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Förbönsteamet i Bifrostkyrkan 2018 
 

Fyra personer har varit verksamma i förbönsteamet under 
det gångna året Vi konstaterar att verksamheten är liten 
men stabil! Människor kommer för förbön, om än – kan vi 
tycka – ett fåtal. Vi märker att det har betydelse när 
gudstjänstledarna inbjuder tydligt och är därför tacksamma 
för det. Vi hoppas att det med tiden ska bli allt naturligare 
att vända sig till oss för att tillsammans öppna upp inför 
varandra och Gud kring livets förhållanden och behov.  

Förbönsteamet fick under året i uppdrag att se över rutiner 
och platser, vad gäller förbönens utövande. Under hösten 
tog vi därför chansen att under ett församlingsmöte få del 
av medlemmars tankar, idéer och önskningar nedskrivna på 
lappar, som samlades in och senare bearbetades av teamet. 
En del av förslagen har redan åtgärdats, andra är på gång.  

Teamet har under året träffats ett antal gånger. Vi har 
framför allt tagit del av varandras liv och böneämnen,  
samt planerat vårt schema som förebedjare. Vi är alla  
så tacksamma för förtroendet att få vara förebedjare  
i församlingens gudstjänster och vissa onsdagsmässor.. 

 

För förbönsteamet i januari 2019 

/Lena Edström 
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Årsberättelse för det gemensamma 
Alphaarbetet 2018 

Inledning 
Alpha som startades Hösten 2007 har pågått oavbrutet i  
22 terminer. 
Arbetet har drivits ekumeniskt tillsammans med 
Pingstkyrkan. 
Studieförbundet Bilda och Alphasverige är värdefulla 
stödorganisationer för arbetet. 

Vad är Alpha? 
Alpha har funnits i över 30 år. I Sverige startade det 1997. 
Idag hittar finns Alpha i över 66 000 kyrkor och andra 
platser över hela världen. Detta har lett till att över 
24 miljoner människor runt om i världen gått en Alpha. 
Konceptet är enkelt och är till för den som har frågor kring 
meningen med livet. 

Vilka är de viktigaste värderingarna? 
Ledorden i Alpha är: KÄRLEK, LÄRA, LEVA 

• KÄRLEK: Vi bryr oss om människan och vill skapa en 
trivsam atmosfär, och dela den med våra vänner. 

• LÄRA: Vi skapar en miljö där människor kan ställa 
frågor och diskutera dessa fritt med varandra. 

• LEVA: Vi försöker visa vad det kristna livet innebär 
och ge människor möjlighet att själva uppleva det. 
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Hur ser en kurskväll ut? 
Vi börjar med att äta något gott i gemytlig gemenskap kring 
borden.  

Sedan kommer ett föredrag, som tar upp kvällens ämne t ex: 
Vem är Jesus? Varför måste Jesus dö? Varför ska jag be, 
och hur? Varför ska jag läsa Bibeln, och hur? Hur är det 
med den helige Ande? Helar Gud idag? Vad ska vi ha kyrkan 
till? 

Därefter går vi till smågrupper. I den lilla gruppen får vi 
möjlighet att samtala utifrån det vi hört och komma med 
egna funderingar. 

Alphadag 
I kursen ingår också en Alphadag. Dagen är den del av 
kursen då deltagarna blir introducerade till den Helige Ande.  
Där ges tillfälle att lära känna varandra närmare och tid för 
själavård, bön och lovsång.   

Avslutningsfest 
Kursen avslutas med en fest. Syftet är att få en festlig 
avslutning, men också att inbjuda andra intresserade och ge 
en introduktion till Alpha.   

Ett omfattande arbete 

Vårterminen 2018 i Bifrostkyrkan 

Vårterminens Alphakurs samlade 12 gäster.  
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Höstterminen 2018 i Pingstkyrkan 

Höstens kurs hölls i Pingstkyrkan. Det känns mycket bra att 
vi kan manifestera det gemensamma arbetet genom att 
också vara i Pingstkyrkan. Höstterminens Alphakurs samlade 
9 gäster.  

Maten 

För mat och fika har en entusiastisk grupp tagit det totala 
ansvaret, vilket vi är glada och tacksamma för. Att få 
komma och sitta ner och äta kärleksfullt tillagad mat i 
trevligt sällskap är helt underbart! 
Elisabeth och Madde ansvarade för maten under våren och 
Mirjam under hösten. 

Föredragen 

Föredragen har hållits av Anders Svensson, Johan Mörlid, 
Ivar Gustafsson, Martina Gustafsson och AnnaMaria 
Bergqvist 

Gruppsamtal 

Varje grupp har 2 ledare och 1-2 hjälpledare som lett 
samtalen och följt gruppen och dess medlemmar under 
kursen. 

