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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 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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Broar till varann 

Herre hjälp dina barn bygga broar till varann 
över allting som hindrar och skiljer 

ja hjälp mina syskon och mej så vi kan, 
trots olika färger på hår och hud 

och andra och främmande namn på Gud, 
för den största av alla familjer 

måste ha nånting gränslöst och stort som förenar. 
Herre, Din kärlek är det jag menar. 

 

Herre hjälp dina barn bygga broar till varann 
så att ingenting fjärmar och splittrar 
ja lär mina syskon och mej så vi kan, 

lyft upp våra blickar från mark och mull 
skriv svaret i skyn för vår längtans skull, 
för när stjärnorna glänser och glittrar 

kan man känna hur Fader och barn dom förenar. 
Herre, Din kärlek är det jag menar. 

       Atle Burman 
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Vår Föreståndare Anders Svensson! 
 
Vad är diakoni idag, i Bifrost, i Mölndal? 

 

Under våren skall vi ha fyra kvällar med ”Öppet samtal”.  
I höstas hade vi också detta med temat hbtq och samkönat 
äktenskap. Vi fick goda samtal och därför gör vi om konceptet 
också i vår. Nu är temat diakoni. 

Nationalencyklopedin beskriver diakoni som "kyrkans sociala 
ansvarstagande på olika områden". 

De där sista orden i definitionen av diakoni tänker jag på inför 
våra samtal. ”…på olika områden.” Översätter vi ordet diakoni, 
betyder det ”tjänst”. Skall vi då försöka göra tjänst på olika 
områden, så får vi mycket att göra, för visst kan vi göra tjänst 
på många sätt. 

Därför träffas vi fyra kvällar. På en handaffisch i kyrkan och i 
det här programbladet finns datum för varje kväll och den som 
är huvudtalare. Här en kort presentation: 

Henrik Törnkvist, kyrkoherde i Bergsjön, har varit med om att få 
öppna sin kyrka för alla som vill och behöver komma dit och hitta 
lugn, gemenskap, uppgifter. Ett myller av liv med vanliga sköna 
människor. 
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Conny Brandell arbetar som sjukhuspräst i Göteborg. Han 
arbetar inom psykiatrin och vet hur folk mår i vårt samhälle. 
Conny kommer att samtala med oss om detta och vi får utmanas 
av det. 

Emil Mattsson är direktor för Räddningsmissionen. Han kommer 
att berätta vad han ser för behov i vårt samhälle. Vi lyssnar, 
samtalar och tar med oss tankarna. 

Sista onsdagskvällen i samtalsraden ägnar vi åt att tillsammans 
fundera på det vi hört. Nu skall vi försöka se vad just vår 
församling kan göra för tjänst. Vilket område ser vi? Vad vill vi 
göra? Vad klarar vi av? 

Därför vill jag be dig att försöka vara med på de här samlingarna. 
Detta kommer att bli något viktigt för vår församling, därför 
behöver vi be för de här kvällarna, för varandra och fört vår 
gemenskap – så att vi ser vad Gud kallar oss att göra. 

Spännande, viktigt, levande!  
Häng på! 

Pastor Anders 
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Vår ordförande Lars-Gustaf Hauptmann! 
 
	

 

 

Det är med stor glädje och tacksamhet som jag tänker på vårt 
årsmöte den 3 februari. 

Vi får mötas tillsammans för att tillbe och möta Gud och vi har 
ett omfattande arbete som möter människor från ”vaggan till 
graven”. Det är en styrka som vi har som är unik i ett samhälle 
som segregerar oss i olika grupper, låt oss värna om den. 

 

Personligen har jag och min familj fått känna att församlings-
gemenskapen bär hela livet, genom mina svärföräldrar Henning 
och Gunvor Nielsen som båda har avlidit de senaste månaderna.  

 

Det känns gott av vi som församling har kunnat ta beslut i frågan 
om vigsel av samkönade. 

Trots att alla inte har samma uppfattning kunde årsmötet fatta 
beslutet på ett bra sätt. 
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Vi har fått fyra nya ledamöter i styrelsen som alla har gått in  
i uppgiften med stor entusiasm. 

