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BETRAKTELSE
I honom och genom hans blod har vi 
friköpts och fått förlåtelse för våra 
överträdelser - så rik är den nåd …      
Ef 1:7 
Härom dagen var jag ute i skogen och 
samlade ved. Det var en härligt solig 
vinterdag i slutet på februari. Redan 
fällda småträd skulle kvistas och bäras 
ut ur snårig ungskog. Man jobbar 
snabbt upp en hög puls så att man, 
efter en stunds arbete, måste sätta sig 
ner och vila. 
Det var då jag upptäckte det. Efter en 
stunds tystnad började fåglar att 
sjunga i träden runt omkring mig.  
Som en del i församlingen redan 
känner till är fågelkunskaperna ganska 
låga hos den här pastorn, så någon 
redogörelse för fjäderbeklädda 
skönsångaren jag hörde blir det inte, 
men vackert var det.  
Stunden då jag satt under en gran och 
lyssnade på fåglarna kan nog 
karaktäriseras som ren lycka och en 
känsla av att våren är på gång grodde. 
Ibland brukar våren användas som en 
bild för att beskriva uppståndelsen och 
innebörden i påsken. Bilden är fin och 
ljus även om den teologiskt haltar rätt 
mycket. 
Samtidigt finns sånt som påminner 
mig om det Gud vill göra i människan, 
ja i hela skapelsen. Han vill ge nytt liv 
och ny kraft.  
Nu handlar detta inte om att vi ska 
hitta någon egen inre kraft, eller att vi 
ska rycka upp oss eller bita ihop.   
Nej, Paulus uttrycker var källan finns 
genom sitt begrepp ”I honom” 

I Kristus finns kraften, frälsningen, 
framtiden. Den finns utanför oss 
själva.  
Hos Jesus. Där finner vi kraften som 
ger en inre vår i våra liv. 
Emanuel Georgson

Fylld av längtan vaknar våren,                
fri från vinterns band.                         
Varmt och vänligt rör oss ljuset,            
som en ängels hand. 

Hör hur fågelsången stiger                     
upp mot himlens höjd.                               
Se hur regnet fuktar marken,                 
föder blomsterfröjd.  

  Blomningstid psalm av                 
  Ingela ”Pling” Forsman        
   



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

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.  
Samlingarna leds av                               
pastor Emanuel Georgson.  
Varmt välkommen!

Varje fredag kan du lyssna på 
fredagssången som läggs ut på 
församlingens hemsida thnmk.se 

Där vi får lyssna till församlings-
musiker Amanda Carlson.          

Andakter i vården
Missionskyrkan ansvarar för att 
hålla andakter på Tallbacken och 
Hagtornsstigen 51.  
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.                                                    
För samåkning träffas vi för avfärd 
från Missionskyrkan 30 min innan 
utsatt tid. 
Hagtornsstigen 51    onsdagar 14:00   
Tallbacken               torsdagar 11:00 
För datum hänvisas till 
anslagstavlan på kyrktorget.            
Information - kontakta                       
Emanuel Georgson 0703 48 03 95

http://thnmk.se
http://thnmk.se


Konfa             
våren 2023
Missionsförsam-
lingarna i 
Trollhättan och 
Lindveden arrangerar 
tillsammans med 
Equmeniakyrkan Vänersborg          
en konfirmationsläsning med               
10 konfirmander.  
Man träffas varannan torsdag och 
cirkulerar mellan respektive kyrka. 
Efter nyår hölls ett läger i 
Equmeniakyrkan Mellerud och i april 
blir det en konfahajk i Lindveden.  
Den 14 maj 11:00 hålls 
konfirmationsgudstjänsten i 
Equmeniakyrkan Vänersborg.

Konfa                          
 2023-2024

I september startar                                                        
nästa konfirmations-                                 

grupp. Det gäller dig som                                            
går i 8:an hösten 2023.                                                      

Konfa, som vi kallar det,                            
är en möjlighet att träffa nya                   

vänner, göra roliga saker, upptäcka               
mer om sig själv och kristen tro.                                        

Att gå på konfa är väl investerad tid. 
Målet är att, som tidigare år, ha en 

gemensam konfagrupp med               
Lindvedens Missionskyrka oh 
Equmeniakyrkan Vänersborg.  

