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Önskar du träffa/samtala med någon av  
våra anställda kontakta dem gärna på telefon. 

Se baksidan! 
 

Välkommen att höra av dig! 
 

 
Bifrostkyrkans Församling 

 är en del av Equmeniakyrkan. 
Våra gudstjänster och samlingar är öppna för 
alla som önskar delta.  Ta gärna kontakt med 
någon av våra anställda eller styrelsen om du 
vill veta mer om vår kyrka eller verksamhet. 

 

 
Bifrostkyrkans Vision: 

 

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

Vi vill söka Guds vilja med våra liv och leva så att 
alla finner och utvecklar en personlig relation till 

Gud genom Jesus Kristus. 
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     Advent är mörker och kyla… 
 

 

 
 

Alte Burman 

 

  

 

 
Advent är mörker och kyla. 

På jorden är krig och kallt. 
Man drömmer om fred och om 

vänskap, men bråkar och slåss överallt 

 

Advent är mörker och kyla. 
Vi tänder ett ljus och ber: 

Förbarma dig Gud, över jorden, 
all nöd, all förtvivlan du ser. 

 

Advent är väntan på Kristus: 
Kom, Herre, kom hit i tid. 

Och lär oss ta hand om varandra 
och leva tillsammans i frid. 

 

M Melin 
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Vår nya Föreståndare EvaMarie Brännström 
 

 

Ett nytt år 

Jag är fullt medveten om att det inte är 2020 än men vi har just gått in i ett 
nytt kyrkoår. Ett nytt år ligger framför och det är mycket som händer, både 
det vi tror vi vet och det vi inte har en aning om. 

För mig, och även för min man Rune, har det varit ett händelserikt år med 
mycket arbete. Vi har tagit beslut att säga ja till Bifrostkyrkan och allt vad 
det innebär med flyttbestyr, vi har fått vara med och se hur en ny kyrko-
byggnad i Motala vuxit fram. Hur en församling arbetat och slitit för att få 
till stånd en ny plats att fira gudstjänst på och så en härlig invigningsfest. 

Så är det dags att bryta upp. Dels från församlingen med människor man 
lärt känna och som man lärt sig uppskatta och älska. Dels från Linköping 
där vi bott i 35 år och ett hus som varit vårt hem i 30 år. Det är många 
tankar som har rört sig i huvudet. Vemod, osäkerhet, lite oro. Men mest 
känner vi förväntan och nyfikenhet. Det är ett äventyr. 

Nu är det Mölndal och Bifrostkyrkan som gäller. Det är med viss bävan jag 
går in i det nya. Gud, vad är det jag har sagt ja till?  

Jag har fått ett förtroende och ett förtroende vill man leva upp till.  

I Motala har jag lärt känna i stort sett alla som besöker församlingen 
regelbundet och vet namnet på människorna. I Bifrost känner jag namnet  
på en handfull och känner väldigt få.  

Jag är ny och är man ny behöver man hjälp. Jag vet inte hur allt fungerar 
och vet inte riktigt vilka förväntningar som finns. Eftersom min tro är att 
man är församling tillsammans, hoppas jag att vi kan hjälpas åt. Församling 
är ett teamarbete. Vi behöver varandra. Oavsett om man är 3 år eller 98 år. 
Ny i församlingen eller funnits med länge. Jag tror att det finns en uppgift 
för alla. För den som inte känner att man orkar delta fysiskt i församlings-
livet – Vi behöver massor med stöd i bön! Känner man inte att man kan 
vara ledare i scout men älskar att baka – fixa ett bullfika till scouterna.  
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Orkar du inte vara söndagsskollärare eller inte känner att du klarar att ha 
lektioner – det finns alltid något barn som behöver ett knä att krypa upp i. 
Ett telefonsamtal kan många gånger betyda lika mycket som ett fysiskt 
besök.  

Ibland måste det också få vara helt okey att bara få vara åskådare när 
krafterna inte finns, när oro, sorg och tvivel finns i kropp och sinne. Men 
man är fortfarande en del av församlingen. Och man är fortfarande lika 
värdefull. När man behöver finns det förhoppningsvis vänner i försam-
lingen som kan hjälpa till att bära. 

