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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:
Pastor/Föreståndare

Bifrostkyrkan
Lantbruksgatan 2
431 47 Mölndal

Anders Svensson
0761 – 88 55 08

Tel: 031 – 27 24 21

anders.svensson@bifrostkyrkan.se

Exp.tid: onsd 10-14

Equmenia Bifrost
Plusgiro: 8 33 84-8
Bankgiro 371-51 09

info@bifrostkyrkan.se

Swish: 123 326 51 88
Internationella kontot:
119 - 41 74

Styrelsen

Bifrostkyrkans Ungdom

Lars-Gustaf Hauptmann
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
kontakta honom på telefon.
Välkommen att höra av dig!
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Som en örn
Du som viskar mitt namn, du som håller min hand,
Ge mig luft under vingarna.
Ge mig kraft, ge mig mod, ge mig styrka i ditt ord
Ge mig luft under vingarna
Som en örn vill jag segla på vindarnas hav,
Föras fram av en vind som är sann,
Du har rört vid mitt hjärta, rört vid min själ,
Viskat ömt att allt är väl.
Du har sagt segla ut, flyg på kärlekens vind,
Den kan bära dig ända hem.
Ge mig kraft, ge mig mod, ge mig styrka i ditt ord
Ge mig luft under vingarna.
Som en örn vill jag segla på vindarnas hav,
Föras fram av en vind som är sann,
Du har rört vid mitt hjärta, rört vid min själ,
Viskat ömt att allt är väl.
Text o musik: Maria Särnbratt
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Vår Föreståndare Anders Svensson!
En av många trevliga och givande arbetsuppgifter som jag har är
att då och då hålla bibelstudium på Café Gemenskap. I god tid
lämnar jag förslag på ämne och sedan skall det förberedas och
hållas. I höstas skulle jag på två samlingar gå igenom Paulus fyra
resor enligt Apostlagärningarna. Det fungerade inte, varje resa
fick en egen dag. På Paulus resor händer så mycket hela tiden så
det tar tid att läsa, förklara o prata om detta.
Det som slår mig när jag läser om Paulus och hans resor, precis
som när jag läser om lärjungarnas arbete efter pingstdagen, är
att dom hela tiden är på väg mot något nytt. Paulus drabbas av
förföljelser gång på gång, lämnar då den staden för att starta
församling i nästa stad. Hela tiden vidare, vidare. Och det goda
är att han tycker att det är självklart.
I vår gemenskap i församlingen finns ett samtal som nyss startat
och det handlar om ungefär det som Paulus gjorde. Vi kallar det
Bifrost 3.0! Sättet att uttrycka det är hämtat från datavärlden
där det innebär att uppgradera något, göra det bättre men
behålla idén och basen.
Vi vill som församling våga komma vidare, försöka göra lite mer,
testa våra gränser. Siffran 3.0 betyder att vi vill arbeta med att
kunna finansiera tjänster till en summa av 300%. 3 heltider kan
det vara, eller en heltid och tre deltider eller… Du kan själv
räkna och fundera.
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Detta är ett försök att göra som Paulus, komma vidare, hitta nya
människor att berätta det glada budskapet för, tjäna några av
de som inte orkar så mycket. Samtidigt kan det fördjupa vår
gemenskap och berika gudstjänsterna och allt det som sker i
vår gemenskap.
En samtalskväll kommer vi att ägna åt just detta, välkommen att
vara med då också.
Det skall bli spännande att se hur det går. Vad jag hört och sett
i vår församling gör att jag tror att vi nu är på väg in i något rikt
och stort. Vi gör det tillsammans med varandra och vi gör det
under Guds ledning.
Välkommen att vara med!
Pastor Anders
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En Hälsning från BKFs & EBKs årsmöten

