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Årsberättelse BKF 2017 
 
Inledning 
I Bifrostkyrkans församling får vi vara en plats där mötet med 
Jesus Kristus förvandlar oss och världen. ”Församlingsträdet” har 
många grenar. Vårt engagemang är omfattande och syftar till att 
ta oss i riktning mot vår vision: Vi vill söka Guds vilja med våra liv 
och leva så att alla finner och utvecklar en personlig relation till 
Gud genom Jesus Kristus.  
I en tid då världens politik mer och mer går ut på isolering och 
att skapa hinder för andra så blir den kristna kyrkan en motkraft 
som står upp för allas lika värde oavsett etnicitet, kön eller ålder. 
I vår målsättning för Bifrostkyrkan har vi sagt att vi vill vara en 
församling för hela livet som utgör en mångfald av människor och 
där tron kan få komma till uttryck på olika sätt med utrymme för 
tro och tvivel, aktivitet och ro. 
Årsberättelserna försöker att spegla den mångfald som finns i 
vår församling med dess ungdomsarbete.  
 
Medarbetare 
Medarbetarsituationen 2017 har varit så här: 
Anders Svensson  
Heltid pastor och föreståndare. Anders har för närvarande 
anställningsavtal till 2018-12-31. 
Ida Tonnvik 
Heltid Barn- och Ungdomsledare. Ida slutade sin anställning 
2017-07-31.  
Sofia Fransson 
Heltid Barn- och Ungdomsledare. Sofia började sin anställning 
2017-08-01.  
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Vi tackar Ida för tiden som Barn- och Ungdomsledare i 
Bifrostkyrkan. Ida påbörjar sin pastorsutbildning på THS och vi 
önskar henne Guds Välsignelse i framtiden.  
Vi är mycket glada för att vi får ha Anders som vår föreståndare 
i ytterligare ett år och ha med honom i rekryteringsarbetet av ny 
föreståndare.  
Sofia blev vår nya Barn- och ungdomsledare efter en 
rekryteringsprocess med många kvalificerade sökande,  
det har börjat mycket bra och vi ser fram mot fortsatt  
gott samarbete. 
 
Vi känner stor glädje och tacksamhet för våra engagerade och 
skickliga medarbetare. 
Bär dem på ett särskilt sätt i era böner, det behövs. 
 
Styrelsen 
Under 2017 har styrelsen bestått av följande ordinarie 
medlemmar: 
Jerry Andreasson, Rebecka Bojestig, Bo Cedersjö, Leif Herman 
Gudmundson, Lars-Gustaf Hauptmann, Elisabeth Jacobsson, 
Hosein Soleimanei, Kerstin Thorstensen, Andreas Zimmergren 
och Anna Maria Åkerberg. 
På styrelsemötena deltar också föreståndaren samt barn och 
ungdomsledaren. 
Styrelsen för Bifrostkyrkans Församling och Bifrostkyrkans 
Ungdom har samma ledamöter. 
Styrelsen har haft 12 möten under 2017. Förutom att genomföra 
de uppdrag som åligger styrelsen vill jag nämna några saker: Inom 
styrelsen har vi delat våra personliga tankar om församlingen. Det 
har varit mycket inspirerade och vi kommer att dela med oss av 
detta på årsmötet. Det nya köket och den utökade festsalen är  
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ett glädjeämne som vi har följt på ett speciellt sätt. Det öppna 
samtalet kring frågan om möjligheten till samkönad vigsel i 
Bifrostkyrkan har följts noga av styrelsen. Vi gläds åt att vi som 
styrelse enhälligt kan lägga fram ett beslutsförslag till årsmötet. 
 
Framåtblick 
Vi vill fortsätta att vara en församling i funktion där vi i 
gemenskap verkar för förnyelse, utveckling och växt. 
 
 
Mölndal 2017-01-13 
 
 
För styrelsen 
 
Lars-Gustaf Hauptmann 
Ordförande Bifrostkyrkas Församling och Ungdom 
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Pastor/Församlingsföreståndares rapport för 
Bifrostkyrkans församling 2017. 
 
När jag var liten gick vår familj till kyrkan så gott som varje 
söndag. Ibland kl 11, ibland kl 18.  När vi gick kl 11 var det till 
gudstjänst, men kl 18 gick vi på ”möte”.  Möte var lite enklare, 
med lätta sånger, strängmusik och vittnesbörd. Jag gillade möte 
bäst. Ordet möte var inte slumpmässigt valt. Tanken fanns att vi 
som kom dit skulle få vara med om ett möte, mötet med Gud och 
även mötet med varandra. 
I den här rapporten vill jag berätta om möten under 2017 i 
Bifrostkyrkan. 
 