Efter påsk kommer det finnas en 
informationsfolder och möjlighet att 

anmäla sig till konfa 23/24 
          Håll utkik på hemsidan och i kyrkan.   

Gudstjänst och Equmenias våravslutning                   
på Vårhaga 7 maj 11:00                                                                          

Emanuel Georgsson, Jonas Björkenfors,                                                  
Arvid Lindström, Magdalena Ahlberg Larsson.                                                                                          

En vårfest för deltagare, föräldrar, ledare och övriga.                                
Efter kyrkkaffet inbjuder vi till femkamp med efterföljande grillning.



Ti Scout   18:00 
Fr ff udda v.  18:00 
Sö Söndagsskola      se programdelen 

Insamlingslopp för 
Equmenias internationella 
arbete                                              
tisdagen den 27 juni 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  
vill betala själv valfri anmälnings-
avgift 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. Ta med en vän 
också. Anmäl dig senast 26 juni till 
cglimstrand@gmail.com 

Scoutläger 
3-6 juni är det dags för scoutläger 
som i år är förlagt till Flötemarken.

Grunden
1 april kl. 09:00 genomför vi 
ledarutbildningen Grunden.             
Frukost ingår.    
Anmälan sker till Samuel Hammar 
0764 19 09 73

Equmenias nyvalda 
styrelse
Samuel Hammar ordförande                 
Christer André  Anton Vallgren  
Joel Larsson Julius Mattsson 
Camio Wright Manda Magnusson 

mailto:cglimstrand@gmail.com
mailto:cglimstrand@gmail.com


Valborg 2023
Vi välkomnar våren med traditionsenligt 
valborgsfirande på Slätthult.  
Elden tänds klockan 18:00. Det blir tal till 
våren och musik av Missionskyrkans 
Symphonic Band. Under kvällen finns 
möjlighet att köpa korv, fika och lotterier. 

Välkomna!

Taco- och quizkväll
Vi lagar tacos, äter och quizar 
tillsammans den 22 april mellan 
klockan 16:00 och 19:00.                                                           
Kom som du är, gammal som ung. 
Anmäl er till Cecilia Larsson, 
senast den 14 april, och meddela 
då också behov av specialkost.  
Anmälan till 
cecilia.larsson84@gmail.com

mailto:cecilia.larsson84@gmail.com
mailto:cecilia.larsson84@gmail.com


Vi vill bjuda in till en frukost för 
ALLA, kvinnor/män, unga/gamla.                                  
Vi kommer att få äta en god frukost och 
lyssna på ett intressant föredrag av         
Pia Gidensmed.    

                                                                                                           
Pia är medlem i församlingen och 
jobbar inom socialtjänsten i Grästorp.                         
Hon kommer att prata om social-
tjänstens arbete kring barn som far illa. 

Tid: 1/4  9:00-11:00                                                                                                    
Plats: Trollhättans Missionskyrka                                                                                  
Kostnad: 100 kr (betalas på plats)                                                                                     
Anmälan görs till                               
Marika Sjöberg 0706 598490                                     
eller Anna Möll  0727 121300. 

Det går också bra att anmäla sig på 
listan som hänger på anslagstavlan i 
kyrkan. 

Varmt välkomna!

Välkomna på            
frukost och föredrag



MARS

1 on 09:00 Fixargemenskap. 
4 lö 09:00 Vårhagafix. Se notis. 
5 sö 11:00  Nattvardsgudstjänst. Gustaf Danielsson, Storsjöstrand,                             
   Elisabet Andersson, Kenth Wallgren. Söndagsskola. 
   Fastighetsoffer. 

7 ti 18:00 Nattvardsandakt.                                                                                
  18:30 Tisdagscafé.           
8 on 17:00 Vårhagafix.           
  17:00 Barnkör.            
12 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Peter Johansson,        
   Missionskyrkans Symphonic Band. Söndagsskola.      
   Gudstjänsten sänds i närradion. 

