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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 
Tel: 031 – 27 24 21 anders.svensson@bifrostkyrkan.se 

Exp.tid: onsd 10-14.  

 Ungdomsledare  

Plusgiro:    8 33 84 - 8 Ida Tonnvik  
Bankgiro:   371-51 09 0708 – 85 20 90 

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

Internationella 

kontot:  119-4174 Styrelsen 
 Lars-Gustaf Hauptmann 

Bifrostkyrkans Ungdom ordförande 

Plusgiro:    62 61 50 – 7 0731-40 25 09 

Bankgiro:  119 – 41 74 lg@hauptmann.se 

  

Hemsida: 

www.bifrostkyrkan.se       info@bifrostkyrkan.se 

Synpunkter på innehåll: kontakta Leif Herman 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! 
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Blott i det öppna 

har du en möjlighet. 

Låser du om dig 

kvävs och förtvinar du. 

Ut i det fria 

skall du med Herren gå. 

Kraften fullkomnas 

mitt i din svaghet då. 
 

Leva i världen 

omvänd till verklighet, 

vänd mot Guds framtid, 

följd av hans trofasthet. 

Mörkret du möter 

aldrig i ensamhet. 

Blott i det öppna 

ligger din möjlighet. 

Ps 90 - Britt G Hallqvist 

 

 

 

 

 

 



Vår Föreståndare Anders Svensson 

 

Medarbetare! 

 

Ord är viktiga! Ibland räcker det med ett fel valt  

ord för att göra någon ledsen, arg, besviken. Vi är 

känsliga för vad som sägs.  

Tänkte på ordval när jag läste en blogg som en pastor 

i USA skrev.  Hon hade som rubrik: 

”Din församling behöver inga volontärer”. 

 

Bloggen handlade om hur vi ser på vår församling,  

vår kyrka. Hon tar sin utgångspunkt i hur hon mött 

människor som träffar henne i någon samling och 

ställer frågan:  

”…och din man är hemma och passar barnen?”  

En ganska vanlig fråga. Men hon hade funderat och 

svarade:  ”Nej, han är hemma med sina barn!”  

Hennes tanke var att man passar inte sina egna barn, 

man passar möjligen andras barn. Utifrån den tanken 

tänkte hon vidare och tänkte på sin församling, därav 

rubriken på hennes text: Din församling behöver inga 

volontärer!  

 

 



 

 

 

Volontärer, frivilliga, ideella är människor som ställer 

upp för andra, enskilda människor eller föreningar.  

 

Församlingen är ingen annans, den är min, i bästa  

fall är den mitt hem. När jag läste den här bloggen 

började jag lyssna efter vad andra församlingar och 

kyrkor säger om sina ”volontärer”. Det bästa för-

slaget hittills är att man använder begreppet 

”Medarbetare”. Jag gillar det och nu har jag försökt 

få in det i mitt ordförråd. Sakta försöker jag få bort 

orden ”volontär, ideell, frivillig…” 

 

Församlingen är ingen förening! Den är Kristi kropp!  

Visst finns det föreningstekniska saker med en 

församling, men själva kärnan handlar om att leva 

tillsammans med varandra och Gud. Där finns vi, du 

och jag. Medarbetare, i Guds rike, där finns vi, där 

lever vi, där är vi hemma! 

 

Pastor Anders, en medarbetare! 



Vår ordförande Lars-Gustaf Hauptmann! 

 

Jag läste en krönika i Dagen av Magnus Malm med 

rubriken: 

Missnöjet i församlingarna gör det tungt att andas. 

Magnus ger sina tankar om längtan eller missnöje  

som drivkrafter och vilka konsekvenser det får.  

Om vi låter vår längtan och ärlighet få styra så har  

vi en säkrare kompass än missnöjets, som är opålitlig 

och nyckfull. Ett högaktuellt budskap som talade 

starkt till mig. 

