september oktober november 2022

BETRAKTELSE
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns
hos Gud, och Ordet var Gud.
Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev
till genom det, och utan det blev ingenting
till av allt som finns till.
I Ordet var liv, och livet var människornas
ljus.
Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har
inte övervunnit det.
Hoppas på det bästa och planera för det
värsta säger ett amerikanskt ordspåk.
Det var ett bra ord att bära med sig under
veckan fram till ljusfesten som vi hade ute
på Vårhaga den 19 augusti. Det verkade
som väderprognosen hela tiden förändrades
under den veckan. Hur skulle det bli på
ljusfesten med sin meditationsvandring
utmed vattenkanten? Skulle det hålla upp
eller skulle himlens alla dammluckor
öppnas på en gång? Med facit i hand blev
det en fantastisk kväll och en minnesvärd
liten vandring. Runtomkring dundrade
åskan från svarta moln. De utmanades av
vacker flöjt och saxofonmusik.
Små brottstycken ur Johannes evangeliet
kapitel 1, vers 1-8 fanns utskrivna på
vandringen.
En text vi kallar Johannes prologen, där
kallas Jesus för Ordet med stort ”O”.
Hans intåg i världen förde med sig ett ljus.
Människan kunde i honom ana mer
vem Gud är.
När vi satt där vid stranden och såg ut över
sjön kände jag så tydligt – jag behöver fler
sådana tillfällen. Livet landar då, men
också vid sådana tillfällen där vi får
möjlighet att göra saker tillsammans.
Jag tror det är i kombinationen av den
personliga erfarenheten av Gud och den
öppna och varma gemenskapen som våra
liv verkligen kan växa, både i tro och i
självförståelse.
Med önskan om en välsignad höst.
Emanuel Georgson

Låt ditt ljus lysa i mörkret
Så vi ser vart vi ska gå
Låt din tro visa oss vägen
Mot det mål som vi vill nå
Låt ditt ljus lysa i mörkret
Låt ditt hopp leda oss fram
När vi går framåt i natten
Då behöver vi varann
Ingemar Olsson

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

Till nattvardsandakten

på tisdagar klockan18:00
är du varmt välkommen till en enkel
nattvardsandakt i kyrksalen.
I rytmen av bön och sång ges möjlighet
till vila och reflektion.
Samlingarna leds av
pastor Emanuel Georgson.
Varmt välkommen!

Bönekursen
Bön kan för många kännas som ett
klurigt kapitel i det kristna livet.
Varför ska man egentligen be?
Hur hanterar man obesvarad bön och
finns det olika sätt som kristna ber på
är? Detta är frågor som vi berör i
höstens bönekurs.
Totalt handlar det om åtta samlingar
med utgångspunkt i Herrens bön.
Vi börjar torsdagen den 22 september
kl 18:00.
Studieledare är Emanuel Georgsson.
Varmt välkomna!
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del 1 Varför ska man be?
del 2 Beundran
del 3 Bön för egna behov
del 4 Förbön
del 5 Obesvarad bön
del 6 Kontemplation
del 7 Lyssnande
del 8 Kommer 2023

MUSIK
Välkommen Amanda!
Vi är glada att få hälsa Dig välkommen
till vår församling, då vår ordinarie
församlingsmusiker är föräldraledig.
Vi ser fram emot att samarbeta i olika
sång och musikgrupper under det
kommande året. Vi önskar dig Guds
välsignelse i arbetet.
Styrelsen

Välkommen Hedda!
Hej, här kommer en liten
introduktion av mig!
Jag heter Amanda Carlson och ska
vikariera för Magdalena som
kyrkomusiker i Trollhättans
Missionsförsamling. I början av
sommaren tog jag studenten och läste
tidigare tre år musik på estetiska
programmet i Vänersborg. Jag är
uppvuxen och medlem i Vänersborgs
Equmeniakyrka och har alltid haft
musik runt omkring mig.

Grattis Magdalena med familj till nya
familjemedlemmen!

