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Bifrostnytt     
feb – maj 2017 

 

 
 

Kom ihåg bibelns ord om ljuset som lyser i mörkret,  

och mörkret som inte har övervunnit det. 

 

http://www.equmeniakyrkan.se/
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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 Församling  
 Anställda: 
Bifrostkyrkan Pastor/Föreståndare 
Lantbruksgatan 2 Anders Svensson 
431 47 Mölndal 0761 – 88 55 08 
 anders.svensson@bifrostkyrkan.se 

Tel: 031 – 27 24 21  
Exp.tid: onsd 10-14. Ungdomsledare  
 Ida Tonnvik 
Plusgiro: 8 33 84 - 8 0708 – 85 20 90 

Bankgiro:  371 - 51 09 ida@bifrostkyrkan.se 
Swishnr:    123 326 51 88     
 Styrelsen 
Bifrostkyrkans Ungdom Lars-Gustaf Hauptmann 
Plusgiro:    62 61 50 – 7 ordförande 
Bankgiro:  119 – 41 74 0731-40 25 09 

Hemsida:  lg@hauptmann.se 

www.bifrostkyrkan.se       info@bifrostkyrkan.se 

Synpunkter på innehåll: kontakta LeifHerman Gudmundson  - leifhermang@gmail.com 

Önskar du träffa/samtala med vår pastor finns han på 

plats onsdagar kl 10.00 – 14.00 i Bifrostkyrkan. 

Välkommen att höra av dig! 

 
 

 

 

 

 

mailto:ida@bifrostkyrkan.se
http://www.bifrostkyrkan.se/
mailto:info@bifrostkyrkan.se
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Lågorna är många, ljuset är ett, 

ljuset Jesus Kristus, 

lågorna är många, ljuset är ett, 

vi är ett i honom! 
  

Grenarna är många, trädet är ett, 

trädet – Jesus Kristus, 

grenarna är många, trädet är ett, 

vi är ett i honom! 
 
 

Gåvorna är många, Anden är en, 

finns i Jesus Kristus, 

gåvorna är många, Anden är en, 

vi är ett I honom! 
 
 

Tjänsterna är många, Herren är en,  

Herren Jesus Kristus, 

tjänsterna är många, Herren är en, 

vi är ett i honom! 
 

Lemmarna är många, kroppen är en, 

jesu Kristi kyrka, 

lemmarna är många, kroppen är en, 

vi är ett i honom! 
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Vår Föreståndare Anders Svensson 

 
Vad ser du? 

Det händer ganska ofta nuförtiden, att någon visar mig något –  

och jag ser det inte.  Nu vet jag att det beror på mina ögon,  

jag ser sämre idag än för tjugo år sedan. Men, när det gäller  

vad som sker omkring oss, så ser vi olika händelser fastän vi  

ser samma sak. Kan tänka på politiska händelser som sker,  

allt ifrån Trump till Åkesson. Att vi ser olika har alltså också  

med värderingar att göra. 
 

När jag ser tillbaka på hösten och julhelgen i vår församling, 

ställer jag mig själv frågan, Vad ser jag? Jag ser massor av 

gudstjänster vi haft. Gudstjänster då vi känt och förstått att  

Gud är nära oss alla, gudstjänster då vi känt smärtan av sorg  

och saknad, gudstjänster då någon delat sin tro o sitt tvivel.  

Där finns också möten med människor som behöver samtala om 

livet och allt som möter, där finns de stilla veckomässorna –  

ja det finns mycket att minnas, känna igen, glädjas åt.  

Kan också se Läxhjälpen, Språkcaféet, Popkorn, Scout,  

Tweenies och mycket annat. Bönestunder, bibelläsning,  

Café med daglediga – ja intrycken står på kö i mitt inre –  

och jag känner värmen, glädjen och tacksamheten, mycket  

för att jag vill detta! 

Men, vad ser du? Tror att många ser ungefär det jag ser.  