 

I styrelsen har vi sedan årsmötet ändrat något i vårt 

arbetssätt. Vid varje styrelsemöte har vi en inledning 

där vi arbetar med vår Vision och Vårt Uppdrag som 

vi har beslutat. 

Vi försöker också att se en bild av den närmaste 

treårsperioden.  

Varje styrelsemedlem delar sina tankar om detta för 

att vi ska få en så stor bredd som möjligt. Vi har bara 

haft två tillfällen hittills men det känns mycket gott 

att få dela detta med varandra. En notering som vi 

gjort i målarbetet är hur viktigt det är att låta oss  

 



 

 

styras av vår längtan och inte av missnöje. Jag ser 

med stor förväntan på fortsättningen. 

En prioriterad fråga just nu är rekryteringen av en 

ersättare till Ida. Ansökningstiden gick ut den 30 

april och vi har fått in 11 ansökningar.  

Den rekryteringsgrupp som tillsattes har nu påbörjat 

att intervjua sökande. Vi är övertygade om att vi kan 

finna en bra efterträdare bland de sökande. 

Ta gärna med detta i era förböner.  

 

Vi närmar oss nu sommaren då vi gläds åt att få  

fira gudstjänst varje söndag tillsammans med 

Pingstkyrkan. 

 

Jag önskar er alla en skön sommar och Guds 

välsignelse! 

 

Tack för förtroendet att få vara er ordförande. 

Lars-Gustaf Hauptmann 

 



 

Juni 
 

Söndag  4/6  

11.00 Gudstjänst 
 Leif Herngren 
 Musik: Kerstin Thorstensen 

Onsdag 7/6 

18.30 Veckomässa  

Lördag 10/6 

09.30 Församlingsmöte 

 med frukost!  
 

Söndag 11/6 

11.00 Nattvardsgudstjänst  

 med dop 
 Anders Svensson 

 Musik: Christina Jansson 

Onsdag 14/6 

18.30 Veckomässa 
 Anders Svensson 

Söndag 18/6 

11.00 Gudstjänst tillsammans  

 med Pingstkyrkan i 

 Bifrostkyrkan 
 Anders Svensson 

 Musik: Helena Hauptmann 

14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shojaeian 

Söndag 25/6 

11.00 Gudstjänst gemensam i 

 Pingstkyrkan. 

  

 

Juli 

Söndag 2/7 

11.00 Nattvardsgudstjänst  

 tillsammans med 

 Pingstkyrkan i 

 Bifrostkyrkan 
 Inger Sandqvist  

Söndag 9/7 

11.00 Gudstjänst gemensam i 

 Pingstkyrkan 

Söndag 16/7 

11.00 Gudstjänst tillsammans  

 med Pingstkyrkan i 

 Bifrostkyrkan 
 Sofia Lundberg 

Söndag 23/7 

11.00 Gudstjänst gemensam i 

 Pingstkyrkan 

Söndag 30/7 

11.00 Gudstjänst tillsammans  

 med Pingstkyrkan i 

 Bifrostkyrkan 
 Annika Andreasson 

 

 

 

 

 

 

Mötesprogram Juni - Augusti 



 

 

 

Augusti 
 

Söndag 6/8 

11.00 Gudstjänst gemensam i 

 Pingstkyrkan. 

Söndag 13/8 

11.00 Nattvardsgudstjänst 
 Anders Svensson 

Söndag 20/8 

11.00 Gudstjänst
 Anders Svensson 

Onsdag 23/8 

18.30 Veckomässa 
 Anders Svensson 

Söndag 27/8 

11.00 Samlingsgudstjänst 
 Anders Svensson 

 Tack till Ida Tonnvik 

Onsdag 30/8 

18.30 Veckomässa
 Anders Svensson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

September 
 

 

