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Önskar du träffa/samtala med någon av  

våra anställda kontakta dem gärna på telefon. 
Se baksidan! 

 

Välkommen att höra av dig! 
 

 
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 Vision: 
Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med 
Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen. 

Vi vill söka Guds vilja med våra liv och leva så att 
alla finner och utvecklar en personlig relation till  

Gud genom Jesus Kristus. 
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   Joél Blomqvist  

  

Ps 982  Herren är min herde, 

  ingenting skall fattas mig. 
   
  Han för mig i vall 
  på gröna ängar, 
  han låter mig vila 
  vid lugna vatten. 
   
  Han ger mig ny kraft 
  och leder mig på rätta vägar, 
  sitt namn till ära. 
 
  Inte ens i den mörkaste dal 
  fruktar jag något ont, 
  ty du är med mig, 
  din käpp och stav 
  gör mig trygg. 
 
  Du dukar ett bord för mig 
  i mina fienders åsyn, 
  du smörjer mitt huvud med olja 
  och fyller min bägare 
  till bredden. 
 
  Din godhet och nåd 
  skall följa mig 
  varje dag i mitt liv, 
  och Herrens hus 
  skall vara mitt hem 
  så länge jag lever. 
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Vår Ordförande Lars-Gustaf Hauptmann 

Kyrkan har haft öppet hela sommaren med olika program för alla åldrar. Det har 
varit mycket uppskattat och vi tror att det har mött ett behov av gemenskap och 
sammanhang som är extra viktigt i dessa tider. 

Från 16/8 har vi gudstjänst i kyrkan vilket har upplevts som mycket positivt. 
Vi kommer att försöka vara utomhus så mycket som möjligt för att minimera 
smittspridningen, den 31/8 kommer gudstjänsten att vara ute på kyrkplanen. 

Styrelsen hade sitt första möte efter sommaren den 25/8. 
Vi beslutade att som komplement till den gudstjänsten i kyrkan även ha 
webbsändning av gudstjänsterna under nuvarande restriktioner. 

Våra insamlingar har fortsatt gett ett mycket gott resultat och vi ser 
ansvarstagandet för ekonomin som en bekräftelse på kärleken till Gud och 
församlingen. 

Vi gläds åt att ombyggnaden av handikapptoaletten nu är genomförd och att 
SST-bidrag har beviljats. 

Vi kommer även att ha ett Församlings/Föreningsmöte lördag 12/9 kl. 10:00-
11:30. Mötet blir utomhus så att så många som möjligt kan vara med. Ta gärna 
med eget fika. 

Equmeniakyrkan kommer att ha en digital kyrkokonferens 18–27/9. Det innebär 
att vi är med via dator. Läs gärna det material som finns på webben. 
https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens/ Vi kommer också att 
informera om kyrkokonferensen på församlingsmötet. 

Styrelsen kommer att ha ett möte den 5/9 där vi arbetar med målen för 2021. 
Vi kommer att informera om detta på församlingsmötet. 

Information kommer via hemsidan, www.bifrostkyrkan.se, och via mail.  
Du som ännu inte får information via mail kan anmäla din mailadress till 
info@bifrostkyrkan.se 

Magnus Malm skev en artikel i Dagen den 21/8 med rubriken: I väntrummet 
testas vår tro och tillit till Gud. Väntan på Gud är svårt men nödvändigt.  
Ps. 130: ” Jag väntar efter HERREN, min själ väntar, och jag hoppas på hans 
ord.  Min själ väntar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än 
väktarna efter morgonen. ” 

Guds välsignelse /Lars-Gustaf  
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Information från Pandemigruppen! 
 
Syftet med denna information är att förhindra Coronaviruset  
att sprida sig! 
� uppdaterad information 28 augusti 2020 

 

 

Bifrostkyrkan Mölndal tar kontinuerligt del av den information som ges av 
Folkhälsomyndigheten, Equmeniakyrkan och Equmenia på nationell nivå 
samt kommuninformation, och vår verksamhet kommer att följa de 
rekommendationer som ges. 
 

