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Bifrostnytt     
juni - aug 

  

 

Joh 15:1-8 Jag är vinstocken, ni är grenarna.  
Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. 
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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 
Plusgiro:  8 33 84-8 
Bankgiro 371-51 09 Ungdomsledare 

Swish:  123 326 51 88 Sofia Fransson  
Internationella kontot: 0708 - 85 20 90 

119 - 41 74 sofia.fransson@bifrostkyrkan.se   
  
Equmenia Bifrostkyrkan Styrelsen  
Plusgiro:    62 61 50 -7 Lars-Gustaf Hauptmann
 ordförande  
 0731- 40 25 09
 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  
kontakta honom på telefon. 

Välkommen att höra av dig! 
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Tidens koral 

Den tid som är dagar och veckor och år 
är min vanliga verklighet här 

men visst kan det hända att tankarna går 
bortom nuet och stunden som är. 

Och det slår mej att livet är kanske en dröm 
och tiden en ständigt pulserande ström 

av underbar nåd från den flödande källan. 
Säj varför tackar jag ändå så sällan? 

 

Den tid som är nuet kan aldrig stå still 
den är flyktig som sommaren här, 

säj hur kan då den levandes tid räcka till 
där ett hjärta nå´t gränslöst begär? 

Tänk jag tror att den drömmen uppfyllelse får 
när bördan av timmar och dagar och år 
lyfts av vid den eviga himmelska källan. 
Säj varför tackar jag ändå så sällan? 

       Atle Burman 
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Vår Föreståndare Anders Svensson! 
 
 

 

Vad kör du på? 

Ibland träffar jag någon som är intresserad av bilen jag kör. 
Snart kommer den oundvikliga frågan; Vad kör du på?  
Frågan är självklart om vilket bränsle min bil kör på.  
Antingen kör jag på bensin eller diesel. Vår nyaste bil går på 
diesel. När vi köpte den menade många att just diesel var bäst  
ur miljösynpunkt. Men det var då!  
Idag kan vi se så kallade laddstolpar lite varstans. Det är en 
stolpe med en sladd som man kan koppla till sin bil och ladda 
batterierna, d v s om man har en bil som går på batterier. 
Oavsett vad jag kör på, jag måste förr eller senare tanka eller 
ladda. Antingen till en bensinstation eller en laddstolpe.  
 
När sommaren nu närmar sig hör jag då och då uttrycket att i 
”sommar skall jag ladda batterierna”! Vi menar att då skall vi 
hämta ny kraft, vila ut och ladda om. Precis som bilar och mycket 
annat måste vi som människor ladda om, fylla på nytt bränsle för 
att orka. 
 
Jag har använt bilden att församlingen och söndagens gudstjänst 
kan liknas vid en bensinstation. Platsen där jag hämtar nytt 
bränsle, fyller på, laddar. Tycker det är en begriplig bild för mig 
och flera andra har sagt att dom faktiskt förstår bilden.  
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Därför önskar jag dig inför sommaren och det lite lugnare 
tempot i allt, att du skall få ladda batterierna. Kyrkan och 
församlingen finns där, öppet hela sommaren. Så gott som alla  
de vanliga verksamheterna ligger nere, men gudstjänsten firas 
varje söndag.  
 
Från 1 juli och till 12 augusti firar vi gudstjänsterna tillsammans 
med Pingstkyrkan. Titta i Bifrostnytt eller på hemsidan, så hittar 
du vilken kyrka gudstjänsten är i.  
Var tankstället finns den veckan! 
  
Önskar dig en skön sommar. Vi ses då och då, kanske kan vi tänka 
efter lite extra på vem som kan vara ensam och behöva ett 
besök? Hjälpa någon annan att hämta kraft igen. 
  
Snart är det september igen. Då kommer vi att vara utvilade, 
laddade. Då väntar nya utmaningar för oss. Tillsammans tar vi oss 
an dem, tillsammans med varandra och med Jesus Kristus som 
lovat vara med oss, alla dagar till tidens slut. 
 
Skön sommar! 
Pastor Anders Svensson 
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Vår ordförande Lars-Gustaf Hauptmann! 
 

