 
Inför sommaren planerar vi för ett 
innehållsrikt program med mid-
sommarfirande och fredagskvällar med 
våfflor och underhållning.                   
Gudstjänster räknar vi med att ha varannan 
eller var tredje söndag.                                                  

Mer info Sten Orvang  0708 93 45 25

Sommarjobb
Till sommarsäsongen behöver vi personal 
till kollo, vandrarhem, servering och 
kiosker på två ställen, en på Vårhaga och 
en på den allmänna badplatsen. 
Vi söker dig som vill jobba som husmor, 
köksansvarig, assistent eller 
kollopersonal. 

Är du intresserad hör av dig till:                                                          
Anders Rohdin                                          
0520 18 800                 
rohdin.anders@gmail.com                          
när det gäller sommargården                                              
Peter Johansson                                            
0700 87 22 90 
peter.l.johansson@telia.com                            
när det gäller kollot. 
Ansökan skall vara inne senast                     
den 9 april.



Ny belysning i kyrksalen
Under några intensiva dagar i början 
av januari monterades nya spotlights 
i kyrksalen. Några av de gamla hade 
slocknat och nya ljuskällor gick inte 
att få tag på. Den tekniken finns inte 
längre. Många glödlampor i de 
hängande armaturerna hade också 
slocknat. Styrelsen föreslog då ett 
byte till modern teknik med LED-
lampor i både spotlights och ersättare 
för glödlamporna, vilket 
församlingen tog beslut om vid ett 
församlingsmöte under hösten.        
Med de nya lamporna får vi ett 
effektivare ljus både vid vanliga, 
fysiska gudstjänster i kyrkan och vid 
digitala inspelningar/sändningar. 
Tanken var att allt skulle bli klart 
under januari, men pga 
leveransproblem av LED-lampor har 
detta inte varit möjligt.  Vi får alltså 
ha tålamod ett tag till innan allt är på 
plats och fungerar som det var tänkt.

Hönökonferensen 2 - 10 juli  2022 

Tisdagscaféet

Nu äntligen kan vi starta upp 
Tisdagscafeét igen i Café Nyfiket       
som är öppet från kl. 18:30 under 
perioden 15 mars till 10 maj.              
Vi hälsar körmedlemmar, 
scoutföräldrar, ledare  m.fl. välkomna. 

Vi kommer också att inbjuda SFI-
elever för språkträning.  

Välkomna att vara med på tisdagarna! 

Välkommen på                                       
Kyrkokonferens
10-12 augusti i VoteIT  
12-14 augusti i Vårgårda



Klimatfasta
I år uppmärksammar vi att det råder klimatnödläge.            
Vi får hjälpa varandra att ta steg i riktning mot en mer 
hållbar livsstil – för den här världens skull.                        
Vi klimatfastar med en uppmaning att ta jordens 
klimatnödläge på allvar. 
Klimatfastan 2022 inbjuder dig att utforska tre teman: 
Tiden-Tallriken-Transport 

Tiden 
Klimatfastan vill i år särskilt lyfta fram tiden för bön och 
tid i naturen. Det kan med fördel kombineras. Behovet av 
att återknyta och fördjupa vår relation till skapelsen är 
stort, många av oss lever nästan bara inomhus. Likaså 
har vi behov av att återknyta och fördjupa vår relation till 
Gud, genom bön och stillhet. Här kan vi få återupptäcka 
Guds närvaro i skapelsen.Vår relation till skapelsen går 
ofta ut på att utvinna resurser och få någonting. Om det 
så handlar om att utvinna mineraler ur berget, att få föda 
från marken eller material från skogen så blir vi ofta 
konsumenter i relation till skapelsen. Låt fastan få bli en 
tid när vi utforskar en annan typ av relation. 

Tallriken 
Vad vi äter påverkar vår värld. Vi behöver äta inom 
planetens gränser. 
Under klimatfastan använder vi oss av WWF:s modell 
One Planet Plate. Det är en guide till hållbara måltider 
inom planetens gränser där vi får vägledning, måltidstips 
och recept på rätter som är hållbara, goda och bra för 
både kropp och planet. På One Planet Plates webbsida 
hittar du en veckomeny anpassad efter var du bor i 
landet. 

Transporten 
Det spelar roll hur vi väljer att transportera oss. En 
tredjedel av de utsläpp som sker inom Sveriges gränser 
kommer från resor och transporter, av de utsläppen 
kommer majoriteten från personbilar. Klimatfastan 
utmanar oss att tänka till kring vårt resande och fundera 
över hur mycket och varför vi transporterar oss själva 
mellan olika platser. 
Internationella kommittén



Efterlysning
I vårt arkiv saknas kort som rör vår 
kyrka. På 1990-talet och fram till 
2020-talet finns nästan inga kort med 
berättelser om vad som hänt i vår 
kyrka.  
Det skulle vara intressant att höra om 
någon i församlingen har några vykort, 
diabilder, databilder etc som vi kunde 
låna och spara i arkivet.                   
Bilderna kommer att lånas och scannas 
in och ni får tillbaka bilderna som ni 
lämnat dom. Det finns säkert bilder 
från jul- växt- marknader eller ifrån 
Vårhaga, promenader eller andra 
arrangemang som kan vara roliga att 
minnas. Dessutom tar jag gärna hand 
om referat eller annat material som 
behöver arkiveras. 
Lämna gärna materialet i ett kuvert i 
receptionen med ert namn och 
telefonnummer så tar jag hand om det.  
Kontakta gärna mig om ni har några 
frågor.  
Inger Glimstrand 0727 10 35 09     
Arkivansvarig

Kvinnofrukost
Välkommen till Kvinnofrukost lördag 
den 2 april kl 9:00 i Missionskyrkan. 
Ingegerd Frick kommer och berättar 
om SIRA-skolan i Palestina, som är 
helt inriktad på specialundervisning 
för barn med inlärningssvårigheter. 
Verksamheten, som är en svensk 
stiftelse, finansieras helt med frivilliga 
medel och vilar på kristen värdegrund.  
En frivillig gåva till denna verksamhet 
kommer samlas in vid detta tillfälle.  
Kvinnofrukostpris: 90kr 
Anmälan kan göras på lista i kyrkans 
foajé eller direkt till                                                   
Ingvor Hammar 0704 46 07 96 
Varmt välkomna! 



