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Equmenia Bifrostkyrkan 2017 
 
EBK-rådet är numera namnet på det som tidigare hette BKU-
rådet. Vi tog under våren beslut om att byta namn på 
Bifrostkyrkans barn- och ungdomsarbete till att heta samma som 
vår riksorganisation - Equmenia. Detta skall formellt beslutas på 
årsmötet, men arbetet med att vänja oss vid vårt nya namn har 
redan påbörjats. 
 
EBK-rådet försöker ha en helhetssyn på arbetet med barn och 
ungdomar i Equmenia Bifrostkyrkan. En stor del av syftet med 
EBK-rådet är att jobba med ledarvård. Vi vill se till att alla våra 
ledare mår bra, trivs med sitt engagemang och vi vill ge dem en 
plats att mötas och utbyta erfarenheter. Därför är vår ambition 
att ha ledardagar i början och slutet av terminerna.  
 
Under vårterminen hade vi en ledarutbildning i hjärt- och 
lungräddning. Vi var två grupper, om totalt cirka 15 ledare, som 
fick både teoretisk och praktisk utbildning i detta utav en 
certifierad HLR-utbildare. 
 
Hösten startades med en ledardag på Åby friidrottsarena där 
Jona Askelund ledde oss genom en lagturnering med många olika 
grenar. Utmanande och lärorikt! Dagen avslutades med grill och 
häng hos familjen Lundberg.  
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I början av oktober hade vi retreat för ledare och unga vuxna på 
Styrsö i skärgården. 13 st deltog på en lugn och trivsam helg i 
tystnad och gemenskap med Gud, ledd av pastor Anders.  
Detta är andra året som vi anordnat retreat för unga vuxna och 
helgerna har båda gånger varit mycket uppskattade och vi hoppas 
kunna fortsätta med detta även framöver!  
 
För ledarna i Bifrostkyrkan avslutades terminen med en 
pysselkväll med jultema. Det bjöds först på lite kvällsmat i form 
av risgrynsgröt och annat gott, sedan pysslade vi inför 
julmarknaden och vi avslutade kvällen med en andakt i kyrksalen.  
 
Vi är tacksamma och nöjda med året som varit. Det har bjudit på 
mycket gott i Equmenia Bifrost, men ser också fram emot nästa 
år med respekt för de utmaningar som kommer. Vi vill fokusera på 
hur vi vårdar de ledare vi har, men ser också att det finns behov 
av att rekrytera nya ledare i många av våra verksamheter. 
 
För EBK-rådet  
/Emelie Eneland 
  Sofia Fransson ungdomsledare 
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Årsberättelse Söndagsskolan/Söndagsklubben 
2017  
 

Här kommer en hälsning från oss barn och vuxna som är med i 
söndagsklubben (fd. söndagsskolan)! Varje söndag, under 
gudstjänst, är alla barn som vill välkomna till söndagsklubben. Vi 
brukar vara 5-10 barn och några av oss är med varje söndag och 
vissa kommer någon gång ibland. Vi som har varit ledare under 
året är Behnaz, Emilia, Helena, Hoda, Ida, Niklas och Sofia. De 
som kommer till söndagsklubben får en namnskylt och när vi har 
pysslat klart och ska fika hänger vi tillbaka dem på anslagstavlan 
igen. Det blir fler och fler namn på den tavlan och det tycker vi är 
väldigt härligt! Vi barn som är med på söndagsklubben är mellan 2 
och 13 år gamla och vi äldre barn tycker det är roligt att ta 
ansvar och hjälpa de yngre barnen att pyssla. På tavlan finns det 
också namnskyltar till föräldrar och mor-och farföräldrar som 
följer med då och då.  
 

Innan vi går iväg från kyrksalen till vår egna stund tänder vi 
barnens ljus i gudstjänsten och berättar vad som kommer att 
hända på söndagsklubben. Efter det springer vi ut till Rödklövern 
och har en härlig stund tillsammans med sång, drama, samtal, bön 
och pyssel. Under köksrenoveringen har vi varit i soffrummet och 
det har fungerat bra. De söndagar när det är nattvard kommer vi 
tillbaka till kyrksalen för att delta i nattvarden. Vi barn tycker 
att det är spännande och stämningsfullt och vi vill fortsätta att 
göra så.  
 

