december januari februari 2022 - 2023

BETRAKTELSE
Bland adventsfix och
julpynt
När det närmade sig jul i mitt
barndomshem var det min uppgift att
tvätta taket i köket. Det var inte
favorit-sysslan, men det var sånt som
skulle göras innan spiskupan och
kopparsakerna på spiselkransen
tvättades och putsades. Bland mer
modernt advents- och julpynt fanns
äldre grejer som Träljusstakarna
inköpta på Åhléns under tidigt 1900tal, havreaxen mamma som barn
folierat med glittrigt godispapper och
den vackra ljuslyktan formad till som
en kyrkklocka i koppar med färgade
glasstenar. Jag vet att hon varje jul
berättade samma berättelse om de
gamla prydnaderna. Men det var en
del i själva förberedelsen. Nästan som
hur Bibelns ord uppmanar judar att
föra vidare berättelsen om påskens
händelser till nästa generation.
Det där med julens förberedelser var
under lång tid totalt överreklamerat
för mig. Varför allt detta fixande och
fejande när julen inte ens handlar om
ett rent och städat hem, tänkte jag. På
ett sätt håller jag fortfarande med mitt
yngre jag, men en annan tanke har
också tagit plats. Vi förbereder oss för
alla stora händelser i livet. Inte bara
för att allt ska vara fint och ligga rätt
utan för att vi ska kunna närvara i
högtiden.
Advent är i kyrkoåret en
förberedelsetid. Det är inte jul än men
det är en viktig sträcka fram till jul.
Precis som fastan är en förberedelse
in för påsk.

Vi behöver de där förberedelserna.
Vi behöver dem för att verkligen låta
himlen landa i vårt liv. För den kristne
kan livet egentligen inte delas upp
i religiöst och sekulärt. Man är inte
kristen på söndag och hedning på
måndag.
I kristen tro landar det gudomliga
mitt i vardagen. Vi uppmanas att se
varandra med Jesu ögon, leva ut tron
i våra handlingar.
Det är detta den kristna julen handlar
om: Gud blir människa. Livet blir
viktigt på ett nytt sätt. Ett fint ord för
detta är Inkarnation förkroppsligande. Gud förkroppsligas
och blir en av oss för att kunna rädda
oss.
Så när du i advent förbereder julens
högtid, gör det med ro. Låt det bli en
del av det heliga. Där du i de fysiska
förbereder Jesu ankomst inte bara
inför julen utan förbereder hans
ankomst i ditt eget liv.
Med önskan om en välsignad jul
Emanuel Georgson

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

Ekumeniska böneveckan
”Gör det goda, sträva efter rättvisa”
är temat för Böneveckan för kristen
enhet 15-22 januari 2023.
Denna gång kommer materialet från
USA och Minnesotas kristna råd.
I Trollhättan;
Veckan börjar den 15 januari med att
präster, officerare och pastorer
predikar i någon annan församlings
gudstjänst. Till Trollhättans
Missionskyrka kommer Henrik
Thörnqvist, kyrkoherde i Svenska
Kyrkan.
Emanuel Georgson predikar i
S:t Petrus & S:t Paulus Syrisk
Ortodoxa Kyrka.

Söndagen den 22 januari firar vi en
ekumenisk gudstjänst i
Lextorpskyrkan.
Väl mött!
Ta chansen att lära känna de olika
församlingarna genom dessa
samlingar.

Församlingarna kommer lägga ut
dagliga andakter från varandras kyrkor
under hela veckan på sociala medier
såsom Facebook med länk till
respektive hemsida.
Man kommer även inbjuda till
ekumenisk bön enligt program som
kommer vid senare tillfälle.
Se hemsidan och kyrkans
anslagstavla.