Hela styrelsen deltar i en styrelseutbildning under våren som 
anordnas av Equmeniakyrkan i region väst. 

 

Vi kommer att ha Diakoni som tema för vårens öppna samtal på 
onsdagskvällana. 

Jag tror att Gud vill leda församlingen in i ett djupare och 
bredare engagemang i dessa frågor. Några exempel är att vi har 
ett integrationsarbete i församlingen där många medlemmar gått 
in i omfattande åtaganden för att hjälpa flyktingar att komma in 
i samhället.  RIA-Hela Människan i Mölndal står inför beslut om 
det framtida arbetet och där har vi möjlighet att vara med. 

 

Fortsätt att ta med församlingen i omsorg och förbön. 

 

Hälsningar 

Lars-Gustaf Hauptmann 
	

	



8	
	

	

	

Februari	
 

Söndag 18/2 
11.00 Gudstjänst 
 Pastor Peter Landälv 
 Barnvälsignelse 
 Musik: Emilia Asp 

Måndag 19/2 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 21/2 
12.00 Café Gemenskap 
 Vad ska man tro? Samlade 
 Samtal med den jag kallar
 Gud.  Tomas Simson läser 
 ur sin bok och Ann-Sofie 
 Scherman sjunger. 
18.30 Veckomässa 

Söndag 25/2 
11.00 Gudstjänst 
 Tema: Rädsla o ångest 
 Anders Svensson  
14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shojaeian 

Måndag 26/2 
14.00 Flitiga händer  
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 28/2 
12.00 Café Gemenskap 
 Böckernas Bok: Mose 
 Anders Svensson 
18.30 Veckomässa 
19.00 Öppet samtal kyrkoherde 
 Henrik Thörnkvist 

Mars 
Söndag 4/3 
11.00 Nattvardsgudstjänst 
 Anders Svensson 
 Musik: Maria Lindkvist 

Måndag 5/3 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 7/3 
12.00 Café Gemenskap 
 Sopplunch med musik 
 Återseendets glädje med 
 sång och spel 
 Kapten Lasse Svensson 
18.30 Veckomässa med förbön 
 och lovsång 

Söndag 11/3 
11.00 Gudstjänst 
 Sofia Lundberg 
 Musik: Helena Hauptmann 
14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shojaeian 

Måndag 12/3 
14.00 Flitiga händer 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 14/3 
12.00 Café Gemenskap 
 Träffpunkt Mission 
18.30 Veckomässa 
19.00 Bibelstudium 
 Dag 77 i Markusboken 

 

 

Mötesprogram Februari – Maj 2018 



9	
	

 

 

Söndag 18/3 
11.00 Gudstjänst 
 Tema: Växa o mogna 
 Anders Svensson 

Måndag 19/3 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 21/3 
12.00 Café Gemenskap 
 Hur vår fantastiska kropp 
 fungerar. Osteopat Lennart 
 Zetterqvist berättar o 
 förklarar 
18.30 Veckomässa 
19.00 Öppet samtal 
 Sjukhuspräst Conny 
 Brandell om psykisk ohälsa 

Söndag 25/3 
11.00 Gudstjänst med Påskspel 
 Anders Svensson 
14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shojaeian 

Måndag 26/3 
14.00 Flitiga händer 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 28/3 
12.00 Café Gemenskap 
 Påskfest med nattvard 
19.00 Andakt i Stilla veckan 
 Anders Svensson 

Torsdag 29/3 
19.00 Skärtorsdagsandakt 
 Anders Svensson 

 

 

 

Fredag  30/3   Långfredag 
11.00 Gudstjänst vid Jesu kors 
 Anders Svensson 

 

April 
Söndag 1/4  Påskdagen 
11.00 Påskgudstjänst 
 Jesus har uppstått! 
 Anders Svensson 

Måndag 2/4 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 4/4 
12.00 Café Gemenskap 
 Böckernas Bok: David 
 Anders Svensson 
18.30 Veckomässa med förbön 
 och lovsång 