Gudstjänsterna är den viktigaste mötesplatsen för vår 
församling. I bönestunderna före gudstjänsten, i gud-
tjänstledarnas arbete med böner och texter, prediko-
förberedelser och musikövning – ja i allt detta ser vi hur Gud 
bereder oss för det stora mötet, mötet med Gud själv.  
När vi firar nattvard i gudstjänsten blir själva Gudsmötet tydligt. 
Gud kommer genom Jesus Kristus till oss i den enkla måltiden. Ett 
under som vi gång på gång får vara med i.  
Mötet fortsätter alltid i vårt kyrkfika. Över en kopp kaffe-te-
saft får vi fortsätta samtalet, ge varandra stöd och uppmuntran. 
Då blir gudstjänsten hel, vi har fått möta Gud och varandra!  
Tack till er alla som bidrar med er själva och era gåvor till att 
göra gudsmötet varmt och rikt.  
 
Veckomässan är en fast punkt för fler och fler. Enkel ordning, 
ett stilla möte och undret sker när vi får möta Jesus. Mitt i 
veckan, enkla medel som nattvard, ljuständning, förbön, tyst bön.  
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Och i denna stund anar vi som det sägs i nattvardsbönen ”Trons 
mysterium”. Ett rikt och viktigt möte, oförklarligt stort.  
Gruppen ”Unga vuxna” har hjälpt oss att sjunga lovsånger direkt 
efter veckomässan en gång i månaden. Skönt, rikt och vackert – 
lovsång vill vi sjunga!  
 
I vårt årsmöte tar vi emot rapporter från många av våra 
grupper och de samlingar som sker. Vi behöver hjälpas åt att 
påminna varandra om alla tillfällen till goda möten som finns i vår 
gemenskap. 
Läs gärna alla dessa rapporter och berättelser. Och så, mitt i allt 
vårt planerande hamnar vi i spontana möten, med folk som bygger 
nytt kök, ett jazzband som övar i kyrkan en torsdag mitt på dan, 
Vasa Brass som kommer med sina instrument eller den nyutexa-
minerade operasångerskan som är så glad för att hon får öva i vår 
kyrka. Tänk, alla dessa möten som blir varma och fulla av vår 
närvaro och då också Guds närvaro.  
 
I min egenskap som pastor får jag också dela Ordet i olika 
möten. Då och då dyker jag upp på Café Gemenskap och håller 
något bibelstudium. Alltid lika fascinerad av nyfikna människor 
som antecknar, funderar och frågar.  
En del onsdagskvällar möts vi för att läsa Bibeln tillsammans, 
fundera och samtala. Möten som hjälper oss att lyssna, dela och 
be. 
Alpha är ett genialiskt koncept som vi använt under ganska lång 
tid. Tillsammans med Pingstkyrkan skapar vi dessa möten för att 
skaffa kunskap om Gud, Bibeln och mycket mera.  
Öppet samtal kallar vi den onsdagskvällen då vi lyssnar till någon 
som berättar om något viktigt, samtalar med varandra och för-
söker hitta väg i något vi funderar på. Under hösten gällde  



	

7	
	

 
samtalen frågan om ”Samkönade äktenskap”. Vi fick besök från 
olika håll av människor som arbetat med frågan, vi lyssnade till 
varandra och vi försökte lyssna in i Ordet. Jag kände stor 
respekt för de människor som delade av egna erfarenheter, som 
lyssnade på andra och som vågade ifrågasätta både sina egna 
tankar och andras.  
Öppet samtal fortsätter med nytt tema under vårterminen. 
Försiktiga samtal behöver vi också. Jag tänker på samtalen i 
enskildhet och under tystnadsplikt. Vi sitter i samtalsrummet, 
berättar, lyssnar, kämpar och längtar. Gott att i de stunderna 
veta att det finns en tredje som deltar, Gud själv.  
Andra samtal som kräver försiktighet och varsamhet är möten 
med ensamkommande flyktingar, där smärtan och rädslan ligger 
alldeles under skinnet. Inga enkla svar finns, myndigheternas 
nyckfullhet skrämmer oss och vi söker kraft o tröst tillsammans. 
Retreat är också ett samtal, ett möte. Det sker i stillhet, 
tystnad och under meditation. Tillsammans med Unga vuxna har 
jag fått vara i detta sammanhang några gånger. Här blir mötet så 
påtagligt.  
 