Vad är ff?
Varför heter vi ff? Det är inte helt
entydigt, men kanske"föräldra fritt”
kan vara en förklaring.
När man går i mellanstadiet kan man
hänga i kyrkan varannan fredag.
I denna ålder är man nyfiken på att
vidga sin vy utanför hemmet och
kanske testa något mer än
fredagsmyset med familjen.
Vi startade aktiviteten "ff" för drygt 8
år sedan för att med Jesus som
förebild ge dessa mellanstadiebarn ett
ställe att ha kul tillsammans och också
få samtala och fundera över
livsfrågor och den kristna tron.

Konfa
Equmeniakyrkan i Vänersborg,
Trollhättans och Lindvedens
Missionsförsamling arrangerar
tillsammans konfirmationsläsning med
totalt 10 konfirmander.
I oktober träffades man en lördag för
att ha en heldag på Rörviksgården,
Brålanda.
2-5 januari planeras ett konfaläger i
Mellerud.
Ta gärna med konfirmander och ledare
i dina förböner.

Programmet, fikastunden och
andakten är grundupplägget och
aktiviteten kan vara allt från utflykter
till bakning och filmvisning mm.

Skidläger med
Big Slam
19-23 februari
i Lofsdalen
För mer info kontakta
Samuel Hammar
0764 19 09 73

Ti

Scout

18:00

Fr

ff udda v.

18:00

Sö

Söndagsskola

se programdelen

Ledarkickoff
inför vårterminen vecka 2.
Vårterminen startar vecka 3

Equmenias julfest
16 december kl 18-20
Julmat, lekar, andakt, musik
och maskerad med mera!
Gemensamt för alla
Equmenias grupper.

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

Scouting i höst
I höst har vi haft tio till femton nya
barn/ungdomar som provat på
scouting. Vi har landat i tiotalet
småscouter och mellan 15-20 av
spårare, äventyrare o upptäckare.
Klassisk scoutkunskap har varvats
med kompis-, samarbets- och
trivselövningar. Vi har även åkt på
kämpaleken Receptet i Alingsås.
Nu när höstens mörker kommit är vi
inne och sysslar med godsaker till
julbasar och annat såsom bl.a.
potatistryck.

Be för våra ungdomar
och ledare i Equmenia!
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DECEMBER

4

sö

6

ti

11:00

Gudstjänst med alla åldrar. Emanuel Georgson, Jonas Björkenfors,
Anders Arkbro. Fastighetsoffer.

10:30
18:00
7 on 18:00
11 sö 16:00

RPG/Dagledigträff. Lucia och blomsterlotteri.
Nattvardsandakt.
Temakväll om mission. Gunilla Ikponmwosa. Se notis.
Musik i juletid. Emanuel Georgson, Missionskyrkan Symphonic Band,
Projektkören, Luciatåg, Amanda Carlsson, Anna-Karin Hörnmark.

13 ti
15 to
18 sö

18.00
18:00
11:00

Nattvardsandakt.
Bönekurs del 7.
Nattvardsgudstjänst. Birgitta Qvarnström Frykner, Peter Johansson,
Magdalena Ahlberg. Larsson.
Gudstjänsten sänds i närradion.

24 lö

23:00

Midnattsgudstjänst. Emanuel Georgson, Kristina Georgson,
Anna Kindberg.

26 må 11:00

Annandagsgudstjänst. Internationella kommittén, Emanuel Georgson.

AUGUSTI
JANUARI
1

sö

11:00

Nyårsandakt med nattvard. Emanuel Georgson, Heléne Larsson,
Kristina Georgson, Amanda Carlsson.
Fastighetsoffer.

8

sö

16:00

Cafégudstjänst. Emanuel Georgson, Cecilia Glimstrand,
Peter Broström, Andreas Glimstrand.

10 ti
12 to
15 sö

18:00
18:00
11:00

Nattvardsandakt. Birgitta Qvarnström Frykner.
Bönekursens avslutning.
Gudstjänst. Kyrkoherde Håkan Thörnqvist, Maria Melldén,
Arvid Arvidsson, Martin Wänblom.