 
 
Nu i maj har vi fått smaka på riktig högsommar i förtid. Det 
är lika fascinerande varje gång att få uppleva denna explosion 
av ljus och liv. Guds skapelse är fantastisk! 
Den nya styrelsen har börjat sitt arbete mycket bra och vi har 
haft en heldag tillsammans för att lära känna varandra och se 
vilka olika gåvor vi har. Som individer har vi olika profiler och 
tillsammans är vi ett bra team.  

Styrelsens arbetar nu med att rekrytera ny församlings-
föreståndare.  Vi är mycket måna om att söka Guds ledning i 
detta och vi är övertygade om att Gud har utsett en person till 
uppdraget.  

I detta sökande finns det två aspekter: att vi söker rätt person 
och att Gud vill föra oss in i ett ännu större beroende av hans 
ledning. Förutom det traditionella rekryteringsarbetet ägnar vi 
tid åt att be om Guds ledning.  
Det är mycket positivt att vi får göra rekryteringen tillsammans 
med vår nuvarande föreståndare Anders Svensson. 

Jag vill också uppmuntra er alla till bön i denna fråga, om vi är 
beredda att gå in i ett beroende av Guds ledning så kommer vi 
att få se hur Gud verkar ännu mer i vår församling. 
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Nu när vi snart går in i sommaren med uppehåll i många 
verksamheter så vill jag tacka alla som varit med och gjort det 
möjligt att göra allt det goda arbete som vi har i Bifrostkyrkan. 
Njut av sommaren och ha det riktigt Gott!  
 

Boka in Församlingslägret på Bobergsgården 7-8/9 redan nu, det 
blir spännande! 
 

Fortsätt att ta med församlingen i omsorg och förbön. 

Hälsningar 

Lars-Gustaf Hauptmann 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bifrostkyrkans Församling & Equmenia Bifrostkyrkan  
kallar till församlings- föreningsmöte lördagen den  

1 september kl 09.30. 
 

Vi startar med frukost! 

Dagordning till  mötet finns uppsatt i kyrkan 
en vecka före utsatt datum. 

Välkomna! 
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Vår kassör Andreas Zimmergren! 
 

“Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva 
är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma 
sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra  
de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.” 

Ef. 2:8-10 

 

Min ödmjukaste tacksamhet och glädje att få vara med i  
denna fantastiska församling. Att varje söndag få höra om  
alla aktiviteter man, tyvärr, missar under veckan och alla  
man går på visar på hur stort engagemang vi har tillsammans.  
Att se Tonår varje vecka dra ungdomar eller språkcafét med  
nya och gamla vänner som finner varandra. Att på onsdagar  
sitta och bara få vara på mässan är alltsammans fantastiskt.  
 
Och för mig, som kassör, är kanske enklast att se allt i sin 
helhet. Med siffror som visar plus och minus är något som gör 
mig och mitt ”lilla” kassörteam ett glädjeskutt! Att se alla 
utgifter vi har är något som kanske de flesta tänker är något 
negativt. Men om man börjar tänka på vart pengarna går till blir 
man snabbt positiv igen.  

Vi ska vara stolta över allt vi gör för varandra. Oavsett om man 
sitter med och lyssnar eller om man står i predikstolen är vi alla 
lika viktiga. Vi behövs allihop för att vi ska få inkomster och 
utgifter.  
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”Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra goda 
gärningar som Gud från början bestämt oss till.” Texten 
beskriver väldigt tydligt vad vi har för uppgift där vi går på 
jorden. Vi alla är olika med olika uppgifter. Tack och lov.  
Se bara på alla våra olika aktiviteter och medlemmar. Ni alla är 
fantastiska. ”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, 
Guds gåva är det” Genom Gud är vi frälsta och genom Gud är vi 
skapta. Genom Guds kraft finns Bifrostkyrkan. Genom våra gåvor 
kommer Bifrostkyrkan att fortsätta att frodas och växa.  
 