Vet att många känner samma glädje och tacksamhet.  
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När Johannes Döparen satt fängslad funderade han på om han  

var färdig, var Jesus den som skulle komma? Han skickar folk  

att fråga Jesus och svaret är så gott o stort; 

”Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser, att blinda ser  

och lama går, spetälska blir rena och döva hör…”   

Jag önskar ur djupet av mitt hjärta att du som inte sett vad jag 

ser, skulle våga komma en gång till, våga vara nyfiken, våga vara 

med, våga ge dig hän! Inte för att det som sker är så 

jättemärkvärdigt, utan för att det för oss samman, värmer oss, 

stärker oss och gör oss beredda att tjäna vår värld. Vi behöver  

bli ännu fler som ber och arbetar för att Guds rike skall växa,  

som talar väl om församlingen. Kom och se! 

 

Ber dig därför   

- Se dig omkring, upptäck livet!  

- Bed för vår församling! 

- Tala väl om din församling! 

 

Pastor Anders 
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Vår ordförande Lars-Gustaf Hauptmann! 
 

Jag vill berätta om något som hände mig för några veckor sedan, 

som blev en stark personlig upplevelse för mig och den vill gärna 

dela med er. Det kom ett telefonsamtal från en gammal vän i 

Norrbotten. Hon berättade att när hon lyssnade på radion i sin bil 

kom det plötsligt en ”arkivpärla” från 1957. 

Det var en intervju med min far Gerhard Hauptmann. Han föddes  

i Leipzig i Tyskland 1912 och kom som 21åring till Sverige 1933. 

Gerhard utbildade sig till byggnadssnickare men under förkrigs-

åren var det mycket svåra tider i Tyskland både ekonomiskt och 

politiskt. Han växte upp under knappa förhållanden och var tvungen 

att lämna sitt hem för att familjen skulle klara sig. Eftersom 

Sverige var ett trärikt land tänkte han att här kan det finnas en 

framtid för en snickare. 

Så blev det och han landade i Jämtön, en by vid kusten 5 mil norr 

om Luleå. Där bosatte han sig och där är jag född och uppväxt. 

Varför vill jag berätta för er om detta? Därför att när jag 

lyssnade på hans berättelse såg jag många paralleller till dagens 

situation och det som händer i Sverige och som berör oss i 

Bifrostkyrkan. Min far kom till ett främmande land och fick börja 

att bygga sin tillvaro från början. Han fick möjlighet att arbeta 

och han fick kontakt med lokalbefolkningen. Det gav honom förut-

sättningar att börja bygga ett liv som var gott för honom och den 

bygd där han levde. 

Det är viktigt hur vi som individer och som församling tar hand om 

varandra. 



 
7 

 

 

I politiskt svåra tider är det viktigt att vårt förhållningssätt  

får påverkas och drivas av Kristi kärlek.  
 

Lördag 4/2 hade vi Församlingens och Bifrostkyrkans Ungdoms 

årsmöten. Årsberättelserna ger en fin återblick på det som  

har hänt i Bifrostkyrkan 2016. Läs dem för att få en bild av 

”Församlingsträdet” och dess grenar. 

Årsmötet uttrycker tacksamhet för året som gått och en positiv 

förväntan inför framtiden. 
 

Vår Barn- och Ungdomsledare Ida Tonnvik kommer att sluta sin 

tjänst den 31/7. 

Vi är så glada och tacksamma för att vi har fått ha Ida som 

anställd i nästan tre år. Att Ida slutar ger oss förutom saknaden 

också en möjlighet till att fundera på hur framtiden ska utformas. 

Styrelsen har beslutat att bjuda in till ett öppet samtal om 

framtiden och vilken profil vi ska ha på Idas ersättare. 

Efter gudstjänsten söndag 26/2 ca kl. 12:30 tar vi med vårt 

kyrkfika till Blomsterängen (f.d. allrummet) och samtalar en  

timme om dessa frågor. 
 

Den nyvalda styrelsen har fått två nya ledamöter:  

Hosein Soleimani och Andreas Zimmergren som vi välkomnar.  

Jag vill också tacka Mitra Andersson och Annastina Hansen  

som valt att sluta.  
 

Tack för det förnyade förtroendet att få vara er ordförande. 