I julas arrangerade jag en
julföreställning med barnkör och
drama, samt att jag själv har varit med
i olika barnkörer, ensembler och
tillställningar under åren.
Jag tycker att kombinationen unga,
musik och tro är fantastisk och jag ser
fram emot att jobba med detta och
mycket mer i Trollhättans
Missionsförsamling.
Hoppas detta blir bra!
Med vänlig hälsning
Amanda Carlson

Missionskyrkans
Symphonic Band
Övning torsdagar 19:00 - 21:00
Sep - Trollhättans Missionskyrka
Okt - Equmeniakyrkan Vänersborg
Nov - Trollhättans Missionskyrka
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se programdelen

Scouting
Lördagen den 1:a oktober är det dags
igen för Kämpalek.
En scouttävling som också är en
mötesplats för regionens scouter i alla
åldrar.
I år kommer det att vara två
Kämpalekar att välja på, en i
Alingsåstrakten dit Trollhättans scouter
åker och en på hemlig plats i Skaraborg.

Salem - 7 oktober
Lindveden - 25 november

Kalendarium
22 november 18:00 Ledarutbildning
24 november 18:00 Pysselkväll
26 november Julmarknad

muiradnelaK
Är du nyfiken på vad
vi gör i Equmenia?
Följ oss på Instagram eller Facebook.
Sök på Equmenia Trollhättan.

Scoutinvigning
9 oktober 11:00
i samband med
Gudstjänst för alla åldrar.

Be för våra ungdomar
och ledare i Equmenia!

Pulsruset
Den 28 juni arrangerade Equmenia
Trollhättan för andra året i rad
springloppet ”Pulsruset”.
Start och mål var vid Missionskyrkan
och den 500 meter långa banan
slingrade sig genom
Hjortmosseparken.
Alla deltagare skulle springa så många
varv de ville och orkade på banan
under en halvtimme. I samband med
detta gjordes en insamling till
Equmenias ”Alla på samma kula”.
Denna soliga junikväll slogs nytt
banrekord på tolv varv av en löpare.
Alla deltagare sprang tillsammans
över 6 mil (125 varv) och samlade in
5190 kr till barn i Indien.
Stort tack till alla 23 deltagare
i åldrarna 4 år och uppåt samt
funktionärer för en härlig och viktig
kväll.
Vi fortsätter traditionen nästa år med
ett nytt Pulsrus, sista tisdagen i juni.
Missa inte det!

Boost 22
Välkommen till Boost 22, Equmenias
allra första festivalkonferens. Där
kommer du att få vara med och
visionera, inspireras, motiveras och ha
kul!
Boost är till för alla som vill vara med
att bidra till vad Equmenia ska göra
och vara, oavsett om det är lokalt,
regionalt och nationellt. Tanken är att
ungdomsgänget och hela ledargänget
ska kunna åka på Boost, det ska finnas
något för alla.
Helgen kommer innehålla spännande
samlingar, underhållning, roliga
aktiviteter, gudstjänster och nya
kompisar! Förhoppningen är att
helgen ska få vara ett lyft, en BOOST,
för dig och din förening och hela
Equmenia.
Boka redan nu in 21-23 oktober 2022
och peppa dina kompisar och
ledarkollegor att följa med.
Varmt välkommen till Nimbus på
Öckerö utanför Göteborg!

Tisdagscafé
Den 13 september startar Tisdagscafeét
igen för hösten i Café Nyfiket. Det är
öppet 18:30-20:30 fram till november
månad ut.
Vi hälsar scoutföräldrar, ledare m.fl.
välkomna.
Vi kommer också att inbjuda
SFI-elever för språkträning.
Välkomna att vara med på tisdagarna!

Årets bön- och offerdagar
Som en del av församlingens gemensamma 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!

SEPTEMBER

4

sö

11:00

Samlingsgudstjänst. Emanuel Georgson, Maria Melldén,
Amanda Carlsson. Gudstjänsten sänds i Närradion. Fastighetsoffer.

6
7
10
11
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lö
sö

18:00
18:30
09:00
11:00

Nattvardsandakt. Se notis.
Församlingsmöte.
Vårhagafix. Se Vårhagasidan.
Gudstjänst. Åke Moberg, Elisabet Andersson, Anna-Karin Hörnmark.
Söndagsskola.

10:30

RPG/Dagledigträff. Se notis.
Utflykt till Höljebacka brandmuseum i Upphärad. Vi samåker i egna bilar.
Nattvardsandakt.
Fixargemenskap. Se notis.
Församlingsläger på Bobergsgården. Emanuel Georgson,
Jonas Björkenfors, Psalmorkester, Anders Arkbro. Se sista sidan.

