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BETRAKTELSE

Bara den                      

som vandrar               

nära marken                

kan se                           

dina under,              

Gud! 

                                                                         
Psalm 847 

Att hitta hem igen
Det var en högsommardag på gården hemma  
i Mellerud och jag hade fått lov att gå till det 
gamla torpet som en Trollhättefamilj hyrde 
över sommaren. Med raska och ganska 
självsäkra steg gick jag på traktorvägen 
genom skogen. Annat var det att ta sig 
tillbaka på eftermiddagen. Träden var så 
stora, jag hade aldrig gått här förut.       
Tidigare hade jag åkt vägen mellan ängarna 
vid torpet och gården högt upp på 
höskrindans lass. Men nu var stegen osäkra 
och trevande. Hur långt var det hem? Kunde 
jag gå vilse? I en skogsglänta hoppade en 
gräshoppa upp på armen. Det blev bara för 
mycket. Skrikande sprang jag tillbaka till 
torpet där pappan i familjen fick plocka bort 
gräshoppan och till slut hjälpa mig hem till 
gården.                                                     

Kanske du också känt dig liten och vilsen 
någon gång? Kanske du också känt längtan 
att hitta tillbaka, hitta hem, inte bara som barn 
utan också som vuxen. Hitta tillbaka till de 
gamla vännerna, till kärleken eller till tron 
och Jesus.  

På vägen hem kan frågorna komma: 
"Kommer de ta emot mig?” eller ”Har allt 
förändrats så att inget känns igen?"  

I Jesu liknelse om den förlorade sonen, när 
det berättas om hur den bortavarande sonen 
kommer hem, ges en familjär och varm bild 
av en längtande förälder: Redan på långt håll 
fick fadern syn på honom. Han fylldes av 
medlidande och sprang emot honom och 
omfamnade och kysste honom. (Luk 15:20). 
Vägen genom livet kan både vara snårig och 
krokig. Längtan att hitta hem blandas med 
rädslan att gå vilse.  
Men glöm det aldrig: Du bor redan i Guds 
hjärta. Så ta dina första steg hemåt för du är 
väntad och efterlängtad.  

Med önskan om en välsignad sommar 
Emanuel Georgson 



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

Nattvardsandakt
På tisdagar fr.o.m. 30 augusti inbjuds du 
att delta i en stunds stillhet.                              
Vi firar en kort nattvardsandakt till-
sammans.     
Emanuel Georgson leder samlingarna. 
Varmt välkommen!

Hönökonferensen  2-10 juli
Temat för konferensen i år är ”Blicken på Jesus”                                                              
Talare vid barnmöten Martina Lardmo och Victoria Wikberg.                                           
Talare vid 19-möten Fredrik Lignell och Ida-Maria Brengesjö.                                          
Talare vid 22-möten Anton Ahlmark och Johanna Samuelsson                                                                                                                         
Det blir barnmöte 9:00, Bibelstudier 11:00, Soulchildren/Puls 16:00                       
Huvudmöte 19:00 och Ungdomsmöte 22:00                                                                                           
Samlingarna sker i en hall nära Hönö nya Missionskyrka                                                       
För mer info. se honokonferensen.se 

http://honokonferensen.se
http://honokonferensen.se


Midsommarfirande 
på Vårhaga

16:00 Vi klär stången                                                     
16:30 Midsommardansen startar                                                

17:00 Tipspromenad                                                                       
18:00 Sommarandakt                                                                

Emanuel Georgson,                                                        
Magdalena Ahlberg Larsson och Ulrika Lindh                                                                                      

19:30 Knytkalas* 

* 
Till kvällens 

knytkalas tar man med 
sig något som kan passa en 
midsommarafton och gärna 
lite mer än man själv äter,   
så kan vi bjuda varandra 

till en buffé.  

Välkommen till



Kollo på Vårhaga 
sommaren 2022
Även i år blir det kollo på Vårhaga. 
Förra året deltog 120 barn i sex veckor 
men, tack vare att restriktionerna har 
lättats, kan vi i år erbjuda ca 170 barn att 
delta på kollot. Det betyder 25-30 barn 
per vecka under sex veckor, veckorna 
24-27 och 31-32. 