Bifrostkyrkans pandemigrupp: 
Lars-Gustaf Hauptmann (församlingsordförande) 
Åke Andreasson (församlingsstyrelsen) 
EvaMarie Brännström (pastor) 
Emelie Natanaelsson (diakon) 
Linnea Stening (barn-och ungdomsledare) 
LeifHerman Gudmundson (Media o Informationsråd) 

Gruppen fattar beslut angående den lokala verksamheten utifrån rådande 
rekommendationer. 

Informationen ges på hemsida, facebook, via mail och på anslagstavlorna. 
 

Vi vädjar fortfarande, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, att 
var och en med symptom, även milda, som kan vara förenliga med Covid-
19, samt personer som tillhör riskgrupperna, ska fortsätta hålla sig hemma 
och tillsvidare avstå att närvara vid samlingar i kyrkan. 
 

Från och med söndagen 16 augusti välkomnar vi till gudstjänst igen i 
kyrkan! Tillsvidare välkomnar vi 50 personer att delta utöver de som 
ansvarar för gudstjänsten. 
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Kyrkvärdarna hjälper oss att hålla avstånd och möjliggöra handhygien. 

Vi är tacksamma över att vissa samlingar och verksamheter har fortsatt 
under vår och sommar, några nya har tillkommit, andra har modifierats.  
 

Under hösten planerar vi att starta upp fler aktiviteter, fortfarande i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens och regeringens direktiv.  
Vi hänvisar till hemsidans kalender för aktuellt program. 

 

Ekonomi 
Vi är tacksamma över att givandet under våren och sommaren har varit 
fortsatt stabilt! 

Då ej alla ännu kan delta i gudstjänstfirandet och andra samlingar, behöver 
vi hjälpas åt att fortsätta ge till församlingen. 

Ge din gåva via Swish 123 326 5188 och Bankgiro 371-5109. 

Under gudstjänsten finns möjlighet att ge en kontantgåva vid utgången ur 
kyrksalen. 
 

Vad kan vi göra för att fortsätta leva i gemenskap och hopp?  

Vi kan fortsätta ringa varandra, träffas ute, läsa Bibeln, erbjuda hjälp, mötas 
i hemmen, be… 

Ett bibelord på vägen: 
”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig 
styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.” Jes 41:10 

Personalen finns tillgänglig för själavårdande samtal och förbön.  
Hör gärna av er! 
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Mer info 
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad efter bästa förmåga,  
men då förhållandena kan ändras snabbt hänvisar vi ändå 
till www.krisinformation.se och folkhälsomyndigheten för  
den senaste informationen. 
 

Har du frågor kontakta gärna någon av oss: 

Lars-Gustaf Hauptmann, församlingsstyrelse,  
073-140 25 09, lg@hauptmann.se 
Åke Andreasson, församlingsstyrelse,  
070-587 73 36, ake.andreasson@gmail.com 
EvaMarie Brännström, pastor,  
070-191 48 69, evamarie.brannstrom@bifrostkyrkan.se 
Emelie Natanaelsson, diakon,  
070-877 96 95, emelie.natanaelsson@bifrostkyrkan.se 
Linnea Stening, barn/ungdomsledare,  
072-151 46 31, linnea.stening@bifrostkyrkan.se 
LeifHerman Gudmundson, info o mediaråd,  
070-875 77 76, leifhermang@gmail.com 

  

Med vänliga hälsningar från Pandemigruppen 

 
 

 

 
Kallelse till församlings/föreningsmöten i Bifrostkyrkans 
Församling och Equmenia Bifrostkyrkan 
 

Lördagen den 12/9 kl 10.00 - 11.30 i kyrkan. 
Vi träffas utomhus! 
 
Onsdagen den 18/11 kl 19.00 i kyrkan. 

Dagordning sätts upp på anslagstavlorna i kyrkan en vecka före mötet!  
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Vår Föreståndare EvaMarie Brännström 
 

 

 

En sommar har gått. 
 

 

 

 

För många har det känts nästan som vanligt när vi har kunnat möta varandra 
utomhus. RPG på onsdagar på planen framför kyrkan. Musik-kvällar på 
samma plats och grillkvällar bakom kyrkan. Vi som har kunnat vara med 
har njutit. 

