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Årsberättelse för det gemensamma  
Alphaarbetet 2017 
	

Inledning 
Alpha som startades Hösten 2007 har pågått oavbrutet i  
20 terminer. Arbetet har drivits ekumeniskt tillsammans med 
Pingstkyrkan. Studieförbundet Bilda och Alphasverige är 
värdefulla stödorganisationer för arbetet. 
Vad är Alpha? 
Alpha har funnits i över 30 år. I Sverige startade det 1997. Idag 
finns Alpha i över 66 000 kyrkor och andra platser över hela 
världen. Detta har lett till att över 24 miljoner människor runt om 
i världen gått en Alpha. Konceptet är enkelt och är till för den 
som har frågor kring meningen med livet. 
Vilka är de viktigaste värderingarna? 
Ledorden i Alpha är: KÄRLEK, LÄRA, LEVA 

• KÄRLEK: Vi bryr oss om människan och vill skapa en trivsam 
atmosfär, och dela den med våra vänner. 

• LÄRA: Vi skapar en miljö där människor kan ställa frågor och 
diskutera dessa fritt med varandra. 

• LEVA: Vi försöker visa vad det kristna livet innebär och ge 
människor möjlighet att själva uppleva det. 

 
Hur ser en kurskväll ut? 
Vi börjar med att äta något gott i gemytlig gemenskap kring 
borden.  
Sedan kommer ett föredrag, som tar upp kvällens ämne t ex: Vem 
är Jesus? Varför måste Jesus dö? Varför ska jag be, och hur? 
Varför ska jag läsa Bibeln, och hur? Hur är det med den helige 
Ande? Helar Gud idag? Vad ska vi ha kyrkan till? 
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Därefter går vi till smågrupper. I den lilla gruppen får vi 
möjlighet att samtala utifrån det vi hört och komma med egna 
funderingar. 
Alphadag 
I kursen ingår också en Alphadag. Dagen är den del av kursen då 
deltagarna blir introducerade till den Helige Ande.  Där ges 
tillfälle att lära känna varandra närmare och tid för själavård, 
bön och lovsång.   
Avslutningsfest 
Kursen avslutas med en fest. Syftet är att få en festlig 
avslutning, men också att inbjuda andra intresserade och ge en 
introduktion till Alpha.   
Ett omfattande arbete 

Vårterminen 2017 i Bifrostkyrkan 

Vårterminens Alphakurs samlade 4 gäster och 
fortsättningskursen som vi kallar Beta hade 12 gäster.  

Höstterminen 2017 i Pingstkyrkan 

Höstens kurs hölls i Pingstkyrkan. Det känns mycket bra att vi kan 
manifestera det gemensamma arbetet genom att också vara i 
Pingstkyrkan. Höstens Alphakurs fick tyvärr ställas in för att det 
var för få deltagare men vi startar igen våren 2018. Betagruppen 
har varit mycket aktiv med 12 deltagare.  

Maten 

För mat och fika har en entusiastisk grupp tagit det totala 
ansvaret, vilket vi är glada och tacksamma för. Att få komma och 
sitta ner och äta kärleksfullt tillagad mat i trevligt sällskap är 
helt underbart! 
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Elisabeth och Madde ansvarade för maten under våren och 
Mirjam och Birgitta under hösten. 

Föredragen 

Föredragen har huvudsakligen hållits av vår föreståndare. För 
Betakursen har Ivar Gustafson varit huvudansvarig. 

Gruppsamtal 

Varje grupp har 2 ledare och 1-2 hjälpledare som lett samtalen 
och följt gruppen och dess medlemmar under kursen. 

Ledarsamlingar 

Innan gästerna kommer klockan 18.30, samlas ledarna kl. 18.00 till 
bön och kort avstämning inför kvällens samling.  
Hur gick det? 
Efter varje Alphakurs görs en utvärdering. Det som kommer fram 
är att deltagarna uppskattar den goda gemenskapen och att 
många hittar en tro eller fördjupar den tro som man har. Några 
har valt att bli församlingsmedlemmar. 
Fortsättning 
Vi startar den 18 januari 2018 med en ny Alphakurs. 
 
Bjud in till Alpha! En personlig inbjudan är det bästa sättet att få 
nya kursdeltagare.  
Fortsätt att bära detta viktiga arbete i omtanke och förbön 
Lars-Gustaf Hauptmann 
Kursansvarig 
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RPGs årsberättelse för år 2017 
 
”Min gårdag är förbi den gav mig visshet Om Herrens nåd för mig 
en syndens slav. Förlåtelse och kärlek fick jag röna den dag då jag 
mitt liv åt Herren gav………….” 
 