13 ti

18:00
14 on 09:00
16 - 18
20
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27 ti

18:00
18:00
09:00
11:00

Nattvardsandakt.
Bönekurs. Emanuel Georgson. Del 1, se notis.
Fönsterputs och städning i Missionskyrkan. Se notis.
Gudstjänst. Emanuel Georgson, Karin Thörnblad,
Magdalena Ahlberg Larsson. Söndagsskola.

10:30

RPG/Dagledigträff.
Där & Då, Här & Nu. Lena Nilebäck, Lysekil.
Nattvardsandakt.
Fixargemenskap.
Bönekurs. Emanuel Georgson. Del 2.

18:00
28 on 09:00
29 to 18:00

AUGUSTI
OKTOBER

1
2

lö
sö

09:00
11:00

Vårhagafix.
Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Anna Möll,
Anders Arkbro. Söndagsskola. Fastighetsoffer.

4
6
8
9

ti
to
lö
sö

18:00
18:00
09:00
11:00

Nattvardsandakt. Se notis.
Håll bara - ihop. Se notis.
Vårhagafix.
Gudstjänst med alla åldrar och scoutinvigning.
Emanuel Georgson, Marie Bergström, Anna-Karin Hörnmark,
Bön- och offerdag for Equmenia. Gudstjänsten sänds i närradion.

10:30

RPG/Dagledigträff.
Hälsa och välmående på äldre dar. Gert Johansson, Alingsås.
Nattvardsandakt.
Fixargemenskap.
Församlingsmöte.
Gudstjänst. Birgitta Qvarnström Frykner, Cecilia Glimstrand,
Anneli Enorson Larsson, Sebastian Larsson. Amanda Carlsson.
Söndagsskola.

11 ti

18:00
12 on 09:00
18:30
16 sö 11:00
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25 ti

18:00
18:00
09:00
11:00

Nattvardsandakt.
Bönekurs. Emanuel Georgson. Del 3.
Vårhagafix.
Gudstjänst. Emanuel Georgson, Samuel Hammar, Blåsgrupp.
Söndagsskola.

10:30

RPG/Dagledigträff.
Sång och musik från Min Värld. Hans-Olof ”Tjolle” Svensson,
Trollhättan.
Nattvardsandakt.
Fixargemenskap.
Gudstjänst. Emanuel Georgson, Heléne Larsson, Folke Karlsen,
Jenny Pettersson, Martin Wänblom.

18:00
26 on 09:00
30 sö 11:00
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Nattvardsandakt.
Bönekurs. Emanuel Georgson. Del 4.
Minnesgudstjänst. Emanuel Georgson, Eva-Karin Virdung Sellin,
Pia Gidensmed, Anna-Karin Hörnmark.
Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Cecilia Larsson,
Amanda Carlsson. Fastighetsoffer.
RPG/Dagledigträff.
Andningen, Ditt livselixir. Gull-Britt Jonsson, Vänersborg.
Nattvardsandakt.
Fixargemenskap.
Gudstjänst. Christina Vallgren, Peter Johansson, Ex Animo,
Daniel Rylander. Söndagsskola. Gudstjänsten sänds i närradion.

18:00
18:30
18:00
11:00

Nattvardsandakt.
Församlingsmöte.
Bönekurs. Emanuel Georgson. Del 5.
Gudstjänst. Emanuel Georgson, Ingegerd Frick,
Internationella kommittén, Håkan Lilja, Magdalena Ahlberg Larsson.
Söndagsskola.

10:30

18:00
23 on 09:00
26 lö
27 sö 11:00

RPG/Dagledigträff.
Att växa upp på ett dårhus, Lena Stolt, Vänersborg.
Nattvardsandakt.
Fixargemenskap.
Julmarknad. Se notis.
Adventsgudstjänst. Emanuel Georgson, Anne-Marie Lilja,
Anna Kindberg, Anna-Karin Hörnmark. Söndagsskola.
Start för internationella insamlingen.

29 ti

Nattvardsandakt.

22 ti

18:00

DECEMBER
1
4

to
sö

18:00
11:00

Bönekurs. Emanuel Georgson. Del 6.
Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Jonas Björkenfors,
Anders Arkbro. Söndagsskola. Fastighetsoffer.

