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Equmenia Bifrostkyrkan-EBK Rådets årsberättelse 
 
EBK-rådets uppgift är att ha en helhetssyn på arbetet med barn 
och ungdomar i Equmenia Bifrostkyrkan. En del av målet med 
EBK-rådets arbete 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 av terminerna. 

I januari kom en av Equmenia Västs föreningsutvecklare till oss 
och höll i kursen Trygga Möten, som Equmenia rekommenderar 
att alla ledare går en gång vart tredje år. Vi var runt 15-ledare 
som deltog under dagen. 

Hösten startades med en ledardag ute i Vättlefjälls natur-
reservat. Efter sommarens torka blev det en utmaning att ta sig 
fram med kanoterna den sträckan vi hade utstakat för oss. Med 
gott sam-arbete tog vi oss fram och fick till slut fika och lyssna 
till ett bibelstudium om ledarskap av pastor Anders. 

EBK-rådet driver även vissa projekt. I början av november 
anordnade vi en helg för unga vuxna på Västkustgården utanför 
Lerkil. Helgens tema var “Livets skiftningar - en tro som håller 
genom livet” och vi hade bjudit in några äldre församlings-
medlemmar som var med och delade erfarenheter från sina liv. 
Av utvärderingarna har vi konstaterat att konceptet var 
uppskattat och vi har beslutat att fortsätta samtalen redan i 
vår. Kostnaden för deltagarna kunde vi subventionera med hjälp 
av pengar från föreningen Stenungsöns Ungdomsgårds Fond, 
vilket vi är mycket tacksamma för. 
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I höst har vi i rådet arbetat fram en årscykel som ska 
underlätta för oss framöver. Tanken är att den ska göra våra 
verksamheter överskådliga så vi vet vad som behöver göras 
under året. 
Vi arbetar också med att se över verksamheterna, i och med att 
vi står utan ungdomsledare i vår. 

Vi behöver bli fler som hjälps åt om verksamheterna ska kunna 
fortgå som tidigare. 

Hjälpen som behövs kan innebära att fixa fika, passa ledarbarn, 
finnas på plats som vuxet stöd, planera dagläger, vara ledare 
eller liknande. Det gäller alltså inte enbart att vara ledare utan 
det finns många sätt att hjälpa till på. Vi hoppas och ber att det 
kan få bli så under det kommande året. 

Vi är tacksamma och nöjda med året som varit. Det har bjudit 
på mycket gott i Equmenia Bifrostkyrkan, och vi ser fram emot 
nästa år med respekt för de utmaningar som kommer. 

För EBK-rådet 

Sofia Fransson 
Ungdomsledare 
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Årsberättelse Söndagsklubben 2018 
 
Här kommer en hälsning från oss barn och vuxna som är med i 
söndagsklubben! Varje söndag efter barnens ljus och 
”Söndagsklubbens kluring" är vi 5-10 barn och några vuxna som 
glatt springer till Söndagsklubben. Några av oss är med varje 
söndag och vissa kommer någon gång ibland. Vi barn som är med 
på söndagsklubben är mellan 0 och 14 år och vi som har varit 
ledare under året är Anne-Chatrine, Behnaz, Emilia, Helena, Hoda 
och Sofia. Söndagsklubben brukar hålla till i Rödklövern, 
Blomsterängen eller i vårt fina och nyinredda barnrum. Där har vi 
en härlig stund tillsammans med sång, dans, samtal, bön och 
pyssel. Våra teman är olika från söndag till söndag, men det finns 
två moment som alltid är med på söndagsklubben; insamling och 
vår bönestund. Pengarna vi samlar in går till Equmenias 
skolprojekt i Indien, Alla på samma kula. Under vår bönestund 
sjunger vi lovsång och vi har ett 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. De söndagar när det 
är nattvard kommer vi tillbaka till kyrksalen för att delta i 
nattvarden vilket känns stort och viktigt. 
 
Under vårterminen har vi fått följa Jesus liv här på jorden och vi 
har fått uppleva hur det är att vara blind och få synen tillbaka, 
titta på ett påskspel och samtala om varför vi firar påsk och att 
Jesus lever än idag. Vårterminen och vårt äventyr med Jesus 
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avslutades med ett sommarkalas då vi gick en tipspromenad runt 
kyrkan, åt glass och lekte lekar på gräsmattan. På 
sommaravslutningen fick vi även säga tack till Behnaz och Hoda 
som slutade som ledare för söndagsklubben. 
 