Ett sätt att klara av att leva i en församling med alla olikheter är att ta sig tid 
att lära känna varandra. Jag har till min stora glädje läst på Bifrostkyrkans 
hemsida att unga vuxna under två lördagar mötts för att samtala om tro, vad 
som förde oss hit och hur det blev. Jag hoppas att det samtalet bara är en 
början och att vi genom möten kan hjälpa varandra vidare. Under hösten 
har vi haft några kvällar i Motala då någon person har fått utrymme att 
berätta om sin tro, sina livsval och vad som format deras liv. Det har blivit 
väldigt inspirerande och positivt. Berättelserna är viktiga för att lära känna 
sig själv och varandra. Få syn på det som gjort oss till dem vi är.  

Eftersom jag är ny är mitt behov stort att få veta vilka vi är som firar 
gudstjänst tillsammans och vilka som är församlingen.  

Jag ser fram emot att få lära känna församlingen och församlingens vänner 
och jag hoppas och ber att vi tillsammans ska få vara viktiga för Mölndal 
och människor som bor här. Att vår församling får vara ljus där det behövs 
ljus och att våra liv ska få präglas av vår tro – tron på Gud som älskar oss 
oändligt och som längtar efter att människor ska få uppleva och se den 
kärleken. Att vi kan älska Gud av hela vårt hjärta och vår nästa som oss 
själva. 

Pastor EvaMarie 
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Vår ordförande Lars-Gustaf Hauptmann 
 
Vi har i nu fått säga vårt tack till Anders för den tid han har tjänat i vår 
församling. Helgen 23-24 november fick bli uttrycket för den glädje  
och tacksamhet vi känner för hans tid här i Bifrostkyrkan. 

På gudstjänsten första advent har vi förmånen att installera vår nya  
pastor och föreståndare EvaMarie Brännström. Vi kommer också att 
ha en bönestund för vår Diakon Emelie Natanaelsson och vår Barn- 
och Ungdomsarbetare Linnea Stening. 

Vi är mycket glada över att se gensvaret på vår satsning i offrandet, 
det visar på att vi vill och kan klara av församlingens ekonomiska 
åtagande. 

Vi har nu en ny expedition med fina arbetsplatser för vår anställda. 
Stort Tack! till er som gjort detta möjligt genom ert arbete. 

Under hösten har församlingen beslutat att vi endast kommer att fira 
gemensamma gudstjänster oavsett språk och etnicitet. Detta innebär 
att de persiska gudstjänsterna varannan söndag kl. 14 utgår. Beslutet 
var inte enkelt men nödvändigt för att kunna vara en inkluderande 
församling. 

Jag önskar er en God Advents- och Jultid med mycket ljus, värme 
och ljuva toner från vår nya orgel. 

Vi får fortsätta att söka Guds vilja och ledning för Bifrostkyrkan, 
be för vår församling och dela gemenskapen. 

/ Lars-Gustaf Hauptmann  
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LIVET  

är värt att 
UTFORSKA
FÖR MER INFORMATION:

ALPHAKURSEN
alphasverige.se

Prova-På-Kväll, torsdag 19 januari kl. 18:30
Bifrostkyrkan, Lantbruksgatan 2, Mölndal
En kurs om grunderna i den kristna tron

 
Prova-På-Kväll, torsdag 16 januari kl. 18:30 

Bifrostkyrkan, Lantbruksgatan 2, Mölndal 

En kurs om grunderna i den kristna tron 
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Vår diakon Emelie Natanaelsson 
 

Det har nu gått nästan tre månader sedan jag började min tjänst som diakon 
hos er. Att komma ny till ett sammanhang innebär ganska ofta blandade 
känslor. Eftersom jag inte varit anställd i församling förut kände jag mig 
lite osäker på om jag skulle trivas i min nya roll och om ni skulle trivas med 
mig. Men den här tiden hos er har från allra första stund varit full av så 
mycket omsorg och kärlek. Full av så många leenden, kramar, uppmun-
trande ord, fint specialfixat fika, varma blickar, nybyggt kontor och så 
mycket mer. Så mycket bevis på Guds kärlek i stort som smått.  