Mölndals Kristna Samarbetsråd är en ekumenisk organisation. 
Här pratar vi om sjukhuskyrkan, frågar hur vi har det i våra 
kyrkor, planerar gemensamma aktiviteter och dricker kaffe, 
såklart. Här finns värmen och omsorgen mellan syskon. Mötet blir 
varmt och öppet. 
 
Förkortningar är intressant. Varje tisdag träffas MABS och där 
finns LGH och LHG bl a. Här kommer uttydningen: MABS = 
MedArBetarSamling med Lars-Gustaf Hauptmann och  
Leif Herman Gudmundson.  
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Utan förkortning fanns Ida Tonnvik och efter henne fick vi Sofia 
Fransson – vilka ledare!! 
 
Dessa personer är viktiga för mig. Viktiga att möta, lyssna till, be 
tillsammans och dricka kaffe med. En djup och varm gemenskap 
där viktiga frågor får ställas och ibland finna svar. Tack kära 
kollegor! 
 
På väg mot nya möten. Framför oss väntar möten som Gud i sin 
nåd planerat, tänkta för oss. Vi går tillsammans och hjälps åt att 
se varandra, upptäcka vår värld med alla sina sköna människor. 
Nya samtal, nya möten.  
Tala väl om församlingen, bed för församlingen! Detta är ord vi 
tar med oss in i framtiden och vi kan göra det i full förvissning om 
att Gud har framtiden i sina händer och Han älskar sin församling, 
och då givetvis också Bifrostkyrkans församling! 
 
Jag är nu under avveckling. Vi letar ny pastor/föreståndare. Så 
skall det vara naturligtvis, men ibland känner jag; Hoppas det tar 
tid, för jag har det så gott med mina syskon i Bifrostkyrkan. 
Så roligt jag haft, så roligt jag har och en sådan massa goa 
människor det finns i vår gemenskap.  

 
Från församlingsboken 2017: 
Antal medlemmar 399st 
Medlemmar som tillkommit under året 8st 
Utflyttat till annan församling 21st 
Utflyttat av annan orsak 3st 
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Avlidna:  
Mary Berggren       2017-01-07 
Sonja Evaldsson     2017-02-11 
Manochehr Madavi 2017-08-15 
Henning Nielsen     2017-09-03 
 
 
 
Tack för 2017, det blev många frågor att ställa och fundera på, 
det blev många möten i glädje men också i sorg och saknad. I 
varje möte anade vi Gud, därför blev det möten! 
 
Guds kraft, ledning och välsignelse över vår församling! 
 
Anders Svensson 
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Årsberättelse för Bifrostkyrkans Internationella 
råd år 2017. 
 
Vår församling har under året försökt att bidra till att det glada 
budskapet från vår Herre Jesus Kristus också förmedlas i andra 
delar av vår värld.  
            
Yttre missionens dag hölls den 29 januari.  
På Missionsgudstjänsten medverkade Arve Kråkenes från Norge 
som sedan många år är väl insatt i SilkPartners arbete som vår 
kyrka tillsammans med Equmeniakyrkan stöder. Arve Kråkenes 
talade engagerat och informativt om vad Batyr Nursen och 
SilkPartners gör i länderna längs Sidenvägen. Maja Lidbeck 
berättade om en inspirerande tid hon tillbringat med Apg29 och 
Emilia Asp gav oss en intressant inblick i arbetet mot trafficing 
som organisationen Beginning of Life driver i Moldavien med stöd 
av Equmeniakyrkan.  
Insamlingen vid den välbesökta Gudstjänsten blev sammanlagt 
12 777 kr.  
 
Tre Barytoner   
Den 3 september hade vi besök av Tre Barytoner från 
Barnmissionen, ett samarrangemang med Pingstkyrkan i Mölndal. 
Förutom glädjefylld sång och musik fick vi också veta mer om 
Barnmissionens arbete som finns på tre kontinenter i sammanlagt 
15-tal länder. Devent som är en del av Barnmissionen med 
inriktning på entreprenörskap och samhällsutveckling 
presenterades också. Insamlingen i kollekt till Barnmissionens 
arbete blev 13 462 kr.  
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Övriga insamlingar/bidrag under året till olika projekt har gett 
följande resultat: 
• Söndagsskolan har samlat in 1 089 kr till Equmeniakyrkans 

projekt ”Alla på samma kula”.  
 