Årsmöte. Förutom formaliteter och beslut som måste fattas ett
tillfälle att mötas och tillsammans se tillbaka och påminnas om
vad som varit och blicka framåt mot det som kommer.
Lördag den 2 februari möttes ett 60-tal församlingsmedlemmar
för årsmöten för Bifrostkyrkans församling och Equmenia
Bifrostkyrkan. Efter gemensam frukost var det mötesdags och
genom årsberättelser från de olika verksamheterna och
grupperna blickades det tillbaka.
Med ”oj, varför och jasså” redogjordes för förra årets ekonomi
och det hela sammanfattades som ett bra år.
Året vi lämnat bakom oss, år 2018, sammanfattades, tackades
för och lades till handlingarna både formellt och genom att tacka
förra årets styrelse, personal och varandra för det arbete som
gjorts.
Efter en fikapaus var det sedan dags att blicka framåt mot året
som ligger framför, år 2019. Pastor Anders Svensson gav en kort
genomgång av vad som planeras för året som kommer, bland
annat berättades om satsningen att anställa fler personer i
församlingen, det som kallas Bifrostkyrkan 3.0.
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Budgeten för 2019 presenterades med ”oj och hur” och en ny
styrelse för församlingen och Equmenia Bifrostkyrkan valdes.
Personer till andra tjänster och uppgifter presenterades och
valdes också och innan mötet avslutades berättade diakonala
rådet, som får en omstart 2019, lite om vad de arbetat med
under hösten och hur församlingen finns med och kommer få
finnas med i det arbetet.

Nu är vi redo för ett härligt och välsignat 2019 tillsammans!

/Emma Tonnvik
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Vår ordförande Lars-Gustaf Hauptmann!
Ett spännande år har börjat där vi har stora förväntningar på
vad Gud vill göra i Bifrostkyrkan.
Förväntningarna har växt fram ur samtal, längtan, och bön om
Guds ledning (arbetsnamnet ”Bifrost 3.0”). Det kommer att bli en
spännande resa som vi tillsammans får göra i en transparent
process.
Våren kommer att innebära en större insats av de ideella
ledarresurserna eftersom vi inte har någon anställd Barn- och
Ungdomsledare. Här vill jag uppmana oss alla att stötta våra
ledare. Du som känner att du vill gå in som ledare eller hjälpa till
i Barn- och Ungdomsarbetet kan kontakta mig.
Alphakursen har startat med stor entusiasm och till vår glädje
har vi två samtalsgrupper denna termin.
Det ska bli spännande att få arbeta med den nya styrelsen som
valdes på årsmötet.
Fortsätt att be för vår församling och kom och var med och dela
gemenskapen.

Hälsningar
Lars-Gustaf
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Mötesprogram Feb – Maj 2019

Februari
Torsdag 7 feb
20:00-22.00
Bön i kyrkan – Kom o gå när du vill.

Söndag 10 feb
10.15 Bön
11:00 Gudstjänst
Anders Svensson
Musik: Christina Jansson
14.00 Gudstjänst på persiska
Miranda Shojaeian

Måndag 11 feb
17.00 Språkcafé

Onsdag 13 feb
12.00 Café Gemenskap
Böckernas Bok Paulus resa nr 4
Anders Svensson
18:30 Veckomässa

Söndag 17 feb
10.15 Bön
11:00 Gudstjänst
Anders Svensson
Musik: Maria Lindqvist

Måndag 18 feb
14.00 Flitiga händer
17.00 Läxhjälp & Språkcafé

Onsdag 20 feb
12.00 Café Gemenskap
Sopplunch med musik
Maria Blåberg ger oss:
”Visor och andliga sånger”.
18.30 Veckomässa

Torsdag 21 feb
20.00 – 22.00
Bön i kyrkan - kom o gå när du vill!

Söndag 24 feb
10.15 Bön
11:00 Gudstjänst
Pastor Ragne Fransson
Musik: Emilia Asp
14.00 Gudstjänst på persiska
Miranda Shojaeian

Måndag 25 feb
17:00 Läxhjälp & Språkcafé

Onsdag 27 feb
12.00 Café Gemenskap
”Predikstolen berättar”
Pastor Ragne Fransson
18.30 Veckomässa
19.00 Öppet samtal
Tema: Klimatfasta, för jordens skull!
Hur kan vi ändra våra vanor så att
jorden mår bättre?
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Mötesprogram Feb – Maj 2019

11:00 Gudstjänst.
Anders Svensson

Mars

Måndag 18 mars

Söndag 3 mars

14.00 Flitiga händer
17.00 Läxhjälp, Språkcafé

10.15 Bön
11:00 Nattvardsgudstjänst
Anders Svensson

Onsdag 20 mars

14:00 Flitiga händer
17.00 Läxhjälp & Språkcafé

12.00 Café Gemenskap
Sopplunch med musik
Kören Treklangen, Maria Munch
18.30 Veckomässa

Onsdag 6 mars Askonsdag

Torsdag 21 mars

Måndag 4 mars

12.00 Café Gemenskap
Träffpunkt Mission
18.30 Askonsdagsmässa med förbön.

Torsdag 7 mars
20.00 - 22.00
Bön i kyrkan - kom o gå när du vill!