Många har passat på och träffats utomhus hos varandra för fika och grill. 
För andra har sommaren varit väldigt speciell. Isolering frivilligt eller 
påtvingad genom restriktioner av olika slag. 

Pandemin gör något med oss. Tålamod prövas. Vissa vill att det ska bli 
precis som vanligt nu på en gång. Andra inser att det kommer att ta tid 
innan det blir som det var före mars månad. Vi behöver hjälpa varandra till 
uthållighet och även empati. 

Vi talar ibland om ”vi och dom” i olika sammanhang och då kan det ofta 
vara i förhållande till andra kulturella grupper, andra församlingar eller 
andra grupper som vi inte tycker är som ”vi”. Ett naturligt beteende i och 
för sig, som underlättar vårt sätt att se på världen men ett beteende som kan 
utvecklas och bli segregerande, exkluderande och dömande. 

Nu har vi plötsligt en situation där ”vi och dom” finns mitt i församlingen. 
Riskgrupper och de som inte tillhör riskgrupper. 
Vi som går på gudstjänst och möts när vi vill och de som av olika skäl har 
valt att inte komma eller mötas som man gjort tidigare. Eller inte kan 
komma, som våra vänner som finns på olika äldreboenden och liknande.  
Vi behöver respektera varandra, oavsett om vi finns i riskgrupp eller inte. 
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Anpassning av gudstjänster, församlingsmöten, RPG-samlingar eller för all 
del olika råds sätt att mötas. Det är mycket som vi har att hantera, en del 
frågor kan vi styra själva andra finns det rekommendationer och lagar som 
styr. 

Ibland känns det som om allt detta med pandemin tar fokus från det som 
borde vara det centrala och viktiga i församlingen: Jesus. 

Hur lätt kommer inte praktiska frågor i fokus i stället för det som är orsaken 
till att vi är en församling. 

Bifrostkyrkans vision börjar med: ”Vi vill vara en kyrka för hela livet där 
mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.”  

Det är även en del av Equmeniakyrkans vision. 

Vi får inte glömma bort det. Vi behöver ta in Gud själv i den här pandemi- 
ekvationen. Vi kan inte förändra särskilt mycket när de gäller hur just den 
situationen är men vi finns i ett sammanhang där vi tror att mötet och livet 
med Jesus kan hjälpa oss att hantera och leva mitt i den situation vi har. 

Vi får fortsätta att be: ”Herre visa oss din väg och gör oss villiga att gå 
den”. 

pastor EvaMarie 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

Nya medlemmar i Bifrostkyrkans Församling 

Den 2020-08-16 upptogs på bekännelse: 

Sanne Lennartsson och Hanna Olsson.  

Välkomna till församlingen! 
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September 

Söndag 6 
10.15 Bön i kyrkan. 
11.00 Söndagsklubben 
11.00 Gudstjänst 
EvaMarie Brännström  
Sänds på webben. 

Måndag 7 
17.00 Läxhjälp 

Lördag 12 
10.00 Församlingsmöte utomhus 

Söndag 13 
10.15 Bön i kyrkan 
11.00 Gudstjänst 
EvaMarie Brännström  
Sänds på webben. 

Måndag 14 
17.00 Läxhjälp 

Onsdag 16 
18.30 Veckomässa 

Söndag 20 
10.15 Bön i kyrkan 
11.00 Söndagsklubben 
11.00 Gudstjänst 
EvaMarie Brännström  
Sänds på webben. 

Måndag 21 
17.00 Läxhjälp 

Onsdag 23 
18.30 Veckomässa 
 

 

 

 

 

Söndag 27 
10.15 Bön i kyrkan 
11.00 Gudstjänst 
Anders Svensson  
Sänds på webben. 

Måndag 28 
17.00 Läxhjälp 

Onsdag 30 
18.30 Veckomässa 
 

Oktober 
Söndag 4 
10.15 Bön i kyrkan 
11.00 Söndagsklubben 
11.00 Gudstjänst 
Eva Erlandsson Flodhammar  
Sänds på webben. 