• Diakonia har under året mottagit tillsammans 1 800 kr från 
församlingens sociala konto med anledning av medlemmars 
jämna födelsedagar. 

 
• RPG Mission och Flitiga händer har under året fortsatt att 

samla in och framställa sjukvårdsmaterial och babykläder som 
sänts till Kongo genom Equmeniakyrkan. Babykläder har också 
sänts till ett flyktingläger i Ukraina genom Pingstkyrkans 
Second hand.   

 
• Flitiga händer består av ett 15-tal kvinnor som träffas var 

fjortonde dag. Gruppen har genom insamlade medel gett 2 400 
kr till BKU och 4 000 kr till Göteborgs Räddningsmission. 
 

• Genom fortsatt goda relationer med Pingstkyrkans Second 
hand verksamhet har vi också i år fått ett stort bidrag till vår 
församlings mission. En avgörande faktor till de goda 
relationerna är att flera personer från vår församling 
regelbundet deltar i Second hand verksamheten. Av de 80 000 
kr som gavs var 30 000 kr öronmärkta för Friends of Vellore 
och 50 000 kr för Devent/Barnmissionen. 

 
Projekt som stöds av Bifrostkyrkan  
• SilkPartners – Genom Equmeniakyrkan stöder vi Batyr och 

Enejan Nursens arbete bland folkslagen längs Sidenvägen. 
Batyr gör kristna TV-program på turkmenska. Nu dubbas  
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också programmen till uzbekiska. Program sänds dagligen 
från Turkiet. 
Familjen flyttade 2015 till Turkiet där de nu också leder en 
församling och är verksamma i lärjunga- och ledarskaps-
träning. Församlingens bidrag 2017 är 10 000 kr. 
 

• Beginning of Life är en moldavisk organisation som med goda 
resultat arbetar mot trafficking (människohandel) i 
Moldavien. Man arbetar både förebyggande och rehabili-
terande. Församlingens bidrag genom Equmeniakyrkan 2017 
är 1 500 kr. 
 

• APG 29 – En missionsrörelse för ungdom bland systerkyrkor 
i världen nära knuten till lokala församlingar. Arbetet som 
drivs av Equmenia är en kombinerad lärjungaskola, ledarskola 
och missionsskola. Ungdomar från vår församling har under 
årens lopp med stor behållning deltagit i denna verksamhet. 
Församlingens bidrag 2017 är 2 400 kr. 

 
• Friends of Vellore - genom Eta Forshamn som bott många år 

i Indien är vi med och stöder utsatta människor där. Vid 
missionssjukhuset i Vellore, syd-Indien, stöder FRIENDS OF 
VELLORE sjukhusets byhälsoarbete. En mobil klinik som 
besöker byarna i regionen varje vecka, är nu utsliten och 
behöver ersättas. 
Vi har upprättat centra för gamla och övergivna människor 
och liknande centra skulle behövas i ett 50-tal byar i 
regionen. I mån av resurser önskar vi starta upp i fler byar. 
Man har påbörjat ett arbete att bekämpa den svåra 
alkoholismen i bergsbyarna. Församlingens bidrag 2017 är 
30 000 kr.  
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• Devent f.d. NavPartners. Ett flertal projekt drivs med 

inriktning på entreprenörskap och samhällsutveckling i flera 
länder i Afrika. De största är sex tre-åriga Sidaprojekt i 
fem olika organisationer i fyra länder. Devent är en avdelning 
inom Barnmissionen. Församlingens bidrag 2017 är 50 000 kr.  
 

Internationella rådet har under året haft sex protokollförda 
möten och följande personer har deltagit: Anders Svensson, 
Andreas Zimmergren, Emilia Asp, Krister Jallén och Per-Olof 
Edström. 
 
Mölndal i januari 2018 
 
För Internationella rådet  
Per-Olof Edström   
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Diakonalt arbete under 2017 och  
tankar kring ett diakonalt råd 2018. 
 
I vår församling finns diakonalt arbete på olika sätt. Den formella 
delen sköts av den grupp som sköter besöksverksamhet, 
sjukbesök och födelsedagsuppvaktningar. Gruppen samlas och leds 
av Marita Aronsson och gör ett mycket gott och uppskattat 
arbete.  
 
Utöver detta kan vi nämna att det i Läxhjälpen, Språkcaféet 
också sker ett diakonalt arbete. I diakonins utsträckta mening 
kan mycket av vårt arbete och våra verksamheter klassas som 
diakonalt arbete. 
 