Under vårterminen har vi fått lära oss mycket spännande saker 
om kungarna Saul, David och Salomo och andra berättelser i gamla  
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testamentet. Vi har även fått ta del av ett påskspel och samtalat 
om varför vi firar påsk och att Jesus lever än idag. Vårterminen 
avslutades med en sommaravslutning i Blomsterängen då vi gick en 
tipsrunda, med frågor om det vi lärt oss i gamla testamentet. Vi 
lekte lekar, utvärderade terminen och åt glass. På 
sommaravslutningen fick vi även säga tack till Ida som jobbade sin 
sista termin som barn- och ungdomsledare. Till höstterminen fick 
söndagsskolan ett nytt namn; SÖNDAGSKLUBBEN. Vi fick även 
välkomna vår nya barn- och ungdomsledare Sofia. Vi har under 
hösten fortsatt resan genom gamla testamentet och fått följa 
olika profeter och lärt oss många häftiga och viktiga saker.  

Berättelserna från gamla testamentet är olika från söndag till 
söndag, men det finns två moment som alltid är med på 
söndagsskolan; insamling och vår bönestund. Varje söndag samlar 
vi in pengar till Equmenias skolprojekt i Indien, Alla på samma 
kula. Det tycker vi är viktigt! För att veta hur mycket pengar vi 
samlar in har Niklas byggt en modell där vi sätter upp en lapp för 
varje 40 kr vi samlar in. Om vi når en viss nivå får vi lägga till ett 
plagg på en klippdockas skoldräkt. Målet är att skoldräkten ska bli 
hel. Vår bönestund inleds med lovsången ”Jesus, åh vad jag älskar 
dig” och vi har ett litet böneträd som den som vill får hänga upp 
ett färgglatt armband i. De armbanden symboliserar våra böner, 
precis som ett ljus kan göra. Den som vill får dela sitt böneämne 
och slutligen så ber vi tillsammans. Vi avslutade höstterminen med 
ett spännande julspel och en julfest med dans runt granen 
(palmen) och besök av en profet…  
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På julavslutningen var vi 30 barn och vuxna som dansade runt, 
svettades och hade roligt tillsammans!   
Vi är fem glada ledare som längtar tills vi får träffa alla barn 
igen. Hoppas vi ses!  
 
Söndagsklubbens barn och ledare 
/Helena Hauptmann 
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Årsberättelse Popkorn 2017 
 
Under våren hade vi en stabil grupp på ca 11 barn. De är trogna 
och kommer till våra övningar oavsett väder.  Till sommaren var 
det några av våra barn som blev ”pensionärer” vilket är lite 
tråkigt eftersom det inte är så många barn i vår kära barnkör. 
 
Året har bjudit på två riktiga höjdpunkter samt trevlig 
medverkan på två gudstjänster: 
 
Påskspelet - Det kändes kul att få följa upp ett uppskattat 
julspel med ett lika uppskattat påskspel. Det känns viktigt att få 
berätta vad Jesus har gjort för oss människor. Det är lite svårt 
att veta hur mycket våra besökare lyckas ta in av budskapet. Vi är 
dock helt övertygade om att vi får vara med och så frön som 
sedan kommer att gro.  
 
Vårgudstjänst och höstgudstjänst – Det är verkligen härligt att 
få sjunga vår- och höstsånger. För några år sedan gjorde barnen i 
popkorn en ny vårtext till en känd barnkörmelodi.  
 
Julspelet – Nu har popkorn haft äran att för tredje året i rad stå 
för julspelet. Den här gången fick vår ungdomsledare Sofia 
Fransson öppna ett stort paket där hela krubban var samlad. 
Figurerna i krubban var vår eminenta barnkör med lite 
förstärkning. Sofia dammade av figurerna och med hjälp av ängeln 
så fick hon hela julevangeliet berättat och illustrerat för sig. Nu  
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kan vi känna oss trygga i att vår ungdomsledare vet varför vi firar 
jul. J I vanlig ordning hade vi fyra föreställningar för skolor och 
en på gudstjänsten.  
Julspelet blev mycket uppskattat och det gick fantastiskt bra. Vi 
är oerhört tacksamma över att ha en grupp med sådana 
fantastiska skådespelarförmågor.  
 