Söndag 3/9 

11.00 Nattvardsgudstjänst
 Anders Svensson 

Måndag 4/9 

17.00 Språkcafé 

Onsdag 6/9 

12.00 Café Gemenskap 

 Träffpunkt Mission 

18.30 Veckomässa 
 Anders Svensson 

Torsdag 7/9 

19.00 Alphakurs prova på kväll 

 i Pingstkyrkan 

Söndag 10/9 

11.00 Ekumenisk gudstjänst 

 i Pingstkyrkan  

Måndag 11/9 

17.00 Språkcafé 

Onsdag 13/9 

12.00 Café Gemenskap 

 Böckernas Bok 
 Anders Svensson 

 Ämne: Tron 

18.30 Veckomässa 

19.00 Församlingsmöte 

Söndag 17/9 

11.00 Gudstjänst 
 Anders Svensson 

Mötesprogram Juni - Augusti 

 



Bo Cedersjö om ekonomin! 

 

Efter de fyra första månaderna av 2017 ligger vi drygt tolv 

tusen över budget totalt. Kollekter i form av kontanter och 

swish ligger drygt tre tusen över budget, medan överföringar 

via post och bank ligger nästan nio tusen över budget. 

Vi är tacksamma för alla gåvor som kommer in, och för  

vårt gemensamma arbete i Bifrostkyrkan är det viktigt  

att ekonomin fortsätter att ligga på rätt sida budget. 

 

Kyrkfonden 

Vi beslutade på senaste församlingsmötet om en ombyggnad av 

köket och festsalen. Kostnaden för ombyggnaden kommer vi 

att ta från vår kyrkfond. För att kunna köpa ändamålsenliga 

inventarier till de nya lokalerna beslutade vi på församlings-

mötet att göra en satsning på att fylla på kyrk-fonden med 

nya gåvor. 
 

Vi pratade om att försöka samla in 250.000 kronor innan och 

under tiden som ombyggnaden pågår. Det har redan kommit in 

en del pengar, och vi kommer att redovisa summan med jämna 

mellanrum framöver.  
 

Visst vill du vara med och bidra? Sätt in din gåva på 

församlingens konto och glöm inte att skriva kyrkfonden  

på insättningen. 
 

 

 

 

 

 

 

Sätt in din gåva till kyrkfonden! 

Swish 123-326 51 88 

BG 371-5109 

 



 

 

 

Sommargåvan 2017 

Under sommaren tar många av oss chansen att komma bort 

från vardagen hemmavid. Det betyder att vi inte alltid finns 

på plats när det är gudstjänst i Bifrostkyrkan. Det betyder i 

sin tur att församlingen, om du inte swishar pengar där du 

befinner dej, går miste om dina gåvor dessa söndagar. För 

församlingens ekonomi är detta ett stort problem då våra 

kostnader inte går ner speciellt mycket under 

sommarmånaderna. Ta chansen att råda bot på detta genom 

att göra en extra inbetalning till församlingen. Tänk efter hur 

många söndagar du kommer att vara borta under sommaren 

och hur mycket du brukar lägga i kollektboxen/swisha när du 

går på gudstjänst i Bifrostkyrkan. Multiplicera summorna och 

sätt in pengarna på församlingens konto.  

Du kanske tänker att min femtiolapp inte gör någon större 

skillnad? Tänk om 50 personer tänker på samma sätt? Tänk 

vidare att dessa 50 personer är borta fyra söndagar var i 

sommar. Det skulle betyda en minskad kollekt till försam-

lingen på 10 000 kronor. Din gåva är jätteviktig, kom ihåg det. 

 

TACK FÖR DIN GÅVA! 

 

Bosse Cedersjö 

Kassör Bifrostkyrkans Församling 

 
 

 

Kom ihåg att stödja församlingen med en extra sommargåva! 

Swish 123-326 51 88 

BG 371-5109 



 

 
 

Bifrostkyrkans Församling &  

Bifrostkyrkans Ungdom 
 

kallar till församlings/föreningsmöte:  

lördagen den 10 juni kl 09.30 inkl frukost 

onsdagen den 13 september kl 19.00  
 

Dagordning för mötena sätts upp en vecka före 

aktuellt datum i Bifrostkyrkan! 