14 ti 10:30 RPG/Dagledigträff.           
   Att växa upp på ett dårhus. Lena Stolt, Vänersborg.     
  18:00 Nattvardsandakt.          
  18.30 Tisdagscafé.           
  19:00 Projektkör.           
15 on 09:00 Fixargemenskap.          
  17:00 Barnkör.            
18 lö 09:00 Vårhagafix.           
19 sö 11:00 Gudstjänst med alla åldrar. Elin Frick, Cecilia Glimstrand,   
   Isak Thörnblad. 

21 ti 18:00 Nattvardsandakt.          
  18:30 Tisdagscafé.           
  19:00 Projektkör.           
22 on 17:00 Vårhagafix.           
  17:00 Barnkör.            
26 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Ex Animo, Söndagsskola.    
   Församlingsmöte efter kyrkkaffet.        

28 ti 18:00 Nattvardsandakt.          
  18:30 Tisdagscafé.           
  19:00 Projektkör.           
29 on 09:00 Fixargemenskap.          
  17:00 Barnkör. 
   



AUGUSTIAPRIL

1 lö 09:00 Frukost och föredrag. Pia Gidensmed.                                           
   Socialtjänstens arbete kring barn som far illa. Se notis. 
  09:00 Vårhagafix. 
2 sö 11:00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Georgson, Sven-Åke Möll,   
   Anna Kindberg,  Anna-Karin Hörnmark, Söndagsskola. Fastighetsoffer.  
4 ti 18:30 Tisdagscafé. 
  19:00 Projektkör. 
5 on 17:00 Vårhagafix. 
  17:00 Barnkör. 
6 to 18:00 Getsemanestund. Emanuel Georgson. 
7 fr 11:00 Långfredagsgudstjänst. Emanuel Georgson, Samuel Hammar,  
   Amanda Carlsson. 
9 sö 11:00 Påskgudstjänst.Emanuel Georgson, Blåsargrupp. 
11 ti 10:30 RPG/Dagledigträff. 
   Texter, berättelser och musik som berör mig och kanske dig. 
   Kyrkoherde Henrik Törnqvist, Trollhättans pastorat. 
  18:00 Nattvardsandakt. 
  18:30 Tisdagscafé. 
  19:00 Projektkör. 
12 on 09:00 Fixargemenskap. 
15 lö 09:00 Vårhagafix.  
16 sö 11:00 Cafégudstjänst. Birgitta Qvarnström Frykner, Heléne Larsson,   
   Amanda Carlson. Gudstjänsten sänds i närradion. 
18 ti 18:00 Nattvardsandakt. 
  18:30 Tisdagscafé. 
  19:00 Projektkör. 
19 on 17:00 Vårhagafix. 
  17:00 Barnkör. 
22 lö 16:00 Taco -och quizkväll. Se notis. 
23 sö  11:00 Gudstjänst. Christina Vallgren, Ingegerd Frick, Anders Arkbro. 
   Söndagsskola. 
25 ti 10:30 RPG/Dagledigträff.  
   Kontrapunkt. Kent och Christina Wallgren, Kjell och Pia Fröberg. 
  18:00 Nattvardsandakt. 
  18:30 Tisdagscafé. 
  19:00 Projektkör. 
26 on 09:00 Fixargemenskap.                        
  17:00 Barnkör.           
  18:30 Församlingsmöte. 
29 lö 09:00 Vårhagafix. 
30 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Karin Thörnblad,  
   Anna-Karin Hörnmark. Söndagsskola. 
  18:00 Valborgsmässofirande på Slätthult. Se notis. 
                      



MAJ

2 ti 19:00 Projektkör. 
  18:00 Tisdagscafé. 
3 on 17:00 Barnkör. 
6 lö 11:00 Vårmarknad. Se sista sidan.       
  18:00 Vårkonsert. Se sista sidan. 
7 sö 11:00 Gudstjänst med alla åldrar på Vårhaga. Emanuel Georgson, 
   Jonas Björkenfors, Arvid Lindström, Magdalena Ahlberg Larsson.   
   Fastighetsoffer. Equmenias våravslutning. Se notis. 

9 ti  RPG/Dagledigträff.  
   Vårutflykt. Samåkning i egna bilar. Resmål meddelas senare. 
  18:30 Tisdagscafé. 
10 on 09:00 Fixargemenskap. 
  17:00 Barnkör. 
14 sö 11:00 Konfirmationsgudstjänst i Equmeniakyrkan i Vänersborg. 