Söndag 10 mars
10.15 Bön
11:00 Gudstjänst.
Anders Svensson
14.00 Gudstjänst på persiska
Miranda Shojaeian

Måndag 11 mars
17.00 Läxhjälp & Språkcafé

Onsdag 13 mars
12.00 Café Gemenskap
”Vad är kyrkan, egentligen?
Anders Svensson
18:30 Veckomässa
19.00 Församlingsmöte

Söndag 17 mars

20.00 - 22.00
Bön i kyrkan – Kom o gå när du vill!

Söndag 24 mars
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst
Anders Svensson
14.00 Gudstjänst på persiska
Miranda Shojaeian

Onsdag 27 mars
12.00 Café Gemenskap
Personerna på våra sedlar.
Pastor Henrik Fransson berättar
18:30 Veckomässa
19.00 Öppet samtal
Tema: Bifrost 3.0, hur gör vi?
Samtal om framtiden i vår
församling. Längtan och vilja.

Söndag 31 mars Sommartid
10.15 Bön
11:00 Gudstjänst
Anders Svensson

10.15 Bön
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April
Måndag 1 april
14.00 Flitiga händer
17.00 Läxhjälp & Språkcafé

Onsdag 3 april
12.00 Café Gemenskap
Träffpunkt Mission
18:30 Veckomässa

Torsdag 4 april
20.00 – 22.00
Bön i kyrkan – Kom o gå när du vill!

Söndag 7 april
10.15 Bön
11.00 Nattvardsgudstjänst
Anders Svensson

Torsdag 18 april Skärtorsdag
19.00 Skärtorsdagsmässa

Fredag 19 april Långfredag
11.00 Långfredagsgudstjänst
Vid Jesu kors!
Anders Svensson

Söndag 21 april Påskdagen
10.15 Bön
11.00 Påskdagsgudstjänst
Anders Svensson

Onsdag 24 april
12.00 Café Gemenskap
”Tag vara på den dag du har”
Begravningsentreprenör
Gillis Edman
18.30 Veckomässa

Måndag 8 april
17.00 Läxhjälp & Språkcafé

Lördag 27 april

Onsdag 10 april

09.00 Trädgårdsdags
Vi gör trädgården vårfin!

12.00 Café Gemenskap
Böckernas Bok Nåd ett speciellt
begrepp. Anders Svensson
18.30 Veckomässa

Söndag 14 april
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst
Anders Svensson

Måndag 15 april

Söndag 28 april
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst
Anders Svensson

Måndag 29 april
14.00 Flitiga händer
17.00 Läxhjälp & Språkcafé

14.00 Flitiga händer
17.00 Språkcafé

Onsdag 17 april
12.00 Café Gemenskap
Påsklunch – Vi firar nattvard!
18.30 OBS! Andakt i stilla veckan.
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Maj
Onsdag 1 maj
18.30 Veckomässa

Söndag 5 maj
10.15 Bön
11.00 Nattvardsgudstjänst
Anders Svensson

Måndag 6 maj
17.00 Läxhjälp & Språkcafé

Onsdag 8 maj

Måndag 20 maj
17.00 Läxhjälp & Språkcafé

Onsdag 22 maj
12.00 Café Gemenskap
Våravslutning med musik av
”2-Bones Quintet”
18.30 Veckomässa

Lördag 25 maj
09.30 Församlingsmöte med frukost!