Ledarsamlingar 

Innan gästerna kommer klockan 18.30, samlas ledarna kl. 
18.00 till bön och kort avstämning inför kvällens samling.  
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Hur gick det? 
Efter varje Alphakurs görs en utvärdering. Det som kommer 
fram är att deltagarna uppskattar den goda gemenskapen 
och att många hittar en tro eller fördjupar den tro som man 
har. Några har valt att bli församlingsmedlemmar. 

Fortsättning 
Vi startar den 17 januari 2019 med en ny Alphakurs. Vi vill 
också bjuda in våra församlings- 
medlemmar att komma med. 
 

Bjud in till Alpha! En personlig inbjudan är det bästa sättet 
att få nya kursdeltagare.  
Fortsätt att bära detta viktiga arbete i omtanke och förbön 

Lars-Gustaf Hauptmann 
Kursansvarig 
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Arbetsgrupp för Diakoni – hösten 2018 
 
Deltagare: Annika Andreasson, Eva-Marie Bergenholtz 
Bibbi Gustafsson och Maria Kamfors 
 
Arbetsgruppen (AG) har haft uppdraget att, efter vårens 
Öppna samtal om diakoni, leda arbetet med församlingens 
diakoni vidare fram till årsmötet 2019. AG har träffats vid 
fyra tillfällen under hösten och har ett avslutande möte 
planerat under januari 2019, då en längre rapport från 
arbetet sammanställs. 
 
Arbetet har bestått av att gemensamt reflektera kring 
diakoni utifrån perspektivet Bifrostkyrkan; vår diakonala 
historia, vårt nu och framåt. Vi har utgått från 
dokumentationen från vårens Öppna samtal, från våra egna 
diakonutbildningar, tankar, erfarenheter och personliga 
kallelser, samt från litteratur vi läst och tillsammans 
samtalat kring. 
 
Församlingen har involverats i AG:s arbete genom 
information vid gudstjänster och församlingsmöten, 
sammanlagt vid fem tillfällen. Därtill har GOA-grupperna 
mot slutet av hösten och början av 2019 engagerats i en 
reflekterande gruppdialog kring temat ”Bemötande i 
samband med gudstjänst”. Styrelsen har fått regelbundna 
rapporter om AG:s arbete. 
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Resultatet från höstens arbete finns samlat i en rapport, 
där tydliga och återkommande tankegångar som framkommit 
under samtalen i AG förs fram kring sex punkter: definition, 
inventering, delaktighet, få växa fram, genomsyra allt och 
diakontjänst. 
 
Till sist vill vi nämna den Uppdragsbeskrivning för Diakonalt 
råd som AG bearbetat och styrelsen därefter fastställt. 
Den finns nu, tillsammans med AG:s rapport, som stöd för 
det fortsatta arbetet med församlingens diakoni. 
 
/Annika Andreasson 
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Fastighetsförvaltning av Bifrostkyrkan 2018 
      

Vår målsättning är: ”Byggnaderna och trädgården skall vara 
en prydnad för församling och samhälle”. 

Kyrkan är 34 år gammal och detta innebär ökande under-
hållsbehov. Besiktningar utförs på vår kyrkobyggnad för  
att bevaka och bevara byggnadens kvalité samt kontroll av 
tekniska funktioner. Underhållet av vår fastighet bör hållas 
på en hög nivå för att behålla fastighetens trivsel och värde 
och för att undvika större reparationer på grund av 
eftersatt underhåll.      

Vid årsskifte upprättas underhållsplan som har två ändamål. 
Dels att ge ett underlag för årsbudget och dels att förse 
fastighetsrådet med en rad uppgifter i avsikt att hålla 
byggnaden i gott skick. För att hålla kostnaderna nere 
bygger underhållsplanen till stor del på frivilliga 
arbetsinsatser.                                                                                                                        
Reparation av yttertaket ovan kyrktorget har påbörjats.                                                                       
Bygglov för utbyggnad av förråd i anslutning till 
uteförrådsbyggnaden har erhållits. 

Då byggnaden börjar uppnå sin tekniska livslängd vad gäller 
yttertaksbeklädnader, parkerings och markbeklädnader bör 
medel avsättas för dessa åtgärder. 

Samarbetet med Mölndals kommun för parkeringsavgifter är 
gott och ger ett bra tillskott till vår ekonomi.  
Utlåningen av vår parkering mm. till uthyrningsfirma för 
husbilar ger också ett gott bidrag till vår ekonomi. 
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Många har ställt upp vid våra trädgårdsdagar vår och höst, 
vilket gör att vi kan gallra och städa upp i våra planteringar, 
parkering, gräsytor och runt byggnaderna. 

Ett stort arbete utförs av den grupp som sköter om 
gräsytorna under sommaren. 

GOA gruppernas veckoschema med städning och 
trädgårdsskötsel ger ett gott resultat, men blir alltmer 
betungande ju äldre trädgården blir. Fortfarande har vi inte 
någon som har påtagit sig ansvar för trädgårdens skötsel. 
Det är viktigt att trädgården sköts på ett bra sätt då 
allmänheten ofta passerar genom vår trädgård.  

