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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:     371-5109 Ungdomsledare 
Swish:  123 326 51 88 Sofia Fransson  
 0708 – 85 20 90 

Internationella kontot: sofia.fransson@bifrostkyrkan.se   
119 - 41 74 
 Styrelsen 
Bifrostkyrkans Ungdom Lars-Gustaf Hauptmann 
Plusgiro:    62 61 50 -7 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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 ”Människor kan vara oförstående och självupptagna 
 - förlåt dem i alla fall. 
 Om du är snäll kan andra anklaga dig för att vara självisk 
 och ha dolda motiv  
 - var snäll i alla fall. 
 Om du är framgångsrik attraherar du en del falska vänner 
 och några riktiga fiender  
 - var framgångsrik i alla fall. 
 Om du är ärlig och uppriktig kommer någon att försöka lura dig
 - var ärlig i alla fall. 
 Det som har tagit dig många år att bygga upp kan förstöras 
 av andra över en natt 
 - bygg i alla fall 
 Finner du frid och lycka kan andra bli avundsjuka 
 - var lycklig i alla fall 
 De goda gärningar du åstadkommer idag blir bortglömda 
 redan i morgon 
 - gör goda gärningar i alla fall 
 Om du ger världen det bästa du har att ge kanske räcker 
 det inte ändå 
 - ge världen ditt bästa i alla fall 
 När allt kommer omkring handlar det om dig o ditt Högre Jag 
 - det handlade aldrig om de andra, i alla fall. 

     Dikt av Moder Teresa 
 

 

 
  

 



4 
 

Vår Föreståndare Anders Svensson! 
 
Välkommen tillbaka!  
Min sommar blev verkligen härlig, lång semester, sol och 
gemenskap. Hoppas verkligen att du också hade en skön sommar. Vi 
mår väl av vilan, gemenskapen, värmen. Nu ses  
vi igen och jag tycker det är stort, rikt och roligt! 
 

Välkommen tillbaka!  
Nu rullar ett nytt verksamhetsår igång igen i vår församling. Många 
goda möten väntar på oss. Gemenskap i gudstjänst, bön och samtal – 
liksom vid kyrkfikat. Men också i språk-caféet, läxhjälpen, Café 
Gemenskap, bibelstudiet och scouterna och alla andra mötesplatser. 
Läs igenom vår kalender och upptäck hur mycket vi kan vara med 
om och  
så många händelser vi kan bjuda in människor till.  
Men, församling o kyrka är inte främst aktiviteter och 
arrangemang, det är mötesplatsen där Gud kommer nära  
oss både enskilt såväl som gemenskap.  

Gud är nära dig varje dag i allt du gör och är. I församling och 
kyrka hjälps vi åt att bättre förstå Guds vilja med oss och vi hjälps 
åt att bära det som är tungt och svårt. Därför behövs kyrka och 
församling. Välkommen tillbaka till detta! 
 

Välkommen tillbaka  
till vilan! Vi behöver öva oss i att det är Gud som tar hand om oss. 
Kan vara lite svårt eftersom vi ibland tror att vi skall ”skärpa oss”, 
”ta i lite mera” etc. Att vara Guds barn, en kristen, är egentligen 
att ta emot av Guds både kraft, hjälp och kärlek,  
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och sedan kunna ge det vidare i tjänst och liv där vi finns i  
vår vardag men också i församling och kyrka.  
Men, det börjar alltid med att ta emot av Gud. 

I Joh. 15:16 säger Jesus; Ni har inte utvalt mig, utan jag  
har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, 
frukt som består…  
Från tidernas begynnelse ville Gud gemenskap med dig och mig och 
alla människor. Gud valde ut människan till sin närmaste, mest 
älskade vän. Det är Gud som söker oss, det är Gud som söker med 
sin kärlek genom Jesus Kristus. Gud gör jobbet! Han gör det av 
kärlek till oss människor. Därför möter vi hans kärlek med vår 
tacksamhet, glädje och tjänst. 
 

Välkommen tillbaka  
till att leva i Guds omsorg och till att dela den med oss andra.  
 

Välkommen tillbaka  
även om det var länge sedan du fanns med i gemenskapen. 
 

Välkommen tillbaka 
det är Gud som längtar efter dig - och jag också! 
 

Pastor Anders Svensson 
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Vår ordförande Lars-Gustaf Hauptmann! 
 

 
Nu är vi tillbaka efter den högsommar som började i maj och 
som inte kom av sig utan fortsatte ända tills nu. En tid av 
mycket sol och värme men också en tid som påminner oss om hur 
känslig skapelsen är och om vårt ansvar att förvalta den på ett 
ansvarsfullt sätt. 
 