Jag skulle vilja utmana var och en i församlingen att be varje dag 
under sommaren. I din bön fråga pappa Gud om jag kan göra mer 
för min församling och hans rike. Och efter du bett din bön 
stanna upp en låååång stund för att lyssna. Lyssna på vad Gud vill 
säga. Hjälp varandra och stanna gärna upp och be för varandra. 
Sommaren är ofta en period där vi inte är i kyrkan lika ofta som 
annars. Därför uppmanar jag alla att skänka en extra liten bön 
till Bifrostkyrkan och alla våra medlemmar. Och be gärna för vår 
ekonomi. Speciellt under sommaren där den brukar gå lite åt 
glömskan.  
 

Se nu till att ta hand om varandra, och njut av solen, och glöm 
inte av att skänka en liten extra gåva och bön för församlingens 
arbete.  
 
Kramar 
Andreas, kassör, Zimmergren 
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Juni 

 

Söndag 10/6 
11.00 Gudstjänst 
 Anders Svensson
 Musik: Christina Jansson 

Lördag 16/6 
12.00 Dopgudstjänst för 
 Hilma Ahlqvist 

Söndag 17/6 
11.00 Dopgudstjänst 
 Anders Svensson  
 Musik: Kerstin Thorstensen 
14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shojaeian 

Söndag 24/6 Johannes Döparens dag 
11.00 Gudstjänst 
 Anders Svensson 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juli 
 

Söndag 1/7 Apostladagen 
11.00 Nattvardsgudstjänst med 
 Pingstkyrkan i Bifrost 
 Anders Svensson 
 Musik: Helena Hauptmann 
14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shojaeian 

Söndag 8/7 
11.00 Gudstjänsten är i 
 Pingstkyrkan 

Söndag 15/7 Kristi Förklaringsdag 
11.00 Gudstjänst 
 Per-Olof Edström 
 Musik: Karolina Larsson 

Söndag 22/7 
11.00 Gudstjänsten är i 
 Pingstkyrkan 

Söndag 29/7 
11.00 Gudstjänst 
 Ida Tonnvik 
 Musik: Helena Hauptmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesprogram Juni – Augusti 2018 
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Augusti 
 

Söndag 5/8 
11.00 Gudstjänst med nattvard 
 i Pingstkyrkan 

Söndag 12/8 
11.00 Gudstjänst 
 Anders Svensson 
 Musik: Rickard Lundberg 
14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shojaeian 

Söndag 19/8 
11.00 Gudstjänst 
 Anders Svensson 
 Maja o Anton Lidbeck 

Söndag 26/8 
11.00 Gudstjänst 
 Anders Svensson 
 Musik: Emilia Asp 
 Ungdomsbrass 
14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shojaeian 

Måndag 27/8 
16.30 Läxhjälp 
19.00 Språkcafé 

Onsdag 29/8 
18.30 Veckomässa 

 

 

 

 
 

 

 

September 
 

Lördag 1/9 
09.30 Församlingsmöte, frukost 

Söndag 2/9 
11.00 Ekumenisk Gudstjänst 
 i Pingstkyrkan 

Måndag 3/9 
14.00 Flitiga händer – start! 
16.30 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 5/9 
12.00 Café Gemenskap 
 Träffpunkt Mission 
18.30 Veckomässa 

Söndag 9/9 
11.00 Samlingsgudstjänst 
 med nattvard 
 Anders Svensson 
14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shojaeian 

Måndag 10/9 
16.30 Läxhjälp 
19.00 Språkcafé 

 
 
  
  
 

 

 
 
  

Mötesprogram Juni – Augusti 2018 

 

Boka in lägerdagar med Bifrostkyrkans Församling på 
Bobergsgården den 7-8 september. 

 
Vi startar på fredag em och avslutar på lördag kväll! 

Vi umgås och trivs tillsammans både gammal och ung! 
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Vår ungdomsledare Sofia Fransson 
 
 
 
 
Nyss hemkommen är kroppen lite mör, solvärmd och trött och  
jag är glad och uppfylld av äventyr och lärdomar. Scoutkåren  
vid rondellen har varit på vårhajk i Vättlefjäll utanför Angered. 
Vi startade utanför kyrkan på lördag eftermiddag för att till-
sammans ta buss, spårvagn, buss igen och sedan en kortare 
vandring för att komma fram till vår lägerplats. 
 