16 ti 18:30 Tisdagscafé. 
17 on 17:00 Barnkör. 
21 sö 11:00 Gudstjänst. Åke Moberg, Andreas Glimstrand.                 
   Gudstjänsten sänds i närradion. 

23 ti 18:30 Tisdagscafé. 
24 on 09.00 Fixargemenskap. 
  17:00 Barnkör. 
28 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Marie Bergström, Barnkören,  
   Amanda Carlsson. 

30 ti 18:30 Tisdagscafé. 
31 on 17:00 Barnkör.           
  18:30 Församlingsmöte. 

   

4 sö 11:00 Gudstjänst. Emanuel Georgson, Elisabet Andersson,  
   Anna-Karin Hörnmark. Fastighetsoffer. 

JUNI



Klimatfastan 2023             
Askonsdagen 22 februari -               
Påskafton 8 april   

Även i år uppmärksammar vi att det 
råder klimatnödläge på planeten Jorden. 
Vi får hjälpa varandra att ta steg mot en 
mer hållbar livsstil för den här världens 
skull. Människan är skapad till Guds 
avbild och är därför en del av skapelsen. 
Vi bär ett unikt ansvar för skapelsen, där 
vi får vara Guds medarbetare, förvaltare 
och medskapare. När vi ser att skapelsen 
missbrukas, exploateras och förstörs kan 
inte kyrkan vara passiv. Vi behöver gå 
med och gå före i omställningen till en 
hållbar värld där vi värnar skapelsen och 
därigenom också våra medmänniskor. 
Tillsammans kan vi få tala om hopp i 
världen, hopp om att en annan värld är 
möjlig.Vi klimatfastar med en 
uppmaning till alla människor, inklusive 
oss själva, att ta jordens klimatnödläge 
på allvar. Vi behöver alla ta ansvar och 
agera nu för att hejda den globala 
uppvärmningen. 
De globala utvecklingsmålen har 
antagits av FN och utgör målet för 
arbetet med en bättre värld för den 
närmaste framtiden.   

Mål  7  är Hållbar energi till alla              
Mål 11 är Hållbara städer och samhällen                                                          
Mål 12 är Hållbar konsumtion               
Mål 13 är Bekämpa klimatförändringar  

Mer info finns på globalamalen.se 

Internationella kommittén

http://globalamalen.se
http://globalamalen.se


MUSIK

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

Missionskyrkans             
Symphonic Band
är i full gång och övar inför vårens 
spelningar. Vi förnyar repertoaren med      
flera musikverk, som vi dammat av ur       
våra stora arkiv, det låter redan bra!     
Det blir traditionella spelningar på bl.a. 
gudstjänster, äldreboenden, 
Valborgsmässoafton, nationaldagen  
och vid slussarna i juni. 

Vi ska också ha en Vårkonsert             
tillsammans med en projektkör i 
Missionskyrkan 6 maj 18:00.     

Orkestern inbjuder då alla extra   
musikanter som inte deltar i vår 
orkester i vanliga fall.                         
Alla ni som har lust att delta är 
välkomna på några övningar             
innan den 6 maj. 

Kenth Wallgren 

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

Kom med och sjung härliga vårsånger             
tillsammans  under ledning av Amanda 
Carlsson. Sångerna framförs vid 
konserten den 6 maj klockan 18:00                                            
Övningar kommer vara på tisdagar 
klockan 19:00-21:00 i Trollhättans 
Missionskyrka med start den 14 mars.               



Tisdagscafé
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. 
Tisdagscafeét är öppet 18:30-20:30. 

RPG – vad är  det? 
 - 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. 
RPG/Dagledigträffar anordnas i kyrkan ojämna tisdagar klockan 10:30. 
Se programdelen.

RIKSFÖRBUNDET PENSIONÄRSGEMENSKAP

Nyvald 
församlingsstyrelse                                         
Bengt Frick ordförande                   
Bruno Frykner Johan Möll                                        
Anders Arkbro    Peter Johansson                                 
Heléne Larsson    Maria Melldén                                      
Åke Moberg         Isak Törnblad



Vårhaga
Intresserad av att jobba på Vårhaga?  
Då har du chansen nu att söka dit.           
Vi behöver personal till kollo, 
vandrarhem, servering och kiosker på 
två ställen (en på Vårhaga och en på  
Sjölandas allmänna badplats).                                                    
Du kan få jobba som husmor, 
köksansvarig, assistent eller 
kollopersonal. 
Är du intresserad så 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        
26 mars.