Söndag 8/4 
11.00 Gudstjänst med dop 
 Tema: Skam
 Anders Svensson 
14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shojaeian 
Måndag 9/4 
14.00 Flitiga händer 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 11/4 
12.00 Café Gemenskap 
 Träffpunkt  Mission 
18.30 Veckomässa 
19.00 Bibelstudium 
 Dag 89 i Markusboken 

Mötesprogram Februari – Maj 2018 
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Söndag 15/4 
11.00 Gudstjänst 
 Miranda Shojaeian 

Måndag 16/4 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 18/4 
12.00 Café Gemenskap 
 Om poeten och frälsnings- 
 soldaten Majken Johansons 
 liv. Rektor Nils Zandhers 
18.30 Veckomässa 

Lördag 21/4 
09.00 Trädgårdsdags! 
 Vi gör fint tillsammans! 

Söndag 22/4 
11.00 Gudstjänst 
 Tema: Värdefull? 
14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shljaeian 

Måndag 23/4 
14.00 Flitiga händer 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 25/4 
12.00 Café Gemenskap 
 Böckernas Bok: Rut 
 Anders Svensson 
18.30 Veckomässa 
19.00 Öppet samtal 
 Räddningsmissionen 
 Emil Mattsson m.fl. 

Söndag 29/4 
11.00 Gudstjänst 
 Anders Svensson 

 

 

Måndag 30/4 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

 

Maj 
 

Onsdag 2/5 
12.00 Café Gemenskap 
 Sopplunch med musik 
 Kantor Hans Blomberg 
 sjunger o berättar om sin 
 mormor Lapplisa 
18.30 Veckomässa med förbön 
 och lovsång 

Söndag 6/5 
11.00 Nattvardsgudstjänst 
 Anders Svensson 
14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shojaeian 

Måndag 7/5 
14.00 Flitiga händer 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 9/5 
12.00 Café Gemenskap 
 Träffpunkt Mission 
18.30 Veckomässa 
19.00 Bibelstudium 
 Dag 18o19 i Markusboken 

Söndag 13/5 
11.00 Gudstjänst 
 Ragne Fransson 
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Måndag 14/5 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 16/5 
12.00 Café Gemenskap 
 Möten med möjligheter 
 Pastor Nina Holgersson 
18.30 Veckomässa 

Söndag 20/5 
11.00 Gudstjänst 
 Anders Svensson 
14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shojaeian 

Måndag 21/5 
14.00 Flitiga händer 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 23/5 
12.00 Café Gemenskap 
 Böckernas Bok: Lukas 
 Anders Svensson 
18.30 Veckomässa 
19.00 Öppet samtal 
 Vad gör vi nu? 
 Vad vill vi, vad behövs? 

 

 

 

 

 

 
 
Söndag 27/5 
11.00 Gudstjänst 
 Tema: Frihet 
 Anders Svensson 

Måndag 28/5 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 30/5 
12.00 Vårlunch med jazzmusik 
 ”2-Bones Quintett” 
 Thomas Ferngren m vänner 
18.30 Veckomässa 

 

Juni 
Söndag 3/6 
11.00 Nattvardsgudstjänst 
 Anders Svensson 
14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shojaeian 

Måndag 4/6 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 
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Vår ungdomsledare Sofia Fransson 
 
 
Det är vårtermin nu, och under de veckor som hunnit passera 
sedan nyåret har det hänt mycket.  
 

Jag tänker på att jag får vara med om mycket annorlunda saker  
i min vardag här i Bifrostkyrkan.  
En kväll står jag med tio stycken tweenies-barn och åker buss 
mellan Bifrost och Wallinsgatan (en sträcka på ca 200m), för  
att det ger 25 poäng i vår poängjakt på Tweenies. Folk tittar  
på oss med förundran i blicken och jag inser då att vi nog ser  
lite lustiga ut. 
En dag när jag kommer till kontoret är rummet fullproppat med 
uppblåsta ballonger, en för mig inte helt vanlig men glädjande 
syn. Ett kärleksbus, som min kompis Julia brukar kalla det. 
En tisdagskväll i kyrkan sitter jag och scoutpatrullen Yammy och 
doppar frukt i choklad som vi smält på ett stormkök. Godsakerna 
var skatten i en samarbets-skattjakt och jag blir så glad och 
stolt när jag ser hur scouterna hjälper varandra för att nå målet. 
En annan kväll står några från församlingen på Mölndals Bro och 
delar ut pannkakor till människor som passerar.  
 

