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 تبیفرسکلیسای خبرنامه 

7102مای  –فوریه   

 

 
 

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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 قسمتی از اکومنیاشیرکان می باشد. کلیسای بیفرست

اطالعات بیشتر  کسب جلسات پرستشی و جلسات گروهی در کلیسای ما برای تمام کسانی که مایل به مشارکت هستند، آزاد است. برای

 تماس بگیرید.و یا بخش مدیریت درباره ی کلیسای بیفرست با کارکنان 

 

 :کارکنان کلیسای بیفرست:

Bifrostkyrkan کشیش و مدیر کلیسا 

Lantbruksgatan 2 Anders Svensson 

431 47 Mölndal 0761 – 88 55 08 
 anders.svensson@bifrostkyrkan.se 

  21 24 27 – 031تلفن: 

  مربی نوجوانان 41-41ساعات کار دفتر: چهارشنبه 

 Ida Tonnvik شماره حساب بانکی کلیسا:

Plusgiro: 8 33 84 - 8 0708 – 85 20 90 

51 09 -Bankgiro:  371  ida@bifrostkyrkan.se 
Swishnr:    123 326 51 88  

 مدیریت 

 Lars-Gustaf Hauptmann بخش نوجوانان کلیسای بیفرست

Plusgiro:    62 61 50 – 7 ئیس هیئت مدیرهر 

Bankgiro:  119 – 41 74 0731-40 25 09 

 lg@hauptmann.se : و وبسایت ایمیل

www.bifrostkyrkan.se           info@bifrostkyrkan.se 

 LeifHerman Gudmundson  - leifhermang@gmail.comنظرات و پیشنهادات: 

 
 برای تماس و یا دیدار با کشیش کلیسای بیفرست می توانید 

 به کلیسای ما تشریف بیاورید. 01:11 – 00:11روزهای چهارشنبه ساعت  

 خوش آمدید!

 

 

 

mailto:ida@bifrostkyrkan.se
lg@hauptmann.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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 رهبر و مدیر کلیسای ما، بیفرست

 ده می کنید؟شما چه مشاه

 امروزه برای من زیاد این اتفاق می افتد که شخصی چیزی را به من نشان می دهد ولی من آنرا

فتر شده است. یسال قبل ضع 02نمی بینم. االن می فهمم که دلیلش این است که چشمانم نسبت به 

 لیبه یک موضوع نگاه می کنیم و ، بر خالف اینکهدید نسبت به محیط اطراف باشد ،وقتی که موضوع

است نگاه کنیم از ترامپ تا اکسون خواهیم به موضوع سی اگر برای مثال وت دارد.اتف دمان باهمدی

 دید که برداشت های متفاوتی داریم.

 بینم؟ از خودم می پرسم: چه می ،طیالت کریسمی نگاه می کنموقتی که پاییز گذشته و روزهای تع

 هادر آن ی بینم. جلساتی کهمن جلسات پرستشی هایی را که با هم داشتیم م (برداشتم چیست؟)

 محتاج ها، جلساتی که در آنماست همه ی و یقین داشتیم که خداوند در کنارمی کردیم  احساس

همچنین  .اشتذگ شک خود را با دیگران در میان میقاد و یا تشخصی اع هابودیم، جلساتی که در آن

آرام  جلسات ی کنند وصحبت م و مشاهداتشانبا هم در مورد زندگیشان  لساتی که در آن افرادج

 ، بله، چیزهای بسیاری است که به یاد می آورم و با آن شاد می شوم.آورم دعای هفتگی را به یاد می

فعالیتهای دیگر مانند و  Läxhjälp , Språkcafé, Popkorn, Scout, Tweeniesهمچنین 

 و رضایت جلسات دعا و برای داشتن اینها در از صمیم قلبم احساس شادی خواندن کتاب مقدس و

 کنم. می

 اما شما چه چیزی می بینید و چه حسی دارید؟ فکر می کنم که بسیاری همین چیزهایی را که من 

  را دارند. احساس شادی و رضایتمی بینم مشاهده می کنند. می دانم که بسیاری 

عیسی همان واقعا د که آیا کر به این فکر زندان بود در (یحیی تعمید دهنده) یکه یحیی بن زکریازمان

او شاگردانش را فرستاد تا این را از عیسی بپرسند. عیسی مسیح هم  شخصی است که قرار بود بیاید!