Välkomna! 

Leif Herman 

 

 

Från Projektgruppen för ombyggnad av kök o festsal: 

Vi är i full gång med projekteringen av ombyggnaden. 

Upphandling av hantverkare är igång… 

Vi räknar med att börja riva köket och köra till tippen 

från mitten av augusti. Snickarna beräknas starta i början 

av september. 

Du som vill hjälpa till att arbeta med rivningen anmäl dig 

via hemsidan vilka tider du vill och kan komma. 

Du kan också anmäla dig till: 

Leif Herman 0708 757776, leifhermang@gmail.com 

Hälsningar projektgruppen 

/Leif Herman 



Ida Tonnvik vår ungdomsledare!  

 

Det är en av de första riktigt varma dagarna i Mölndal. Jag  

sitter i t-shirt och solglasögon på bänken utanför kyrkan.  

Den där bänken där jag suttit otaliga gånger under det varma 

sommarhalvåret. Ofta har jag suttit här med lite halvdåligt 

samvete, för visst finns det bättre platser att sitta på när  

man ska få något gjort. Här är det svårt att koncentrera sig, 

kaffet kallnar snabbt, tankarna svävar iväg och ofta hamnar  

jag i ett samtal med någon som kommer förbi. Inte så bra om  

man ska jobba effektivt.  

 

Jag sitter på bänken idag igen. Jag ska egentligen fylla i en 

blankett om lokalbokning och maila om sommarläger. Men det  

är maj, och tankarna svävar iväg. I sommar ska jag sluta min 

tjänst som barn- och ungdomsledare i Bifrostkyrkan. I snart  

tre år har jag fått vara en del av den församlingsgemenskap  

som jag genast började kalla för min. Tre år, och en hel drös  

med nya lärdomar.  

 

Lärdomar som att det alltid finns en ny och coolare app på 

telefonen, att åsnedräkter är omänskligt varma, att det som  

är svårt att hitta ofta finns bland läxhjälpens prylar i skåpet  

i barnrummet (vem hade kunnat tro att palmbladen ligger där?), 

att det finns en knapp för extra styrka på kaffemaskinen, att  

Leif Herman kan typ allt, och att gudstjänstsalen fylls först  

11.04, när bussen kommer.  

 

Men viktigare är kanske den där lärdomen om att barn oftast vill 

väl trots att det gör ont ibland, insikten att ensam inte är stark, 

den där bönen innan Tweenies som gör all skillnad och lugnet i att 

det alltid ordnar sig till slut, så länge vi är tillsammans.  



 

 

För man kan planera aktiviteter i all oändlighet, men ändå är den 

enkla gemenskapen viktigare än allt annat.  

 

Solen lyser så starkt nu och jag kan inte se datorskärmen i 

motljuset, lika bra att fortsätta låta tankarna sväva fritt.  

Tre år, och alla nya människor. Alla ni som kramar om i dörr-

öppningen, som bakar kakor till fikat, som byter lampor i  

kyrksalen och diskar undan när en slarvig ungdomsledare glömt 

bort tiden. Alla ni som låter mig och alla andra unga och lagom 

vuxna testa nya saker, misslyckas och sen testa igen. Alla ni  

som vågar tycka olika men låta tron på Jesus Kristus vara  

den som håller oss samman. Alla ni som är Bifrostkyrkan.  

 

Tre år, i det stora perspektivet en kort tid. Ändå hinner mycket 

hända. Vi har varit med om en flyktingsituation vi aldrig sett 

tidigare, och i det försökt vara en öppen kyrka med ambitioner  

att hjälpa dem som lider. Vi har startat ett språkkafé som troget 

fortgår varje vecka med nya viktiga möten. Vi har fortsatt 

försöken att skapa en kärleksfull plats dit barn och ungdomar 

från området kan söka trygghet och en tro, och tack vare läx-

hjälpen har vi kunnat starta upp först Tweenies, och se´n Tonår, 

med fantastiska ledare och underbara ungdomar.  