Projektjobb på Vårhaga
Det finns ett antal projekt att ta sig an. 
Detta är ett av dem  - översyn av 
bryggan och det finns ytterligare 
avgränsade arbetsuppgifter som söker 
projektledare och deltagare.                   
I Café Nyfiket finns uppsatta bilder 
och beskrivningar av dessa uppdrag. 
Där kan man skriva upp sig efter 
intresse. 

Vårhagafix
Lördagar 9:00 till 12:00                       
4 och 18 mars                                            
1, 15 och 29 april 
Onsdagar 17:00 till 19:00                          
8 och 22 mars                                             
5 och 19 april 
För mer information                     
Kenneth Eriksson 0703 95 84 88 

Ta med fika och ev. verktyg som kan 
behövas.  

mailto:rohdin.anders@gmail.com
mailto:peter.l.johansson@telia.com
mailto:rohdin.anders@gmail.com
mailto:peter.l.johansson@telia.com


”Traveller Rewiew 
Awards”                        
Vårhaga har blivit tilldelat           
”Traveller Rewiew Awards”              
från omdömena vi fått från våra  
gäster under sommaren.                            
De har gett oss 8,3 av 10 möjliga och 
det är mycket bra i konkurrens från 
alla boenden som är anslutna till 
”Booking.com”.                                   
Vi får sträcka på oss och ta emot 
berömmet.

Welcome to

out of 10
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Omdömen plockade från 
sommaren 2022
Viggo  Jordanien  22 06 29                              
En nyrenoverad plats i vackra 
omgivningar                              8,0 
Detta är en pärla med avseende på 
omgivningen. Absolut fantastiskt. 
Innan vår resa läste jag några betyg 
som beskrev platsen som sliten. Det 
måste ha varit innan renoveringen.  
Allt ser fräscht och nytt ut nu.            
Och väldigt trevlig personal.                                                                                                                                                                              
Vi var tre cyklister i en rom med        
fyra bäddar. Det var tight - men vi 
skulle göra det igen.  

Anna-Carin Sverige               
Recenserades 2022-07-05 
Härliga dagar i fin miljö.           9,0                                                    
Jättefint läge precis vid sjön. Bara att 
ta på badkläder och kliva i från den 
fina bryggan. Ellet att sitta i 
överslafen på sängen och titta ut över 
den vackra sjön. Rummet var svalt 
trots att det varit varmt ute under 
dagen. Fina toaletter och duschar och 
ett bra välutrustat kök. 

Recenserades 2022-08-15 
Sveriges bästa!      10 
Bästa vandrarhemmet jag varit på 
hittills! Väldigt trevlig och hjälpsam 
personal som fixar eventuella problem 
blixtsnabbt. God mat i caféet när man 
inte orkar laga mat själv. Stort och 
rymligt kök. Jättemysigt att bo precis 
vid det fina badstället där! 
Personligen gillar jag lite mjukare 
sängar, men jag sov gott ändå! 



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. 

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! 

  många bäckar små…

Fixargemenskap
är något för oss som tycker om att 
fixa praktiska saker i och utanför 
kyrkan! Vi ses varannan onsdag   
9:00-12:00 ojämna veckor.                 
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! 
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 

Gudstjänst Söndagar 
11:00
Varje söndag sänder Närradion 
gudstjänster från någon av Trollhättans 
kyrkor.    
Den 12 mars, 16 april och 21 maj 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 
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. 

mailto:pastor@thnmk.se
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 och             
18-20 mars                        
10-17 april                       
20-22 maj 

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

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 
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Kontakt

Församlingens 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 15 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:webbgruppen@thnmk.se
mailto:bladet@thnmk.se
mailto:bladet@thnmk.se
mailto:webbgruppen@thnmk.se


Vårmarknad
i Missionskyrkan lördagen 
den 6 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  

6 maj