Mina farhågor var därför snabbt som bortblåsta och jag är verkligen väldigt 
tacksam över att ni valde just mig och att Gud ledde mig hit. Det är svårt att 
beskriva fullt ut i ord, men i mitt hjärta är det stor glädje och jag är för-
vissad att Gud är med.   

Jag börjar så smått lära känna flera av er, men sådant tar ju som bekant lite 
tid. Hur som helst ser jag väldigt mycket fram emot att bli en del av er 
gemenskap och lära känna er ännu bättre. 

Själv är jag uppvuxen vid havet i Fiskebäck. Jag har två underbara 
föräldrar, tre systrar och elva syskonbarn. Så familjen är härligt stor och 
viktig för mig. Jag är även förtjust i nästan all form av naturnära träning,  
i synnerhet löpning, MTB och längdskidåkning.  

Parallellt med arbetet i församlingens olika verksamheter läser jag en 
ettårig utbildning i socialt entreprenörskap. Det innebär att jag lär mig om 
hur man lever diakoni idag och vad man som organisation kan göra för att 
bli en positiv kraft i samhället. Jag får med mig konkreta redskap inom 
alltifrån ledarskapsfrågor och företagande, till marknadsföring och hur man 
når ut med sitt budskap. Vi har också i uppdrag att genomföra ett socialt 
projekt under året som går. Projektet ska vara förankrat i organisationen 
och församlingsdagen som vi hade i september resulterade i fokus på  
trädgården och ytan runt om kyrkan.  
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Jag vet att många av er brinner för och längtar efter att få vara tydliga 
redskap för Guds rike och nå ut till vår omgivning. Det är min bön att vi 
tillsammans ska kunna göra det genom detta och flera projekt framöver.  

Just nu sitter jag och planerar onsdagens mässa. Temat för mässan och 
söndagen som gick är vårt samhällsansvar, och det passar mig. Jag drivs av 
en vilja att se den lilla människan och förändra det som inte står rätt till i 
samhället. Att anta nya utmaningar, förvandla och bidra med någonting 
mer. Något positivt till den värld som på så många sätt skövlats och 
smutsats ner. Den värld där så många människor lider och är i nöd. Längtar 
efter gemenskap och kärlek. Saknar något eller någon. Där så många är i 
behov av ögon som ser och händer som ger. I 5 mos kap 24 ger Gud oss 
uppmaningen, ja han till och med befaller oss, att svämma över av allt det 
vi får.  

Och jag tänker såhär: tänk om vi med våra liv än mer kan få visa på det ljus 
som världen så ofta berövas. Och tänk om vår kyrka än mer tydligt, på flera 
och nya sätt, kan få vara en plats dit människor söker sig för att finna tröst. 
För att hela och läka. För att få upprättade människovärden. För att få ge 
och bidra, finna ett sammanhang och vara delaktiga. Vara bräckliga och 
sårbara men också växa och utmanas. Och tänk om vår trädgård och ytan 
runt vår kyrka skulle kunna få bli just en sådan plats. Dit vi välkomnar 
precis alla med öppna händer och hjärtan. Hjärtan som flödar över av den 
omsorgen Gud ger. En plats också för de mest utsatta grupperna i vårt 
samhälle. De som bär på trons skatter. Det är min dröm och min vision för 
tiden som ligger framöver. Må Gud öppna dörrar och visa oss vägar dit.  

Med önskan om Guds rika välsignelse, 

Emelie Natanaelsson 
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December 
Söndag 1   1:a advent 
10.15 Bön 
11.00 Installationshögtid  
 EvaMarie Brännström 

Måndag 2 
17.00 Läxhjälp & Språkcafé 

Onsdag 4 
12.00 Café Gemenskap 
 Böckernas Bok 
 ”Pilgrim, retreat och ökengubbar” 
 Anders Svensson 
18.30 Veckomässa 

Lördag 7 
14.00 -17.00 Julmarknad 

Söndag 8   2:a advent 
10.15 Bön 
11.00 Nattvardsgudstjänst 
 EvaMarie Brännström 
 Invigning av nya orgeln med 
 Linus Landgren 

Måndag 9 
14.00 Flitiga händer 
17.00 Läxhjälp & Språkcafé 

Onsdag 11 
12.00 Café Gemenskap 
 Julfest med sång o musik. 
 Kapten Lasse Svensson gläder  
 oss med sång o musik. 