Under ett drygt år har jag tillsammans med diakonalt 
intresserade medlemmar försökt finna en väg för att förnya 
diakonin och dess plats i vår församling. Därför kommer vi under 
våren 2018 att arrangera fyra kvällar under rubriken ”Öppet 
samtal”. Konceptet har vi prövat under hösten -17.  
Idag har vi klart med kyrkoherden i Bergsjön, Henrik Törnkvist 
den 28 feb kl 19. Han kommer att samtala med oss om hur dom 
arbetar i Bergsjöns församling med flyktingar, social utsatthet 
mm.  
Onsdag 25 april kommer sjukhusprästen Conny Brandell och delar 
i ett samtal med oss sina tankar om psykiatrin idag och vad vi kan 
ge stöd och hjälp med där. 
Vi inväntar svar från Räddningsmissionen som har fått frågan om 
att delta 21 mars.  
 
När vi lyssnat och samtalat om detta, kan vi stanna till inför oss 
själva och inför Gud och fråga; Vad kan vi göra? Vad är vår  
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uppgift? När vi ställer den frågan och söker svaret kan vi också 
formalisera verksamheten i ett diakonalt råd. 
 
Mitt förslag är att vi efter dessa samtal tillsammans med 
Valberedningen tillsätter ett nytt diakonalt råd och att vi på ett 
Församlingsmöte väljer detta. 
 
Enligt uppdrag 
Anders Svensson 
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Musikrådets årsberättelse 2017 

Ett varierat och levande sång- och musikliv för lovsång, 
evangelisation och gemenskap är en styrka för församlings-
livet. Det ska vi fortsätta uppmuntra! I Bifrostkyrkan är det 
vanligtvis vi musikglada amatörer i församlingens vänkrets som 
leder musikinslagen. 

Medlemmar i musikrådet 2017:  
Richard Lundberg (smk), Anne-Chatrine Hauptmann, Karolina 
Larsson, Helena Hauptmann, Anton Lidbeck, Alex Ah (passiv 
medlem detta år) och församlingsstyrelsens representant 
Kerstin Thorstensen.  

Några musikaliska händelser att minnas från 2017: 
● 5/3, BADOSK-lägrets lägerkör med komp på söndags-

gudstjänsten. 
● Påskspel - med barnkören Popkorn som basensemble  

(se Popkorns årsberättelse) 
● 30/4 Vårkör på valborg i samband med kyrkkaffet.  

Anne-Chatrine Hauptmann ledde. 
● 3/9 söndagkvällskonsert med BBB - tre barytoner.  

Mycket publik. 
● 10/9 ekumenisk gudstjänst i Stensjökyrkan med öppen inbjudan 

att förstärka kyrkokören där. 
● 22-23/9 Församlingsläger Västkustgården Lerkil, Kungsbacka. 

Tillfällen till sång men också reflektion och värdefull 
återkoppling på sång och musik i vår församling.  

● 21-22/10, Körhelg i Bifrostkyrkan med Ulf och Åsa Nomark. 
En helg tillsammans med Pingstförsamlingen i Mölndal. 
Konsert på lördagen i Bifrostkyrkan och sedan medverkan i 
söndagsgudstjänsten i Pingstkyrkan. 
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● 18/11 Lördagskonsert med "The Mission Big Band" under 
ledning av Lars Widell. Musiker kommer från olika 
Ekumeniakyrkor i Västsverige och träffas ett par gånger om 
året för en övningsdag med avslutande konsert. I orkestern 
ingår Richard Lundberg. 

● 9/12, julmarknad med julsångs-jukebox och ljuståg. 
● 3/12 Första advent, Sofia håller i kören. Maria Lindqvist på 

orgel. 
● 14-15/12 julspel för skolbarn och 17/12 i söndags-gudstjänsten 

- med barnkören Popkorn som basensemble  
(se Popkorns årsberättelse) 

● Vasa Brass övar i vår kyrka varje vecka och har medverkat i 
gudstjänsterna vid ett par tillfällen. 

● 24/12: Julaftonsgudstjänst med Anton och Maja Lidbeck. 
 

Musik i gudstjänsten: 
Församlingen har flera olika organister och pianister villiga att 
alternerande ackompanjera församlingssången och leder 
lovsången. Under året har Kerstin Thorstensen, Karolina 
Larsson, Helena Hauptmann, Maja Lidbeck, Anton Lidbeck, 
Christina Jansson, Mariette Ferngren, Richard Lundberg, Emilia 
Asp och Maria Lindqvist samt säkert ytterligare någon spelat 
till psalmer och sånger. Ett varmt TACK till alla som spelar!  
Det finns utrymme för fler att vara med i lovsången. Anmäl 
ditt intresse till oss i musikrådet! 
 

