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INLEDNING 

1 Kor 12:13 Vi har ju alla blivit döpta i en och samma Ande, för att vi ska tillhöra samma kropp 

En kristen tror något – och en kristen tillhör något. 

Den frasen är med i varje dopsamtal jag har och står i undervisningen vi går igenom. 

Kyrka är inte en plusmeny, ett roligt tillägg för några få, utan kyrkan är Hans kropp, till vilken många 

av Hans löften är knutna. Församlingen är inte ett mänskligt påhitt utan Jesus tanke och plan för sitt 

folk. 

I dopet förenas vi, inte bara med Kristus utan också med hans kropp, församlingen. 

Så tacksam för året som gått, för alla ni som älskar Jesus och hans kyrka. Hoppas att du vill fortsätta 

ge dig till Honom och till den här gemenskapen. 

 

 

GUDSTJÄNSTER OCH BESÖK 

Det sker mycket kyrka hela veckorna, varje dag, året om. Guds rike ges vidare.  

Ett hjärta som är berört av Guds kärlek, det har tänts någonting som är väldigt svårt att släcka, och 

den kärleken ges vidare på många olika sätt. 

Här kommer en liten del av det som skett under året i församlingens gudstjänstliv och verksamhet, 

som är ett av uttrycken för kyrkan. Och jag hoppas att du gläds över ALLT som sker och välsignar 

ALLA som är med och tjänar, var och en på sitt sätt. 

 Januari 

Vi började året med dop på årsmötet, barnvälsignelse, den ekumeniska böneveckan med 

juluppropet för en humanare flyktingpolitik som tema, predikantbyte då Frälsningsarmén 

gästade oss med Ulf Berg  

 Februari 

Predikotemat var: Frågor jag skulle vilja ställa till Gud, och vi talade om allt från treenigheten 

till helvetet och miljöfrågor 

 Mars 

Årets första gudstjänst på serbiska, GTj för alla åldrar, dopförrättning igen, vi predikar oss 

igenom 1 Petrusbrevets 5 kapitel 

 April  

Några av våra sångare och musiker åker på Konferensen MÖT (Musik, Överlåtelse Tro) i 

Göteborg, vi äter kyrklunch tillsammans, påskhelgen med Getsemanestund torsdag, 

nattvardsgudstjänst fredag och uppståndelsegudstjänst på sön, Bibelskola Trollhättan börjar 

med två spår, NT och Gåvoupptäckande. 

 Maj 

Predikoserie: Från mörker till ljus, helgläger i kyrkan för Tweenies (typ mellanstadiebarn) 

Vårstädning av kyrkan, Seniorresa till Falköping, dopförrättning igen och Salt-avslutning,  



 Juni  

Besök en fredag av Olof Djurfeldt och ett gäng Stockholmare, sommarfest vid Öresjö, 

Nationaldagsbön, Nyhemsveckan startar där både unga och gamla från Trollhättan är med, 

Två söndagar om att Jesus kallar den olämplige och Jesus kallar den lämplige 

 Juli  

Sommarsöndagar i caféet går igång med sommarens tema: en hjälte, om hjältedåd i tron, i 

det tysta, i det synliga och mycket mer. Fallens Dagar med allt det fantastiska engagemanget 

för att vara en del av vår stad, och vi får besök av Sebastian Stakset och flera människor 

kommer till tro den kvällen. 

 Augusti  

Ett antal åker på Lp-läger på Gullbranna och ett annat gäng på Barn & Ungdomsläger i 

Gräfsnäs. På upptaktshelgen grillar vi i ösregn, igen, och dopförrättning igen. 

Tre söndagar om Ditt hjärta för Guds hus 

 September  

Manskören på västkustturné, och vi gästas av Josefina & Lukas Gniste, Gudstjänst för alla 

åldrar med lägereko, vi startar höstens Alphakurs. 

 Oktober  

Församlingen finns med på Hälsomässa på Scandic hotell och får be för människor bland 

spåkort, kristaller och healingsessioner. Vi har många besök: Vi gästas av Rauli Lehtonen, 

missionär som jobbat mot Centralasien i många år och vi får höra om den förföljda kyrkan. 

Alf B Svensson har en lördag om föräldraskap och relationer. Besök av musikteam från 

Smyrna och TMU (Team Med Uppdrag) Alphadag med fokus på den Helige Ande. Och en 

månad av uppmuntran, där vi fick dela ut några blommor av uppskattning. 

 November  

Fredagsmys på höstlovet, kurser om hjärtstartare och Hjärt/Lungräddning, ett gäng åker på 

Afrikaresa, ett annat stort gäng åker på Pingst Ledare i Jönköping, besök av SunFlower Design 

från Rumänien som visar och säljer sina saker för att driva sin goda verksamhet. (obs) 

 December 

Härligt välbesökt 1:a advent, ett antal julfester som avlöser varandra, dopförrättning igen, 

Lp’s julbord och ungdomarnas nyårskonferens Unite avslutar 2017 

Predikanter i våra huvudgudstjänster har under året varit: Ulf Berg, Henrik Karlsson, Pernilla Öman, 

Jörgen Davidsson, Peter Stenberg, Sven-Göran Oldebring, Lukas Gniste och Rauli Lehtonen. 

