Bifrostnytt
Juni – Aug
2019

Jag är vinträdet och ni är grenarna säger Jesus!
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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
Bifrostkyrkan
Lantbruksgatan 2
431 47 Mölndal
Tel: 031 – 27 24 21

Anställda:
Pastor/Föreståndare
Anders Svensson
0761 – 88 55 08
anders.svensson@bifrostkyrkan.se

Exp.tid: onsd 10-14
Plusgiro: 8 33 84-8
Bankgiro 371-51 09
Swish: 123 326 51 88
Internationella kontot:
Bankgiro:119 - 41 74
Bifrostkyrkans Ungdom
Plusgiro: 62 61 50 -7

Equmenia Bifrost
info@bifrostkyrkan.se

Styrelsen
Lars-Gustaf Hauptmann
ordförande
0731-40 25 09
lg@hauptmann.se

Hemsida:
www.bifrostkyrkan.se

info@bifrostkyrkan.se

Synpunkter på innehåll: kontakta LeifHerman Gudmundson leifhermang@gmail.com

Önskar du träffa/samtala med vår pastor
kontakta honom på telefon.
Välkommen att höra av dig!
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Gud är din bön!
Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära
Närvaron finns där, en kraft som vill bära
Ja, öppna det rum som står låst djupt inom dig
Barnet som bor där och stumt skriker ”Hör mig!”
Du är en bön. Gud är din bön.
Låt oron få sjunka som stenar mot botten
Hela ditt liv är ett samtal med honom
som bär universum och bor i ditt hjärta
Han delar ditt liv, både glädjen och smärtan
Du är en bön. Gud är din bön.
Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära
Närvaron finns där, en kraft som vill bära
Ja, våga den tillit som bor djupt inom dig
Lyssna till rösten som kallar dig ”Följ mig!”
Du är en bön. Gud är din bön.
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Vår Föreståndare Anders Svensson
Tankar från pastorn!
Se dig omkring!
Aldrig kan det få vara som det brukar! Det har du säkert hört någon säga,
kanske rent av säger du det själv ibland. Orden kommer ofta när vi under en
tid känt att livet är gott, saker är bra – i varje fall hyfsat bra. Så får vi höra
att nu skall det ändras igen, nu kommer nya idéer, nytt folk, nya seder. Vi är
inte så villiga att ändra på vanor, eller ändra på hur vi vill ha saker o ting.
Bifrost 3.0 har vi pratat mycket om under senaste året. Idén har varit att nu
är det dags att höja nivån, steppa upp, vidga vyerna, utmanas etc etc. Ingen
har sagt att detta skall vi inte göra, ja jag har inget sådant hört. Innerst inne
tänker jag att vi alla som finns med i församlingen och gemenskapen vet,
att vi behöver utmanas att ta oss vidare, vi behöver alltid vara på väg mot
nya utmaningar. Nya människor, nya uppgifter väntar alltid på Guds
församling. Så tror jag att vi alla kan tänka och att det är så det skall vara.
Ändå känns förändringar som om de stör oss. Kanske är det ett mänskligt
drag? Kanske handlar det om att ”vi vet vad vi har men inte vad vi får!”
Snart vet vi alla vem den är som sagt sitt ”Ja!” till att komma till oss som ny
pastor/föreståndare. Vi kan också gå in på vår hemsida och se annonserna
efter ungdomsledare, diakon och musiksamordnare. Samtidigt kan vi lyssna
till vår kassörs rapporter om att våra nya insamlingsmål håller! Trots att vi
kan känna osäkerhet om förändringarna, kan vi se oss omkring och se hur
Gud vill hjälpa oss att upptäcka det nya Han gör, se de nya vägarna Gud
utmanar oss att våga gå och hur Gud själv inspirerar oss att vara med i våra
böner, i gemenskapen och i offrandet.
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När jag i det här sammanhanget ser tillbaka på mina år som
pastor/föreståndare i Bifrostkyrkan, kan jag se hur fler och fler sträckt på
sig, upptäckt Guds kärlek i sina liv och i vår gemenskap. Jag ser individer
och grupper som klivit fram, tagit ansvar, börjat vara delaktiga i
gemenskapen. Därför skrev jag i rubriken här ovan ”Se dig omkring”. Kan
du se det jag sett och ser, så är inte förändring och nyskapande så konstigt,
nej, det är mer en naturlig följd av den utveckling Gud lett oss till. Och
detta är inte något slut, snarare en början på något nytt.
Se dig omkring, se dina syskon i gemenskapen, se vad Gud gör i dig själv
och i andras liv.
Läs gärna i Jes. 43:19 – Herren säger: Nu gör jag något nytt. Det spirar
redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i
ödemarken.
Vi är på väg, tillsammans. Aldrig ensamma, alltid tillsammans med
varandra och med Gud. Vi vet inte vart det bär, bara att vi är på väg – och
det räcker.
Gud välsignar sitt folk – och där är du en del!
Pastor Anders Svensson
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Vår ordförande Lars-Gustaf Hauptmann!