Måndag 5 
17.00 Läxhjälp 

Onsdag 7 
18.30 Veckomässa 

Söndag 11 
10.15 Bön i kyrkan 
11.00 Gudstjänst 
EvaMarie Brännström  
Sänds på webben. 

Måndag 12 
17.00 Läxhjälp 

Onsdag 14  
18.30 Veckomässa 

 

Program sept – nov 2020! 
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Söndag 18 
10.15 Bön 
11.00 Söndagsklubben 
11.00 Gudstjänst 
EvaMarie Brännström 
Sänds på webben. 

13.00 En eftermiddag kring bön. 
Glädjen i bönen 
Karin och PO Lindqvist se sid 5! 

Måndag 19 
17.00 Läxhjälp 

Onsdag 21 
18.30 Veckomässa 

Söndag 25 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst 
EvaMarie Brännström  
Sänds på webben. 

Måndag 26 
17.00 Läxhjälp 

Onsdag 28 
18.30 Veckomässa 

Lördag 31 Alla helgons dag 
11.00 Gudstjänst 
EvaMarie Brännström  
Sänds på webben. 
 
November 
Söndag 1 
10.15 Bön 
11.00 Söndagsklubben 
11.00 Gudstjänst 
EvaMarie Brännstöm 
Sänds på webben. 

 

 
Måndag 2 
17.00 Läxhjälp 

Onsdag 4 
18.30 Veckomässa 

Söndag 8 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst 
Emelie Natanaelsson 
Sänds på webben. 

Måndag 9 
17.00 Läxhjälp 

Onsdag 11 
18.30 Veckomässa 

Söndag 15 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst med alla åldrar 
EvaMarie Brännström, Linnea Stening 
m.fl. Sänds på webben. 
 
17.00 Musikkväll med Psaltaren 
Mariette Ferngren, EvaMarie 
Brännström 

Måndag 16 
17.00 Läxhjälp 

Onsdag 18 
18.30 Veckomässa 
19.00 Församlingsmöte 

Söndag 22 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst 
EvaMarie Brännström 
Sänds på webben. 

Program sept – nov 2020! 
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November forts! 
Måndag 23 
17.00 Läxhjälp 

Onsdag 25 
18.30 Veckomässa 

Söndag 29 1:a advent 
10.15 Bön 
11.00 Söndagsklubbens julavslutning 
11.00 Adventsgudstjänst 
EvaMarie Brännström  
Sänds på webben. 

  
 

Bönens glädje och djup 

Söndag 18 oktober 13.00 – 15.00 kommer Karin och PO Lindqvist 
till Bifrostkyrkan. 

De delar tankar kring bön och hur vi kan lära oss lyssna till Guds 
tilltal. 

Vill du vara med? 

Anmäl dig då till EvaMarie Brännström 
(evamarie.brannstrom@bifrostkyrkan.se)  senast den 9 oktober. 

Vi startar samlingen med soppa. Meddela om du har någon allergi 
eller specialkost. 
  

  

Musikkväll med Psaltaren 

Söndag 15 november 17.00 

Välkommen till en stund i stillhet där musik och texter ur Psaltaren 
vävs samman. 

Mariette Ferngren, EvaMarie Brännström m fl 
 

 

Välkomna! 



13 
 

Ekonomi med vår kassör Bo Cedersjö 
Lite om ekonomin efter sommaren: 

Idag när jag skriver det här är det den sista dagen av augusti. I morgon börjar med 
andra ord september och därmed hösten. En del tycker det är skönt att sommaren är 
slut, andra saknar den redan. Vi får iaf glädjas åt att vi nu åter får påbörja en ny termin 
även om Covid fortfarande sätter käppar i hjulen för att träffas som vi vill och längtar 
efter. 

Jag gav er lite information inför sommaren om församlingens ekonomi och då är det ju 
på sin plats med en liten rapport om hur det gick.  
Omsorgen om vår församling och ekonomin lever och jag kan konstatera att vi, även 
om vi inte riktigt nått budget för perioden jun-aug, så är vi väldigt nära att göra det. 
Era gåvor har fortsatt att komma trots avsaknad av fysiska gudstjänster. Nu i augusti 
när vi börjat igen att träffas, om än i begränsad omfattning, har också kollekterna via 
swish kommit igång efter ett litet tapp under juni och juli.  