Inför hösten upplevde vi ledare ett behov av att dela upp 
barngruppen i två, då det är svårt planera aktiviteter som 
engagerar både yngre barn och tonåringar. Därför blev varannan 
söndag för de yngre och varannan för de äldre. Vi följt 
kyrkorådets texter och teman och för de yngre har vi bland annat 
haft rytmik med Anne-Chatrine och på gångerna för de äldre har 
samtalet varit i fokus. Vi avslutade höstterminen med ett 
spännande julspel och en julfest med dans runt granen och besök 
av jultomten som delade ut godispåsar. På julavslutningen var vi 
30 barn och vuxna som dansade runt, svettades och hade roligt 
tillsammans! I samband med julavslutningen fick vi säga tack till 
Sofia som slutar som ungdomsledare. 
 

Inför våren kände Emilia och Helena en oro och sorg över om 
Söndagsklubben skulle kunna fortsätta med tanke på det 
begränsade antalet ledare och förfrågningar har gått ut på olika 
håll. Vi är tacksamma och glada att välkomna Malin Zimmergren 
som ledare och ett flertal har anmält sig att vara hjälpledare. 
Detta gör att söndagsklubben kommer kunna fortsätta i vår, men 
behovet av ledare som vill hålla i söndagsklubben (30 min, mellan 
barnens ljus och förbönsstunden) någon söndag då och då 
kvarstår. 
 

Söndagsklubbens barn och ledare/Helena Hauptmann 
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Årsberättelse Popkorn 2018  
Barnkören popkorn har under 2018 varit mycket liten men 
oerhört naggande god. Vi har medverkat vid en gudstjänst i maj 
månad. Med hjälp av ”pensionerade” popkorn har vi kunnat 
genomföra två riktiga höjdpunkter under året: påskspel och 
julspel. 

Påskspelet - Det kändes kul att återigen få förtroendet att 
skapa och genomföra ett påskspel. Med hjälp av kreativa barn 
och deras idéer så blev det i år ett påskspel där vi fick följa 
påskens händelser via en poddradio med flygande reporter på 
plats i händelsernas Jerusalem. Podden gästades av bl a 
historikern Sten von Gyllenmossa samt krimi-nologen Leif GW 
Persson. Med tanke på att vi hade ganska få barn i ensemblen  
så hade flera av barnen flera olika roller vilket genererade  
lika många ombyten.  De har blivit riktiga proffs. 

Vi är tacksamma över de elever och pedagoger som fick se vårt 
påskspel. Vår tro och förhoppning är att någon skall få en aning 
om vad Jesus, genom sin död och uppståndelse, har gjort för 
oss.   

Julspelet – Under hösten har vi haft tre stycken popkorn i vår 
lilla kör så det var stor spänning över hur vi skulle kunna ro iland 
ett julspel även detta år. Och som redan många av er vet så 
lyckades vi med vårt uppdrag. Vi inledde vårt julspel med en kick 
off-hajk i Kållered där julspels-ensemblen hade lite workshops, 
manusskrivning och gott umgänge. Så med hjälp av pensionerade” 
popkorn, skådespelarinsatser av oss ledare samt inspelade 
filmsekvenser så lyckades vi få till ett julspel även detta år. Det 
blir extra proffsigt med ett bra husband samt bra ljud- och 
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ljuseffekter. Tack vare att alla höll sig friska och är trygga i 
sina roller så gick allting som smort. 

Julspelet blev mycket uppskattat på alla fem föreställningar.   
I år blev vårt julspel dessutom ett mycket trevligt reportage i 
Mölndalsposten.  När vi så önskar har vi fått hjälp med ljud, ljus 
och komp av Tomas Ferngren, Johan Lidbeck och Richard 
Lundberg. TACK! 