Medverkande
- Josefin Lennartsson Teolog, författare
och vägledare med fokus på
existentiell hälsa.
· Axel Dahlin Kyrkomusiker,
låtskrivare och producent.
· Annelie Anderberg
Verksamhetsutvecklare på Bilda
Sydväst med inriktning mot hållbarhet
och driver instagramkontot
@jordelivvett och podden Jord är du.

Håll bara ihop -Trollhättan
torsdagen den 6 oktober 18:00 - 20:30
i Trollhättans Missionskyrka.
Är hoppet ute? Har den psykiska
ohälsan tagit ett strypgrepp om hela
vår samtid? Kommer vi alla snart att
drunkna under smältande isar?
Kommer mänskligheten kollapsa?
Finns det en framtid och ett hopp?
Följ med på en resa genom sorg,
ensamhet och kamp, i riktning mot
acceptans och mod till förändring och
gemenskap.
Tillsammans vill vi utforska vägar mot
en oviss framtid och samtidigt finna
sätt att hantera nuet. Vågar vi sätta vårt
hopp till att det finns en Gud som
håller allt samman, också när allt är
oro? Vågar vi kroka arm med varandra
och göra livet hållbart ihop?
Tillsammans utforskar vi vägar mot en
oviss framtid.
Välkommen till Trollhättans
Missionskyrka den 6 oktober!

· Matilda Andin Verksamhetsutvecklare
på Bilda Sydväst med inriktning mot
frikyrkor och teolog med särskilt
intresse för frågor om funktionshinder.
Kvällen inleds med delande av de
medverkande i form av text, musik och
bilder, följt av fika med möjlighet till
reflektion och därefter gemensamma
samtal. Programmen planeras att pågå
ca 2,5 timmar.
HÅLL BARA IHOP
kommer att även genomföras på andra
platser – läs mer på
www.bilda.nu/hall-bara-ihop

Årets Vårhagasommar
Nu har vi fått vara med om den första
sommaren på Vårhaga i de nya
lokalerna.
Många har hjälpts åt för att få till det
så bra som möjligt och resultatet har
blivit många positiva omdömen.
Den anställda personalen (6 st) har
fått jobba hårt tillsammans med
många ideella krafter. Detta har gjorts
med den äran och Vårhagasommaren
möjlig. TACK ALLA för alla insatser
som gjorts!
Vi började med en pampig
invigningsgudstjänst den 12 juni,
efteråt hölls invigningstal och bjöds
på glasstårta, senare också
hamburgare. En mindre växt- och
loppismarknad, femkamp och
tipspromenad ingick i programmet,
därefter följde en konsert med
Smoke Ring Sisters.
Efter två års uppehåll kunde vi
återigen ha vårt traditionella
midsommarfirande.

Det blev som vanligt mycket
välbesökt och avslutades med ett
härligt knytkalas.
Musikcafékvällar har lockat folk på
fredagskvällarna med våfflor och ett
blandat program och som avslutning
den sista fredagen, en ljusfest med
meditationsspår.
Varannan söndag har vi firat
gudstjänst tillsammans med
Lindvedens Missionskyrka.
Vandrarhemmet, serveringen och
kiosken har också varit välbesökt och
den nya kiosken på allmänna
badplatsen likaså.
Eftersäsongen som vi nu gått in i är
fylld av bokningar med skolklasser,
församlingsläger, släktträffar, bröllop
m.m.
Inför hösten och vintern är många nya
projekt på gång. Vi tänker fortsätta
upprustningen av rummen med en del
målning och bygga om det gamla
pentryt till ett uthyrningsrum.
Dessutom önskas bidragspengar till en
förrådsbyggnad som bättre tillgodoser
vårt behov, vilket gör att vi kan
renovera det gamla förrådet till ett
ytterligare uthyrningsrum.
Detta är en liten del av vad vi önskar
verkställa och för att kunna få detta
gjort behöver vi din hjälp!
För detta uppdrag behöver vi komma
igång med fixarträffar igen.
Uppstart för dessa blir den
10 september 9:00-12:00 följt av
1, 8 och 22 oktober.
Tag med fika så får vi en god stund
där vi också pratar planer för
framtiden.
Vårhagakommittén / Sten Orvang