Cafe Gemenskaps gårdag gav oss många fina upplevelser och 
möten, Inte minst alla onsdagar med vår pastor Anders Svensson. 
Han ledsagade oss genom flera av NT´s brev, om Nåd och Tro 
samt Kyrkans liv. Även glimtar från vad Martin Luther påverkat 
under 500 år. Återkommande är också ”Träffpunkt mission”, en 
liten fin gemenskap där vi tillverkar förbands material till Afrika . 
 
Soppluncherna har förutom god soppa också gett oss många 
musikupplevelser. Tomas Simson var först ut med tankar om tro. 
Lena och Christer Sollerman gladde oss med ”Livet och Kärleken” i 
en omväxlande musikupplevelse. Våravslutningen  blev en härlig 
”vårjazzstund” med Tomas Ferngren och hans vänner . 
Duon ”Lars” bjöd på en ”Salig blandning”. Leif Ohlsson med 
”bröder” sjöng gamla väckelsesånger som gav god känsla. Hösten 
avslutades som vanligt med grötfest. Denna gång underhölls vi av 
pianisten Olay Caroly och ett uppskattat luciatåg. 
 
Våra föreläsningar har bjudit på ”Arbete bland utsatta kvinnor i 
Östra Afrika” genom en engagerad Birgitta Stenman. Vi har fått 
inblick i volontärarbetet i Mölndals stad av  Margareta 
Samuelsson. En stark upplevelse var musikterapeuten Birgitta 
Andersson, som berättade om ”Sång och Musik för själens hälsa”. 
Vad som händer när vi ringer 112 gav oss IngMarie Högberg bra 
information om. 
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Ragne Fransson pratade om plus och minus i livet. Göran 
Zettergren berörde oss genom dela lite av sin livsresa. Stark 
berörda blev vi också av Hjördis Anderssons erfarenheter från 
sin tid i Hiroshima. I påskveckan hade vi påskfest med nattvard 
då vi också fick glimtar från diakon Annika Andreassons liv. Även i 
Allhelgonatid delade vi gemenskapen vid Herrens bord. 
 
Några av oss har varit på distriktssamlingar såsom årsmötet i 
Falkenberg.  
RPG-rådet är regelbundet med på informationsträffar som 
Mölndals socialkontor inbjuder alla pensionärs föreningar till. 
Känns bra att dela de träffarna.  
 
Nu STORT TACK!!!! till alla er som ordnar så fint med smörgåsar 
och kakor och soppar och gör det så  trivsamt på våra träffar.  
Det är gott och väl med bra program men bäst är att vi får mötas 
till god gemenskap!  
 
”……………Min framtid är i Herrens händer i natten mörk han ljuset 
tänder Han leder mig ett steg i sänder på väg till Himlens land.” 
 
 
 
Mölndal den 3 januari 2018  
Bibbi Gustafsson  
Ordf.  
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Årsberättelse Bifrostkyrkans språkcafé 2017 
 
Under året som gått har personer med intresse av att lära sig 
svenska bättre, träffat vana talare av det svenska språket.  
 

Vi har träffats en och en halv timme varje måndag och umgåtts 
över gott fika. Deltagarna, upp till tjugo per tillfälle, kommer från 
olika länder och åldersgrupper och under träffarna har vi fått 
lära känna varandra och utbytt kunskap, kultur och intressen.  
 

En del har fått hjälp med läxor och möjlighet att testa det de 
lärt sig i skolan medan andra kanske fått smaka på språket innan 
de ens fått sätta sig i skolbänken.  
 

Vi har dessutom fått fördjupa oss i en del teman, som brandskydd 
vid ett besök från en brandman.  
Innan sommaren gjorde vi en trevlig utflykt till Benareby utanför 
Mölnlycke med grillning och kubb och inför julledigheten 
avslutade vi med mys och julpyssel.  
 

Ett par av oss var även med vid invigningen av Mölndals nya 
bibliotek på ”språkcafé pop-up”. Där fick vi utöver att språka med 
besökare en chans att visa upp oss och knyta kontakter med de 
andra språkcaféerna och resurser som finns i Mölndal.  
 

Nu ser vi fram emot ett nytt år av härliga möten, fina utbyten 
och språklig utveckling. 
 
 
Allt gott! 
/Niklas Gren 
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Fastighetsförvaltning av Bifrostkyrkan 2017  
      