Swish o kollekter 

 Jan-Maj    Juni     Juli     Aug     Summa 

2020         177.1    25.1     14.0    34.7     250.9 

Budget     230       35         30      50        345 

2019         159.7     53.5      15.2   37.6     265.9 

Bankgiro och Plusgiro 

 _______ Jan-Maj Juni     Juli     Aug     Summa 

2020         343.5        94.4     78.9    63.7     580.6 

Budget     320           65         65       65       515 

2019         283.4       71.7       60.7   59.0     474.7 

Kyrkoavgift 

________ Jan-Maj     Juni     Juli     Aug     Summa 

2020         103.6     20.7     20.7     20.7    165.7 

Budget     125     25     25     25     200 

2019         106.2     21.3     21.3     21.3    170.0 
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Totalt 

                Jan-Maj    Juni      Juli        Aug     Summa    Sep   Okt   Nov   Dec 

2020        624.2        140.2    113.6    119.1     997.1           

Budget    675.0         125       120       140     1060.0       135  135  150    145 

2019        549.2         146.6     97.2     117.9       910.7 

 
Totalt sett är vi nästan 10% bättre (86.500) än 2019. Det är fantastiskt med tanke på 
våren och sommarens restriktioner, men samtidigt ligger vi cirka 6% (62.900) efter 
budget. Drygt hälften av underskottet hittar vi i den minskade kyrkoavgiften som vi 
visste om tidigt, men som vi inte kan göra något åt i år. 

Nu får vi ta nya tag inför hösten. Vi har en budget som är minst lika tuff som under 
våren, men vi har Gud på vår sida och ber för höstens gåvor. 

I mitt brev före sommaren hade vi inte fått besked om eventuellt statsbidrag för 
ombyggnaden av vår handikapptoalett. Nu har vi fått det beskedet och tack vare Everts 
ansökan och Guds omsorg har vi fått ett bidrag på 161.000 kronor, vilket vi är mycket 
tacksamma för. 

Vi får fortsätta att be för vår församling, våra anställda, våra medlemmar och vänner 
och för vår ekonomi. Gud hör vår bön! 

Tacksam för att få vara er kassör! 

Bosse 
Kassör’n 
 

 

 
Styrelsemöten under hösten 2020 
 

2020-09-22 

2020-10-20 

2020-11-17 

2020-12-08 

2021-01-12 

2021-01-27  
 
Vill du följa styrelsens arbete finns protokoll i en pärm på expeditionen! 
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Vår Diakon Emelie Natanaelsson 
 
  
 

 

Sommaren går mot sitt slut och det är alltid med viss sorg i hjärtat eftersom 
jag älskar sol och bad. Men jag trivs med hösten, jag har visst många 
favoritårstider, och tycker att den bär på en så underbar känsla av 
nytändning och hopp. Jag gillar den krispiga luften och känslan av att allt 
på nåt sätt börjar om. Fast med ny skärpa och nyvunna insikter. 

Vi har haft en fin sommar här i kyrkan. Jag är glad att vi höll öppet och 
glad för de fina stunderna vi fick. Jag tror och hoppas att det var viktigt och 
betydelse-fullt för många av oss. 

Jag gläds över den fina rastplats vi skapat, och fascineras över hur de små 
fröna som vi stoppade ner i jorden i maj nu är stora, lysande gula solrosor. 
Det är fint att sitta vid mitt arbetsbord och titta ut på dem och på de 
människor som kommer och slår sig ner på bänken. Det värmer mitt hjärta 
att tänka på alla dessa, för mig, okända människor som suttit och vilat sig 
där de här månaderna. Tänkt sina tankar. Knutit ett band i trädet i hopp om 
att en situation ska förändras eller som en tacksamhetsgest. Kanske till och 
med bett en liten bön. Jag tänker att vi hör ihop med dem. Vi hör alla ihop. 
Att vi råkar befinna oss innanför kyrkans väggar ibland och de kanske 
utanför har ingen betydelse. Banden har jag behövt fylla på och trädet pryds 
fint i olika färger. Det finns många därute som Gud känner. För Gud är de 
inte okända och jag vill uppmuntra er att be för alla dessa. 