 دهد:در جواب بسیار زیبا پاسخ می 
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راه یحیی بگویید، که کوران خواهند دید و لنگان  را که می شنوید و می بینید به آنچه را بروید و"

 "....خواهند رفت، ابرصان طاهر و کران شنوا و مردگان زنده می شوند

یکبار ، اهده نکرده اندمش هنوز من از صمیم قلبم می خواهم که کسانی که چیزهایی را که من می بینم،

رأت کنجکاو بودن را داشته باشند، جرأت با هم بودن را داشته باشند، نه دیگر به این مکان بیاییند، ج

این دلیل که با هم بودن  بلکه بهانگیز است  به این دلیل که چیزهایی که اتفاق می افتد بسیار شگفت

به وجودمان گرمای بیشتری می دهد و احساس امنیت بیشتری خواهیم کرد  وسعتی را به ما میدهد 

وسیعتر کار  بیشتر دعا کنیم و باید ملکوت خداوند رای وسیعتر شدنب م. ماکه جهان را به دست بگیری

 بیایید و مشاهده کنید! درباره ی کلیسایمان بیشتر گفتگو کنیم. کنیم و

 

 به همین دلیل برای شما دعا می کنم

 اطرافتان را نگاه کنید و زندگی را دریابیید! -

 کلیسایمان دعا کنید! برای -

  کدیگر درباره ی کلیسا گفتگو کنید!با ی -

 

 Andersکشیش 
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 Lars-Gustaf Hauptmannت مدیره  هیئ

 

عث بدهم، چیزی که بام توضیح هدرباره ی چیزی که چند هفته گذشته برایم اتفاق افتاد می خوامن 

تلفنی از یک تماس  یک تغییر بسیار بزرگ در من شد و صمیمانه می خوام با شما در میان بگذارم.

بامن گرفته شد. او تعریف کرد که وقتی در حال گوش  Norrbotten یک دوست قدیمی درطرف 

 پخش شد. 7591مصاحبه قدیمی از سال دادن به رادیو بود به صورت اتفاقی یک 

کشور آلمان  Leipzigدر شهر  7570بود. او در سال  Gerhard Hauptmanیک مصاحبه با پدرم  

تخصص نجاری ساختمان  Gerhard به سوئد آمد. 7511ساله بود که در سال  07به دنیا آمد و 

او بدلیل شرایط  ر نامناسب بود.داشت ولی در آن زمان به دلیل جنگ شرایط اقتصادی و سیاسی بسا

 او نامساعد مجبور به مهاجرت شد. از آنجایی که در آن زمان سوئد یک کشور پر درخت بود

 خوبی خواهد بود. آینده جا برای یک نجارمی دانست که در این

ن آ. و درLuleåکیلومتر باالتر از  92ساکن شد. یک شهر ساحلی  Jämtönو اینچنین شد که او در 

 شهر مقیم شد و من هم در این شهر به دنیا آمدم و بزرگ شدم.

یحات او را می شنوم وضما چرا من این را برای شما توضیح می دهم؟ به این دلیل که هر وقت من تا

پدرم به یک کشور  که در سوئد و در کلیسایمان می افتد را به خاطر می آورم. تمام اتفاقات مشابه را

کند و با مردم  راو این موقعیت را پیدا کرد تا کاغریبه مهاجرت کرد تا زندگیش را از ابتدا بسازد. 

یت برای او فراهم بود که یک زندگی خوب را بسازد و نهایتا هم عباشد. این موقجدید ارتباط داشته 

 اینگونه شد.

 .مراقب یکدیگر باشیم بسیار مهم استه صورت گروهی در کلیسا اینکه ما بصورت فردی ویا ب

هست غلبه  انماطراف درمشکالت که در این شرایط سخت سیاسی باید عشق مسیحی ما بتواند بر این 

 کند.