Vår målsättning är ”Byggnaderna och trädgården skall vara en 
prydnad för församling och samhälle”. 
Kyrkan är 33 år gammal och detta innebär ökande 
underhållsbehov. Besiktningar utförs på vår kyrkobyggnad för att 
bevaka och bevara byggnadens kvalité samt kontroll av tekniska 
funktioner. Underhållet av vår fastighet bör hållas på en hög nivå 
för att behålla fastighetens trivsel och värde och för att undvika 
större reparationer på grund av eftersatt underhåll.  
Vid årsskifte upprättas underhållsplan som har två ändamål. Dels 
att ge ett underlag för årsbudget och dels att förse fastighets-
rådet med en rad uppgifter i avsikt att hålla byggnaden i gott 
skick. För att hålla kostnaderna nere bygger underhållsplanen till 
stor del på frivilliga arbetsinsatser.  
Åtgärder enligt underhållsplan har till stor del utförts, t.ex. 
* Armaturer för förstärkt belysning på estrad har monterats.  
* Fyra nya stolpbelysningar på parkeringen har sats upp. 
* Belyst Skylt ”Bifrostkyrkan” har monterats mot Toltorpsgatan. 
* Befintliga skyltar mot Lantbruksgatan och vid infarten till 
   kyrkan har renoverats och modifierats med logga och texten 
   ”Equmeniakyrkan”. 
* Förrådsbyggnaden har blivit ommålad. 
 

Ombyggnad och upprustning av kök och del av festsalen har 
utförts, vilket innebär att underhållsbehovet för dessa delar 
minskar en tid framöver. Vissa omprioriteringar har fått ske då 
akuta händelser som inte finns med i underhållsplanen har 
åtgärdats. 
Samarbetet med Mölndals kommun för parkeringsavgifter är gott 
och ger ett bra tillskott till vår ekonomi. Upprensning av träd och 
buskar runt vår parkering utfördes vid vår trädgårdsdag. 
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GOA-gruppernas veckoschema med städning och trädgårds-
skötsel ger ett gott resultat, men blir alltmer betungande ju 
äldre trädgården blir. Fortfarande har vi inte någon som har 
påtagit sig ansvar för trädgårdens skötsel. Landskapsarkitekten 
som projekterade trädgården vid nybyggnationen har kontaktats 
för att undersöka om vi kan få till en plan för framtida skötsel. 
Det är viktigt att trädgården sköts på ett bra sätt då 
allmänheten ofta passerar genom vår trädgård.   
Ett stort arbete utförs av den grupp som sköter om gräsytorna 
under sommaren. En ny åkgräsklippningsmaskin har inköpts.  
Många har ställt upp vid våra trädgårdsdagar vår och höst, vilket 
gör att vi kan gallra och städa upp i våra planteringar, parkering, 
gräsytor och runt byggnaderna.  
Fastighetsrådet har vid några tillfällen under året samlats för 
gemensamt arbete.   
Fastighetsrådet har haft fyra protokollförda sammanträden. 
 
Mölndal 2018-01-08 
Evert Gustavsson för fastighetsrådet 
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Ombyggnad av kök o festsal 2017 
 

Uppdraget var att flytta köket till mysrummet och göra festsal 
där köket var. Projektet fick kosta Max 1milj.kr. 
Vi skulle dock ta hänsyn till att vi behöver en vikvägg som av-
delare och helst ljudisolerad samt någon ljuddämpning i gamla 
festsalen. Detta utanför nämnda budgettak. 
 
Kort resumé: 
* Rivning start 15 augusti och pågick i två veckor. 6ton blev det. 
 

* Snickarna med Tony i spetsen arbetade ett par dagar i  
   september och satte två väggar. Därefter lade vi golvskivorna 
   i köket själva. Snickarna kom på heltid i oktober och arbetade  
   effektivt till mitten av november då det mesta var klart. 
  Väldigt trevligt har det varit att samarbeta med snickarna 
   Tony, Christoffer o Simon. 
 

* Skräp till tippen under byggtiden 
   Container på 23kbm fylldes med 6 ton skräp. 
   Därefter 25 kärror ca 12ton. 
 

* Vikväggen – en skänk från ovan 
   En ny kostar ca 65’ kr. För denna tre år gamla betalade vi 8’ kr. 
 

* Ekonomin 
   Kostnaden för hela ombyggnaden blir ganska precis 900’ kr. 
   Vi klarar alltså gränsen på 1milj kr, då inkluderat även ”gamla 
   festsalen”. 
   Detta bl.a. tack vare Tonys och Everts generösa insatser med 
   0kr påslag på materialkostnad. 
   Ytterligare insatser som bidragit till att hålla kostnaderna 
   nere är den frivilliga arbetsinsatsen från ett 10-tal personer.  
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   Tillsammans har vi lagt ner ca 1.400 timmar. Omsatt i pengar ca 
   700.000kr. 
   Dessutom har vi fått bidrag från Equmeniakyrkan på 100.000kr.  
   Plus insamlingen som inbringade 110.000kr. 
 
* Från oss som arbetat: 
   Vi har haft en härlig arbetsgemenskap och många goda stunder 
   av skratt och ibland allvarliga funderingar på problemlösningar.  
   Vi är tacksamma till Gud för hela projektet! 
   Nu är projektet i hamn och vi får alla får känna oss som  
   ”hemma” i dessa nya lokaler! 
 
För projektgruppen 
/Leif Herman Gudmundson 
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