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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 Sofia Fransson 
Bankgiro 371-51 09 0708 – 85 20 90 

Swish:  123 326 51 88 sofia.fransson@bifrostkyrkan.se 
Internationella kontot:     
119 - 41 74  Styrelsen 
 Lars-Gustaf Hauptmann 
Bifrostkyrkans Ungdom ordförande 0731-40 25 09 
Plusgiro:    62 61 50 -7 lg@hauptmann.se 
Hemsida:   
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! 
 
 

 

	

	

	



	
	

Jag önskar alla andra 
det bästa som jag vet. 

Jag kan ju inte be för dem 
i all min gudlöshet. 

Men skulle jag försöka, 
då tror jag att det kom: 
“Låt inte någon finnas till 

som ingen tycker om”. 

Om människor är ringa 
och fattiga – än sen, 

om dom bara blir älskade 
åtminstone av en. 

För rikedom och ära, 
det låter kanske bra, 

men kärlek är i alla fall 
det enda vi vill ha. 

Anna Greta Wide 

 

 

 



	
	

 

Vår Föreståndare Anders Svensson 
 
Kavla upp ärmarna… 

 

 

 
Mitt arbete i kyrka och församling präglas mycket av att 
möta människor, lyssna, fundera, läsa och skriva.  
Intressant, givande och ett mycket rikt arbete, tycker jag.  
 
Men ibland känns det som att kroppen jag har vill göra 
något också. Kroppen behöver anstränga sig, få möta 
motstånd och känna adrenalinet. Men, jag går inte på gym, 
springer inte eller rör mig på annat sätt än möjligen cykla 
fram o tillbaka till kyrkan emellanåt. Min kropp tycker inte 
det räcker. 

Under min semester i sommar fick kroppen känna av att den 
fanns. Jag renoverade i huset, dag ut och dag in. Tråkigt 
och långsamt, men kroppen njöt. Jag fick kavla upp ärmarna, 
som det kallas ibland. Ta i, känna att jag finns.  

 

 

 



	
	

 

 

 

 
 
 
Nu rullar ett nytt arbetsår igång igen i vår församling. 
Terminen startar för alla våra verksamheter och vi är alla 
inbjudna att vara med. I det här numret av Bifrostnytt 
finns som vanligt massor av mötestider för både det ena 
och det andra.  

Därför vill jag nu be dig att du tillsammans med mig, kavlar 
upp ärmarna, utmanas av det som behöver göras. Kan vara 
att jobba med nya köket, men kan också vara att ge lite mer 
tid i förbön för församlingen, komma med till Språkcafeet, 
delta i veckomässan – ja det finns en del att vara med i och 
ge stöd till. 

Ändå, i allt detta vill jag att du skall komma ihåg att vi inte 
är vad vi gör, utan det vi är genom Guds kärlek till oss.  
Vila i det, så är det lättare att kavla upp ärmarna när den 
utmaningen når dig. 

Vi ses mitt i arbetet – och vilan! 

 

Pastor Anders	

 

 



	
	

Vår ordförande Lars-Gustaf Hauptmann! 
 

 

 

Vem är du?  
Det är en fråga som jag tycker det är lite jobbigt att svara 
på, det blir så lätt en beskrivning av allt man har gjort. 
Samtidigt vet jag att jag är älskad av Gud för den jag är och 
inte för vad jag gör. Det är en sanning som lätt kan bli bara 
ord. Jag inser mer och mer att när detta får beröra oss på 
djupet så får det stora konsekvenser för oss som individer 
och som församling.  

Om vi har vår djupaste identitet i det faktum att vi är 
föremål för Guds kärlek och omsorg så får det konsekvenser 
i våra liv och allt som sker i församlingen. Även om vi är olika 
som personer har vi detta gemensamt och det ger oss alla 
samma värde.  
 

Resultatet av den NFU-undersökning (ett sätt att ”ta 
tempen” på församlingen) som gjordes i slutet av 2016 visar 
att vi har haft en mycket god utveckling. När vi nu funderar 
på hur vi vill gå vidare är det viktigt att det vi gör ännu mer 
får präglas av tryggheten i att vi tillhör Gud och att han 
älskar oss och vill ha gemenskap med oss. 
	

	

	

	



	
	

	

	

	

	

	
Rekryteringen av ny Barn- och Ungdomsledare är nu avslutad 
och vi är så glada för Sofia Fransson som började den 1 
augusti. Sofia presenterar sig i en separat artikel. 
 