Välkommen till   
Konfirmationshögtid 
                                                                
Söndagen den 15 maj kl. 11:00 firas        
en gemensam konfirmationshögtid i 
Missionskyrkan.                    
Konfirmanderna kommer från  
Equmeniakyrkan Lindveden, 
Equmeniakyrkan Vänersborg och 
Trollhättans Missionskyrka.                  



Vad händer på hemsidan 
och Facebook? 
Vi tycker att möjligheten att ta del av 
gudstjänster med mera online är så bra 
så vi fortsätter med det under våren. 
Facebook och hemsidan thnmk.se 
Ljudupptagning från gudstjänsten       
läggs upp på söndagseftermiddagar. 
Fredagssången  
läggs upp kl. 08:00 varje fredag. 
Upptäck tillsammans  
kl. 11:00 torsdagar 
                                                           
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 
online!

Riksföreningen RPG – vad 
är det? 
RPG är en ideell och partipolitiskt 
obunden pensionärsorganisation. 
Med kristna värderingar som grund 
arbetar vi för en trygg framtid som 
äldre. 
Den är öppen för alla oavsett livs-
åskådning och verksamheten syftar 
till berikande aktiviteter, förmedling 
av samhällsinformation samt 
opinionsbildning i för, pensionärer 
viktiga, frågor. 
RPG Trollhättans Missionskyrka är 
en av 150 föreningar i landet .            
Vi inbjuder till samlingar med 
varierat innehåller två gånger per 
månad under vår och höst. G:et i 
RPG står för gemenskap och det är 
det som vi i lokalföreningen vill 
betona dit alla är välkomna oavsett 
ålder. Du är välkommen till oss 
precis som du är! 
RPG - årsmöte 
Fredag den 11 mars kl 10:00 har RPG 
sitt årsmöte för distriktet. 
Från ca kl. 11:00 kan alla som vill 
lyssna till Britta Hermansson och 
Åströms från Arvika. 
Välkomna! Tre middagar utgår under våren.

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


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  0708 92 48 81 

”Fixargemenskap” 
fortsätter ...
Vi träffas varannan onsdag                           
kl 9:00 – 12:00 jämna veckor under våren 
– se kalendariet. 
Vi har en fin gemenskap i både 
arbetsuppgifter, ute och inne, och 
fikastunder. 
Större och mindre insatser bidrar till att 
både kyrka och tomt fräschas upp och 
fungerar bättre. 
Man behöver inte vara proffs på något för 
att delta. 
Välkommen med Du också när Du har tid 
och lust! 
Vid frågor kontakta 
Nils-Olof Sellin 0705 97 43 77

  många bäckar små…

Gudstjänst Söndagar 11:00
Varje söndag sänder Närradion 
gudstjänster från någon av Trollhättans 
kyrkor.                                                       
Den 27 mars, 1 maj och 5 juni sänds   
den från Trollhättans Missionskyrka.   

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



Behöver du någon att 
samtala med?                     
Hör av dig till pastor                    
Emanuel Georgson  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                 
Att tillsammans i ett personligt samtal 
få reflektera över livet och tron kan få 
mitt inre att växa och tankarna att 
mogna. 

Här kan man få nämna sådant som 
tynger, vägval man står i eller något 
man bara vill bolla med någon annan. 

Det finns möjlighet att få förbön. 

Alla är välkomna att boka en tid på 
anslagstavlan i kyrkan där lappen 
kommer upp i mars månad.  

Man behöver bara sätta ett kryss och ta 
med sig en kom-ihåg-lapp från 
anslagstavlan. Så möter vi upp i 
kyrkans foajé den avtalade tiden.  

Personliga samtalstider för Samtal i 
fastan kommer att koncentreras till 
vecka 13,14,15. 

Vill du träffas en annan tid går det bra 
att boka det direkt. Du hittar våra 
kontaktuppgifter här i bladet. 

Väl mött! 

Annika Thiger och Emanuel Georgson

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


Församlingsföreståndare 
Emanuel Georgson 
0703 48 03 95 
pastor@thnmk.se  
Ledig måndagar 
Ledig måndag och lördag 
26-27/3, 23-24/4, 28-29/5

Församlingsmusiker 
Magdalena Ahlberg 
Larsson      
0765 60 84 20 
musiker@thnmk.se 
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:info@thnmk.se
http://www.equmeniakyrkan.se/trollhattan
mailto:pastor@thnmk.se
mailto:musker@thnmk.se
http://www.equmeniakyrkan.se/trollhattan
mailto:musker@thnmk.se
mailto:info@thnmk.se
mailto:pastor@thnmk.se


Kontakt

Styrelsens Ordförande 
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 11 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
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i Missionskyrkan lördagen 
den 7 maj klockan 11:00  

Sticklingar, plantor, 
blomgrupper, loppis och 

god fika bjuds denna dag. 
Vi hälsar våren   

välkommen på kyrktomten.  
Bidrag och hjälp tas 

tacksamt emot. 
Mer information kommer 

finnas på hemsidan  
thnmk.se 

Vårmarknad