 // Frida Ferngren, Sofia Fransson, Maja Lidbeck, Monica 
Lidbeck, Sofia Lundberg 
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Årsberättelse Scout 2018  
Ännu ett år med Bifrostkyrkans scoutkår. En kår med goa 
scouter. Vi är inte många men ett bra gäng som gärna vill bli 
fler. Om du läser detta, tycker att det låter viktigt, och vet att 
du i grannhuset eller bekantskapskretsen känner någon som fyllt 
åtta år, så visa gärna vägen till oss. 
Vi utvärderade året med att ge scouterna uppgiften att lägga de 
olika aktiviteter vi gjort under året i den ordning de upp-
skattade mest. Högst upp hamnade årets läger ”On fire”, vilket 
var en utmaning för både scouter och ledare. Ett läger med 
mycket blåst, lite regn och eldförbud höll oss sysselsatta lite 
utöver det vanliga. När flera kårer valde att åka hem valde vi 
att finna lä och ro genom att flytta upp i skogen till en lite mer 
provisorisk matplats. Tillsamman gjorde vi dock lägret till ett 
läger med positiva minnen och ett exempel är kårens läger-
bålsbidrag ”Fartyg i sikte” inför lägrets alla scouter. Det 
skapades en längtan efter nästa lägerutmaning ”Prisma” i 
Hälsingland 2019. Scouternas utvärdering av året visade också 
på att de scoutprogramsaktiviteter som innehöll utmaningar som 
kallbad, matmarknad och mörkerspårning uppskattades mest, 
men också besöket på brandstationen var något de tyckte var 
spännande. Hajker får scouter aldrig tillräckligt av och det är 
roligt höra att de uppskattar det där som kräver lite extra 
energi av oss runt scouterna. Något vi ledare får ta med oss in i 
vårens planering.  
Ett par nya scouter har vi fått under året och det har varit gott 
att se hur väl de omhändertagits av våra ”gamla” scouter. Under 
hösten har vi arbetat med att stärka gemenskapen i patrullen 
samtidigt som vi arbetat på att vi alla tillsammans är en kår med 
ansvar för varandra. Det har också varit viktigt för oss att 
tänka på strukturen för en scoutgång, möjligheten att möta  
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Gud vid varje scouttillfälle samt vikten av att det finns ett 
syfte med de aktiviteter vi planerar och genomför. Det kan 
tyckas självklart, men ibland viktigt att sätta ord på och 
identifiera när ledargruppen är relativt ny. Sofia vår 
ungdomsledare har med ett stort och äkta engagemang för 
scoutgemenskap, ”scouting” och tro varit drivande och mycket 
viktig i detta. Hon ser scouten, patrullen och kåren men också 
ledarna i deras engagemang.  
Ny ledare för året är Klara och med alla nya ledare kommer det 
nya bra idéer som gör att kåren utvecklas. Men vi är också 
mycket glada över det stöd vi får av Mats och Anders som finns 
i bakgrunden under terminerna och kanske mer tydligt vid och 
inför läger och hajker. Under en hajk och en rolig sketch 
myntades uttrycket lägermamman vilket förstås blev ett epitet 
som de tyckte passade på mig. Kårmamma eller inte, men jag är 
tacksam för de fina, roliga och omtänksamma ledargäng som jag 
får vara en del av. 
Vi som under året varit ALLTID REDO är: Johan, Johannes, 
Klara, Kristoffer, Martin, Per, Sofia, Stefan och Karin 
Vid tangentbordet:  
Karin Pollack 
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Årsberättelse Tweenies 2018 
Ledare och Tweenies-barn har under vår- och hösttermin 2018 
setts varannan fredagskväll. Till Tweenies kommer barn i 
åldrarna 10-12 år. Antalet deltagare har under året varierat 
mellan 10-20st. Många av deltagarna har inte någon anknytning 
till församlingen utöver just Tweenies-träffarna. 
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.  
 

Likt Tonårs-verksamheten så har vi fått god hjälp med fixandet 
av fikat från församlingsmedlemmar vilket underlättat mycket 
för oss! 

Aktiviteterna på Tweenies kan vara allt från musikquiz  
till såpabandy-turnering, tårtbakar-tävling eller lekar i 
gympahallen.  

Under våren höll ledarna andakter om sin egen väg till tro, och 
under hösten har vi haft olika teman varje gång – exempelvis 
“kärlek”, “nåd”, “döden”. 