Förra året vände vi oss till sex skolor i 
södra Trollhättan. I år har vi erbjudit 
plats på kollo för barn på elva skolor. 
Det beror på att Kronans 
mellanstadiebarn ”bussas” till fem andra 
skolor i staden. Vi har lyckats få 
kontaktpersoner på alla elva skolorna så 
det har fungerat bra ändå. 
Kollokommittén har arbetat med detta, 
gjort inbjudningsblanketter i 
pappersform och på nätet, bokat 
busstransport samt skött anställningarna 
av personal. Camio Wright, som 
kommer att vara lägerchef, sköter nu 
kontakten med föräldrarna inför 
kollostarten. Han kommer också att 
sköta uppföljningen efter kollosäsongen 
för att bl.a. inbjuda till 
scoutverksamheten. 
Vi hoppas på en fin sommar med mycket 
bad, lekar och gemenskap för barnen på 
kollo! 
Kollot drivs med bidrag från Charlotta 
Svenssons minnesfond och Trollhättans 
Stad. 
Kollokommittén 

Ingegerd Frick, Kerstin Hägerström, 
Peter Johansson, Kenneth Eriksson och 
Christina Vallgren

Ett nyare Vårhaga
Nu kan vi välkomna alla till ett nyare 
Vårhaga och vi kan göra det tack vare 
att många har hjälpt till att få den 
drömmen verkställd. Efter många 
möten, planeringar, beslut och många, 
många timmars jobb är vi nu framme 
vid återinvigningen.                             
Till alla som har gjort detta möjligt 
riktas här ett STORT TACK! 

Ni kommer att finna ett nytt kök för 
personalen att jobba i och ett mindre 
kök för vandrarhemsgästerna plus 
toaletter och duschar.   

Den nya delen är vinterbonad och 
bergvärme är installerad, vilket gör att 
denna del även kan användas vintertid.  

Uthyrningsrummen har också fått ett 
lyft i och med anskaffning av nya 
madrasser, täcken och kuddar till alla 
sängar. 

Det vi önskar och hoppas på nu är att 
Vårhaga ska vara rustat för många 
härliga kolloveckor, skolutflykter, läger 
och andra bokningar framöver. 

Sommargården är en del av 
Missionskyrkan och vill inbjuda alla 
till möten med andra och med vår 
Herre.  

Vi hoppas nu att du kommer på besök 
till denna oas!         

Varmt välkommen! 

Vårhagakommittén /Sten Orvang



JUNI

1 on 09:00 Fixargemenskap. Se notis.   
                                                                                                          
5 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Pingstkyrkans manskör,  
   Anna-Karin Hörnmark. Gudstjänsten sänds i närradion.    
   Fastighetsoffer.  

6 må 09:00 Nationaldagsbön på Kopparklinten. 

8 on 18:30 Konsert vid slussarna. Missionskyrkans Symphonic Band. 

12 sö 11:00 Invigningsgudstjänst på Vårhaga. Emanuel Georgson,     
   Heléne Larsson, Kören, Magdalena Ahlberg Larsson.     
   Terminsavslutning Equmenia. Se notis. 

15 on 09:00 Fixargemenskap. 

18 lö 18:00 Ungdomshäng på Vårhaga. Se notis. 

19 sö 11:00 Gudstjänst. Birgitta Qvarnström Frykner, Elisabet Andersson,                    
   Andreas Glimstrand, Anna-Karin Hörnmark        
    
24 fre 16:00 Midsommarfirande på Vårhaga. Emanuel Georgson,                                
   Ulrika Lindh, Magdalena Ahlberg Larsson. Se notis. 

25 lö 18:00 Ungdomshäng på Vårhaga. 

26 sö 11:00 Gudstjänst på Vårhaga. Malin Rylander, Emanuel Georgson,    
   Linn Rylander, Tindra Glimstrand, Jonna Rylander, Moa Frick,    
   Magdalena Ahlberg Larsson.  
   Gemensamt med Lindvedens Missionsförsamling. 
   