Söndag den 27 augusti hade vi en avtackningsfest för Ida 
Tonnvik som har slutat hos oss och börjat sin pastors-
utbildning på THS (Teologiska Högskolan). Det blev en fin 
samling fylld av glädje och tacksamhet för Ida och vad hon 
har betytt för oss.  
 

Ombyggnaden av kök och festsal är nu i full gång. Det är 
uppmuntrande att se det stora engagemang som finns i detta 
arbete, Tack!  
 

Jag vill passa på att inbjuda alla åldrar att komma med på 
vår församlingshelg den 22-23 september på 
Västkustgården (se separat info). Det är en utmärkt 
möjlighet att lära känna varandra bättre och stärka 
gemenskapen. 
 

Det är gott att vi får gå in i hösten med tryggheten att vi är 
föremål för Guds kärlek och omsorg som grund. 
 

Lars-Gustaf Hauptmann 



	
	

	
 

September 
 

Onsdag  13/9  
12.00 Café Gemenskap 
 Böckernas Bok 
 Anders Svensson 
 Ämne:Tro 
18.30 Veckomässa 
19.00 Församlingsmöte/ 
 föreningsmöte 

Söndag 17/9 
11.00 Gudstjänst 
 Anders Svensson 
14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shojaeian 

Måndag 18/9 
14.00 Flitiga händer 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 20/9 
12.00 Café Gemenskap 
 Vad händer när du slår 
 112, Ingmarie Högberg 
18.30 Veckomässa 
19.00 Bibelstudium 
 Anders Svensson 
 

Söndag 24/9 
11.00 Gudstjänst  
 Anders Svensson 
 Barnvälsignelse 
 Vasa Brass spelar 

Måndag 25/9 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 27/9 
12.00 Café Gemenskap
 Sopplunch med musik 
 ”En salig blandning” 
 Duo Lars sjunger sånger 
 och visor till gitarr 
18.30 Veckomässa 
19.00 Öppet samtal 
 Anders Svensson 

 

Oktober 
Söndag 1/10 
11.00 Nattvardsgudstjänst 
 Gunnar Ånskog
 sjukhuspastor 
14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shojaeian 

Måndag 2/10 
14.00 Flitiga händer 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 4/10 
12.00 Café Gemenskap 
 Träffpukt Mission 
18.30 Veckomässa/lovsång 

 

 

Mötesprogram September - November 



	
	

 

 

Oktober forts. 
Söndag 8/10 
11.00 Scoutgudstjänst 
 Anders Svensson 
 Räddningsmissionen info  

Måndag 9/10 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 
Onsdag 11/10 
12.00 Böckernas Bok 
 Anders Svensson 
 Ämne: Nåd 
18.30 Veckomässa 
19.00 Bibelstudium 
 Anders Svensson 

Söndag 15/10 
11.00 Gudstjänst 
 Anders Svensson 
 Popkorn sjunger 
14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shojaeian 

Måndag 16/10 
14.00 Flitiga händer 
16.30 Läxhjälp 
19.00 Språkcafé 

Onsdag 18/10 
12.00 Café Gemenskap 
 Plus och minus i livet 
 Pastor Ragne Fransson 
18.30 Veckomässa 
19.00 Öppet samtal 
 Anders Svensson 

21-22/10  Körhelg tillsammans
 med Pingstkyrkan! 
 Åsa och Ulf Nomark! 

Lördag 19.00 
 Sång- och musikgdstj 
 i Bifrostkyrkan 

Söndag 11.00 
 Gemensam sång- och 
 musikgudstjänst  
 i Pingstkyrkan 

Måndag 23/10 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 25/10 
12.00 Café Gemenskap 
 Sopplunch med musik 
 Leif Ohlzon med
 brödragrupp sjunger 
 gamla väckelsesånger  
18.30 Veckomässa/lovsång 

Lördag 28/10 
09.00 Trädgårdsdags! 
 Kom med och gör 
 skillnad i  trädgården! 

