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Årsberättelse Bifrostkyrkans Församling 2018 
 
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 där egoismen urholkar vårt samhälle är församlingen en 
viktig del i det ekosystem som bär demokratin. Orden om att 
mötet med Jesus Kristus förvandlar värden blir konkreta. 

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 barn- och ungdomsarbete.  
 

Medarbetare 
Medarbetarsituationen 2018: 

Anders Svensson  

Heltid pastor och föreståndare. Anders har för närvarande 
anställningsavtal till 2019-12-31. Vi är mycket glada för att vi 
får ha Anders som vår föreståndare och ha med honom i 
rekryteringsarbetet av ny föreståndare.  
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Sofia Fransson 

Heltid Barn- och Ungdomsledare. Sofia började sin anställning 
2017-08-01 och hon slutade sin anställning 2018-12-31.  
Vi tackar Sofia för sin fina insats som Barn- och Ungdomsledare 
i Bifrostkyrkan och önskar henne Guds ledning och välsignelse i 
framtiden. 

Sjukhuspastor 

Från 2019 kommer vi också att vara arbetsgivare för Sjukhus-
pastorstjänsten. Tjänsten innehas av Gunnar Åhnskog och  
rekrytering av ny sjukhuspastor pågår. 
 

Styrelsen 
Under 2018 har styrelsen bestått av följande ordinarie 
medlemmar: 
Jerry Andreasson, Åke Andreasson, Hanna Askelund, Rebecka 
Ax, Eva-Marie Bergenholtz, Leif Herman Gudmundson, Laila 
Haiber, Lars-Gustaf Hauptmann, Hossein Soleimani och Andreas 
Zimmergren.  

På styrelsemötena deltar också föreståndaren samt barn- och 
ungdomsledaren. 

Styrelsen för Bifrostkyrkans Församling och Equmenia 
Bifrostkyrkan har samma ledamöter. 

Styrelsen har haft 12 möten under 2018. Vi hade också en 
gemensam styrelsedag i Frillesås den 21 april. Förutom att 
genomföra årsmötets uppdrag till styrelsen har året präglats av 
församlingens framtidsfrågor och rekrytering av ny försam-
lingsföreståndare. Vi har tillsammans med hela församlingen 
ägnat mycket tid i bön om Guds ledning och tilltal i denna viktiga 
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process. Vi har inriktat oss på att avsätta tid för bön om Guds 
ledning och tilltal i denna viktiga process, och även uppmanat 
församlingen som helhet att be. 
Det är vår övertygelse att när Guds tid är inne så kommer 
svaret.   

Under året har det växt fram en övertygelse om att vi vill 
förstärka vårt arbete i det vi kallar ”Bifrost 3.0”. En utökad 
satsning som innebär fler tjänster, på förutom Församlings-
föreståndare och Barn- och Ungdomsledare också tjänster  
inom Diakoni och Musik. Detaljerna kommer att utarbetas  
under kommande period.  
 

Mölndal 2019-01-13 

För styrelsen Lars-Gustaf Hauptmann 
Ordförande Bifrostkyrkans Församling och  
Equmenia Bifrostkyrkan 
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Pastor/Församlingsföreståndarens rapport för 
Bisfrostkyrkans Församling 2019. 
 

Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. 
1Kor.12:7. Ordet som jag väljer att citera i början av min 
rapport, kan nästan kännas lite torrt, konstaterande. 
Tror det är bra att se det så. Anden ges inte av känslomässiga 
skäl, inte efter förtjänst eller fromhet. 
Anden har vi fått för att vi skall vara till nytta för varandra i 
församlingen. På så sätt kan alla få plats och behövas plus att 
alla är viktiga. 

När jag ser vår församling vill jag gärna tänka att det är så 
Anden oftast fungerar i vår gemenskap. 
Då är det bra! 

I min rapport det här året vill jag nämna sådant som jag ser som 
viktigt i min tjänst i församlingen som pastor/församlings-
föreståndare. 
Gudstjänsten är fortfarande och kommer säkert att förbli det 
viktigaste i vår gemenskap. Här möts vi för att tacka, lovsjunga, 
tillbe Gud och lyssna till Guds vilja. Här ryms också vår klagan, 
våra frågor och rädslor. 

Gudstjänstledarna gör ett mycket gott arbete. Väl förberedda, 
med böner, powerpoint och texter leder de oss genom guds-
tjänsten till en rik upplevelse för oss var och en. Församlingens 
musiker bidrar med sina gåvor så att vi kan sjunga de gamla 
psalmerna men också få stämma in i de lovsånger som är av 
dagens datum. Dessa bidrag ser vi som oumbärliga och är 
tacksamma för att de fungerar så väl i vår församling. 
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I varje gudstjänst finns en bönestund där vi får tid att tända 
ljus, be, sjunga lovsång, få personlig förbön mm. En viktig del i 
slutet av varje gudstjänst. Gott att vårt förbönsteam fungerar 
så väl i detta också. 