 

Vi har börjat steka pannkakor på Mölndals bro med en längtan att  

vara en kyrka utanför våra väggar. Vi har planerat barnläger, 

sommarläger och nyårsläger tillsammans med andra kyrkor. Vi har 

fått besök av både kung David, Rut och Absalom på gudstjänster. 

Vi har satt upp jul- och påskspel som tusentals skolbarn besökt.  

Vi har sjungit lovsång på onsdagskvällar och käkat lunch på 

söndagar, vi har spelat curling och äventyrsbadat med ledarna,  

 



 

 

och lärt oss att alla barn är lika olika. I Bifrostkyrkan har jag  

fått samtala, be, skratta, gråta, fika och leka mig igenom de 

senaste åren, tillsammans med er.  

 

Solen går i moln där jag sitter på bänken utanför kyrkan. Jag har 

inte ens börjat skriva på mailet jag skulle skicka. Men kanske är 

det inte mailandet, planerandet och effektiviteten som faktiskt 

betyder något av värde. Kanske är det att få finnas på en plats 

där tankar får sväva fritt och de oväntade mötena får ta den tid 

de behöver, där kärleken till varandra och tron på Jesus är större 

än våra olika åsikter, olika språk och olika åldrar. Kanske är det 

okej att inte alltid göra, ibland bara vara. Det är ju det som är 

Bifrostkyrkan för mig. Och jag tror, ber och hoppas att denna 

bänk ska få fortsätta vara en plats där människor möts över en 

kall kopp kaffe i samtal om sån´t som är viktigt på riktigt.  

 

Jag sitter kvar och låter tankarna sväva ett tag till, jag tar tag i 

mailen i morgon istället. 

Tack för att jag får kalla Bifrostkyrkan för min kyrka. Vår kyrka. 

Tack för att ni har trott på mig när jag inte alltid trott på mig 

själv och tack för tre år av nya lärdomar, nya människor och nya 

tankegångar.  

 

Ida 

 

 

Vårt ungdomsarbete i Bifrostkyrkan 

startar sista veckan i augusti!  

 
 



Körhelg med Ulf och Åsa Nomark 

21-22/10 är du välkommen att delta i Bifrostkyrkans och 

Pingstkyrkans gemensamma körhelg under ledning av Ulf och Åsa 

Nomark. Det blir en helg fylld av sång, musik och gemenskap med 

Jesus i centrum. Mer information om anmälan, tider och pris 

kommer längre fram. 
 

Församlingsdag/läger! 
Äntligen dags igen. Lördag den 23 september åker vi till 

Västkustgården för en dag av samtal, gemenskap, lek, bön,  

skratt och allvar!  

De som vill kan komma redan på fredagskvällen den 22 september, 

starta lite tidigare och övernatta på gården. 

Västkustgården ligger i Lerkil, 500m från havet. Det är en 

lägergård med bra rum men dusch och toaletter i gemensamt 

utrymme. 

Västkustgården är också en av vår kyrkas senaste församlingar, 

Equmeniakyrkan i Lerkil. Här finns ett alldeles nybyggt kapell med 

gott om plats. En stor gräsplan och hela havet.  

Till Västkustgården går det att åka kollektivt. 

Vi hoppas att vi blir många som kommer med. Vi behöver mötas för 

samtal, bön och varm gemenskap.  

Därför: Boka in dagen/dagarna i din almanacka, anmäl dig  

och ”de dina” på info@bifrostkyrkan.se.  

Program kommer under september månad. 

Gruppen som planerar är: Elisabeth Bettan Jacobsson,  

Andreas Zimmergren och Anders Svensson. 

Hör gärna av dig till någon i gruppen om du har idéer eller frågor! 

 

Skön sommar önskar Bifrostkyrkan! 

mailto:info@bifrostkyrkan.se