28 ti 18:00 Pulsruset - Equmenia. Se notis. 
    



AUGUSTIJULI

1 fr 19:00 Musikcafé på Vårhaga. Överraskningarnas kväll. 

2 lö 18:00 Ungdomshäng på Vårhaga. 

3 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Ingegerd Frick,  
   Fredrik Nilsson, Anna-Karin Hörnmark.  
   Fastighetsoffer. 

8  fr 19:00 Musikcafé på Vårhaga.  
   Musik i sommarkvällen med Velandaorkestern                                         
   under ledning av Henrik Roolf. 

10 sö 11:00 Gudstjänst på Vårhaga. Sigward Karlsson, Mikael Ahlström,   
   Ingrid Wetterstrand.  
   Gemensamt med Lindvedens Missionsförsamling. 

15 fr 19:00 Musikcafé på Vårhaga.  
   Skön sång och musik med Anna Kindberg och Anna-Karin Hörnmark.
  
17 sö 10:30 Ekumenisk gudstjänst på Tunet. Obs tiden. 
  
22 fr 19:00  Musikcafé på Vårhaga.         
   Kent Wallgren och Kenneth Erikssons musikquiz. 

24 sö 11:00 Gudstjänst på Vårhaga. Per-Göran Ekeroos, Cecilia Glimstrand,  
   Kent Wallgren. 
   Gemensamt med Lindvedens Missionsförsamling. 

29 fr 19:00  Musikcafé på Vårhaga. Fredrik Nilsson och Evert Eriksson. 

31  sö 11:00 Gudstjänst. Birgitta Qvarnström Frykner, Heléne Larsson,   
   Bruno Frykner, Anders Arkbro. 



AUGUSTI

5 fr 19:00 Musikcafé på Vårhaga. Henrik Olsson, sång och kåserier. 
                                 
7 sö 11:00 Gudstjänst på Vårhaga. Per-Göran Ekeroos, Annika Larsson,   
   Daniel Rylander.  
   Gemensamt med Lindvedens Missionsförsamling.  
   Fastighetsoffer. 

12 fr 19:00 Musikcafé på Vårhaga. Missionskyrkans Symphonic Band. 

14 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst. Åke Moberg, Anne-Marie Lilja,    
   Pia Gidensmed, Anna-Karin Hörnmark. Fastighetsoffer. 

19 fr 19:00  Ljusfest med meditationsspår på Vårhaga. Emanuel Georgson. 
   Se notis. 

21 sö 11:00 Gudstjänst med dop Vårhaga. Emanuel Georgson,    
   Marie Bergström, Tilda och Jonas Björkenfors, Anders Arkbro. 

28 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Peter Johansson, Malin Johansson,  
   Elin Frick, Karin Thörnblad, Anna-Karin Hörnmark.  
    
30 ti 10:30 RPG/Dagledigträff. 
   Sång och musik. Helena Cervin. 
  18:00 Nattvardsandakt. 

                                                             

4 sö 11:00 Samlingsgudstjänst. Emanuel Georgson, Maria Melldén.

SEPTEMBER



Konsert vid Slussarna 
Onsdagen den 8 juni 18:30 spelar 
Missionskyrkans Symphonic Band från 
fartyget Elfkungen.

Församlingsläger                 
på Bobergsgården          
utanför Falkenberg.                        
Notera datumen 17-18 september i 
almanackan.                                  
Anmälan görs efter sommaren,           
mer information kommer.

Andakter i vården
Efter ett lång uppehåll under pandemin 
har det öppnats upp för andakter i 
vården igen. Missionskyrkan ansvarar 
för att hålla andakter vid två 
äldreboenden, Tallbacken och det 
nybyggda Hagtornsstigen 51 på 
Stavre.  
En grupp från församlingen besöker 
äldreboendena, delar gemenskapen, 
sjunger sånger och håller en kort 
andakt.  
Du är varmt välkommen att följa med.         
Ju fler vi är desto roligare blir det.              
För samåkning träffas vi för avfärd 
från Missionskyrkan 30 min innan 
utsatt tid. För mer info, kontakta 
Emanuel Georgson tel. 0703480395 
Hagtornsstigen 51 kl. 14:00                
1/6, 27/7, 24/8 
Tallbacken kl. 11:00                
2/6, 28/7, 25/8