برای هر دو قسمت کلیسای هیئت مدیره را داشتیم. ) جلسه ی سالیانه ی 4/0ما در روز شنب 

در کلیسای  0272 سال ه دربه آنچ بود یک نگاه کلی جلسهکه این . (فرستانان بیوبیفرست و نوج
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 بیفرست گذشت. برای اطالعات بیشتر از تشکل کلیسا می توانید گزارش ها را تهیه و مطالعه کنید. 

سالی که گذشت و یک ابراز یک چشم به راه بودن برای این جلسات هیئت مدیره یک تشکر برای 

  ده است.نآی

ا به اتمام سا در کلیی کاریش ر وظیفه 17/1در تاریخ  Ida Tonvikمربی کودکان و نوجانان کلیسا 

   شروع می کند. THSدر  شدنکشیش  برای در پاییز تحصیل خود را در می رساند و

می خواهد  Ida ار خوشحالیم.کلیسا داشتیم بسیدر  سال 1حدود  در به عنوان کارمند  Idaما از اینکه

چگونه آینده  کهو ما هم دلمان برای او تنگ می شود و هم به این فکر می کنیم  و از این کلیسا برود

برای شرکت در جلسه ای برای شنیدن نظراتتان در  نیز هیئت مدیره از شما ریزی کنیم.برنامه  را

 دعوت می کند. Idaمورد جایگزینی برای 

شما دعوت از  70:12حدود ساعت  02/0ی پرستشی یکشنبه  هلبعد از جسبرای بحث در این مورد 

 می کنیم.

 دو عضو جدید نیز به اعضای هیئت مدیره اضافه شد:

Hossein Soleimani   وAndreas Zimmergren .که ما به ایشان خوشامد می گوییم 

که از هیئت مدیره جدا شدند،  Annastina Hansenو  Mitra Anderssonو من همچنین از 

 تشکر می کنم.

 من به عنوان رئیس هیئت مدیره امسال نیز ادامه خواهم داد از شما تشکر می کنم. ینکهااز 

 

Lars-Gustaf Hauptman 
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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 

11.00 Första söndagen i fastan 

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 Cederjöوضیت مالی از  درباره ی

ه ی ساالنه ی هیئت مدیره را برگزار کرده ایم و پرونده ی جلس می خوانید ما زمانیکه این متن را

تصمیم گرفته ایم. تصمیمات مهمی  0271ودجه ی سال را بسته ایم و در باره ی ب 0272مالی سال 

مشارکت داریم. شاید کارهای اقتصادی کلیسا یک قسمت خسته  کلیسا در آنکه همه ی ما در 

یک موضوع بسیار مهم است که ما تصمیم می گیریم که چگونه کلیسا ولی  ،کننده از کل کلیسا باشد

شان را در انی داریم که حقوقی داریم که باید از آن نگهداری کنیم، کارمندرا اداره کنیم. ما ساختمان

 پرداخت می کنیم، و در هر حال گروهی داریم که در بعضی مواقع باید هزینه هایی دارد. ماهانه

ماهیانه مبلغی  مان را به کلیسا در روز یکشنبه و در زمان جلسه ی پرستشی و یابسیاری از ما، هدایا

تمام این مبالغی که در حساب  ما در وصیتنامه ها قید می شود. را واریز می کنیم و گاهی اوقات نیز

می که در جلسات سالیانه می گیریم، برای بهتر شدن کلیسا واریز می شود را ما بر اساس تصمی

 کلیسا و فعلیت های کلیسا هزینه می کنیم.

خودمان  شخصییت اقتصادی عکه یک جمع بندی از وض در شروع هر سال ما این فرصت را داریم

ما در جلسه ی سالیانه داریم. کمی به  داشته باشیم، درست مانند جمع بندی حساب مالی کلیسا که

ته باشید هدایایتان به کلیسا فکر کنید، شاید امکان بیشتر کردنش را داشته باشید. این را به یاد داش

ی باشد. یک کرون 922کرونی میتواند ارزشش برابر با یک  92که  تک تک هدایا مهم هستند. یک 

 را به دوش کشید ولی با همدیگر این کار را به خوبی انجام هزینه های کلیسا  نمی شود نفره

 می دهیم.