Hälsning från kollo på
Vårhaga sommaren 2022
Förarbetet inför kollo 2022 har utökats
pga att barn från Kronan och
Frälsegårdsskolan har ”bussats” till
fem nya skolor i staden. Detta har
medfört att vi i år har haft kontakt med
13 skolor. Med hjälp av rektor på
respektive skola fick vi kontakt med en
kontaktperson på varje skola som
hjälpte till med utdelande av
ansökningsblanketter m.m. Barnen
som deltog bor i de södra stadsdelarna.
Det var också några ukrainska barn
som deltog en vecka.
Totalt deltog i år ca 115 barn fördelade
på sex veckor, v.24-27 och v. 31-32.
I år hade vi fler ledare anställda, totalt
10 stycken, varav tre från Trollhättans
Stad. Dessutom hade Vårhagakommittén anställt en person som
matansvarig i köket. Det gjorde att
kolloledarna kunde göra fler saker med
barnen i mindre grupper.
Programmet bestod av gemensamma
samlingar och lekar, bad och paddling,
skogspromenader och fri lek. Barnen
hämtades och kördes hem med buss
varje dag. De fick lunch och
mellanmål. Flera barn, som varit med
tidigare år, kommenterade att de tyckte
att det blivit så fint på Vårhaga efter
nybyggnationen.
Ledarna är mycket nöjda med
sommarens kollo och alla vill återkomma nästa år om de har möjlighet
till det.

Lägerchef Camio Wright, som också
är scoutledare, gör en uppföljning av
kollot genom att skicka inbjudningar
till scout och FF i höst. Inbjudningarna
skickas till barn som bor i närheten av
kyrkan. Förra året kom en stor grupp
till scout och vi hoppas att några nya
kommer även i år.
Kollot har genomförts med hjälp av
bidrag från Trollhättans Stad och
Charlotta Svenssons minnesfond.
Vi hoppas kunna arrangera kolla även
nästa år!
Kollokommittén består av Ingegerd
Frick, Kerstin Hägerström, Peter
Johansson, Kenneth Eriksson och
Christina Vallgren.

Hälsning från
Internationella kommittén
Vi har alldeles nyss haft vår första
träff i internationella kommittén.
Många stora och svåra frågor
diskuterades. En av frågorna var det
klimatnödläge som Equmeniakyrkan
har utlyst. Det låter allvarligt och det
är allvarligt. Kyrkokonferensen 2021
fattade beslut om att utlysa
klimatnödläge och kyrkostyrelsen
fick i uppdrag att utarbeta en
handlingsplan för klimatarbetet som
presenterades på årets
kyrkokonferens. Våra kyrkoledare
skriver:
”Klimatförändringarna påverkar
redan nu utsatta människors vardag
och framtida levnadsvillkor mest.
Klimatomställning är därför också
en rättvisefråga. En handlingsplan
för klimatnödläge är evangelium
och bidrar till att människor över
hela jorden sätts fria att leva sina liv
i kärlek och omsorg, i rättvisa och
jämställdhet. I grunden handlar det
om frälsning för hela skapelsen –
Guds befrielse från förtryck genom
Jesus Kristus. Människor runt vår
jord lider för att vi överutnyttjar
jordens resurser. Det angår oss. Och
det angår Gud. Så en handlingsplan
för klimatnödläge ska ses som rop
från de utsatta.
Det är människor, särskilt i
västvärlden, som har påverkat och
påverkar balansen och som gör att
jorden är på väg att överhettas.

Därför vilar ansvaret extra tungt på
oss i vår del av världen att tänka och
göra nytt för att stoppa en ohållbar
exploateringen av vårt gemensamma
hem, skapelsen.
Vi vill fördjupa arbetet i
Equmeniakyrkan med att se över all
verksamhet för att hitta vägar att
minska klimatavtrycket. Vad mer kan
vi som kyrka göra för att bidra till den
nödvändiga omställningen för att
bromsa utvecklingen?
Målet är att Equmeniakyrkan som
organisation bidrar till minskade
utsläpp och ökad hållbarhet genom
konkreta åtgärder och är en aktiv part
i rörelsen för en omställning till en
hållbar framtid.”
Internationella kommittén har
aktualiserat frågorna kring
klimatarbete under föregående
termin. Klimatarbetet tar aldrig
slut….