Fallens dagar 
Efter ett par års uppehåll kommer 
stadsfesten Fallens dagar till Trollhättan 
helgen den 15-17 juli. Kyrkorna i 
Trollhättan kommer tillsammans finnas 
på stan dessa dagar.                                 
På kvällarna finns möjlighet till samtal 
vid ”Pannkakskyrkan” utanför 
Pingstkyrkan.                                          
Det finns möjlighet att delta i 
nattvandring och på söndag morgon 
firas en ekumenisk gudstjänst i 
cirkustältet som kommer att resas på 
Tunet.  
Ta med Fallens dagar i din egen förbön.



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 
 Terminsstart vecka 35 

Ungdomshäng
Alla kvällar kan ju spenderas 

på Vårhaga, men just 18/6, 

25/6 och 2/7 träffas 

ungdomarna mellan 18:00 - 

21:00 

Det blir sport/lek/bad/grill och 

andakt!                       
                          

   

Från 12 år 

Håll utkik på sociala medier 

Scoutläger 2022
Nu har vi äntligen fått åka på 
scoutläger. Efter två års pandemi var 
det extra spännande att komma iväg 
igen.   
Det har börjat många nya scouter 
under året och nu var det första gången 
för de flesta att åka på läger.   
Årets scoutläger var vid Kristi-
himmelfärdshelgen på Flötemarken 
och hette "På nytt".  
Vi var cirka 200 personer från cirka 10 
platser. Lägret handlade om återbruk, 
hållbar utveckling samt andakter och 
samtal om hur livet kan få nytt liv 
igen.                                                      
Hur kan Jesus ge nytt liv i ditt liv?  
Våra scouter spelade scoutbandy, 
badade, tillverkade konservburks-
ljuslyktor, fiskedrag, täljsten med 
mera. Vi högg ved och lagade mycket 
gott över elden. 
Marie Bergström

Be för våra ungdomar och 
ledare  i Equmenia!



Insamlingslopp för 
Equmenias internationella 
arbete                                              
tisdagen den 28 juni klockan 18:00 i 
Hjortmosseparken. Var med och 
spring för en god sak! På 30 minuter 
ska du springa så många varv du orkar 
på en bana som är 500 meter lång. 
Innan loppet får du leta efter personer 
som vill sponsra dig med valfri 
summa/ varv  som du lyckas springa. 
Använd sponsorlappen.                       
Om du hellre själv vill betala valfri 
anmälningsavgift går det också bra, 
det görs vid start i så fall. 

Detta lopp passar för alla åldrar och 
du genomför det efter egen förmåga. 
Alla barn i Equmenia och föräldrar är 
välkomna att delta. Anmäl dig senast 
27 juni till cglimstrand@gmail.com 

Konfirmation 2022-2023
Det är dags för ett nytt konfaår. 
Konfirmation är för dig som börjar 
årskurs 8 hösten 2022.                           
Vi träffas varannan torsdag med start 
15 september. Under året har vi också 
en helg vår och höst samt ett läger 2-5 
januari 2023.                                   
Konfan anordnas av Missions-
församlingarna i Lindveden och 
Trollhättan samt Equmeniakyrkan 
Vänersborg. 
- Vill du veta mer och anmäla dig 

finns en folder att hämta i kyrkan 
och på hemsidan. 

Anmälan senast 24 augusti. 
För mer info kontakta                     
Emanuel Georgson pastor@thnmk.se 
tel: 0703480395 

Valborgsmässoafton
Uppskattningsvis upp emot 300 personer valde att denna (mestadels) soliga dag ta sig 
till Slätthult för att fira in våren med oss. Missionskyrkans Symphonic Band med 
manskör stod för underhållningen och Emanuel Georgson höll ett hoppingivande vårtal.                                                  
Lotterna sålde slut på rekordtid, korv och kakor såldes åt höger och vänster och både 
chokladhjul och -katapult gick varma. Varm var också den magnifika, om än kortvariga, 
eld som sköt upp mot himlen och markerade vårens intåg. Sammanfattningsvis ett 
mycket lyckat och välbesökt firande som gav mersmak inför nästa år!                                              
Samuel Hammar 

mailto:pastor@thnmk.se
mailto:cglimstrand@gmail.com
mailto:cglimstrand@gmail.com
mailto:pastor@thnmk.se


                  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.                 
Från vänster till höger: Veronica Wennergren, Ester Emanuelsson, Frida Stigsson, 

Josefina Nordberg, Isak Thörnblad, Agnes Nordberg.