Söndag 15   3:e advent 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst m Julspel 
 EvaMarie Brännström 

Måndag 16 
17.00 Läxhjälp & Språkcafé 

Söndag 22   4;e advent 
10.15 Bön 
11.00 Adventsgudstjänst 
 EvaMarie Brännström 

Tisdag 24 
23.00 Midnattsgudstjänst 
 EvaMarie Brännström 

Söndag 29 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst  
 Evert Eggelind 
 

Snowlo! 27 dec – 1 jan 
Nyårsläger i Lima. 
Tonårsläger med skidåkning. 
 

Januari 2020 
Söndag 5 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst 
 EvaMarie Brännström 

Onsdag 8 
12.00 Café Gemenskap 
 Träffpunkt Mission 

Söndag 12 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst 
 EvaMarie Brännström 

Måndag 13 
17.00 Läxhjälp & Språkcafé 

Onsdag 15 
12.00 Café Gemenskap 
 Föreläsning 
18.30 Veckomässa 
 

Mötesprogram December 2019 – Januari 2020 
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Torsdag 16 
18.30 Alphakurs 
 Provapåkväll i Bifrostkyrkan! 

Söndag 19 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst 
 Anna Sophia Bonde 
 från Stensjökyrkan 

Måndag 20 
14.00 Flitiga händer 
17.00 Läxhjälp & Språkcafé 

Onsdag 22 
12.00 Café Gemenskap 
 Böckernas Bok 
 EvaMarie Brännström 
18.30 Veckomässa 

Torsdag 23 
18.30 Alphakurs 

Söndag 26 
10.15 Bön 
11.00 Missionsgudstjänst 
 Gunilla Ikpomwosa 

Måndag 27 
17.00 Läxhjälp & Språkcafé 

Onsdag 29 
12.00 Café Gemenskap 
 Sopplunch med musik. 
18.30 Veckomässa 

Torsdag 30 
18.30 Alphakurs 
 

 
 

 

 
 

Februari 
Lördag 1 
09.30 Årsmöten 
 Bifrostkyrkans Församling  
 och Equmenia Bifrostkyrkan. 
 Vi börjar med frukost! 

Söndag 2 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst Årshögtid 
 EvaMarie Brännström 

Måndag 3 
14.00 Flitiga händer 
17.00 Läxhjälp & Språkcafe 

Onsdag 5 
12.00 Café Gemenskap 
 Träffpunkt Mission 
18.30 Veckomässa 

Torsdag 6 
18.30 Alphakurs 

Söndag 9 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst 
 EvaMarie Brännström 

 

 

 

 
 

 

Mötesprogram December 2019 – Januari 2020 
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Vår Barn o Ungdomsledare Linnea Stening 
 
Det är nu drygt en månad som jag har jobbat här i Bifrostkyrkan. Vilken 
värme och glädje som jag har fått möta under den här månaden. Så mycket 
uppmuntrande ord och kärlek ni har visat mig. För mig är det så stort att jag 
knappt vet hur jag skall ta emot allt detta. Jag har under min tid i Göteborg, 
sedan jag flyttade från Halmstad, haft en riktig uppförsbacke. Framför allt 
på den arbetsplats som jag tidigare jobbade på. En arbetsmiljö som var både 
hård och väldigt karg där uppmuntran inte hörde till vardagen. Det gjorde 
något med min självkänsla, jag som hade så mycket förväntan när vi 
flyttade från Halmstad för jag kände verkligen att Herren ledde oss till just 
Göteborg slogs nu med missmod och tvivel. Var detta verkligen det som låg 
på Guds hjärta för mitt liv? Så många frågor som jag brottades med. På 
jobbet blev läget mer och mer tufft och jag föll djupare ned i missmodets 
träsk. Trots det tuffa läget gav Herren mig en övernaturlig kärlek till de 
människor som jag jobbade med. Jag kunde inget annat än att älska dem, 
och ju mer kärlek jag visade dem desto tuffare blev arbetsmiljön. Jag kunde 
inte sova varken hemma eller på min arbetsplats. Utan ordentlig sömn 
under en längre tid skadar hälsan på sikt. Jag började få rejäl ångest och såg 
ingen utväg. Men i mitt hjärta så talade Herren att jag skulle hålla fast och 
lita på honom. Jag sökte flera jobb men fick inte komma på en enda intervju 
fast jag var kvalificerad för många av dem.  