När vi så önskar har vi fått hjälp i kompet av Tomas Ferngren, 
Emilia Asp och Richard Lundberg. TACK! 
 
// Frida Ferngren, Maja Lidbeck, Monica Lidbeck, Sofia Lundberg 
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Årsberättelse för scoutkåren i Bifrostkyrkan 
2017 
 
Vi i kåren träffas på tisdagkvällar och har då våra samlingar ofta 
uppdelade i våra tre patruller Yammi, Höjdarna och Köttbullarna. 
Scouterna är mellan 8-16 år och när vi har aktiviteter i 
patrullerna försöker vi ledare anpassa innehållet efter scouternas 
förmågor och önskningar. Ibland har vi samlingarna i storgrupp 
och då gör vi ofta lite större aktiviteter så som vandring i mörker 
eller kanske åker till badhuset.  
 
Av våra större äventyr vill vi så klart nämna sommarens 
scoutläger “Uppfinnarna” på Åsengården som för många är årets 
höjdpunkt. Några saker som scouterna nämnde som minnen från 
lägret är att det var ett bra tillfälle att lära känna nya vänner och 
att få lära sig om uppfinningar och vad Gud har med dem att göra.  
 
I slutet av september var kåren iväg på Kämpalek i Borås, en 
härligt solig dag med kluriga utmaningar. Efteråt övernattade vi 
tillsammans med många andra kårer på Åsengården där det lagom 
till kvällen ordnades ett roligt lägerbål. Senare i början av 
oktober deltog scouterna på en invigningsgudstjänst i kyrkan där 
vi tillsammans berättade för församlingen om vad scouting är 
genom att bland annat visa upp ett drama och sjunga sånger. 
Avslutningsvis fick scouterna sina nya märken som de visat prov 
på under höstens gång.  
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Höstterminen avslutades med två stora händelser för scouterna. 
En helg i början av december möttes vi upp vid kyrkan för att 
med ryggsäck på bege oss mot okänd destination. Framme i 
Gunnebo bjöds det på julklappslek, lägerbål och risgrynsgröt 
bland annat. De äldre scouterna sov utomhus i militärtält.  
Helgen därpå deltog scouterna på kyrkans julmarknad, vi stod 
utomhus och sålde korv, glögg, popkorn, brända mandlar mm. samt 
höll i lite tävlingar och utmaningar.  
 
Inför höstterminens start slutade många ledare i vår verksamhet, 
lyckligt nog har det tillkommit nya vilket bidragit till att vi kan 
fortsätta vår verksamhet - väldigt roligt! Med en ny ledargrupp 
har det tagit lite tid för oss att lära känna varandra och uppleva 
att vi jobbar som ett team. Innan jul avslutade vi terminen med 
ett långt och fint utvärderande möte där vi fick lyssna in 
varandra och ta med oss tankar och idéer framåt. Med hösten i 
ryggen kan vi konstatera att vi känner oss mer samkörda nu och 
att vi tror på en vårtermin som kommer flyta på bra.  
 
För Scout 
/Sofia Fransson 
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Årsberättelse Tweenies 2017 
Tweenies har under större delen av året varit en veckovis 
återkommande verksamhet som hålls Fredagkvällar klockan 18.00-
20.00. Tanken är att skapa en mötesplats för de barn som 
tidigare kom på Läxhjälpen men som främst hade behov av att 
leka och inte i första hand önskade hjälp med skolarbetet. 
Dessutom har vi med Tweeniesarbetet bidragit till att kunna 
återskapa Tonår igen vilket är glädjande. 
 
Till Tweenies kommer barn i åldrarna 10-12 år. Många har varit 
med under en längre tid men en del nya deltagare har kommit 
under årets lopp. Antalet deltagare har under hösten varierat 
mellan 4 och 12 st, dessutom har vi i ledargruppen hjälpledare 
som glädjande nog har tagit steget från deltagare till ledare. 
Många av deltagarna har inte någon anknytning till församlingen i 
övrigt, utan Tweenies är deras koppling till Bifrostkyrkan. 
 