En del av gudstjänsten är också vårt kyrkfika. Tack alla i GOA-
grupperna för detta viktiga arbete. Här finns tid för samtal och 
personliga möten. En viktig stund för de flesta av oss. 

Veckomässan har alltmer befäst sin ställning som en viktig 
samling. Så gott som varje onsdagskväll erbjuds möjligheten att 
delta i mässan. Allt fler upptäcker styrkan i att en kort stund få 
vara stilla inför ordet och sakramentet en kväll mitt i veckan. 
Enkelt, självklart och fördjupande. 

Under året har jag haft förmånen att få leda Bibelstudier, i 
Café Gemenskap såväl som vid en del onsdagskvällar.  
Café Gemenskap har god ordning på tider för bibelstudierna och 
det är gott att få komma för att berätta ur Bibeln för vetgiriga 
människor. Tacksam för denna grupp som lyssnar, antecknar och 
frågar. 

Onsdagskvällarna har varit svårare att motivera människor att 
komma till. Under senhösten beslöt vi därför att göra ett 
uppehåll med dessa studier. Återkommer gärna om vi hittar en 
tid som passar. 

Vår församling har andakter på en del äldreboende och vårdhem. 
En grupp gör besök på hem i Bifrost och Eklanda medan jag 
tillsammans med en musiker (Kerstin Thorstensen) regelbundet 
besöker Berzelius och Fässbergshemmet. En uppgift som tar sin 
tid men är så viktig för de som sitter och väntar på oss. 
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Sjukbesök gör jag när någon tipsar om behov eller när någon ber 
om det. Vid dessa tillfällen firar vi gärna Herrens nattvard. 
Enkla högtidsstunder. 

Självårdssamtal har jag regelbundet. Vi har ett utmärkt 
samtalsrum där vi kan sitta lugnt i samtal. 
Dessa samtal går inte att värdera, men blir viktiga oavsett vad 
frågorna rör sig om. Inget är enkelt när livet ”skaver”. Dessa 
samtal känns som privilegier för mig som pastor. 
 

Förrättningar tillhör arbetet. Dessa kan vara av det ljusa och 
varma slaget. Hit hör dop och vigsel. 

Betydligt tyngre men ändå så rikt och stort, är det att leda och 
förrätta en begravning. Då och då faller det på mig att hålla i 
något av detta och jag gör det med glädje och tacksamhet. 

Barnvälsignelse hör också till glädjestunderna såklart. 

Mitt i vår församling finns väl fungerande grupper/råd som 
planerar och driver viktig verksamhet. I en del av dessa finns 
jag med. Under året har en diakoniutredning pågått. Den lämnar 
sin rapport och kommer att övergå till ett diakonalt råd. Vi gläds 
över detta viktiga steg och hoppas o tror att vi skall kunna få en 
god form på vårt diakonala arbete. Vår värld behöver detta idag 
mer än någonsin tidigare. 

Ungefär en gång i månaden deltar jag i Internationella rådets 
möte. Här planeras missionsarbetet som vi är en del av. En grupp 
eldsjälar finns i rådet och gör stor nytta. Pengar fördelas och 
projekt vi skall stödja får god hjälp. 

Under året har vi haft ett integrationsråd. Rådet har samtalat 
om och föreslagit åtgärder för att vi skall få till bättre mötes-
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platser i församlingen. En viktig grupp i detta har varit våra 
syskon i den persisktalande delen av församlingen. Vi ser det 
som en viktig fråga hur dessa våra syskon skall kunna bli en 
fungerande del av församlingen. Den persisktalande gruppen har 
haft egna gudstjänster varannan söndag under året. Vi behöver 
reflektera över om detta är klokt för integrationen. 

Alpha-arbetet är en viktig del i vår verksamhet. Här lär vi oss 
om Bibeln, det kristna livets grunder. 
Konceptet är att äta tillsammans, lyssna på ett föredrag och 
sedan samtala om detta. Under vårterminerna är samlingarna i 
vår kyrka och hösten i Pingstkyrkan. Pastorerna i Pingst och jag 
delar på föredragen. 

I september månad arrangerade vi ett Församlingsläger på 
Bobergsgården. Ett härligt dygn med alla åldrar, med god mat, 
lekar, samtal, bibelstudium mm. Vår gemenskap mår bra av dessa 
läger och så är det roligt också! 