Söndag 29/10 
11.00 Gudstjänst
 Ida Tonnvik 
14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shojaeian 

Måndag 30/10 
14.00 Flitiga händer 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Mötesprogram September - November 

	



	
	

 
 

November 
Onsdag 1/11 
12.00 Café Gemenskap 
 Böckernas Bok 
 Nattvardsfirande 
 Anders Svensson 
 Ämne: Kyrkan 
18.30 Veckomässa 
19.00 Bibelstudium 
 Anders Svensson 

Lördag 4/11 Alla Helgons Dag 
11.00 Nattvardsgudstjänst 
 Minnesljus 
 Anders Svensson 

Söndag 5/11 
11.00 Gudstjänst 
 Anders Svensson 

Måndag 6/11 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 8/11 
12.00 Café Gemenskap 
 Träffpunkt Mission 
18.30 Veckomässa 
19.00 Öppet samtal 
 Anders Svensson 

Lördag 11/11 
09.30 Församlingsmöte/ 
 föreningsmöte 

 

 
 

 

 

 

Söndag 12/11 
11.00 Gudstjänst 
 Anders Svensson 
14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shojaeian 

 

Måndag 13/11 
14.00 Flitiga händer 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 15/11 
12.00 Café Gemenskap 
 I huvudet på en RPG-
 kaplan 
 Pastor Göran Zettergren 
18.30 Veckomässa/lovsång 

Lördag 18/11 
18.00 Musik med  
 Mission Big Band 

Söndag 19/11 
11.00 Gudstjänst 
 Pastor Lennart Åkerlund 

Måndag 20/11 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 22/11 
12.00 Café Gemenskap 
 Martin Luther – 500 år 
 Anders Svensson 

 

 

Mötesprogram September - November 

	



	
	

 

 
November forts! 
Onsdag 22/11 
18.30 Veckomässa 
19.00 Bibelstudium 
 Anders Svensson 

Söndag 26/11 
11.00 Gudstjänst  
 Anders Svensson 
14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shojaeian 

Måndag 27/11 
14.00 Flitiga händer 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 29/11 
12.00 Café Gemenskap 
 Träffpunkt Mission 
18.30 Veckomässa 
19.00 Öppet samtal 
 Anders Svensson 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
December 

Söndag 3/12   1:a advent 
11.00 Adventsgudstjänst  
 Sång och musik  
 Anders Svensson 

Måndag 4/12 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 6/12 
12.00 Café Gemenskap  
 Hiroshima i mitt hjärta 
 och tiden därefter. 
 Missionär Hjördis 
 Andersson 
18.30 Veckomässa 
19.00 Öppet samtal 
 Anders Svensson 

Söndag 10/12  2:a advent 
11.00 Nattvardsgudstjänst 
 Anders Svensson 
14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shojaeian 
Måndag 11/12 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 13/12 
12.00 Café Gemenskap 
 Grötfest med musik 
 Pianist Caroli Olah 

 

 

Mötesprogram September - November 

	

Vill du följa styrelsens arbete 
under året finns protokoll 

samlade i en pärm på 
expeditionen. 

 

Styrelsen har följande träffar 
under ht 2017: 

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

	

Leif Herman 

	



	
	

Sofia Fransson vår nya ungdomsledare!  

Hej Bifrostkyrkan!  
 
Jag heter Sofia Fransson och är församlingens nya 
ungdomsledare. Det tycker jag är riktigt spännande. Så 
spännande att det nästan är lite läskigt ibland. Idag när 
jag skriver det här är det exakt ett år sedan jag flyttade 
norrut för att gå bibellinjen på Åredalens Folkhögskola. 
Det var också läskigt. Att sätta sig på ett tåg helt ensam  
i 11 timmar med allt jag äger omsorgsfullt förpackat i en 
vandringsryggsäck på ryggen, en mindre ryggsäck på magen 
och två resväskor i vardera hand. (Ska tilläggas att jag 
dessutom var väldigt rädd att någon skulle sno mina väskor, 
så här i efterhand kan jag tycka att jag vakade lite väl 
noggrant över dem de där 11 timmar).  
Det var riktigt läskigt att veta att när jag kliver av det 
här tåget så trampar jag rakt in i en helt ny tillvaro, som 
snart kommer vara min vardag.  
 
Hösten är för många en tid av förändring. Om du själv inte 
flyttat så har du kanske börjat en ny skola, ett nytt jobb, 
fått nya klasskompisar eller testat en ny aktivitet. 
Förändring kan vara läskigt. Det kan vara obehagligt och 
obekvämt.  
I morse fick jag en notis på min mobil med dagens 
bibelvers från 5 Mos 31:8:  
 
 



	
	

 
 
“Herren går själv före dig och han ska vara med dig. Han 
ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller 
förfärad.”  
  