Jag önskar så innerligt att vi kan få fortsätta att än mer öppna upp vår kyrka 
och våra hjärtan. Öppna upp för och ta emot varandra, i det vi gläds åt och 
det vi klurar på. Det vi hoppas och tror på och det vi längtar efter. Men 
också i det vi inte förstår och det vi missar. 
Det vi ångrar och det som blivit fel. 
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Jag ber att hösten ska få bli en tid präglad av förnyad energi och kraft i att 
gå framåt och bryta ny mark, orka hitta och ta nya vägar. Knyta nya 
kontakter. Bli mer lika den Jesus som vi tror på i det att vi lever i den kärlek 
som han har visat oss. Att vi låter oss på riktigt fyllas av den så att den kan 
spilla ut över vår omgivning och vi verkligen blir dem han menade oss att 
vara, transformerade och levande. 

Den sommaren som nu snart ligger bakom oss kommer jag minnas länge.  
På många sätt har den varit annorlunda och svår, men också så viktig. Jag 
tror att jag inte är ensam när jag säger att tiden för eftertanke och reflektion 
har vidgats och fått ny innebörd. Vi har tvingats att stanna upp på riktigt. Vi 
har tvingats till ett totalstopp. Och jag tror att Gud är med i det. 

Kanske var det nödvändigt ur många aspekter att världen stannade. Död 
och sjukdom är inte Guds vilja. Men för mig är det mycket som har 
uppenbarats i den tid som varit. Vi har det så bra här, men vi är i stort 
behov av varandra och världen är bräcklig och skör. Därför är det så viktigt 
att vi värnar om varandra och om vår planet. Jag ber att vi ska fortsätta 
lyssna in Gud i allt detta och kanske har vi skapat oss nya vanor som följd. 
Kanske tänker vi nu på att shoppa mindre, resa mindre, ta mer tid för 
familjen eller Gud, vara mer närvarande i det som sker. Vad som än händer 
och hänt inom dig så är Gud med oss och jag tror att vi på riktigt kan göra 
skillnad i varandras liv och i den här världen. 

Det jag hoppas att se hända i höst är ökad gemenskap, möten med nya 
människor, flera goda samtal, tillbedjan och många, många stunder med 
fika, sång och musik. 

Hoppas vi ses! 

/Emelie 

  
Trädgårdsdags! 

Kom med och få arbetsgemenskap  
i Bifrostkyrkans Trädgård  
lördagen den 24 okt. kl. 09.00 – 13.00 
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Vår Barn o Ungdomsledare Linnea Stening 
 

 

 

 

Det har varit en aktiv sommar i kyrkan. Under vecka 29 så hade vi ett 
danskollo Flow & Move i åldrar 12-15 år. Tillsammans med min goda vän 
Linda som är danspedagog undervisade vi i streetjazz och locking. Starten 
blev inte som vi hade tänkt då det regnade och vår plan var att vara ute. 
Men eftersom det inte var så många ungdomar som hade anmält sig kunde 
vi flytta in. Men vilken otroligt fin vecka vi fick med ungdomarna. De 
trivdes verkligen med varandra och rörelseglädjen var verkligen på topp. 
Linda och jag hade bett tidigare för veckan att ungdomarna skulle få känna 
Guds närvaro även om vi inte pratade konkret om Gud eller hade någon 
andakt. Vi fick vårt bönesvar då två av deltagarna kom en timma tidigare 
varje dag för att sitta och hänga i vår myshörna. När jag frågade dem varför 
de var så tidiga så svarade de att de upplevde en skön stämning i kyrkan 
och att man blev avslappnad av att komma dit. Jag är övertygad om att de 
kände av Gud och vi fick genom rörelse skapa en stund av frihet, glädje och 
trygghet för dem.  