I anslutning till församlingen men ändå utanför finns verksam-
heter där jag är ordförande, såsom Hela Människan Mölndal, 
MKS (Mölndals Kristna Samarbetsråd) och Bilda Sydväst.  
I kyrkans regionala arbete finns jag med i ett Själavårds-
nätverk. 

Vill gärna nämna min glädje och tacksamhet över att jag får 
finnas med bland Unga vuxnas arbete med retreater o liknande 
arbete. Ledardagar är också gott att få finnas med på. Tack alla 
ni barn, unga och unga vuxna för ert förtroende, er omsorg om 
församlingen och att jag får vara även er pastor. 
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Tack också till personalgruppen: Sofia Fransson, Lars-Gustaf 
Hauptmann och LeifHerman Gudmundson. Samtalen, förbönen 
och gott fika delar vi generöst. Stort TACK! 

Från församlingsboken 2018: 

Antal medlemmar 370st 
Medlemmar som: 
Tillkommit under året: 7st 
Utflyttat till annan församling: 8st 
Utflyttat av annan orsak: 4st 

Avlidna: 
Gunvor Nielsen 2018-01-16 
Nils-Bernhard Jonsson 2018-02-06? 
Ingrid Rödholm 2018-02-17 
Conny Lundgren 2018-02-16? 
Ulla Johansson Lindh 2018-xx-xx 
 

Vi drar vidare tillsammans, medvetna om att Gud har gett oss 
gåvor till nytta för vår gemenskap. 

Lovad vare vår Gud! 

Anders Svensson 

Pastor, föreståndare 
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Årsberättelse för Internationella rådet 2018. 
 

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.  

            

Missionsgudstjänsten för vårt internationella arbete hölls den 
28 januari.  

Vi hade besök av Gunilla Ikponmwosa som informerade om sitt 
arbetsområde inom Equmeniakyrkan och situationen i Mellan-
östern. Vasa Brass musicerade och Robert Lindqvist ledde 
gudstjänsten som besöktes av ca 80 personer. Totalt inkom 
8 571 kronor, varav vid offergången 5 171 kronor. 

 

I övriga gudstjänster under året  

• informerade Per-Olof Edström om Devents arbete i Afrika 
hur kvinnor genom gemensamma ekonomiska projekt ser 
sina byar förvandlas radikalt. 

• berättade Eta Forshamn om det behjärtansvärda arbete 
som Friends of Vellore gör i Indien bland utsatta 
människor. 

• berättade Amanda Asp om arbetet som Apg29 gör i olika 
länder. Amanda har själv deltagit i detta arbete med stor 
behållning. 

• informerade representanter från Diakonia om deras 
arbete. 
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Övriga insamlingar/bidrag under året till olika projekt har 
gett följande resultat: 

• Söndagsklubben har samlat in 287 kr till Equmeniakyrkans 
projekt ”Alla på samma kula”.  

 
• Diakonia har under året mottagit tillsammans 3 600 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. Lennart 
Axelsson som ombesörjer sändningarna till Kongo besökte 
gruppen under våren och informerade om transporterna till 
Kongo.   

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

fjortonde dag. Gruppen har genom insamlade medel gett 
2 000 kr till Equmenia Bifrostkyrkan, 3 000 kr till Göteborgs 
Räddningsmission och 600 kr till Östhjälpen genom 
Margareta Zettergren.  
 

• Genom fortsatt goda relationer med Pingstkyrkans Second 
hand-verksamhet har vi också i år fått stora 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.  
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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 
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 2018 är 11 851 kr. 
 

• Beginning of Life är en moldavisk organisation som med 
goda resultat arbetar mot trafficking (människohandel) i 
Moldavien. Man arbetar både förebyggande och 
rehabiliterande. Församlingens bidrag genom 
Equmeniakyrkan 2018 är 2 000 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 2018 är 
4 820 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. 
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Man 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 man starta upp i 
fler byar. Det kostar 30 000 kr att driva ett sådant center 
under ett år.  

Man har påbörjat ett arbete att bekämpa den svåra 
alkoholismen i bergs-byarna. Församlingens bidrag 2018 i 
samarbete med Pingstkyrkans Second hand är 30 000 kr.  

 
• Devent 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 fem länder. Devent är en avdelning inom 
Barnmissionen. Församlingens bidrag 2018 i samarbete med 
Pingstkyrkans Second hand är 50 000 kr.  
 

Internationella rådet har under året haft fem protokollförda 
möten och följande personer har deltagit: Anders Svensson, 
Åke Andreasson, Emilia Asp, Krister Jallén, Robert Lindqvist 
och Per-Olof Edström. 