En dag satt jag i soffan, pratade med Herren och bläddrade i min telefon. 
Jag såg på annonser i Dagen om olika jobb. Där stod det en annons om barn 
och ungdomsledare i Bifrostkyrkan Mölndal. Jag googlade kyrkan och såg 
att det var inte så långt från Hovås. Jag hade under några års tid fått en 
sådan längtan efter att få jobba med barn och ungdomar i församlingen. En 
längtan som nästan började värka i mitt hjärta. Jag tittade på annonsen och 
beslöt att ge det en chans, men kände mig lite uppgiven för att det var väl 
ingen större chans att jag skulle få jobbet eftersom alla jobb jag tidigare 
hade sökt inte skördat någon större framgång. Men skrev ihop en ansökan 
och la allt i Guds händer. Så några veckor senare en kväll såg jag ett missat 
samtal i min mobil. Jag satt hemma hos en vän och vi hade precis bett att 
Herren skulle leda mig från den arbetsplatsen jag var på. När jag hör på  
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telefonsvararen att det var en man som hette Lars-Gustav och ringde från 
Bifrostkyrkan tändes ett litet hopp. Jag blev kallad till en första intervju och 
på den vägen ledde till att jag nu en månad in i min anställning sitter och 
skriver dessa rader till er. Är inte Gud en mästare på att leda med en fast 
hand då vi misströstar som mest, och med sin stora omsorg och kärlek ger 
oss precis det som vi behöver i rätt tid. För allt handlar om rätt tid. Gud 
arbetade på mitt hjärta för några år sedan för att senare leda mig hit till er 
församling i den tid som han hade tänkt ut. Samma med er där ni också har 
gjort en resa tillsammans med Herren och varandra. Det är så stort.  

Nu tillbaka till ert varma mottagande av mig. Med den bakgrund som jag 
skrev kanske ni nu förstår min stora förvåning, glädje och tacksamhet över 
er alla. Så fint! Så nu till hur jag har upplevt det den här månaden. Jag ser 
en hög fungerande församling som har en stark kärlek till människor. Som 
har slipats tillsammans under många år där Kristus har varit själva kärnan 
för ert arbete. Det märks tydligt och är så gott. En dag när jag gick omkring 
i området så slog en tanke mig. De olika gatunamnen i området har 
uppkallats efter olika sädesslag. Det är inte en slump att Bifrostkyrkan 
ligger precis här bland Vetekornsgatan, Utsädesgatan, och Rågkorngatan 
tänkte jag.  Alla de böner som har såtts ut här under 35 års tid har gjort 
något med den mark som kyrkan vilar på. Det har såtts in i välsignelser av 
bön i tre decennier för området och känns tydligt när man kommer in på 
kyrktorget utanför kyrkan och även innanför kyrkans väggar förnimmer jag 
dessa böner. Jag tror att det är dags för församlingen att få ta del av den 
skörd som man har lagt grund till i många år. Att man får se att det som 
man har bett för så länge faktiskt sker och att människors hjärtan runt 
Bifrostkyrkan är öppna för Gud.  

Det är i detta skeende som jag får komma in i och ta del av. Vilket arv att 
förvalta och jag är väldigt ödmjuk inför mitt arbete som barn – ungdoms-
ledare att föra vidare det goda som ni har sått ut. Till sist vill jag avsluta 
med vad Jesus säger. 

Han svarade:” Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud Luk 
18:27   

Stort Tack! Linnea 
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Detta händer i Bifrostkyrkan:  

 
Veckans händelser! 
 