Lars-Gustaf Hauptmann
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Februari 
 

Söndag  19/2  
11.00 Sexagesima 
 Gudstjänst 
 Anders Svensson 
 Musik: Helena Hauptmann 

Måndag 20/2 
14.00 Flitiga händer 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 22/2 
12.00 Café Gemenskap 
 Böckernas Bok 
 Anders Svensson 
 1:a o 2:a Timoteusbreven 
 och Filemonbrevet 
18.30 Veckomässa AS 
 

Söndag 26/2 
11.00 Fastlagssöndagen 
 Gudstjänst  
 Anders Svensson 
 Musik: Rickard Lundberg 
 
12.30 Samtal om framtida 
 medarbetarsituation! 

Måndag 27/2 
17.00 Språkcafé 

 

 

 

 

Mars 
Onsdag 1/3 
12.00 Café Gemenskap 
 Sopplunch med musik 
 Lena o Christer Sollerman 
 sjunger, spelar o kåserar om 
 ”Livet och kärleken”. 
18.30 Askonsdagen 
 Veckomässa med förbön 
 och lovsång AS 

Lördag 4/3 
09.00 Retreat i Johanneskyrkan 
 i Lindome. 
 Mer info längre fram! 

Söndag 5/3 
11.00 Första söndagen i fastan 
 Nattvardsgudstjänst 
 Anders Svensson 
 Musik: Maja Lidbeck 

Måndag 6/3 
14.00 Flitiga händer 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 8/3 
12.00 Café Gemenskap 
 Förgylla sin vardag med eller 
 som volontär. 
 Volontärsamordnare 
 Margareta Samuelsson 
18.30 Veckomässa AS 

 

 

 

Mötesprogram Februari - Maj 
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Söndag 12/3 
11.00 Andra söndagen i fastan 
 Gudstjänst 
 Anders Svensson 
 Musik: Maria Lindqvist 

Måndag 13/3 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 15/3 
12.00 Café Gemenskap 
 Träffpunkt Mission 
18.30 Veckomässa AS 
19.00 Bibelsamtal AS 

Söndag 19/3 
11.00 Tredje söndagen i fastan 
 Gudstjänst 
 Ragne Fransson 
 Musik: Mariette Ferngren 

Måndag 20/3 
14.00 Flitiga händer 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 22/3 
12.00 Café Gemenskap 
 Böckernas Bok 
 Anders Svensson 
 Jakobs och Judas brev. 
18.30 Veckomässa AS 
 

Lördag 25/3 
09.30 Församlingsmöte 

 

 

 

Söndag 26/3 
11.00 Jungfru Marie Bebådelsedag 
 Gudstjänst  
 Anders Svensson 
 Musik: Lidbeck 
 Extra insamling till Pastors- 
 och Diakonutbildningen. 
14.00 Gudstjänst på persiska 

Måndag 27/3 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 29/3 
12.00 Café Gemenskap 
 ”Nästa Korsvägen…” 
 Diakon Annika Andreasson 
 ger glimtar från sitt liv. 
18.30 Veckomässa AS 

 

April 
Söndag 2/4  
11.00 Femte söndagen i fastan
 Nattvardsgudstjänst  
 Anders Svensson 
 Musik: Mariette Ferngren 

Måndag 3/4  
14.00 Flitiga händer 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 5/4 

12.00 Café Gemenskap  
 Träffpunkt Mission 
18.30 Veckomässa och lovsång 

Mötesprogram Februari - Maj 
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Söndag 9/4 Palmsöndagen 
11.00 Gudstjänst med påskspel 
 av Popkorn 
 Anders Svensson 

Måndag 10/4 
17.00 Språkcafé 
 

Tisdag 11/4 
19.00 Andakt i stilla veckan 

 

 

 

Onsdag 19/4 
12.00 Café Gemenskap 
 Böckernas Bok 
 Anders Svensson 
 Petrusbreven 
18.30 Veckomässa AS 
19.00 Bibelsamtal 
 

Lördag 22/4 
09.00 Trädgårdsdags!!!! 
 

Onsdag 12/4 
12.00 Café Gemenskap 
 Påsklunch med nattvard 
19.00 Andakt i stilla veckan 

Torsdag 13/4 
19.00 Skärtorsdagsmässa 

Fredag 14/4 Långfredag 
11.00 Gudstjänst, Vid Jesu kors 
 Anders Svensson 

Söndag 16/4 Påskdagen 
11.00 Jesus Kristus är uppstånden! 

 Anders Svensson 
 Sång och musik! 
13.00 Påskvandring tillsammans 
 med kyrkorna i Mölndal. 
 Samling vid Fässbergs 
 församlingshem. 
14.00 Gudstjänst på persiska. 