Under vecka 29 startade även sommar tweenies som vi körde under  
5 veckor. Det var inte så många barn som dök upp under de veckorna som 
jag hade hoppats på, men de som kom blev verkligen sedda och hade det 
fantastiskt roligt tillsammans med de övriga ledarna. 

Uppstarten för hösten börjar med planering för de olika grupperna där det 
känns väldigt gott att kyrkan har öppnat igen. En rolig nyhet för hösten är 
att vi kommer att öppna kyrkan för daglediga föräldrar med start den 10 
september mellan 10.00-12.30. Det kommer även vara kyrkluncher en gång 
i månaden för barnfamiljer på söndagar. 

 

 

 



18 
 

 

I oktober så kommer vi ha en retreat för unga vuxna ute på Styrsö där temat 
är växande tro. Att få växa och mogna i sin tro samt fördjupa våran relation 
till Kristus är en pågående process som är spännande och viktig att ge 
möjlighet till. 

Under sommaren så har jag flyttat och hyr nu ett rum i ett hus i Askim. 
Lösningen känns inte fullt optimal då jag saknar att få bo med mina barn. 
Men jag är övertygad om att Herren håller sin hand över det hela och jag 
vilar faktiskt i en frid över att allt kommer att lösa sig till det bästa. Men var 
gärna med och be för oss som familj och att en lägenhet snart dyker upp.  

Min bön för den här hösten är att varje barn, ungdom, ledare, föräldrar som 
deltar i våra verksamheter får uppleva Guds närvaro, och där jag kan lyssna 
in längtan som finns. Men framförallt lyssnar vad som finns på Guds hjärta. 

 

Linnea 
 

 

 

 
 

 
 

Öppen kyrka för daglediga föräldrar! 
 
Torsdagen den 10 sept och varje torsdag framöver i höst kommer vi att ha 
öppen kyrka för alla daglediga föräldrar mellan kl 10.00 – 12.30. 

Tillsammans med andra föräldrar kan du som har barn 0 år och uppåt 
komma för gemenskap och fika i Bifrostkyrkan! 
 

Välkomna! 
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Ungdomsarbetet  
 
Måndagar 
Tid: 17.00 – 19.00  
Läxhjälp 
 

Tisdagar 
Tid: 18.30 – 20.30 
Scout 
 

Fredagar 
Tid: 18.00 – 20.00 
Tweenies 

Tid: 20.00 – 22.00 
Tonår 
 

Söndagar 
Tid: 11.00 12.30 
Söndagsklubben 
 
Välkomna! 

 

Vill du veta mer kontakta: 
Barn- och ungdomsledare 
Linnea Stening 
0721 51 46 31 

 

Bifrostkyrkan i höst! 
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Bifrostkyrkan Församling & Equmenia Bifrostkyrkan EBK 
 

Anställda i Bifrostkyrkans Församling: 
 

 

 

 

 

 

 

Bifrostkyrkans anställda: 
Pastor/Församlingsföreståndare 
EvaMarie Brännström 
0701 91 48 69 
evamarie.brannstrom@bifrostkyrkan.se 

Diakon 
Emelie Natanaelsson 
0708 77 96 95 
emelie.natanaelsson@bifrostkyrkan.se 
 
 
 

 

Equmenia Bifrostkyrkan EBK 
Barn&Ungdomsledare 
Linnea Stening 
0721 51 46 31 
linnea.stening@bifrostkyrkan.se 

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

 

 

 

 
 

 

Bifrostkyrkans Församling Equmenia Bifrost kyrkan EBK 
Lantbruksgatan 2 
431 47 Mölndal Equmenia Bifrostkyrkan EBK   
Tel: Se nedan. Plusgiro:   62 61 50 -7 
   
Plusgiro:  8 33 84-8     
Bankgiro 371-51 09 Hemsida:  

Swish:  123 326 51 88                 www.bifrostkyrkan.se 

Internationella kontot:                 info@bifrostkyrkan.se  
Bankgiro:119 - 41 74  
 

Har du synpunkter på innehåll: 
Kontakta LeifHerman Gudmundson 0708  75 77 76  leifhermang@gmail.com 