 

Mölndal i januari 2019 

 

För Internationella rådet  

Per-Olof Edström   
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Musikrådets årsberättelse 2018  
  

I Bifrostkyrkans gudstjänster, bönestunder, pensionärs-
samlingar såväl som i barn- och ungdomsarbete finns sången 
och musiken med som en naturlig och viktig del.  
Ett varierat och levande sång- och musikliv för lovsång, 
evangelisation och gemenskap är en styrka för försam-
lingslivet. Det ska vi fortsätta uppmuntra!  
Vanligtvis är det vi musikglada amatörer i församlingens 
vänkrets som leder musikinslagen. Kanske skulle en musik-
ledare kunna göra skillnad under kommande år för att bl.a. 
inspirera och stötta fler att känna sig bekväma med att leda 
sången. 

Medlemmar i musikrådet 2018:  
Richard Lundberg (smk), Anne-Chatrine Hauptmann, Karolina 
Larsson, Helena Hauptmann, Anton Lidbeck,  
Alex Ah (första halvåret) och Hanna Askelund (också 
församlingsstyrelsens representant).  

Ett litet axplock av musikaliska händelser att minnas från 
2018: 
• Påskspel - med barnkören Popkorn som basensemble  

(se Popkorns årsberättelse) 
• 24-26/8 Gästande ungdomsbrass."Swedish Youth Brass Band, 

junior" - Svenska Missionskyrkans Musikkårer hade läger hos 
oss och medverkade i söndagsgudstjänsten 

• 7-8/9 församlingsläger på Bobergsgården där vi passade på 
att öva in ett par körsånger inför samlingssöndagen 

• 20-21/10 Körhelg tillsammans med Pingstförsamlingen i 
Mölndal med gästande körledare Evelina Gard.  
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• Konsert på lördagen i Pingstkyrkan och sedan medverkan i 
söndagsgudstjänsten i Bifrostkyrkan. 

• 2/12 Adventsgudstjänst med projektkör och musiker under 
ledning av Sofia Lundberg 

• 8/12, julmarknad med julsång och ljuståg. 
• Julspel för församlingen och skolbarn av barnkören Popkorn 

samt äldre barn (se Popkorns årsberättelse) 
• 24/12 Julnattsgudstjänst med julkör 
• En sånggrupp för sång på äldreboenden har formats under 

året  
• Vasa Brass övar i vår kyrka varje vecka och har medverkat i 

gudstjänsterna vid ett par tillfällen. 
 
Musik i gudstjänster och under lovsångskvällar: 
Några av de organister och pianister som ackompanjerat 
församlingssången och lett lovsång under året har varit 
Kerstin Thorstensen, Karolina Larsson, Helena Hauptmann, 
Maja Lidbeck, Anton Lidbeck, Christina Jansson, Mariette 
Ferngren, Richard Lundberg, Emilia Asp och Maria Lindqvist 
samt säkert ytterligare några jag missat här. Ett varmt TACK 
till alla som spelar!  
Känner du en längtan att vara med och spela eller sjunga, låt 
oss få veta. Välkommen! 
 
Körer: 
Projektkörer har under Sofia Lundbergs ledning med-verkat 
vid några utvalda tillfällen under året. Bl.a. vid samlingssöndag 
och vid första advent. Barnkören Popkorns aktiviteter finns i 
separat årsberättelse.  
Årets körhelg, gemensamt med Pingstkyrkan, leddes av 
Evelina Gard. 
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Musikinstrument: 
Vår flygel används mycket flitigt och pga sin ålder och 
frekventa användning behöver den ibland ses över mer än att 
bara stämmas. I år har den fått ett par nya strängar.  
Många uppskattar när orgeln används. Under året har vi 
dragit igång en “Orgelutredning” då vi sedan tidigare insett 
att den på sikt kommer behöva renoveras alternativt 
ersättas. Då flera av orgelns stämmor fortfarande fungerar 
hjälpligt har vi tillåtit oss att inte jäkta. Vi använder den så 
gott det går i befintligt skick men vi närmar oss den punkt 
där vi behöver bestämma oss för vilken väg vi ska gå. Vi har 
format en liten grupp som bl.a. besökt kyrkor med olika 
digitala orglar för att utvärdera det alternativet. 
Fortsättning följer. 
 

I år igen; ett STORT TACK till alla som bidrar till 
församlingens musikliv!   
Fortsätt tjäna Herren med sång och musik! 
 
Mölndal, 2019-01-12,  
Richard Lundberg för musikrådet i Bifrostkyrkan 

      

 