Här följer en kort sammanfattning av många av verksamhetsgrenarna 

BARN 

Vi ser med stor glädje på vår barnverksamhet som berör barn i olika åldrar och på olika sätt. 

Barnverksamheten innefattar söndagsskolan med sina 3 grupper som möts varje söndag, 4 om man 

räknar in nytt perspektiv, Royal Rangers med sina 3-4 patruller som möts varje torsdag, och även till 

hajker varje termin. Ett antal tjejträffar under året, sommarkul, som är en förenklad söndagsskola 

under sommarens cafégudstjänster och årets höjdpunkt som är sommarlägret på Gräfsnäs.  

Flera av dessa verksamheter sträcker från barn och in i tonåren, och blir en brygga för barnen in i 

ungdomsverksamheten. Det är ett gott gäng med söndagsskollärare och Royalledare som är med och 

formar en kommande generation. Ombyggnationen av 4:e våningen till ett barnland drog igång 

under hösten och vi ser med spänning fram emot vad det kommer betyda för barnverksamheten i 

församlingen. 



 UNGDOM 

Ca 35 av församlingens ungdomar är just hemkomna från nyårskonferensen Unite i Alingsås med ett 

par tre hundra andra ungdomar, som under flera dagar samlats under temat BE. Varje fredag samlas 

20-40 tonåringar i ROBERT, vår ungdomslokal, till undervisning, lovsång och gemenskap.  

En spännande nyhet under hösten har varit: Bibleproject som är sent på kvällen, under Robert. 30 

min då de som vill går undan, tittar på en kort film och diskuterar utifrån frågor. Ett sätt att prata mer 

om sin tro och fundera tillsammans. Även lite större ungdomsmöten, Big Slam, som är tillsammans 

med andra församlingar i regionen hålls några gånger varje år och vid ett par tillfällen har 

tonåringarna haft gudstjänst tillsammans med 20plussare. Varje termin är det helgläger i kyrkan 

under namnet ”Awesome sleepover in the Church camp”. Nyhemsveckans ungdomshelg och Barn 

& Ungdomsläger på Gräfnäs är två saker som prioriteras högt av många. 16 unga var med på 

konferensen Pingst Ledare i november, vilket bådar gott för framtiden.  

 

SECOND HAND 

Second hand är en mötesplats för många människor i Trollhättan, det är en plats för upprättelse och 

god sysselsättning för människor som hamnat lite utanför, med arbetsträning och praktikplatser. Det 

är en butik vars överskott gör stor nytta för människor i nöd, både i Sverige och övriga världen. En 

stor mängd volontärer gör detta arbete möjligt, en stor eloge till er för ert stora engagemang. 

Under våren gick Samuel Alexandersson, som varit med från starten, i pension och slutade sin tjänst 

som föreståndare och Malin Välitalo gick in som ny föreståndare. Under veckans tre 

försäljningstillfällen möter man mer än 1000 kunder varje vecka 

Under året har församlingen betalat ut över en halv miljon, pengar som gått bl.a. till:  
LP verksamheten Trollhättan - Rumäninen/Camunial Felix - Stöd till fattiga barn i Moldavien - 
Katastrofhjälp till Syd Sudan, Bangladesh - Musslan Trollhättan 

 

MISSION 

Vi fortsätter vårt engagemang primärt i våra fyra huvudländer; Tanzania, Kazakstan, Moldavien och 

Rumänien.  

I Tanzania har Hanna och Markku Väurynen som arbetat med byhälsoutbildning och 

församlingsutveckling under året avslutat sin tjänstgöringsperiod. Under hösten åkte Folke och 

Veronica Olsson till Simbo för att fortsätta med renovering och upprustning av den stora 

gymnasieskolan, ett arbete som påbörjades redan förra året. I november reste en grupp på 9 

personer till Tanzania och de besökte bland annat vår vänförsamling i Charambe och 

missionssjukhuset Mchukwi. I Moldavien stöttar vi både evangelister och olika sociala projekt, där vi 

fortsätter med stöd till ett s.k ”after school program” för 120 socialt utsatta barn i Sarata Galbena. Vi 

har särskilt god kontakt med evangelisten Boris Garconitsa som förestår församlingen i Kantemir. De 

har under året haft olika evangelisationssatsningar, bidragit med matkassar till fattiga familjer och 

ordnat med flera barn- och ungdomsläger.  Rumänien fortsätter vi att stödja på olika sätt, genom 

hjälptransporter, fadderverksamhet, pengar till utbildning och andra gåvor. Vi hade i november 

besök från Sunflower design som erbjuder arbete för ungdomar som vuxit upp i familjebyn Caminul 

Felix. I maj åkte tre personer till Kazakstan och besökte vår vänförsamling där och mötte cellgrupper, 

mansgrupper och hela församlingen, och lyssnade till spännande planer för att vara en välsignelse för 

sin del av staden.  