Tweenies-kvällarna har oftast liknande upplägg då vi börjar med 
att fika tillsammans, sedan har vi en planerad aktivitet på 
schemat och avslutningsvis har vi andakt i mysrummet. 
Aktiviteterna kan vara allt från musikquiz till såpabandy-
turnering, tårtbakar-tävling eller lekar i gympahallen. Vid 
satsigare aktiviteter såsom såpabandy har vi försökt ha samma 
aktivitet på Tonår efteråt. 
 
Inför vårterminen 2018 har vi bestämt att ha Tweenies varannan 
vecka istället för varje på grund av ledarbrist. Detta känns 
tråkigt, men vi hoppas detta inte kommer påverka deltagarnas  
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intresse för Tweenies. Vi kommer starta en vikariepool för 
Tweenies så att den som känner att den skulle kunna tänka sig att 
göra en punktinsats en kväll kan få möjlighet att hjälpa till på det 
viset. Vi hoppas att detta ska säkra upp verksamheten då vi 
upplever att den är mycket betydelsefull för deltagarna. Under 
vårterminen öppnar vi upp för treorna att vara med på Tweenies 
så vi tror att barngruppen kommer vara större under våren vilket 
ytterligare ökar behovet av nya ledare.  
  
Vi blickar fram emot en ny fin termin på tweenies. 
 
Emelie Eneland och Sofia Fransson 
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Årsberättelse Tonår 2017 
 
Vi ser tillbaka på hur tonårsverksamheten i kyrkan sett ut under 
året. Antalet deltagare på tonårskvällarna har varierat mellan 10-
25 med 2-6 ledare. Kvällarna har ett liknande upplägg varje gång 
då vi inleder med att fika tillsammans, sedan tränger vi ihop oss i 
sofforna och lyssnar på när någon av ledarna delar lite tankar ur 
sitt liv om tron och Gud. Efter andakten har vi någon form av 
förberedd aktivitet fram tills det är dags att gå hem. 
Aktiviteternas innehåll försöker vi variera så att det ibland kan 
vara en lugn filmkväll och en annan gång en satsig skattjakt, 
spelturnering eller lek.  
 
Under våren samarbetade vi med andra kyrkor i stan och hade 
gemensamt tonår med dem en gång i månaden, mycket uppskattat 
av våra tonåringar! Tyvärr hade de andra kyrkorna ibland svårt 
att få med sina tonåringar på detta vilket gjort att samarbetet 
inte fortsatt på samma sätt i höst. 
 
Som tonåring i Bifrostkyrkan finns det möjlighet att delta på en 
del tonårsläger under årets lopp. I somras deltog ett 10-tal av 
ungdomarna på sommarlägret “Swim Out West” som samordnades 
av några av Equmeniakyrkans församlingar i Göteborg. Det blev 
ett läger fyllt av bad, skratt, bibelstudier, andakter, samtal och 
lek.  
 
I mellandagarna var det andra aktiviteter som stod på schemat då 
ca 15 av våra tonåringar och ledare deltog på skidlägret “Snow Lo”  
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i Lima. Även det samordnades av flera församlingar i Göteborg- 
och Alingsås-trakten, totalt 170 deltagare och ledare. På dagarna 
åkte de flesta utför i skidanläggningen Kläppen, vädret var för 
det mesta bra och liftköerna obefintliga. På kvällarna var schemat 
späckat med gruppsamtal, lek, bibelstudier och andakter. Många 
av våra deltagare nämnde stunden då Bifrost-gänget drack varm 
choklad i toppstugan som lägrets höjdpunkt. Lägret avslutades 
med en maxad nyårsfest som innehöll spex, god mat, gudstjänst 
och disco.  
 
Nu inför våren minskar vår ledargrupp och därför letar vi nu 
efter fler som är sugna på att engagera sig i tonårsverksamheten.  
Under hösten har det växt fram ett önskemål från deltagare och 
ledare om att det vore trevligt att få kvällen att fortsätta lite 
längre och skapa ett “efterhäng”. Detta är något vi ledare 
kommer jobba på att skapa under vårterminen.  
 