Ljusfest på Vårhaga
Lagom när kvällarna blir lite 
mörkare på sensommaren avslutar vi 
Vårhaga-sommaren med en 
ljusvandring i området den                     
19 augusti 19:00.                                           
Det blir sång, musik och andakt.		

Bilskjuts/bussresa
Varje söndag kl. 10:30 går kyrkskjuts 
från Missionskyrkans parkering till 
Vårhaga. 

För dig som vill ta bussen på andra 
tider hänvisar vi till Västtrafiks 
reseplanerare för buss 630 som går 
från Trollhättan mot Sjuntorp och har 
avstigning vid busshållplats Vårhaga.                        
Därifrån får du sedan en promenad            
på ca 1 km.



kiosk och 
servering lockar

Rum, kanoter , båt och 
paddelbräda finns att hyra

Beachvolleyplanen 
väntar



Det händer i Vårgårda

Välkommen på                            
Kyrkokonferensen
10-12 augusti i VoteIT |                                                                    
12-14 augusti i Vårgårda. 
I år tar vi med oss det vi lärt oss och                                               
de goda erfarenheter vi har från de två                                           
senaste konferenserna och kombinerar                                                
det med att också äntligen få mötas                                          
tillsammans till gudstjänster,                                                   
förhandlingar och mycket mer. 

Därför kommer vi att börja vår konferens                  
i det digitala verktyget VoteIT onsdagen                 
den 10 augusti.                                                       
Fredag - söndag 12  - 14 augusti är                        
konferensen på plats på Tånga Hed i                   
Vårgårda.                                                                      
Vi ser fram emot en fin konferens med                  
gemenskap, gudstjänst och förhandlingar                              
– vi längtar efter att mötas! 

Ombud från Trollhättans 
Missionsförsamling är                               
Jonas och Sofia Björkenfors och              
Birgitta Qvarnström Frykner



Partiledarutfrågningar                                                       
10-28 augusti 2022 i Vårgårda

Equmeniakyrkans partiledarutfrågningar har varit ett inslag i varje svensk valrörelse 
sedan 1968. Tillsammans med församlingarna i Vårgårdabygden inbjuder vi nu till den 
17:e i raden under augusti. Alla samlingarna sker i Tånghallen.             
 Alla åtta partiledare deltar, för mer info och datum se equmeniakyrkan.se 

Britta Hermansson är pastor och en av 
Equmeniakyrkans evangelister. Hon 
har skrivit ett flertal böcker, är en 
uppskattad krönikör i bland annat 
Göteborgs-Posten och har en egen 
samtalspodcast ”Brittas Vardagsrum”. 
Britta har hållit i partiledar-
utfrågningarna sedan 2014.

Joakim Hagerius är pastor och sedan 
2020 biträdande kyrkoledare i 
Equmeniakyrkan. Han har tidigare 
varit opinionsredaktör för tidningen 
Dagen och församlingsföreståndare i 
en av Göteborgs största församlingar. 
Joakim är idag också engagerad som 
ordförande i Räddningsmissionen, 
Göteborg.