Dagen därpå traskade vi till kanotcentralen för att därifrån 
paddla runt sjön för att hämta packningen vid vindskydden. 
Jag slås av det här med detaljer. Vår vandring- och paddlings-
hajk är bara ett drygt dygn av utomhusvistelse.  
Och samtidigt är den så mycket.  
Den är lukten av färskt pinnbröd. 
Nervositeten hos en scout som ska sova ute för första gången. 
En gräsand som låter och stör vårt lägerbål.  
Förväntan inför att få paddla ut i den stora sjön.  
Besvikelsen när tacosen är slut.  
Känslan när man får till en perfekt grillad marshmallow.  
Och den är många små händelser. Som när några fick för sig att 
bygga en liten myrstack.  
Eller som när någon ville testa hur nära vattnet man kan hänga 
med rumpan utan att bli blöt, men ändå behövde gå och byta 
byxor sen.  
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På morgonen när en hel patrull flög upp ur sovsäckarna en 
halvtimme innan de behövde vakna för att få ta ett morgondopp 
och dimman dansade så vackert över vattnet som inte alls var så 
kallt som vi trodde. 
 
Som ledare är det lätt att vilja ha koll på allt, och i början av  
en hajk upplever man ofta att man har det också. Kanoterna  
är bokade, maten är inhandlad, det finns ett utskrivet schema 
och alla är på plats vid starten.  
 
Men så i slutet av hajken slås jag av hur stor en liten hajk kan 
vara. Hur mycket mer det är som ska till utöver de övergripande 
förberedelserna.  
 
 

Varje scout har en helt egen liten värld med saker som ska 
fungera och grejer som händer. Man ska ha med sig extra 
strumpor när man råkar bli blöt när man diskar, man ska veta  
var i packningen tandborsten ligger när det är natt och kolsvart 
ute. Man ska umgås och leka med sina patrullkompisar och man 
ska våga säga ifrån när någon inte lyssnar.  
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Ja, tänk att en liten hajk är så stor att bekanta hinner bli 
vänner, tårar hinner torkas på den som blivit ledsen, ramsor 
hinner läras ut och internskämt hinner skapas.  
 

Jag lär mig att det som ledare inte alls går att ha koll på allt,  
och hur fantastiskt bra det är. Ja, en liten hajk är faktiskt så 
stor att en ledare hinner tappa kontrollen fullständigt.  
Och det tror jag är alldeles i sin ordning. 
 

Ordspråksboken 3:5-6 
Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta 
och lita inte till ditt eget förstånd. 
Tänk på honom var du än går, 
så skall han jämna vägen för dig. 

 
Sofia Fransson 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Ungdomsgrupperna inom EBK 
startar V35 o V36 

Se hemsidan! 
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GDPR 

Dina personuppgifter är trygga hos  
Bifrostkyrkans Församling & Equmenia Bifrostkyrkan 

 

Som medlem hos oss kan du alltid känna dig trygg med hur vi 
hanterar dina personuppgifter. Med anledning av EU:s nya 
dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, 
GDPR) anpassar och förtydligar vi våra medlemsvillkor f.o.m.  
den 25 maj 2018. 

GDPR ställer högre krav på oss som församling/förening, vilket  
vi ser positivt på. Det innebär dock ingen märkbar skillnad för  
dig som medlem. Vi värnar redan om din personliga integritet 
och anser att det är viktigt att hålla en fortsatt hög 
skyddsnivå för dina personuppgifter. 

Vi använder Equmeniakyrkans registerprogram för lagring  
av personuppgifter och har garantier på att GDPR följs. 

Hör av dig till oss om du har några frågor med anledning av 
detta eller om du har några invändningar mot vår behandling  
av dina personuppgifter.  

Du kan läsa vidare på vår hemsida www.bifrostkyrkan.se  
för mer information. 

Leif Herman 
 

Du kan också kontakta någon av oss i Mediarådet: (arbetar med GDPR) 
Andreas Zimmergren 0722 180404 
Hossein Soleimani  0735 629918 
Leif Herman Gudmundson 0708 757776 
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Bifrostkyrkans Församling & Equmenia Bifrostkyrkan 

Önskar er alla en god och glad sommar! 

 

Bilden tagen i Alpbach i Österrike. 

 