Fastighetsrådet har haft tre protokollförda sammanträden. 

Mölndal 2019-01-08   
För fastighetsrådet 
/Evert Gustavsson 
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Årsberättelse för RPG i Bifrostkyrkan 2018 
 

Ännu ett år av rik gemenskap och goda möten på Café 
Gemenskap ligger bakom oss. 

Onsdagsförmiddagarna fylldes av sång och musik genom 
solister och sånggrupper. Intressanta människor berättade 
om sina liv och erfarenheter. Vår pastor Anders Svensson 
delade Guds ord i olika teman vilket berikade oss alla. Även i 
år rullade vi en gång i månaden förbandsmaterial, som vi 
hoppas kommer till användning i Kongo. 

Träffarna förgylldes med underbara smörgåsar, goda kakor 
och gott kaffe; dessutom soppluncher, påsk- och julfester. 
Då bjöds det på lite extra. STORT TACK till alla er som så 
troget bakade och bredde smörgåsar, kokade kaffe och 
lagade soppor. På så vis blev det fest varje onsdag.  

Några av oss deltog i RPGs distriktsårsmöte i Kungälv.  
Sam Nodlycke representerade oss på RPGs riksstämma i 
Jönköping. Vi hade förmånen att i år få vara värdar för 
RPGs höstmöte. Det var en välbesökt samling där Stefan 
Edman kåserade över temat ”Jord att älska”. Hans Lennart 
Rask på piano, Håkan Tengbergs cello och Daniel Eliasson gav 
ett omväxlande program under temat ”Sång och musik för 
själ och hjärta” Arrangemanget rönte stor uppskattning.  

Tillsammans har vi fyllt våra onsdagar med närvaro och 
värme.  
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Vi gläds åt att vi noterade 62 medlemmar i vår förening (det 
ryms fler), Dock var vi oftast 25-30 personer på våra 
samlingar. 

Nu får vi i tacksamhet till varandra och vår Herre lägga 
2018 bakom oss och blicka fram emot ett nytt år.  

Gud är bakom oss, framför oss över oss och under oss. Han 
omsluter oss på alla sidor 

 

Bohus Björkö 11januari 2019 

Vid pennan 

Bibbi Gustafsson 
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Årsberättelse Bifrostkyrkans språkcafé 2018 

Det gångna året har bjudit på många fina möten och samtal 
mellan vana och ovana talare av det svenska språket. Under 
vår- och höstterminen har vi träffats en och en halv timme 
varje måndag och språkats vid över gott fika. Deltagarna 
kommer från många olika länder och sträcker sig över olika 
åldersgrupper.  

Ledarna består av ett härligt gäng både från församlingen 
och utifrån. En del av oss leder samtal och paret 
Gudmundson har gjort en stor insats genom att ordna fika 
och disk. Utöver att prata svenska har vi fått utbyta 
kunskap, erfarenheter, kultur och intressen. En del har fått 
hjälp med läxor och uppgifter från svenskundervisningen 
medan andra har fått testa att ta sina första steg i detta 
nya språk. Vi har vid ett par tillfällen haft teman på våra 
träffar, så som påsk på vårterminen och nobel på 
höstterminen. I juletider bjöd vi även in vår pastor Anders 
för att presentera sig och berätta om kyrkans syn på bl.a. 
advent. Vi avslutade höstterminen med en härlig julfika och 
ser nu fram emot ett nytt år av goda möten, härliga utbyten 
och fördjupade språkkunskaper. 

För Bifrostkyrkans språkcafé 
/Niklas Gren 
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Årsberättelse för GOA grupperna 2018 
I en större församling är det viktigt att vara med i en 
mindre grupp för att kunna känna sig som ”hemma”. 
Närheten till varandra blir större och känslan av att vi  
hör ihop infinner sig. Vi kan dela våra erfarenheter med 
varandra och se vår medmänniska. 

Ett år med det nya köket och festsalen har nu gått och det 
känns fortfarande riktigt bra och nytt. I köket är det 
riktigt roligt att arbeta är det många som tycker! 

Den personliga gemenskapen är viktig och likaså arbets-
gemenskapen. Att få tvätta golv och toaletter så det blir 
skinande och rena är tillfredställande när man gör det 
tillsammans. 
Sent i höst har vi också samtalat om hur vi vill bli bemötta i 
kyrkan och vad vi skall tänka på för att se vår medmänniska. 
Vi får tacka varandra för en god arbetsinsats! 

Vid fyra tillfällen under året har GOAledarna träffats. 
Anders Svensson coachar oss och vi pratar bl.a. om hur alla 
skall bli sedda och känna sig välkomna.  

För GOAgrupperna 
/LeifHerman Gudmundson 
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