Det här är början på en lista med vardagsstunder som har 
gemensamt att de är glada och fyllda med kärlek, mer eller 
mindre tydligt. Det kan tyckas långsökt, men jag vill tro att 
dessa små märkliga stunder är en konsekvens av ett märkligt 
faktum. Att Jesus i sin kärlek har räddat oss från död till liv.  
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Han förklarar själv hur det får konsekvenser i Joh 13:34-35  
“Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag 
har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni  
är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.” 
När vi låter det faktumet råda i oss, att Jesus räddat oss i sin 
kärlek, då får det konsekvenser. Och inte alltid är det särskilt 
medvetna eller uttänkta konsekvenser, eftersom det inte är av 
vår egen kraft, utan av Guds. 
 

Människorna som får pannkakor på Mölndals Bro frågar oss 
varför vi gör detta. Om vi inte är helt knäppa som frivilligt står 
där i kylan? Vi skrattar och svarar att nej det går så bra. Men 
ibland blir vi själva lite ställda, varför gör vi det här egentligen? 
Det är inte alltid som det svaret är så givet. Många dagar känns 
inte alls fyllda med ballonger, pannkakor och kärlek. Men vi får 
sätta vårt hopp till honom som är störst och som går före, och 
lita på vad han har sagt om att han har älskat oss först. 
 

Jag fortsätter hoppas på en vardag i och utanför Bifrostkyrkan 
där Jesus formar och lär oss ännu mer om hur vi kan leva i hans 
kärlek. 
 
Sofia 
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Detta händer i Bifrostkyrkan! 
 
Måndagar: 
14.00 Flitiga händer (varannan måndag) 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 
 

Tisdagar: 
17.30 Barnkören Popkorn 
18.30 Scout 
 

Onsdagar: 
12.00 Café Gemenskap (Träff för daglediga) 
18.30 Veckomässa 
19.00 Bibelstudium  14/2, 14/3, 11/4, 9/5 
 Öppet samtal 28/2, 21/3, 25/4, 23/5 
 Lovsångskväll 7/3, 4/4, 2/5 
 

Torsdagar: 

18.30 Alphakurs 
 

Fredagar: 
18.00 Tweenies 
20.00 Tonår 
 

Söndagar: 
11.00 Söndagsklubben 
11.00 Gudstjänst 
14.00 Persisk gudstjänst (varannan vecka)  
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Vår nyvalda kassör Andreas Zimmergren! 
Det är med försiktighet jag ska försöka ta på mig ett par 
gigantiska och perfekta skor. Ett par skor som aldrig blivit 
smutsiga, de har putsats varje dag, tvättade och iordningställda 
som om de vore av glas. Dessa skor är skor jag kanske aldrig 
trodde skulle passa mig. Jag har alltid tänkt att dom var för 
stora eller för tunga att gå i. Men nu ska jag göra mig ett försök.  

Bosse skorna du har vårdat nu under så många dagar, veckor, 
månader och år ska jag göra mitt yttersta för att nu försöka 
vårda så gott jag kan. Jag vill tacka på hela församlingens vägnar 
för ditt fantastiska arbete som kassör i vår församling. Det 
finns inte ord som beskriver vår tacksamhet!  

Du är bäst Bosse! 

 

Jag hoppas att jag kan göra ett någorlunda arbete som går att  
ta efter den dagen jag ställer skorna på hyllan. De kanske inte 
kommer gå lika långt eller vara lika fina. Men jag lovar att göra 
mitt absolut bästa som Bifrostkyrkans nya kassör. 
Jag ser det som en ära att få jobba med Bosse och Johan, som 
kommer finnas där bakom mig i arbetet som kassör, så lätt blir  
ni inte av med dom.  

 
Vi ses i kyrkan, ta hand om varandra och tänk på mig i er vardag. 
Jag kan behöva en bön!  
 
Massor av kramar  
Andreas Zimmergren, kassör… 
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…………………I väntan på………………… 

       Välkommen till Bifrostkyrkan! 