Tonårsledarna 
/Sofia Fransson 
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Årsberättelse för Kyrkluncherna 2017 
 
”Bra sås reder sig själv”. Ja, så vill jag inleda årsberättelsen för 
2017 års kyrkluncher då det stämmer bra överens med de luncher 
vi har haft under året. Då syftar jag inte på att vi äntligen har 
lyckats göra en god sås, utan snarare på självklarheten i att det 
blir roligt och trevligt när vi väl träffas för att laga och äta lunch 
tillsammans.  
Maten som vi lagar och äter följer ett tema som är bestämt för 
varje termin och det är olika personer som frivilligt planerar och 
handlar ingredienser från gång till gång. På söndagen hjälps alla 
som deltar åt att laga maten, vilket brukar vara mycket trevligt. 
Alla som deltar på lunchen delar sedan på kostnaderna. Vi brukar 
ses minst en gång i månaden eller varannan vecka vilket betyder 
att det blir fyra till fem luncher per termin.  
 
Under året har kyrklunchens planeringsgrupp bestått av Emilia 
Asp, Olle Berggren, Emelie Eneland, Stefan Gustafsson och Anton 
Hauptmann. Vi planerade två olika teman för årets luncher; ett 
tema för våren och ett annat för hösten.  
 
Året började med temat Färger då vi fick äta luncher som 
antingen var helt gröna, lila eller orangea. Det var färgstarka och 
smakrika luncher som passade bra in med vårens alla färger och 
dofter. När höstterminen drog igång efter sommaren var temat 
Köksredskap där olika redskap fick glänsa och prägla lunchen vi 
åt. Redskapen som vi valde var trangiakök, rivjärn, fritös och 
kavel. Jag kan förstå att det låter märkligt, men vad bra det blev! 
Trevligt, roligt och gott.  
 
Anton Hauptmann 
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Julmarknad 2017 
 
I november började Emelie Eneland, Andreas Zimmergren och 
Anton Lidbeck planera inför julmarknaden den 9 December 2017. 
Vi försökte snabbt sätta oss in i förra årets julmarknad med allt 
vad det gällde. Hur mycket gjorde, vad såldes, vilka grupper 
gjorde vad etc… Detta gick, tack vare Emelie och bra 
anteckningar från föregående år, mycket snabbt och lätt.  
Vi hade drömmar om att göra något storartat och något nytt. Ett 
tag var det på tal om renar i en hage, häst med släde och en stor 
skattjakt. Vi valde att gå lite lugnare än så men lika storartat. Vi 
valde Swish! Ett bra val tyckte vi och det tyckte siffrorna från 
Bosse också.  
Det kom mycket folk och mycket nytt folk. Väldigt roligt. När vi 
gick runt och kollade in hur alla hade det var det en munter 
stämning och ett leende på allas läppar.  
Vi vill tacka alla som var med under dagen, alla som stod och sålde, 
spelade musik, serverade tårta och scoutade utomhus. Det var en 
glädjande dag och en stor hjälp var också det nya köket och 
serveringsalen. Vi vill därför också uppmärk-samma och tacka alla 
som var med och hjälpte till med bygget av detta. Tack till ALLA. 
 
Nedan finner ni lotterier och övriga aktiviteter som var med 
under julmarknaden 2017. 
 
Hälsningar  
Emelie, Andreas och Anton. 
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Ansvarig   Lotterityp  
Grupp 1   Kaffe te & choklad  
Grupp 2   Bak  
Grupp 3   Leksaker  
Grupp 4   Barnböcker  
Grupp 5   Korgar 
Grupp 6   Julteman 
Grupp 7   Godis 
Grupp 8+9  Blomster 
Bo Cedersjö  Sport  
Maja L + Joakim E  Middagar lista 
 