Lovsångskvällar 
Under 2017 har vi startat upp lovsångskvällar en onsdag i 
månaden i anslutning till veckomässan. 
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Musikinstrument: 
Vår flygel används mycket flitigt och behöver regelbunden 
stämning och, pga sin ålder och frekventa användning, ibland 
med kompletterande justeringar. Vi använder orgeln på bästa 
sätt i dess befintliga skick och vet att många finner glädje i 
detta trots dess tekniska brister som ibland gör att toner 
hakar upp sig eller tystnar. Mindre justeringar görs löpande.  
 

Körer: 
Projektkören har under Sofia Lundbergs ledning medverkat vid 
några utvalda tillfällen under året. Främst vid påsk och första 
advent. Barnkören Popkorns aktiviter finns i separat 
årsberättelse. 2017 års största körsatsning blev den 
gemensamma körhelgen i Bifrostkyrkan och Pingstkyrkan under 
ledning av Ulf och Åsa Nomark. 
 

Inför 2018: 
Att tillsammans öva in och framföra sång och musik ger en 
stärkt gemenskap också över generationsgränser. Vi strävar 
därför efter att tillfråga fler att medverka under 2018. 

Ett STORT TACK till alla som bidrar till församlingens musikliv!   
Fortsätt tjäna Herren med sång och musik! 
Mölndal, 2018-01-08, Richard Lundberg  
för musikrådet i Bifrostkyrkan 
 
  

	
Bifrostkyrkans	
Musikråd	
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Årsberättelse Förbönsteamet 2017 
Församlingens förbönsteam har under året bestått av fyra 
personer nämligen Annika Andreasson, Jerry Andreasson, Maria 
Kamfors och Lena Edström som sammankallande och ledare. Vi är 
inte många, men ett naggande gott team! Vi brinner för vår 
uppgift och gläds över förtroendet försam-lingen visar oss. David 
Abbasi har, pga förändringar i sin livssituation, sedan en tid haft 
time out från förböns-tjänsten och avslutar i och med det nya 
året sitt enga-gemang. Vi i förbönsteamet är glada för att ha 
fått lära känna David och samarbeta med honom. Vi vill uttrycka 
vårt varma tack för hans värdefulla insats! 
 
Vår främsta uppgift är att betjäna församlingen med förbön 
under våra söndagsgudstjänster och en gång i månaden under 
veckomässan. Antalet som söker förbön varierar. Oberoende av 
antal ser vi värdet av att vi regelbundet finns tillgängliga. Allt 
fler har prövat denna möjlighet och vi tror att de upplever det 
som en förmån att få be tillsammans med någon. Det kan handla 
om att kort dela en erfarenhet, sin nu-situation, ett behov eller 
en fråga. Eller att helt enkelt bara be oss be för dem. 
 
Utöver ovanstående har styrelsen några gånger under året bett 
teamet bistå med förbön i vissa angelägna sakfrågor. Som grupp 
har vi under året haft ett möte per termin.  
 
Vår förhoppning att utöka teamet har ännu inte förverk-ligats. 
Om du känner ett intresse för detta viktiga arbete, kontakta 
pastor Anders Svensson. Vi som team ger gärna vårt stöd och 
innan du går in i tjänsten kommer du att få en tydlig introduktion. 
 
För förbönsteamet i januari 2018 
Lena Edström 
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Årsberättelse för GOAgrupperna 2017 
 
Första året med GOAgrupperna blev ett bra år med en del 
prövningar. Bl.a. flyttade vi köket och byggde om festsalen.  
Alla grupper anpassade sig fint till de tillfälliga ”köket” och  
det flöt på bra.  
Alla verkar nu vara mycket nöjda när de nya lokalerna togs i bruk 
och invigdes 1:a advent. 
 
GOAgrupperna utgör en god gemenskap för de som vill vara med 
och hålla kyrkan i trim under veckodagarna. 
 
GOAgruppledarna har haft fyra sammankomster under året  
där Anders Svensson har coachat och pekat på hur viktigt 
ledarskapet är. 
 
Varje vecka året om ser grupperna till att kyrkan hålls ren,  
och är välkomnande.  
Att se och uppmärksamma när nya människor besöker vår kyrka  
är också en del av uppgifterna. 
 
För GOAgrupperna 
/Leif Herman Gudmundson 
 