Jag hade själv möjlighet att vara med på Hönökonferensen 
några dagar. Jag inspirerades särskilt av Magnus Malms 
bibelstudier som var utmanande. Enligt Magnus lever vi nu i  
en tid där vi kan tvingas att välja om vi ska vara lojala mot 
Sverige eller mot Kristus. 
 
Styrelsen hade sitt första möte i slutet av augusti och vi i 
styrelsen ser fram mot en fin hösttermin med många goda 
möten i församlingen. 
Rekryteringsarbetet av ny föreståndare fortsätter och jag 
upprepar det jag skrev i förra numret av Bifrostnytt. Vi är 
mycket måna om att söka Guds ledning och vi är övertygade om 
att Gud har utsett en person till uppdraget.  
I detta sökande finns två aspekter:  
att vi söker rätt person och att Gud vill föra oss in i ett ännu 
större beroende av sin ledning.  
Förutom det traditionella rekryteringsarbetet ägnar vi tid åt 
att be om Guds ledning.  
Det är mycket positivt att vi får göra rekryteringen till-
sammans med vår nuvarande föreståndare Anders Svensson.  
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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. 
 
De artiklar som varit i GP om en församling i Ljungskile visar på 
att öppenheten är så viktig. I Bifrostkyrkan tycker jag vi har 
den öppenheten och vi får alla hjälpas åt att värna den. Jag tror 
att vi genom att visa vår sårbarhet kan komma ännu närmare 
Gud och varandra. 
 

I skrivande stund ser jag fram mot vårt församlingsläger och 
att få ta tillvara förmånen att få vara med i ett demokratiskt 
val. 
 

Fortsätt att ta med församlingen i omsorg och förbön. 
 
Hälsningar 

Lars-Gustaf Hauptmann 

  

Vill du veta mer om 
Bifrostkyrkan!? 

Gå in på vår hemsida: 

www.bifrostkyrkan.se 
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September 

 

Söndag 9/9 
11.00 Samlingsgudstjänst 
 Anders Svensson m.fl. 

Måndag 10/9 
17.00 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 12/9 
12.00 Café Gemenskap 
 Böckernas Bok: 
 Pingst o första församlingen 
 Anders Svensson 
18.30 Veckomässa 

Söndag 16/9 
11.00 Gudstjänst 
 Ragne Fransson 
 Musik: Emilia Asp 

Måndag 17/9 
14.00 Flitiga händer 
17.00 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 19/9 
12.00 Café Gemenskap 
 Gunnebo en märklig historia 
 KarlGunnar Nordanstad  
18.30 Veckomässa 

Söndag 23/9 
11.00 Gudstjänst 
 Miranda Shojaeian  

 

 

 

 
 
 

Måndag 24/9 
17.00 Läxhjälp 
17.00 Språkcafé 

Onsdag 26/9 
12.00 Café Gemenskap 
 Sopplunch med musik 
 Den andliga sången vår 
 följeslagare 
 Bengt o Bo Lundgren samt 
 Lars-Inge Albertsson 
18.30 Veckomässa 
19.00 Öppet samtal 
 ”att växa som kristen och 
 människa”. 

Lördag 29/9 
09.30 Församlingsmöte m frukost 

Söndag 30/9 
11.00 Gudstjänst 
 Anders Svensson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesprogram September – November 2018 
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Oktober 
 

Måndag 2/10 
14.00 Flitiga händer 
17.00 Läxhjälp o Språkcafé 

Onsdag 3/10 
12.00 Café Gemenskap  
 Träffpunkt Mission 
18.30 Veckomässa 

Söndag 7/10 
11.00 Nattvardsgudstjänsten
 Anders Svensson 
14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shojaeian 

Måndag 8/10 
17.00 Läxhjälp o Språkcafé 

Onsdag 10/10 
12.00 Café Gemenskap 
 Böckernas Bok: 
 Petrus i apostlatiden 
18.30 Veckomässa 
19.00 Bibelsamtal 

Söndag 14/10 
11.00 Gudstjänst, scoutinvigning 
 Anders Svensson m.fl. 

Måndag 15/10 
14.00 Flitiga händer 
17.00 Läxhjälp o Språkcafé 

Onsdag 17/10 
12.00 Café Gemenskap 
 Möten med möjligheter
 Pastor Nina Holgersson 
18.30 Veckomässa 

 

 

Körhelg med Pingstkyrkan 
 

Körövning under lördagen! 
 