Inför hösten
har vi dock valt att fokusera på ett
annat intresseområde nämligen
internationell mission.
Vi kommer att ha en temakväll 7/12
med Gunilla Ikponmwosa som är
särskilt kunnig inom området.
På Domsöndagen, den 20 november
får vi medverkan av Håkan Lilja som
berättar om arbetet med ”Hälsa för
alla i Kongo”.
Internationella kommittén
Ingegerd Frick

Andakter i vården
Välkommen på
julmarknad
lördagen den 26 november
Så gärna vi minns julmarknaden
2021. Vår önskan är att även i år
ordna till en riktig folkfest i
adventstid!
För att det ska bli en folkfest behöver
vi vara många som hjälps åt.
Hör gärna av dig till
Agneta Trollheden 0701 72 06 52
eller receptionen vid frågor eller
förslag.
Julmarknadskommittén

Missionskyrkan ansvarar för att hålla
andakter vid två äldreboenden i
Trollhättan. Det är på 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
onsdagar 14:00
21/9, 19/10, 16/11
Tallbacken
torsdagar 11:00
22/9, 20/10, 17/11

många bäckar små…
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!

Fönsterputsning och
städning i Missionskyrkan
Vi träffas den 24 september kl 9:00 och
gör så mycket vi hinner, fikar och
upplever en fin arbetsgemenskap!
Medtag gärna egna redskap, fika ordnas.
Vid frågor kontakta
Nils-Olof Sellin 0705 97 43 77

Fixargemenskap
Så är det åter dags för oss som tycker
om att fixa praktiska saker i och
utanför kyrkan att träffas!
Vi ses varannan onsdag klockan
9:00-12:00 ojämna veckor med start
14 september.
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

RPG –
vad
är
det?
RPG - Riksförbundet
PensionärsGemenskap - 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 livsåskådning och verksamheten syftar
till berikande aktiviteter,

Gudstjänst Söndagar 11:00

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

Varje söndag sänder Närradion
gudstjänster från någon av Trollhättans
kyrkor.
Den 4 september, 9 oktober och 13
november sänds den från Trollhättans
Missionskyrka.

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

Vad händer på hemsidan
och Facebook?
Facebook och hemsidan thnmk.se
Vi tycker att möjligheten att ta del av
gudstjänster med mera online är så bra
så vi fortsätter med det.
Veckans bibelord läggs ut varje tisdag.
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 online.

Kontakt
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
Hemsida
www.thnmk.se

Församlingsföreståndare
Emanuel Georgson
0703 48 03 95
pastor@thnmk.se
Ledig måndagar

Lokalvårdare
Maija Tissari
Ledig
lördagar och söndagar

Mailadress
info@thnmk.se

Vikarierande
församlingsmusiker
Amanda Carlsson
0765 60 84 20
musiker@thnmk.se
Tisdag eftermiddag
onsdag och fredag

Kontakt
Styrelsens Ordförande
Bengt Frick
0701 42 78 38

Automatisk månadsöverföring
Swedbank 8368-3 3712852-7
Kollekt med kontokort
En kontokortsläsare finns på
kyrktorget. Här kan du ge kollekt och
betala fika.

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.

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

Equmenias ordförande
Samuel Hammar
0764 19 09 73

Equmenias bankgiro
687-7120

Equmenias kassör
Christer André
0707 70 45 38

Equmenias Swishkonto
123 320 58 53

Redaktörer hemsidan

Redaktionskommittén

Inlämningsdeadline

webbgruppen@thnmk.se

bladet@thnmk.se

nästa blad är 15 november

Tillsammansläger
16 – 18 september inbjuder missionsförsamlingen såväl
medlemmar som vänner och equmenia med familjer
några dagars samvaro på Bobergs-gården utanför
Falkenberg.
Vi ser fram emot en trevlig helg för alla åldrar.
Kostnad 400 kr/ person eller 1000 kr för familj, barn
under 10 år gratis. Bjud gärna någon vän att komma
med, kan du avstå en extra peng så att lägret kan bjuda
några behövande är du välkommen att bidra.
Det finns gott om rum, 1, 2, 4, 6-bäddsrum, varav 9
stycken med egen toalett. Lakan, handdukar och
badkläder tar man med sig själv.
Det finns hotell i närheten om man vill ha ytterligare
högre standard, det bokar man privat.
Använd QR-koden eller länken för att komma till
anmälan, det går även bra att anmäla sig i kyrkan samt
höra av sig till:
Heléne Larsson 0708924881 för att anmäla dig eller
fråga om något.
sista anmälningsdag 11/9