Tidigare har tidsramen för Tweenies varit 18:00-20:00 men 
under hösten har vi testat att byta till 17:30-19:30 vilket har 
fungerat bra. 

Då vi inför vårterminen 2018 bestämde att ha Tweenies 
varannan vecka istället för varje fanns det en oro för att detta 
skulle leda till att barnen skulle komma mer sällan. 

Men när vi ser tillbaka på året kan vi konstatera att det har 
varit god uppslutning på träffarna och att det har fungerat bra 
att ses varannan vecka. 
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Glädjande är att vi under året fått många nya deltagare som 
kommer regelbundet och som börjar känna sig hemma - det 
tycker vi känns väldigt roligt! 

Likt tidigare söker vi fler som kan hjälpa till med Tweenies. Det 
kan handla om att fixa fika, finnas på plats som vuxet stöd eller 
passa ledarbarn. 

Med goda förhoppningar blickar vi fram emot en ny vårtermin på 
tweenies! 

Tweeniesledarna 
/ Sofia Fransson 
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Årsberättelse Tonår 2018 
Nu är det dags att se tillbaka på hur tonårsverksamheten i 
kyrkan sett ut under 2018. 

Antalet deltagare på fredagskvällarna har varierat mellan 7-17 
med 2-6 ledare. 

Kvällarna har ett liknande upplägg de flesta gånger då vi inleder 
med att fika tillsammans. Vi ledare har under året fått god 
hjälp med förberedelserna och diskningen av fikat vilket 
underlättat mycket för oss. Sedan har vi vanligtvis någon form 
av uppstyrd aktivitet, exempelvis lekkväll, övernattning, quiz 
eller liknande. I höst har vi även testat att inte ha någon 
planerad aktivitet utan istället låta tonåringarna göra vad de har 
lust med. Slutligen samlas vi  
till andakt i kyrksalen och lyssnar på när någon av ledarna delar 
lite tankar ur sitt liv om tro, och sedan sjunger vi/lyssnar till 
några lovsånger då det även finns möjlighet att tända ljus. 

Utöver de vanliga kvällarna har vi under terminerna även 
samarbetat en del med andra tonårsgrupper. En gång per termin 
åker vi in till den ekumeniska ungdomsgudstjänsten GUD<3GBG 
som arrangeras i olika kyrkor inne i stan. Det har generellt varit 
svårt att få med våra tonåringar på detta dock. Vi har även 
besökt Betlehemskyrkans tonårsgrupp en gång. I höst har vi 
själva bjudit in till en lovsångskväll då det kom ungdomar från 
Fässberg och Stensjöns församlingar. Vi har även bjudit in till 
en tonårskväll med satsig tävling då det kom tonåringar och 
ledare från Betlehemskyrkan och Pingstkyrkan i Mölndal. 

I somras deltog några av tonåringarna på sommarlägret “Swim 
Out West” som arrangerades av några ledare i Equmeniakyrkans 
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församlingar i Göteborg. Det blev ett läger fyllt av lek, 
såpabandy, bibelstudier, andakter, samtal och bad. 

Över nyåret 2018-2019 stod annat på schemat då 17 av våra 
tonåringar och ledare deltog på skidlägret “SnowLo” i Lima. 
Lägret samordnades av flera församlingar i Göteborgs- och 
Alingsås-trakten, totalt 160 deltagare och ledare. På dagarna 
åkte de flesta utför i skidanläggningen och på kvällarna var 
schemat späckat med gruppsamtal, lek, bibelstudier och 
andakter. Lägret avslutades med en maxad nyårsfest som 
innehöll spex, god mat, gudstjänst och disco. 

Tonårsledarna 
/ Sofia Fransson 
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Årsberättelse Läxhjälpen 2018 
 
Läxhjälpen i Bifrostkyrkan har under året genomgått en stor 
förändring. Efter vårterminen tackade vi av och visade vår 
uppskattning till Johanna Sylwan, Anton och Maja Lidbeck som 
varit med och ansvarat för läxhjälpen sedan den startades. 
Stort tack än en gång om ni läser detta! 
 