Lördag 20/10 
19.00 Sångkonsert i Pingstkyrkan  

Söndag 21/10 
11.00 Musikgudstjänst i Bifrost 
 Anders Svensson 

14.00 Gudstjänst på persiska i 
 Bifrostkyrkan 
 Miranda Shojaeian 

Måndag 22/10 
17.00 Läxhjälp o Språkcafé 

Onsdag 24/10 
12.00 Café Gemenskap 
 Sopplunch med musik 
 Glädjeskaparna kommer! 
18.30 Veckomässa 
19.00 Öppet samtal 
 ”Barn o Vuxna” 

Lördag 27/10 
09.00 Trädgårdsdags 

Söndag 28/10 
11.00 Gudstjänst 
 Evert Eggelind 

Måndag 29/10 
16.30 Läxhjälp o Språkcafé 

Onsdag 31/10 
12.00 Café Gemenskap 
 Böckernas Bok: 
 Paulus och hans två första 
 resor, nattvard 
 Anders Svensson 
18.30 Veckomässa 

Mötesprogram September – November 2018 
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November 
Lördag 3/11 Alla helgons dag 
11.00 Nattvardsgudstjänst 
 Anders Svensson 

Söndag 4/11 
11.00 Gudstjänst 
 Anders Svensson 
 
Måndag 5/11 
14.00 Flitiga händer 
17.00 Läxhjälp o Språkcafé 

Onsdag 7/11 
12.00 Café Gemenskap 
 Hur du som äldre skyddar 
 dig mot brott! 
 Polis Linda Bergvall 
18.30 Veckomässa 
19.00 Bibelstudium 

Söndag 11/11 
11.00 Gudstjänst 
 Anders Svensson 

Måndag 12/11 
19.00 Läxhjälp o Språkcafé 

Onsdag 14/11 
12.00 Café Gemenskap 
 Sopplunch med musik 
 Att mötas när livet ställs på 
 sin spets! Tankar utifrån en 
 sjukhuspastors vardag. 
 Pastor Roland Stahre 
18.30 Veckomässa 

 

 

 

 

Lördag 17/11 
09.30 Församlingsmöte m frukost 

Söndag 18/11 
12.00 Gudstjänst 
 Anders Svensson 
14.00 Gudstjänst på persiska 
 Miranda Shojaeian 
 
Måndag 19/11 
14.00 Flitiga händer 
17.00 Läxhjälp o Språkcafé 

Onsdag 21/11 
12.00 Café Gemenskap 
 Träffpunkt Mission 
 Vi gör förbandsmaterial 
18.30 Veckomässa 
19.00 Öppet samtal 
 ”Barn o Vuxna” 

Söndag 25/11 
11.00 Gudstjänst 
 Miranda Shojaeian 

Måndag 26/11 
17.00 Läxhjälp o Språkcafé 

Onsdag 28/11 
12.00 Café Gemenskap 
 Böckernas Bok: 
 Paulus; hans 3:e o 4:e resa 
 Anders Svensson 
18.30 Veckomässa 

 

 

 
 

Mötesprogram September – November 2018 
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December    
     
Söndag 2/12 1:a advent     

11.00 Adventsgudstjänst  Onsdag 5/12  
 Nattvard   12.00 Café Gemenskap 
 Anders Svensson   När byn blev med bin…. 
14.00 Gudstjänst på persiska   Biodlare Börje Blomster 
18.30 Veckomässa 

Måndag 3/12   Söndag 9/12 2:a advent 
14.00 Flitiga händer  11.00 Adventsgudstjänst 
17.00 Läxhjälp o Språkcafé   Anders Svensson 

  

Mötesprogram December 2018 

 

Grupperna i EBK hösten 2018! 
 

Läxhjälp Språkcafé måndagar 17:00 
 
Barnkören Popkorn  tisdagar 17:30  
 (varannan vecka) 
 
Scout  tisdagar 18:30  
 
Tweenies  fredagar 17:30  
 (varannan vecka) 
 
Tonår  fredagar 20:00 
 
Söndagsklubben  söndagar 11:00 
  
Se info på hemsidan – www.bifrostkyrkan.se 

 

Julmarknad 

Lördag 8/12 
Se annons senare! 
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Vår kassör Andreas Zimmergren! 

 

 
Hej mina fina Vänner!  

 

Just som jag skriver detta är det val i veckan. Val 2018 och nu på 
söndag kommer det att vara klart om vem som ska styra vårt fina 
land de kommande fyra åren. Vad jag är nervös! Hur kommer det 
gå? Vad kommer hända med vårt land? Hur kommer vi påverka 
miljön? Och vilken ekonomi kommer vi ha de kommande åren?  
 

Ja, de är många frågor som går i mitt huvud vid denna tid på 
året. Det finns partier jag inte alls håller med och det finns 
partier jag kan ändå förstå varför de finns. Och därför känner 
jag mig trygg med att vi är den församlingen vi är och jag har 
min största tro och tillit till Jesus. Amen!  
 