17 ti

10:30
18:00
18 on 09:00
17:00
22 sö 18:00

RPG/Dagledigträff.
Nattvardsandakt.
Fixargemenskap.
Barnkör.
Equmenisk gudstjänst i Lextorpskyrkan.

24 ti 18:00
25 on 17:00
29 sö 11:00

Nattvardsandakt.
Barnkör.
Gudstjänst. Emanuel Georgson, Anne-Marie Lilja, Amanda Carlson.
Söndagsskola.

31 ti

RPG/Dagledigträff.
Nattvardsandakt.

10:30
18:00

FEBRUARI

1
5

on 09:00
17:00
sö 11:00

Fixargemenskap.
Barnkör.
Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Magdalena Ahlberg Larsson.
Söndagsskola. Fastighetsoffer.

7 ti 18;00
8 on 17:00
12 sö 11:00

Nattvardsandakt.
Barnkör.
Gudstjänst med alla åldrar. Christian Larsson, Marie Bergström,
Barnkör, Amanda Carlson. Söndagsskola.

14 ti

10:30
18:00
15 on 09:00
17:00
19 sö 11:00

RPG/Dagledigträff.
Nattvardsandakt.
Fixargemenskap.
Barnkör.
Gudstjänst. Åke Moberg, Anna Möll, Anders Arkbro.

21 ti

18:00
19:00
16:00
16:00

Nattvardsandakt.
Projektkör.
Församlingens årsmöte.
Cafégudstjänst - årshögtid. Emanuel Georgson, Pia Gidensmed,
Anna-Karin Hörnmark.

10:30
18:00
19:00

RPG/Dagledigträff.
Nattvardsandakt.
Projektkör.

25 lö
26 sö
28 ti

MARS
1
5

on 09:00
sö 11:00

Fixargemenskap.
Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Elisabet Andersson.
Söndagsskola.

MUSIK

Missionskyrkans
Symphonic Band
Övning torsdagar 19:00 - 21:00
Dec - Equmeniakyrkan Vänersborg
Jan - Trollhättans Missionskyrka
Feb - Equmeniakyrkan Vänersborg

Varje fredag kan du lyssna på
fredagssången som läggs ut på
församlingens hemsida, thnmk.se
Det är församlingsmusiker
Amanda Carlson som är vi får lyssna
till.

Barnkör
Barnkören övar på onsdagar klockan
17:00-18:30 med start 18 januari,
för dig från 7 år.
Vi kommer sjunga massa roliga låtar
tillsammans.
Välkommen!

Projektkör
Det blir ett nytt körprojekt inför
påsk!
Repetitioner för det börjar tisdagen
den 21 februari klockan 19:00
och vi kommer att öva varje tisdag.
Välkommen som du är!

Tisdagscafé

Julgåva
Under många år har vi frimodigt
önskat en ”julgåva” till församlingen
när julklappsinköpen planeras.
Stort eller litet belopp, alla gåvor är
välkomna!
Du kan använda församlingens
Swishnummer 123 394 2984
ange ”julgåva”.

återkommer 17 januari 2023
klockan 18:30-20:30.
Välkomna till en stunds gemenskap
på tisdagskvällarna över en gofika!
Du får gärna ta med dig vänner,
kanske en stickning eller annat som
passar.
Du får också möjlighet att träna det
svenska språket runt kaffeborden.

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.