I mitten av våren var vår önskan att hitta nya personer som ville 
ta ett steg framåt och säga ja till att vara med och ansvara för 
läxhjälpen. Läxhjälpen är en verksamhet som är en hjälp för 
barn och unga utan anknytning till Bifrost-kyrkan. Utöver hjälp 
med läxor är det ett tillfälle till förtroliga samtal, att knyta 
relationer och att vara ett vuxet stöd för de som inte har någon 
annanstans att vända sig för hjälp med läxor och andra 
funderingar. 
 
Trots förfrågningar, kände sig ingen manad att ansvara för 
läxhjälpen (vilket innebär att närvara på måndagarna, hitta 
personer som vill hjälpa till med läxor och ställa fram material). 
Det föll därför på EBK-rådet och därigenom Anton Hauptmann. 
Att hitta hjälpare visade sig däremot var lättare och de som 
hjälper till på språkcaféet och läxhjälpen rör sig mellan 
verksamheterna för att hjälpa till där det behövs. 
 
När hösten drog igång öppnades dörrarna till läxhjälpen igen. 
Antalet som kommit och vill ha hjälp med läxor har skiftat 
mellan två och tio per gång. Papper och pennor ställs fram i 
församlingssalen med språkcaféet på andra sidan vikväggen. 
Kerstin och LeifHerman kör fram fika och ett lugn lägger sig i 
salen. När klockan är fem sitter någon redan vid ett bord och 
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har börjat med sina läxor och tittar glatt upp och frågar om 
hjälp. De flesta frågor rör sig på högstadie/gymnasienivå och 
det är svårt att ge rätt svar direkt. Men att ge rätt svar är inte 
vad läxhjälp handlar om! Det viktigaste är att hjälpa 
barnen/ungdomarna att använda sina skolböcker och sitt 
material för att hitta informationen som behövs. 
 
Allt för ofta är det språket som sätter käppar i hjulet. Att 
hitta rätt rubrik i ett kapitel kan vara det som behövs för att 
hjälpa till med en läxa som handlar om valenselektroner, 
reaktionskrafter, DNA, vitaminer, negativa tal, hälsa, 
romantiken, franska revolutionen eller varför det är så  
svårt att bilda regering i Sverige. 
 
Inför läxhjälpen känner jag mig ibland trött och mindre 
entusiastisk och motiverad, medan andra gånger känns det 
tvärtom. En person har sagt till mig ”känn och lyssna till 
eftersmaken”, och läxhjälpens eftersmak är, tro det eller ej, 
alltid god. Den får mig att fortsätta även i vår! 
 
Varmt välkommen att vara med någon gång under våren! 
Måndagar i Bifrostkyrkan kl. 17.00-18.30. 
  
/Läxhjälpgruppen genom Anton Hauptmann 
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Årsberättelse Julmarknaden 2018 
 

Även årets julmarknad blev en lyckad tillställning med mycket 
folk, nytt och hemmavant, som gjorde vår kyrka  
ännu härligare och varmare att vara i. Årets nyhet var en mer 
uppordnad Swish-betalning där man kunde swisha vid separata 
bord och få julmarknadskuponger. Därmed så slapp ansvariga i 
lotterierna hantera Swish-betalningar. Utöver det 
traditionsenliga ljuståget arrangerat av unga vuxna så 
återinfördes även ett ljuståg med de allra minsta – ett 
underbart miniljuståg som var mycket uppskattat av både publik 
och deltagare!  

Precis utanför entrén stod scouterna och trotsade det 
tveksamma vädret med bravur medan 10 olika lotterier 
flockades inomhus. Utöver lotterier så hade Anders även  
i år fixat ett bokbord, ansvarig GOA-grupp skötte café-
försäljning och diverse programpunkter fyllde ut och förgyllde 
tiden i kyrkan. Trots att julmarknaden var en timma kortare än 
tidigare år så inbringade vi ca 5.000kr  
mer brutto och ingen hann känna ens en tillstymmelse av 
rastlöshet.  

Vi i julmarknadskommittén vill bara tacka för en strålande 
insats av er alla och för att ni även i år stöttat oss i att få in 
välbehövda pengar till ungdomsarbetet i Bifrostkyrkan. Nu 
byter vi ut ”God Jul” mot ”God Fortsättning” och välkomnar 
2019.  

Allt gott önskar, 
Emelie Eneland, Andreas Zimmergren & Anton Lidbeck 