Konsert med   
Samuel 

Ljungblad
26 augusti                   
kl. 20:00                           

i Tånghallen    
Vårgårda. 

http://equmeniakyrkan.se
http://equmeniakyrkan.se


Efter många års uppehåll har vi nu 
skakat 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 
Följande erbjuds:                                            
Anders Arkbro  tel. 0703 61 56 30                                       
vill förmedla hjälp att använda och/
eller börja använda digitala tjänster.             
Det kan t.ex. vara att lyssna på 
gudstjänster eller betala räkningar på 
nätet. Pris - 200 kr/h eller annan 
summa man vill ge församlingen. 
Lena Lindell tel. 0707 60 65 76 
erbjuder sömnad, som t.ex. att lägga 
upp gardiner till rätta längder eller 
kanske laga något. 
Välkommen med din anmälan! 

  många bäckar små… Fixargemenskap
Vi träffas varannan onsdag                           
kl 9:00 – 12:00 jämna veckor                     
t.o.m. 15 juni och startar 14 
september ojämna veckor för 
hösten. 
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

Årets bön- och offerdagar
Som en del av församlingens gemen-
samma ansvar ber vi för, och samlar in 
pengar till,  flera arbeten i vår 
nationella kyrka. 
- Bön och offerdag för Equmenia             
den 9 oktober. 
- Internationella insamlingen från           
1:a advent 2022 till 31 januari 2023. 
Ta med dessa insamlingar i bön! 

Fönsterputsning och 
städning i Missionskyrkan
Att göra något praktiskt tillsammans är 
ofta roligt och man lär känna varandra 
lite bättre, kanske på ett nytt sätt.    
Dessutom sparar vi pengar till 
församlingen. Om vi är många går det 
också snabbt och lätt!  
Boka in detta datum redan nu, 
församlingen behöver din insats! 
Vi träffas lördagen den 24 september        
kl 9:00 och gör så mycket vi hinner, 
fikar tillsammans och upplever en fin 
arbetsgemenskap!                                
Medtag gärna egna redskap,                 
fika ordnas. 
Vid frågor kontakta                                      
Nils-Olof Sellin 0705 97 43 77



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 

Gudstjänsten söndag 5 juni kl. 11:00 
sänds från Missionskyrkan.
Därefter är det sommaruppehåll fr.o.m. 
12 juni men startar upp igen i september                                                  
med gudstjänster varje söndag från 
någon av Trollhättans kyrkor.                                                       

Ring och Önska
t.o.m. 17 juni och f.r.o.m. september 
fredagar kl. 10:00 - 11:00                                           
0520 340 01 

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. 
Facebook och hemsidan thnmk.se 
Ljudupptagning från gudstjänsten       
läggs oftast  upp på söndags-
eftermiddagar. 
                                                           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!
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http://thnmk.se
http://www.facebook.com
http://thnmk.se
http://www.facebook.com
mailto:pastor@thnmk.se


Församlingsföreståndare 
Emanuel Georgson 
0703 48 03 95 
pastor@thnmk.se  
Ledig måndagar 
Semester 4 -10/7 samt 
18/7- 14/8

Församlingsmusiker 
Magdalena Ahlberg 
Larsson      
0765 60 84 20 
musiker@thnmk.se 
Semester 27/6 - 31/7  
därefter föräldraledig 

Kontakt

Hemsida  
www.thnmk.se

Telefon receptionen 
0520 48 03 96 
Öppet t.o.m. 8/6 
Öppnar igen 23 /8 
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 

Semester 11/7-7/8
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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 23 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

mailto:webbgruppen@thnmk.se
mailto:bladet@thnmk.se
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Vårhagas framtid            
Vårhaga startar nu upp sommaren med 
en rejäl renovering bakom sig.                                        
Nu är anslutningen till kommunalt vatten 
och avlopp, om- och tillbyggnad av kök, 
nytt pentry och nya hygienutrymmen 
färdiga, men som också kostat mycket 
pengar.       

Vill man ge en gåva till Vårhaga finns nu 
ett 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-14 augusti 

Obs! Midsommardagen stängt 

Kiosk kl. 13:00-21:00 
Servering kl. 16:00-21:00 

med hembakat bröd, 
glass och godis 

Uthyrning av rum via            
booking.com 

Kanoter, båt och paddelbräda          
finns att hyra 

Badplats och beachvolleyplan 

Fredagar kl. 19:00                           
Musikcafé med våfflor   

Söndagar gudstjänst kl. 11:00            
ojämna veckor fr.o.m. vecka 23   

t.o.m vecka 33 

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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