Söndag 26 maj

12.00 Träffpunkt Mission
18.30 Veckomässa

10.15 Bön
11.00 Gudstjänst
Anders Svensson

Söndag 12 maj

Måndag 27 maj

10.15 Bön
11.00 Gudstjänst
Anders Svensson

17.00 Läxhjälp & Språkcafé

Måndag 13 maj

Onsdag 29 maj
18.30 Veckomässa

14.00 Flitiga händer
17.00 Läxhjälp & Språkcafé

Juni

Onsdag 15 maj

Söndag 2 juni

12.00 Café Gemenskap
Böckernas Bok
Våra sakrament, så viktiga!
18.30 Veckomässa

10.15 Bön
11.00 Jazzmässa
2-Bones Quintet
Tomas Ferngren & Co.

Söndag 19 maj

Måndag 3 juni

10.15 Bön
11.00 Gudstjänst
Pastor Evert Eggelind

Söndag 9 juni

17.00 Läxhjälp & Språkcafé
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst
Anders Svensson

12

Kallelser till vårens församlingsmöten:
Bifrostkyrkans Församling kallar till församlingsmöten:
Onsdagen den 13 mars 2019 kl 19.00
Lördagen den 25 maj 2019 kl 09.30
Vi startar med frukost!
Agenda för mötena finns uppsatt i kyrkan en vecka före
aktuellt datum!
Välkomna att ta del i vårt gemensamma arbete och i beslut!

Styrelsen sammanträder vid följande
tillfällen under 2019:
2019-02-19
2019-03-19
2019-04-16
2019-05-14
2019-06-11

2019-08-20
2019-09-17
2019-10-15
2019-11-12
2019-12-10

Protokollen finns tillgängliga i en pärm på
expeditionen!
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Equmenia Bifrostkyrkan EBK
Som sammankallande i EBK, Equmenia Bifrostkyrkan, så är det
kanske inte helt oväntat att jag tycker att barn- och ungdomsarbetet är en av Bifrostkyrkans viktigaste frågor.
Den övertygelsen har inte blivit mindre under den gångna hösten.
Under ett av höstens öppna samtal var temat just detta:
Barn- och ungdomsarbete. Vi diskuterade kring vår egen uppväxt,
och många av oss har redan som barn fått med oss viktiga byggstenar för vår Gudsrelation. Även under den unga vuxna-helg vi
hade i november så fick jag höra berättas om hur barn- och
ungdomsåren kan forma den tro vi har som vuxna.
Så skulle jag även berätta om min egen tro, att den har sin grund
i det ungdomsarbete som jag fick vara en del av.
Jag känner stolthet över de verksamheter som Bifrostkyrkan
har för unga i vår närhet. Att vi till exempel får erbjuda en
mötesplats för mellan åtta och tjugofem tweeniesar på
fredagskvällar där de får bli sedda, ha roligt tillsammans och
får höra om Gud. Och samma sak händer ju också på måndagar,
tisdagar och söndagar, i de verksamheter vi har då. Det är
fantastiskt! För oavsett vart i världen dessa barn- och ungdomar
hamnar så hoppas och tror jag att de kommer minnas kyrkan som
en varm plats med människor som brydde sig och såg en.
Och förhoppningsvis får det vi ledare delar med oss av, genom
ord men också genom hur vi är, ge dem byggstenar till deras tro
på Gud.
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Vi står under våren för en utmaning i och med att vi står utan
ungdomsledare. Jag tror att det är genom barn- och ungdomsarbetet som församlingens framtid formas, därför vill jag
uppmuntra alla i församlingen att ta en funderare kring om det
finns någonstans där ni hade orkat och velat stötta.
För rätt många år sen nu var jag tonårsledare, och det var ofta
som jag önskade att jag bara kunde fått stanna hemma i lugn och
ro för att se På spåret och äta godis. Men varje gång jag tänkte
den tanken så slutade det med att, när vi cyklade hem, så kunde
vi inte låta bli att konstatera att ”Wow, vilken kväll det blev”.
Det är så jag vill att det ska vara att vara ledare för barn- och
ungdomar i kyrkan, ett engagemang som ger många gånger mer än
vad det tar.
Hälsningar Emelie Eneland

15

Veckan i Bifrostkyrkan
fylls av återkommande aktiviteter!
Måndagar:
Flitiga händer (se program)
Läxhjälp & Språkcafé

14.00
17.00

Tisdagar:
Scout

18.30

Onsdagar:
Café Gemenskap
Veckomässa
Samtalskvällar (se program)

12.00
18.30
19.00

Torsdagar:
Bön i kyrkan (se program)

20.00

Fredagar:
Tweeinies varannan vecka
Tonår

17.30
20.00

Söndagar:
Bön i kyrkan
Söndagsklubben
Gudstjänst
Gudstjänst persiska (se program)

10.15
11.00
11.00
14.00
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