Utöver vad vi skrivit om i
tidigare församlingsblad
angående vår verksamhet
med många olika aktiviteter
och programkvällar m.m. så
ska vi nu titta närmare på
våra uthyrningar. Vi delar
upp det på för- och
eftersäsong, där vi har
uthyrning till församlingar,
skolor, födelsedagar,
släktträffar m.m. Det kan
vara bara över dagen eller
också även med
övernattning (33 bäddar).
Under sommaren har vi
förutom servering, kiosk,
kanoter m.m. vår
vandrarhemsdel igång. Den
drar ett stort antal gäster av
många olika nationaliteter,
mest nordbor men även en
hel del från mellaneuropa
och till och med från
Jordanien.
Vi har fått många höga
poäng i omdömena om oss
som kan ses i Booking.com,
totalt 8,3 av 10 möjliga
baseras på läge, personal,
prisvärt, städning,
faciliteter, bekvämlighet.
Det finns stora möjligheter
att hyra Vårhaga, hela eller
delar, dagtid och även ev.
övernattning mellan maj och
oktober.
Har ni frågor så kontakta
Sten Orvang
0708 98 53 24.

Här följer ett tack från en
församling som besökt oss.
”Mot slutet av sommaren
åkte vår församling ifrån
Göteborg till Vårhaga på
församlingsläger.
SMHI hade lovat skyfall i
princip alla dagarna. Men
när vi anlände till Vårhaga
så möttes vi av
spegelblank sjö och varm
skön temperatur i luften.
Skyfallet uteblev och vi
fick riktigt skönt
sensommarväder – med
någon enstaka skur och
duggregn. Vi hade härliga
dagar tillsammans fyllda
av lek, mat, gudsmöten
och härliga bad.
Vårhaga är en fantastisk
plats, så också de nya
fräscha lokalerna. Allting
fungerade så smidigt och
bra – och alla åldrar mådde
gott.
Stort tack för att vi fick
hyra er fina gård och hela
församlingen Centro i
Göteborg önskar er allt
gott och Herrens rika
välsignelse framåt.
Genom Jakob Rönnerfors
Pastor Centro Göteborg

Arkivet
Här kommer en uppdatering av statusen
på arkivarbetet.
Nu är allt utsorterat från de fyra
kyrkorna. Kvarvarande material ska
läggas i arkivbeständiga boxar och
etiketteras. Det som sparats är
protokoll, årsberättelser, matriklar,
årsbokslut, historik mm.

Församlingsläger på
Bonusgården
Det var ett fyrtiotal glada trollhättebor
som åkte till Bobergsgården, söder om
Falkenberg, på läger 16-18 september.
Man umgicks, åt god mat, gjorde en
fågelutflykt och gick många olika
promenader.
Vi firade även gudstjänst och nattvard
tillsammans.

Arbete pågår med att föra över filmer
till externminne så att det kan bevaras
för framtiden.
Dessutom scannas viktiga historiska
foton.
I arkivet finns många ljudkasetter med
gudstjänster. Om det är någon särskild
gudstjänst som ni skulle vilja lyssna på
så kan ni kontakta mig. Det krävs
förstås att ni har en kassettbandspelare.
Så fortskrider arbetet och jag hoppas att
ni ska få del av materialet ev i form av
en utställning lite längre fram i tiden.
Inger Glimstrand
0727 10 35 09

Se, jag vill bära ditt
budskap Herre
Att känna hopp inför framtiden
tycker vi borde vara en rättighet.
Därför sänder vi ut missionärer och
volontärer i världen.
När fattigdom, krig eller katastrofer
gör världen kaotisk blir kyrkan,
klassrummet eller utflykten en
skyddad plats där mötet med
varandra och med Jesus Kristus
förvandlar. Dessa mötesplatser
kan vara grunden för en väg ut ur
fattigdom och skapa möjlighet att
förändra och själv få styra över sitt
eget liv.
Därför är årets internationella
insamling så viktig. Tillsammans
med våra missionärer och
samarbetskyrkor i flera länder
skapar vi sådana mötesplatser. I det
här arbetet är du viktig. Ditt bidrag
till Equmeniakyrkan gör skillnad,
varje gåva spelar roll. Tack för det!
Tillsammans kan vi sprida hopp i
världen och bära Guds budskap
vidare.