För en månad sedan klev jag av ett annat tåg (tack och lov 
med lite mindre packning) och trampade ut i ytterligare en 
ny tillvaro. Denna gång som ungdoms-ledare i 
Bifrostkyrkans församling. Att vara ny på jobbet är ibland 
läskigt och obehagligt. Men jag kan tänka att lite obehag 
ibland är alldeles i sin ordning. För när saker är nya och jag 
inte har kontroll - då måste jag hoppas på Gud. Han har 
lovat att han ska gå före och då kan det vara helt okej att 
det är lite läskigt.  
 
Trots att det bara gått en månad sedan jag klev av det där 
tåget på Göteborgs central så känns det lustigt nog inte 
längre alltid som att jag är helt ny på jobbet. Att möta 
människor i kyrkan som bygger i köket. Sitta och spåna och 
planera hösten med andra ledare. Att cykla omkring på 
vägarna i Mölndal. Nya situationer som redan känns som 
vardag. Jag ser verkligen fram emot den här hösten, att 
lära känna fler av alla er i församlingen och se vad Gud har 
planerat för oss tillsammans. Vem vet, han kanske har 
tänkt något vi inte alls är beredda på. Men vi får lita på att 
han går före! Vi ses!  
Sofia  
 



	
	

 
Bo Cedersjö om ekonomin! 

 
 
Insamlingar jan-aug 
Nu har två tredjedelar av året gått och här kommer en liten 
redovisning på hur vi ligger till på insamlingsfronten. 
 
Kollekter och swish ligger 16.000 över budget, något vi ska vara 
glada över. Jämför vi med 2016 är ökningen nästan 29.000 kronor. 
Sommaren har varit mycket bra jämfört med förra sommaren. En 
stor del av ökningen jämfört med förra året har kommit in under 
juni, juli och augusti. 
 
Kyrkoavgiften kommer in månatligen enligt budget. Däremot ligger 
vi 6.000 efter år 2016. 
 
Insättningar via post och bank ligger 15.000 efter budget, men 
1.000 före år 2016. Sommaren har varit sämre än vad vi hoppats 
på. Vi har tappat 15.000 mot budget och 25.000 mot 2016 under 
de tre sommarmånaderna.  
 
Totalt sett ligger vi 2.000 före budget och 24.000 bättre än år 
2016. 
 
Vi är tacksamma för alla gåvor som kommer in, och för vårt 
gemensamma arbete i Bifrostkyrkan är det viktigt att det 
ekonomiska fortsätter att ligga på rätt sida budget.  
 
 



	
	

 

 

 

Kyrkfonden 
Nu är ombyggnaden av köket i full gång. Har du varit inne och 
kikat? Det blir spännande att följa det fortsatta byggandet! 
 
Vi har beslutat att använda vår kyrkfond för det mesta av 
kostnaderna i samband med ombyggnaden. Vi har också beslutat 
att vi ska samla in 250.000 kronor till inventarier i de nybyggda 
delarna. Vår målsättning är att vi ska ha insamlingen klar när vi 
inviger de nya lokalerna vid månadsskiftet november/december. 
 
Hittills har drygt 34.000 kronor kommit in, det är bra, men det är 
en bit kvar till målet. Kanske kan du bidra med en summa för att 
komma närmare målet? Sätt in din gåva på församlingens konto 
och glöm inte att skriva kyrkfonden på insättningen. 
 
 
Församlingens bankgiro är 371-5109.  
Swishar gör du på 123-326 51 88. 
 
TACK FÖR DIN GÅVA! 
 
Bosse Cedersjö 
Kassör Bifrostkyrkans Församling 
 
 



	
	

 
Veckan i Bifrostkyrkan  

fylls av återkommande aktiviteter! 
 

 

 
 

Måndag 
14.00 Flitiga händer - varannan vecka 

16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

 
Tisdag 

17.30 Barnkören Popkorn 
18.30 Scout 

 
Onsdag 

12.00 Café Gemenskap 
18.30 Veckomässa 

19.00 Samtalskvällar – se program 
 

Fredag 
18.00 Tweenies 

20.00 Tonår 
 

Söndag 
11.00 Söndagsklubben 

11.00 Gudstjänst 
14.00 Gudstjänst – på persiska, varannan vecka 

 