LP  

Varje fredag bjuder vi mellan 40-60 av Trollhättans trasigaste människor på lunch. Vilken glädje att vi 

som församling får visa kärlek till dem som farit illa i livet. Ett gäng fantastiska volontärer som ger av 

sin tid och kraft, ger uppmärksamhet och kärlek till några som verkligen behöver. Varje onsdag möts 

en mindre grupp till bibelstudium, bön och samtal. Ett antal människor var på Lp-läger i somras, och 

vi har hjälpt iväg människor till behandlingshem för att få extra stöd att komma ur sitt missbruk. Vid 

sidan av detta har det även startat en kvinnogrupp som heter Debora, denna grupp träffas varannan 

tisdag för olika aktiviteter, bibelläsning och bön. 

 

SENIOR  

Allträffen för daglediga i Café Bryggan har som regel samlat mellan 50-60 deltagare sista onsdagen i 

månaden under vår- och höstterminen. Ett omväxlande program med gästande talare, sång och 

musik och gott kaffe med hembakat bröd har serverats. Under vårterminen 2017 har Allträffen haft 

besök och medverkan av Pernilla Öman, Anita o. Thomas Granath, Alf-Göran Svensson och 

sångarpastorn Torbjörn Lantz. Vårresan i maj gick till Falköping där vi besökte Pingstkyrkan och deras 

Second Hand, Mössebergs kurort och Osterian. Under höstterminen har vi haft besök av sångarparet 

Robert o. Irene Johansson och våra egna Dan & Gudrun Lundström. 

En Allträff har vi själva svarat för innehållet med egna instrument, sång och musik. 

I december hade vi julfesten där det serverades julgröt med gott tilltugg, då hela predikantteamet 

med Jörgen, Pernilla, Henrik och Linnéa berikade julfesten med sin medverkan 

Ett par gånger per termin har vi gudstjänst på NÄL, och varje månad har vi en andakt på 

Klockaregårdens serviceboende, där vi möter både de som glatt orkar sjunga med, och de som bara 

klarar av svagt stämma in i bönen Fader vår. Vi vill verkligen vara en församling för hela livet. 

 

ÖVRIGT 

Utöver detta så är det mycket annat som händer under veckorna. Det firas gudstjänst nästan varje 

söndag i Lilla Edet. En trogen grupp möts till bön, tillbedjan och predikan. Språkcaféet varje torsdag 

som försöker vara en gemenskap och en hjälp för nyanlända och asylsökande. Finska gruppen som 

möts varje tisdag till bön och undervisning, från och med i höst på Robert. Genom Närradion 

fortsätter vi att sända våra gudstjänster och ett antal andra program som görs i samarbete med 

andra kyrkor. Fastighetsgruppen fortsätter att jobba hårt med byggnaden med både reparationer 

och underhåll. Servicegrupperna, där jag hoppas du är med, gör sitt goda arbete varje vecka med 

städning, café och låsning. Våra lovsångsteam och tekniker som lägger mycket tid och engagemang 

för att våra gudstjänster ska fortsätta vara en stomme i församlingens liv. Allt detta är församlingen, 

och så mycket mer. Älskar Guds församling, älskar den här församlingen! 

 

ANSTÄLLDA 
Under året har följande personer varit anställda i församlingen: Henrik Karlsson, Pernilla Öman och 

Jörgen Davidsson. Linnea Borén har ALT-praktik i församlingen och Olivia Nyström är vår teamare via 

Teamträningsskolan. 



FÖRSAMLINGSLEDNING 
Församlingsledning under året har varit: Sven Florström, Dennis Nyström, Marie Leijon, Ingvor 

Torstensson, Daniel Nilsson, Jörgen Davidsson, Peter Stenberg, Pernilla Öman, Henrik Karlsson, 

Andreas Thorstensson och Niclas Jovander. 

STATISTIK 
Medlemsantal 31 dec 2016                        471 

Döpta                              11 

Inflyttade       6 

Hembud       3 

Utflyttade       3   

Antal medlemmar 31/12-17  482 

AVSLUTNING 
”Församlingen för hela livet, hela evangeliet, för hela människan, under hela livet”.  

Tänker gång på gång på denna brokiga fantastiska skara människor som vi är. Trasiga, glada, oroliga, 

tacksamma, övertygade och tvivlande – och det som vi har gemensamt är att Jesus fått tag i våra 

hjärtan, det som förenar oss till ett. 

Tacksamheten och glädjen över det Gud gör i och genom sin församling är alltid nära.  

Så är också längtan, förhoppningen över att 2018 ska få bli ett år då fler människor i vår stad och 

region upptäcker vem Jesus är, att han är den som kan fylla en människa hjärta och längtan. 

Att vi i den här församlingen får vara med att ännu mer än tidigare få leda människor till tro på 

Honom som är hoppet för vår värld! 

I hopp och tro på att vi som församling har vår absolut bästa tid framför oss. 

 

Trollhättan 7 januari 2018 

Jörgen Davidsson 