Temakväll om mission
onsdag 7/12 kl.18:00
Equmeniakyrkans internationella
mission är församlingens
gemensamma ansvar.
Kom och lyssna på
Gunilla Ikponmwosa som
kommer att berätta om vårt
internationella missionsarbete.
Equmeniakyrkan har en relation med
kyrkor i flera delar av världen sedan
många år tillbaka och arbetar idag i
omkring 30 olika länder.
Missa inte detta tillfälle att få ta del
av vad det är vi gemensamt har
ansvar för.
Internationella kommittén

Internationella insamlingen
Vi påminner om Equmeniakyrkans
internationella insamling som pågår
från 1:a advent till 31 januari.
Ta med insamlingen i bön!

Nattvardsandakt
På tisdagar 18:00 är du varmt
välkommen till en enkel
nattvardsandakt i kyrksalen.
I rytmen av bön och sång ges
möjlighet till vila och reflektion.
Sista andakten för året är den
13 december och vi möts igen den
10 januari.
Samlingarna leds av
pastor Emanuel Georgson.
Varmt välkommen!

När vintermörkret kring oss står,
då gryr på nytt vårt kyrkoår
Med nåd och tröst från världens ljus,
från Konungen av Davids hus.
Psalm 488

Andakter i vården
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.
Hagtornsstigen 51
onsdagar 14:00
Tallbacken
torsdagar 11:00
I skrivande stund finns inga datum för
andakter på respektive boende, men vi
hänvisar till anslagstavlan på kyrktorget.
För mer info, kontakta
Emanuel Georgson tel. 0703 48 03 95

många bäckar små…
Under denna rubrik vill vi samla
människor som kan erbjuda tjänster
t.ex. reparationer, fönsterputs,
veckohandling, sömnad m.m.
Betalningen går till församlingen som
får ett välkommet tillskott.
Följande erbjuds i dagsläget:

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.

Fixargemenskap
är något för oss som tycker om att fixa
praktiska saker i och utanför kyrkan!
Vi ses varannan onsdag kl 9:00-12:00
ojämna veckor fram t.o.m. 7 december
och startar upp igen 18 januari.
Vi har en fin gemenskap i både
arbetsuppgifter och goda 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!

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
Välkommen med din anmälan!

Vid frågor kontakta
Nils-Olof Sellin 0705 97 43 77

Gudstjänst Söndagar 11:00
Varje söndag sänder Närradion
gudstjänster från någon av Trollhättans
kyrkor.

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

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
viktigt, så gå gärna in och lyssna!
För att komma till vår
facebooksida söker du på
”Trollhättans Missionskyrka”
på www.facebook.com eller i appen.
Du kan också nå facebooksidan via
kyrkans hemsida.
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
Öppet t.o.m 14 december,
öppnar igen 10 januari
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

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

Hemsida
www.thnmk.se

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 14 februari

Alpha
– grundkurs i kristen tro
Vi vill inbjuda till en kurs där vi upptäcker
grunderna i vad kristendom handlar om.
Alpha kursen är främst avsedd för personer
som inte är vana kyrkobesökare.
Kursen baserar sig kring tre huvuddelar;
Först avnjuter vi en enkel måltid
tillsammans.
Sedan hålls ett kort föredrag där man tittar
på en ny aspekt av den kristna tron varje
vecka.
Detta följs av tid för diskussion, där
gästerna kan ställa frågor och bidra med
sina åsikter.
Den 13/1 kommer vi bjuda in till en
prova-på-kväll.
Det bjuds på enkel förtäring, information
om Alpha-kursen och ett kort föredrag.
I samband med denna kväll finns det
möjlighet att anmäla sig till hela kursen.
Sammanlagt är det tio kurstillfällen plus
en heldag.
Kostnad: självkostnadspris för mat och
kursbok.
Så anmäl dig till prova-på-kvällen den
13/1.
Sista anmälningsdag 6/1
Anmälan: tel. 0703 48 03 95
mail: pastor@thnmk.se
Varmt välkomna!
Emanuel Georgson