Under en vanlig vecka i Bifrostkyrkan finns det en 
hel del aktiviteter. Människor möts, leker, pratar, 
ber, sjunger, och firar gudstjänst. 
 

Måndag 
14.00 Flitiga händer varannan vecka 
17.00 Läxhjälp & Språkcafé 

Tisdag 
18.30 Scout 

Onsdag 
12.00 Cafe Gemenskap RPG 
18.30 Veckomässa 

Fredag 
17.00 Tweenies 
20.00 Tonår 

Lördag 

Söndag 
11.00 Söndagsklubben 
11.00 Gudstjänst 

Därutöver 
Kyrluncher för Unga Vuxna 
Samtalskvällar m.m. 

Reservation för Jul o Nyåruppehåll! 
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  Kallelse till Årsmöten: 
 

Bifrostkyrkans Församling & Equmenia Bifrostkyrkan 
kallar till årsmöten: 

Lördagen den 1 febr 2020 kl 09.30.    
*Vi startar med frukost! 

Välkomna att delta i beslut gällande församlingens och 
ungdomsarbetets framtid! 

Handlingar till årsmötet finns tillgängliga i kyrkan en vecka 
före årsmötena. 

 

TACK Bifrostkyrkan!! 

För fem år sedan kom jag till Bifrostkyrkans församling för att vikariera 
ett år som pastor och föreståndare. Men, vi blev förälskade i varann, så 
vårt förhållande blev längre. 

Jag har mötts av värme och kärlek, av människor som vill tjäna Gud 
genom sin församling, av unga och gamla som vill vara Jesu lärjungar – 
och vi har lyssnat på varandra, samtalat och känt att vi är på väg åt 
samma håll. 

Lördag 23 nov på kvällen, fick jag njuta av sång, musik, massor av 
vackra tal och en oändlig värme och kärlek.  
Er tacksamhet överväldigade mig. Vi var så många och ändå kände vi 
varann. Tack för en oförglömlig kväll. 

Söndag 24 nov firade vi gudstjänst. Jag fick avsluta min tid i den här 
gemenskapen med att predika det som mitt hjärta är fullt av.  
Ni lyssnade, vi sjöng och Guds välsignelse vilade över oss alla! 

Tack ni alla för er kärlek, värme och generositet. Vi ses framöver, vi 
möts igen – i lite andra roller, men med samma värme och kärlek som 
alltid. 

Guds välsignelse över er alla! 

         Anders Svensson, alltid pastor! 
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Bifrostkyrkan Församling & Equmenia Bifrostkyrkan EBK 
 

Anställda i Bifrostkyrkans Församling: 
 

 

 

 

 

 

 

Bifrostkyrkans anställda: 
Pastor/Församlingsföreståndare 
EvaMarie Brännström 
0701 91 48 69 
evamarie.brannstrom@bifrostkyrkan.se 

Diakon 
Emelie Natanaelsson 
0708 77 96 95 
emelie.natanaelsson@bifrostkyrkan.se 
 
 
 

 

Equmenia Bifrostkyrkan EBK 
Barn&Ungdomsledare 
Linnea Stening 
0793 36 01 47 
linnea.stening@bifrostkyrkan.se 

Styrelsen 
Lars-Gustaf Hauptmann ordförande 
0731  40 25 09 
lg@hauptmann.se 

 

 

 

? 

 
 

 

Bifrostkyrkans Församling Equmenia Bifrost kyrkan EBK 
Lantbruksgatan 2 
431 47 Mölndal Equmenia Bifrostkyrkan EBK   
Tel: Se nedan. Plusgiro:   62 61 50 -7   
   

Plusgiro:  8 33 84-8   
Bankgiro 371-51 09 Hemsida:  

Swish:  123 326 51 88                 www.bifrostkyrkan.se 

Internationella kontot:                 info@bifrostkyrkan.se  
Bankgiro:119 - 41 74  
 

Har du synpunkter på innehåll: 
Kontakta LeifHerman Gudmundson 0708  75 77 76  leifhermang@gmail.com 