 
 
 

 

Söndag 23/4 
11.00 2:a söndagen i påsktiden 
 Gudstjänst  
 Ida Tonnvik 
 Musik: Maja Lidbeck 
 Extra insamling till kyrkans 
 nationella arbete. 

Måndag 24/4 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 26/4 
12.00 Café Gemenskap 
 Träffpunkt Mission 
18.30 Veckomässa AS 

Söndag 30/4  
11.00 3:e söndagen i påsktiden
 Gudstjänst  
 Anders Svensson 
  

 

 

Mötesprogram Februari - Maj 
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Maj 
Onsdag 3/5 
12.00 Café Gemenskap 
 Böckernas Bok 
 Anders Svensson 
 Johannesbreven 
18.30 Veckomässa med 
 förbön o lovsång 

Söndag 7/5 
11.00 4:e söndagen i påsktiden 
 Nattvardsgudstjänst 
 Popkorn sjunger 
 Anders Svensson 
14.00 Gudstjänst på persiska 

Måndag 8/5 
14.00 Flitiga händer 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 10/5 
12.00 Café Gemenskap 
 Sång o musik för själens 
 hälsa, musikterapeut 
 Birgitta Andersson 
18.30 Veckomässa AS 

Söndag 14/5 
11.00 5:e söndagen i påsktiden 
 Gudstjänst 
 Anders Svensson 

Måndag 15/5 
17.00 Språkcafé 

 

 

 
 

Onsdag 17/5 
12.00 Café Gemenskap 
 Vårlunch med musik 
 ”Vårjazz med vår jazz” 
 Thomas Ferngren & 
 Company! 
18.30 Veckomässa AS 
19.00 Bibelsamtal AS 

Söndag 21/5 
11.00 Bönsöndagen 
 Gudstjänst  
 Ida Tonnvik 
 Musik: Sofia Lundberg 

Måndag 22/5 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 24/5 
18.30 Veckomässa 

Söndag 28/5 
11.00 Söndagen före pingst 
 Gudstjänst 
 Anders Svensson 

Måndag 29/5 
17.00 Språkcafé  

Onsdag 31/5 
18.30 Veckomässa 

 -------- 

Lördag 10/6 
09.30 Församlingsmöte 

Mötesprogram Februari - Maj 
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Bo Cedersjö om ekonomin! 

 
När ni läser det här har vi haft årsmöte och tagit beslut om 2016 

års bokslut och även beslutat om 2017 års budget. Viktiga beslut 

som vi alla i församlingen är delansvariga i. Församlingens ekonomi 

är ju kanske en tråkig del av församlingslivet, men det är trots 

allt en viktig pusselbit för att allt ska fungera som vi vill. Vi har en 

fastighet som vi behöver ta hand om, vi har personal som vi månar 

om och som ska få sina löner i tid, och vi har framförallt en stor 

verksamhet som även den ibland kostar lite pengar.  

Många av oss ger sina gåvor i söndagens gudstjänst, eller via 

överföringar varje månad, eller via kyrkoavgiften. Ibland får vi 

testamenten och minnesgåvor. Alla pengar som kommer in 

använder vi på bästa sätt för att församlingslivet ska kunna rulla 

på som vi har beslutat på årsmötet. 

I början på ett nytt år finns alltid chansen att titta över sin 

personliga ekonomi precis som gjorde med församlingens på 

årsmötet. Fundera över dina gåvor till församlingen, kanske är det 

läge att höja överföringarna lite. Kom ihåg att varje gåva är viktig. 

50-lappen lika gärna som 500-lappen. Ingen kan bära 

församlingens ekonomi själv, men tillsammans gör vi det väldigt 

bra. 

Tack för ditt engagemang i församlingen och för dina gåvor. Jag 

är övertygad om genom att du delar med dig av dina pengar så 

välsignar Gud din gåva så den blir värd så mycket mera, både för 

dig personligen och för Bifrostkyrkan.  

 



 
13 

 

Tacka Gud för vår församling i dina böner. Sprid Guds värme och 

tala väl om vår församling med andra.  

Mvh 

Bosse, er kassör 

Bifrostkyrkans Församling & Bifrostkyrkans 

Ungdom 

kallar till församlings/föreningsmöten lördagen den 

25 mars och 10 juni kl 09.30.  

Vi startar med frukost! 

Dagordning för mötena sätts upp en vecka före 

aktuellt datum i Bifrostkyrkan! 