Övriga aktiviteter 
 

Utöver lotterierna så pågick direkt försäljning och andra 
aktiviteter som inbringade pengar. Dessa listas här nedan: 
• Servering (inne) som ansvarades av GOA-grupp 3 2017. Totalt 
kom 8068kr in för denna 
servering att jämföra med 8060kr 2016. 
• Servering (scout) där Karin Pollack stod som ansvarig inbringade 
1880kr (410kr från swish). 
Utöver servering så hade de hand om två tävlingar/lekar som 
verkligen blev en hit. Denna summa är att jämföra med 2016 års 
redovisning på 2032kr. Dock kan ospecificerad swish behöva 
läggas till för att kunna få en rättvis jämförelse. Det skall också 
tilläggas att scout även sålde 
popcorn tillagade med en popcornmaskin tillhandahållen av Anton 
Lidbeck. 
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• Bokbord där pastor Anders Svensson stod som ansvarig. 
Bokbordet inbringade 5042kr (1313kr swish) att jämföra med 
2016 års 4201kr. 
• Kahoot där Anton Hauptmann stod som ansvarig och även var 
den som skapade den festliga Kahooten.  
Det var verkligen en stämningshöjare. 
 

• Julgransförsäljning där familjen Ax stod som ansvariga. 
Julpyssel hade tillverkats på torsdagen under julpyssel för unga 
vuxna. De 1400kr som kom in från försäljning av julpynt (minst 
20kr/pynt) och tomma julklappar"(minst 20kr/paket) skänktes till 
räddningsmissionen i Göteborg. 
 

• Levande jukebox som Anton Lidbeck stod som ansvarig för. 
Tanken var att man skulle rösta på sin favoritlåt genom att skriva 
på en tom pappersskiva och lägga i en jukebox som var tillverkad. 
Sedan spelades topplistan live av Anton Lidbeck, Petter Lidbeck & 
Tomas Ferngren. Blev dock bara fyra röster = 80kr. 
• Ljusförsäljning som skedde på kyrktorget och uppgick till 220kr. 
• Auktion som julmarknadsansvariga ansvarade för men som 
Joakim Askerlund ledde. Först auktionerades 3 tavlor ut, 
därefter kom vår mystery box med en härlig låda fram. Slutligen 
så auktionerades julstjärnan ut som fick sättas upp i granen och 
personen fick hamna på alla våra sociala medier där vi är aktiva. 
• Ljuståg som har letts av Anton Lidbeck och som har bestått av 
unga vuxna. Detta har varit väldigt uppskattat de 3 åren det 
genomförts. Det har avrundat julmarknaden efter dragningar mm. 
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Årsberättelse från läxhjälpen 
 
Om år 2016 präglades av stabilitet i verksamheten har läxhjälpen 
2017 genomgått ett par förändringar. I och med 
köksrenoveringen flyttade under hösten verksamheten ut på 
kyrktorget där vi fick använda mjukare stolar och lära oss att 
dela på färre bord. Båda nymodigheterna gick utmärkt tack vare 
alla våra duktiga läxhjälpare och motiverade barn och ungdomar 
som denna termin verkligen har jobbat stenhårt varenda minut av 
de två timmar som vi setts på måndagar.  
 
En annan förändring som skett i verksamheten är att vi idag har 
fler och fler äldre barn som kommer till oss och vill ha hjälp med 
sina läxor. För några år sedan gick nästan alla barn på låg- eller 
mellanstadiet och nu går en majoritet på högstadiet eller 
gymnasiet. Detta beror dels på att flera deltagare som har varit 
med oss i flera år lämnat grundskolan bakom sig, men vi har också 
fått nya ungdomar som kommer varje vecka trots att de tidigare 
inte haft någon koppling till församlingen. Den förskjutning i ålder 
som skett har bidragit till ett större lugn och fokusering i 
verksamheten men även gjort att det ställts högre krav på oss 
som läxhjälpare. Under 2018 hoppas vi kunna möta dessa behov 
ännu bättre genom att locka fler läxhjälpare som komplement till 
de trogna som varit med oss under flera år.  
 
Nu har vi fått flytta tillbaka in i festsalen som vi delar med 
språkcaféet. I början på året fyller verksamheten hela fem år 
och vi firar det genom att fortsätta lösa ekvationer, böja verb 
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och skriva vad vi gjorde på jullovet på franska. Tack till alla som 
deltagit under året! 
 
Maja Lidbeck, Anton Lidbeck & Johanna Sylwan 

 