Jag känner mig trygg med att få kalla var och en av er mina 
vänner. Och min Guds familj! Oavsett hur olika vi tänker i 
politiska och icke politiska frågor så är vi ändå familj och  
vänner i Jesus. Och det känns fantastiskt!  
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Om man tittar på vår egen budget och vår ekonomi då ligger vi 
lite efter, när det gäller insamling av pengar, men för mig, som 
kassör, känns det ändå lugnt. Jag har lärt mig av min mentor och 
vän, vår allas egna Bo ”Bosse” Cedersjö, ”-Det löser sig”.  

Vi är en stabil Familj och vi hjälper allt varandra. Ibland kanske 
din broder inte kan ge lika mycket denna månaden och då kanske 
du har möjlighet att ge lite mer.   

Jag skulle vilja uppmana var och en av er att titta lite extra på 
kontot och se om inte vi kan ge liten extra peng under kommande 
tid.   
 

Jag önskar er all Guds Välsignelse och frid över era kommande 
val och sökande på kontot. 

 

Kramar,  

Andreas, kassör, Zimmergren 
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Vår ungdomsledare Sofia Fransson 
 
 
Det är fredag i slutet av maj, efter en lång termin är det av-
slutning på tweenies och vi spelar såpabandy för fulla muggar.  

Under terminens gång har vi ledare satt upp volleybollnät, 
handlat ingredienser till tårtbakartävling, förberett musikquiz 
och hinderbanor.  
På tweenies går det undan, vi samlas och säger hej, sedan fikar 
vi, fram med aktiviteten och vips säger det så är andakten slut 
och det är dags att gå hem.  

Det har varit en fantastisk termin. Men ibland som nu den här 
sista kvällen när tweenies-barnen springer hemåt kan det hända 
att man som ledare är trött och lite förvirrat får en känsla av 
att man mitt i alltihop tappat bort vad som var meningen med 
alltsammans.  
Så står vi ute på parkeringen och vinkar hejdå när ett av barnen 
plötsligt vänder om och rusar tillbaka mot oss, hon ger mig en 
kram och med stort allvar säger hon “Jag längtar efter hösten!”. 
Trots att jag inte riktigt hinner förstå vad hon har sagt innan 
hon hoppat in i bilen så är min känsla plötsligt förändrad. 
Meningsfullt, hoppfullt och på rätt kurs igen.  

 
Nu är det höst och jag funderar över det där med längtan, som 
leder mig till ordet “hopp”.  
I Titusbrevet står det:  
“Vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare 
Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.” 
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Saker som är och har varit kan vi för det mesta veta om och vara 
säkra på, men det som ännu inte har kommit och som vi ännu inte 
kan se - det får vi hoppas på.  
Under olika tider i livet hoppas och längtar vi efter olika saker. 
Ibland efter ledighet, ibland efter arbete, ofta efter människor 
och gemenskaper. Och ibland efter hösten och att tweenies ska 
börja igen. Jag tänker att de där små hoppen och stunderna av 
längtan är som små bäckar som alla leder till det stora hoppet vi 
har i Kristus.  
Jag hoppas på hösten. Jag längtar efter att få träffa tweenies-
barnen igen. Och jag tackar Gud för att jag genom dem får lära 
mig att hoppas på honom.  

 
Sofia Fransson 
 

 

 

 

 

 

 

  

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

29 september och 17 november kl 09.30. 
 

Vi startar med frukost! 

Dagordning till  mötena finns uppsatta i kyrkan 
en vecka före utsatt datum. 

Välkomna! 
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Hur mår vi och hur har vi det? 
Bifrostkyrkans besöksgrupp. 
 
 
 

Vi månar om varandra i församlingen!  
Vi i Besöksgruppen uppmärksammar när man fyller jämna  
år eller varje år efter 85 år.  
Vi vill även vara uppmärksamma på varandra när vi blir  
äldre. Då är det många av oss som blir lite skörare och  
ibland sjukare.  
Eller när annat händer i livet då det kan vara skönt att  
få någon som ser och hör hur man har det.  
Som alltid är vi olika, några av oss har fullt upp och några  
av oss skulle uppskatta att få ett besök eller ett telefonsamtal 
eller ett sms.  
 

Men hur hittar vi varandra?  
Hör av dig direkt till oss eller du som vet att någon blivit sjuk 
eller ensam eller drabbats av annat hör av dig till oss så vi kan 
höra av oss i vår tur.  
 
Tveka inte att höra av dig!  
 
 
Besöksgruppen  
genom Lena Mellbratt Stenman 
Mobil: 0705-923026 
Email: l.mellbratt@telia.com 

 

Välkomna till Bifrostkyrkan! 