لتان را امن یقین دارم زمانیکه شما سرمایه و م برای کلیسا و هدایایتان بسیار متشکرم. از اشتیاقتان

تقسیم می کنید با برکت خداون این پول با ارزشتر خواهد شد، چه برای شخص خودتان و چه برای 

 ا.کلیس
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شکر خداوند برای وجود کلیسای بیفرست در دعاهایتان. گرمای وجود خداوند را با صحبت در مورد 

 کلیسایمان به دیگران انتقال دهید.

 با تشکر

Bosse .حسابدار شما 

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. 
 

7102جلسات هیئت مدیره در سال   

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 Tonvik مربی نوجوانان 

 اسکی کودکان باال ببرد. سپستپه های  تاما را  االبر بود کهاولین کاری که کردیم نشستن روی ب

دن را یاد بگیریم، مثال ترمز کردن، باال می خواستیم در آنجا با احتیاط و مرحله به مرحله اسکی کر

که شاید بعد از آن بتوانیم تا پایین تپه ی آبی رنگ اسکی کنیم. ولی رفتن با دستگاه. بسیار ابتدایی. 

 پیاده شویم. م که در قسمت تپه های اسکی کودکانکنی در نهایت اتفاقاتی می افتد که فراموش می

یک گروه از پسرهایی که هرگز اسکی نکرده اند، مثل  دیم.و در مسیر به سمت نوک مرتفع تپه ها بو

 د من.وخ

ولی نهایتا  م.به قسمت اسکی کودکان برگردی دوباره شید کهطول ک و چندین دور کال دو ساعت

 موفق شدیم!

تپه های کم و توانسیم روی باالبر بشینیم و با آن به پایین برگردیم تا بتوانیم بعد از آن اسکی روی 

برای نوجانان شجاع اتفاق نیافتاد به این دلیل که بسیار سخت شیب را امتحان کنیم. ولی این هرگز 

ی آنها هرگز عقبنشینی نکردند. وقتی که کسی میافتاد بسیار می خندیدیم و آنها همدیگر را ود ولب

 برای تالش دوباره تشویق می کردند.

بسیار ساده است که واند مشابه کلیسای بیفرست باشد. این تان می تتقاد دارم که این داسمن اع

یز را انجام دهیم. و این و مراحل را تقسیم کنیم و تغییرات موفقیت آم تصمیمات هوشمندانه بگیریم،

هم برای فراموش می کنند که یک جای باالتری  (مانند منخوب است! ولی بعضی اوقات اشخاص )

ال رفتن را شروع کنی. شاید صعود کردن و نگریستن هست به این شرط که از تپه های کوچک با

 البته با هم. بر را داشته باشی و به باال برسی؟ روی باال جرِأت نشستن ی باشد کهفهمین کا

وجود دارد که در حال شکل گیری شخصیتشان ی گروه کودکان و نوجوانان تسدر کلیسای بیفر

به نقاط  رفتنتپه های همیشگی نروم، بلکه جرأت ان فقط به همتشویق شدم که هستند. من در اینجا 

هم که هیچ  Tweeniesرا مرتبا مالقات می کنم، گروه  Tonåringمن گروه  شته باشم.باالتر را دا

 که دوست دارند بیشتر پارو بزنند و جلو بروند، Scouterوقت بازی کردن رها نمی کنند، 
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Ungdomar یسا شبانه روزی باشد و که دوست دارند پنکیگ در کلSöndagskola  که 

هنوز بزرگ است. و من هم ادامه می دهم چون نمی خواهند دعاهایشان محدود باشد. این بسیار 

 بهترین اتفاق نیافتاده است.

دید را داریم. جایی که چیزهای جرأت تجربه کردن تپه های جمن اعتقاد دارم در بهار ما با هم 

جدیدی خواهیم دید و بسیار یاد می گیریم. ما در نظر داریم که گروه های بیشتری را در 

Tonåring شاید زمین  باشد.دیدار با افراد  ه هایی از کودکان که بیشتر هدفشانداشته باشیم و گرو

ه باشد اما ما هم با هم می خندیم، برای بزرگتر شدن ما این گروه اری به همراه داشتبسی ن هایدخور

 را داریم.

 

Ida  

 

 

 

 

 در انتظار بهار . . . 
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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