Vi hade församlings/föreningsmöte nyligen och det var många viktiga
frågor som vi behandlade där.
En kandidat till tjänsten som föreståndare presenterades. Vi beslutade
enhälligt att vid ett extra församlingsmöte, söndag 16 juni efter
gudstjänsten, föreslå församlingen att kalla den personen (vi avstår att
publicera kandidatens namn av hänsyn till personens nuvarande anställning
tills beslutet om anställning är taget). Jag upplever att mötet delade
styrelsens övertygelse om att detta är rätt person för uppdraget.
Vi gick igenom läget för Bifrost 3.0 och börjar nu att annonsera efter
Diakon och Musiksamordnare. På Barn-och Ungdomssidan är annons ute
och vi har några sökande som kommer att intervjuas den närmaste tiden.
Det är mycket positivt att vår ekonomi också följer den ökade budgeten.
Musikrådet presenterade sin orgelutredning och förslag till uppgradering av
vår orgel som ger oss ett fint instrument för lång tid framöver.
Den process som församlingen har haft och som har lett fram till de
rekryteringar som vi nu arbetar med kommer att ge oss en fortsatt
fördjupning och tillväxt. Under sökandet har jag tagit till mig orden i Jesaja
57:13 som ett tilltal från Gud till vår församling ”den som tar sin tillflykt
till mig, han skall få landet som egendom och ta mitt heliga berg i
besittning.”
Det är spännande att få vara med i detta och vi får fortsätta att be om Guds
ledning.

/Lars-Gustaf Hauptmann
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En hälsning från en av våra medlemmar!
Kära vänner i Kristus!
Vill gärna höra av mig nu, när jag känner att krafterna börjar återvända så
smått, efter diverse sjukdomstillstånd.
Jag brukar säga att ”åldern tar ut sin rätt” men förresten ”Vem har sagt att
just jag kom till världen – för att få solsken och lycka på färden”.
Citat av Evert Taube.
Tack för förbön!
Ni skall veta att jag har saknat den kristna gemenskapen mycket.
Söndagsgudstjänsterna med Påskens budskap, som betyder så mycket för
oss kristna. RPG och inte minst vännerna i Flitiga händer.
Jag missade också att tillsammans med Er, symboliskt, få följa Jesus en bit
på vägen genom Getsemane, fram till korset där han dog en smärtfylld död,
ställföreträdande, för våra synder, ja för alla människors frälsning.
”Det var för mig”. Tack Jesus!
Det har dock varit rika tillfällen för mig att få upptäcka nya Guldkorn,
genom att studera bibeln.
Visste du:
Att bibelns två första kapitel talar om skapelsen och Edenhemmet, och att
bibelns två sista kapitel handlar om den nya jorden, återställd all sin
skönhet och glans, av Gud.
Allt som finns däremellan vill Gud träna de sina inför Evigheten.
Vi är viktiga!
Om Gud vill så ses vi inom en snar framtid!
Jesus älskar alla!
Kerstin Lagerqvist
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Mötesprogram Juni – Augusti 2019