Välkomna! 

Leif Herman 

 

Vill du följa styrelsens arbete under året finns 

protokoll samlade i en pärm på expeditionen. 
 

Styrelsen har följande träffar under 2017: 

4/2, 28/2, 21/3, 25/4, 30/5 

22/8, 19/9, 17/10, 14/11, 12/12 

 

Leif Herman 
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Ida Tonnvik vår ungdomsledare!  

Det första vi gjorde var att sätta oss i liften för att åka upp till 

barnbackarna. Där skulle vi sedan sakta men säkert lära oss att 

ploga med skidorna, bromsa och åka knapplift. Grundligt. Kanske 

kunde vi sedan ta oss ner för en blå backe, redan idag? Men då 

sker några snabba händelser i följd, vilka resulterar i att vi missar 

att hoppa av vid barnbackarna. Plötsligt är på väg upp till toppen 

av berget. Ett gäng killar som aldrig stått på skidor, och så jag.  

 

Det tog oss två timmar och hundra vurpor att ta oss ner för 

berget. Men vi gjorde det! Och jag älskar tanken på denna 

oväntade topptur som ägde rum på nyårslägret Snowlo. För visst 

kunde vi ha suttit kvar i liften, åkt ner igen på samma sätt för att 

sedan satsa på de lätta backarna. Men det alternativet fanns 

aldrig hos dessa modiga (eller dumdristiga?) tonåringar. Det var 

svårt och det gjorde ont ibland, men de gav aldrig upp. Vi 

skrattade åt eländet när de ramlat för många gånger och de 

peppade varandra att våga åka igen.  

 

Och sådär tror jag det kan vara för oss också, i Bifrostkyrkan  

en helt vanlig vårtermin. Det är lätt att välja de smarta besluten, 

de små stegen och den successiva förändringen. Och det är bra! 

Men ibland glömmer man (läs: jag) att det finns en topp att 

bestiga och en utsikt att beskåda, om man fortsätter hålla  

sig till barn-backarna. Kanske är det bara att våga sitta kvar  

i liften och nå toppen? Tillsammans.  
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I Bifrostkyrkan finns en barn- och ungdomsverksamhet som håller 

på att hitta sina former. Här inspireras jag att inte bara åka i 

samma backar, utan att våga lite till. Jag möts av tonåringar som 

vill träffas oftare, tweeniesar som aldrig vill sluta leka, scouter 

som vill paddla längre, ungdomar som tycker att pannkakskyrkan 

borde fortsätta hela natten och söndagsskolebarn som inte vill 

begränsa sina böner. Det är stort. Och det gör att jag fortsätter 

tro att det bästa faktiskt inte har hänt än.  

 

Så i vår tror jag att vi tillsammans vågar testa nya backar. Där vi 

ser nytt och lär oss mer. Vi ska träffa fler tonårsgrupper, ha 

barnläger, bönegrupper och fortsätta möta människor. Kanske blir 

det mest bara hundra vurpor i följd? Men då får vi skratta 

tillsammans, för det största vi har är gemenskapen.  

 
 

Ida 

 

I väntan på våren…… 
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Veckan fylls av aktiviteter! 

Kolla in barn- och ungdomsverksamheten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndag 

Tisdag 

Fredag 

Söndag 

Kontakt 

Läxhjälp! 

Drop-in mellan 16.30 o 

18.30 

Vem? 

Alla som behöver hjälp 

med sina läxor. 

Barnkören Popkorn! 

17.30 – 18.30 

Vem? 

Du som är 6-12 år och 

tycker om att sjunga. 

 

Scout! 
18.30 – 20.00 

Vem? 

Du som är mellan 7-18 

år. 

Tweenies! 
18.00 – 20.00 

Vem? 

Du som är 10-12 år 

och vill ha en rolig 

kväll. 

 

Tonår! 

20.00 – 22-00 

Vem? 

Du som är tonåring 

och vill ha en bra 

fredag. 

Söndagsskola! 

Samtidigt som 

gudstjänsten kl 11.00. 

Vem? 

Alla barn. 

Ungdomsledare 

Ida Tonnvik 

ida@bifrostkyrkan.se 

0708-852090 

Frågor! 
Kontakta barn- och 

ungdomsledare  

Ida Tonnvik 

mailto:ida@bifrostkyrkan.se