Juni

Juli

Söndag 9 juni Pingstdagen
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst
Miranda Shojaeian

Söndag 7 juli
11.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan

Söndag 16 juni
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst
Anders Svensson
13.00 Församlingsmöte
14.00 Persisk gudstjänst
Miranda Shojaeian
Söndag 23 juni
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst med dop
Anders Svensson
Söndag 30 juni
10.15 Bön
11.00 Nattvardsgudstjänst
Anders Svensson
14.00 Persisk gudstjänst
Miranda Shojaeian

Söndag 14 juli
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst i Bifrostkyrkan
tillsammans med Pingstförs.
14.00 Persisk gudstjänst
Miranda Shojaeian
Söndag 21 juli
11.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan
Söndag 28 juli
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst i Bifrostkyrkan
tillsammans med Pingstförs.
Lars-Gustaf Hauptmann
14.00 Persisk gudstjänst
Miranda Shojaeian
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Mötesprogram Juni – Augusti 2019

Augusti

September

Söndag 4 augusti
11.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan

Söndag 1 september
10.15 Bön
11.00 Samlingsgudstjänst med nattvard
Anders Svensson

Söndag 11 augusti
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst i Bifrostkyrkan
tillsammans med Pingstförs.
Anders Svensson
14.00 Persisk gudstjänst
Miranda Shojaeian
Söndag 18 Augusti
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst
Anders Svensson
Söndag 25 augusti
11.00 Gudstjänst
Anders Svensson
Onsdag 28 augusti
12.00 Café Gemenskap
18.30 Veckomässa Start.

Måndag 2 september
17.00 Läxhjälp & Språkcafé Start!
Onsdag 4 september
12.00 Café Gemenskap
18.30 Veckomässa
Söndag 8 september
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst
Anders Svensson

Equmenia Bifrostkyrkan EBK
Startar V36
* Söndagsklubben
* Scout
* Tweenies
* Tonår
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Kallelse till församlingsmöte:
Bifrostkyrkans Församling kallar till
församlingsmöte:
Söndagen den 16 juni 2019 kl 13.00
Ärende:
Anställning av Pastor och
Församlingsföreståndare
Välkomna att delta i beslut gällande
församlingens framtid!
---------------------------------------------------------

Församlingsdag den 7 september!
Kom med och njut av en härlig septemberdag!
Vi får möjlighet att träffa och umgås med vår
nya Pastor o Församlingsföreståndare!
Vi får också tillfälle att fundera på frågor som
rör församlingens framtid!
Däremellan blir det lekamlig spis:
kaffe - lunch – kaffe
Välkomna med!
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Sommarläsning - för livets skull!
Några tips för att hålla bibelläsningen levande:
Läs allt som Lukas skrivit i Nya testamentet dvs.
Lukasevangeliet och Apostlagärningarna.
Läs sakta, inte för långa avsnitt. Stryk under/över.
Anteckna vad du känner, och vad du tycker är svårt
att förstå. Läs en gång till!
Böner ur Bibeln:
Ps. 61:2-5
Ps. 143:6-10
4Mos 6:22-27

Ps. 4:2-9
Ps 130:1-8
Jes 64:1-12
Kol 1:9-14

Ps. 130:2-6
Ps. 138:1-8
Matt 28:9-12

Kända avsnitt, testa om du kan dom utantill:
Ps 23:1-6
Matt 7:12
Matt 28:16-20
Joh 3:16-17
1Kor 13:1-13
Lycka till! Anders

Välkommen på Alphakurs!
Torsdagen den 12 sept. är det Provapåkväll
i Pingstkyrkan kl 18.30.
Välkomna!
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Bifrostkyrkans Församling
önskar alla en glad, solig och varm sommar.
Tag vara på dej själv
och dina vänner!
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