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Önskar du träffa/samtala med någon av  
våra anställda kontakta dem gärna på telefon. 

Se baksidan! 
 

Välkommen att höra av dig! 
 

 
Bifrostkyrkans Församling 

 är en del av Equmeniakyrkan. 
Våra gudstjänster och samlingar är öppna för 
alla som önskar delta.  Ta gärna kontakt med 
någon av våra anställda eller styrelsen om du 
vill veta mer om vår kyrka eller verksamhet. 

 

 
Bifrostkyrkans Vision: 

 

Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med 
Jesus Kristus förvandlar ‐ mig, dig och världen. 

Vi vill söka Guds vilja med våra liv och leva så att 
alla finner och utvecklar en personlig relation till 

Gud genom Jesus Kristus. 
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  Önskan Ack låt mig leva riktigt 

  och riktigt dö en gång, 
  så att jag rör vid verklighet 
  i ont som i gott. 
  Och låt mig vara stilla 
  och vörda det jag ser, 
  så detta får bli detta 
  och inget mer. 

  Om av det långa livet 
  en enda dag var kvar, 
  då sökte jag det vackraste 
  som jordelivet har. 
  Det vackraste på jorden 
  är bara redlighet, 
  men det gör ensamt liv till liv 
  och verklighet. 

  Så är den vida världen 
  ett daggkåpeblad 
  och ini skålen vilar 
  en vattendroppe klar. 
  Den enda stilla droppen 
  är livets ögonsten. 
  Ack gör mig värd att se i den! 
  Ack gör mig ren!  Karin Boye 
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Vår Föreståndare EvaMarie Brännström 
 
 

 

Vem tror jag på? 
 

Reflektioner kring vad jag tror på kanske ibland skuffas undan till söndagen 
men vissa saker har betydelse för VEM jag tror på. För några år sedan var 
det en het debatt kring försoningsläran. I sig en rätt märklig debatt efter 
som det är svårt att tänka försoning i samband med debatter och splittring 
som följd. Det rörde sig många gånger på en hög teologisk nivå och det 
blev på gränsen till personliga angrepp. Varför var den frågan så 
infekterad? Det handlar, lite förenklat, om varför Jesus dog och Guds 
inställning till varför det var tvunget att ske. 

Jag vill dela med mig av en bild och några tankar jag bär med mig. Hoppas 
du orkar följa med ända tillbaka till skapelseberättelsen för det är då allting 
börjar. Där hittar vi ursprunget till att vi lever i en värld som inte är så 
harmonisk och kärleksfull som vi önskar. Och det beror inte på Gud. 

När Adam och Eva ätit av frukten från kunskapens träd blev de inte 
utslängda hals över huvud. För det första var det Gud som sökte upp dem 
och letade efter dem och när de till slut kröp upp ur gömstället berättade 
Gud för dem vad som skulle ske, förberedde dem. Han gjorde också kläder 
åt dem som ett skydd. Det var ingen arg Gud som slängde ut Adam och Eva 
ur Eden. Gud berättade att han redan nu hade en väg tillbaka, även om den 
låg långt fram i tiden. Men människan fick ta konsekvenserna av sitt 
handlande som vuxna människor. 
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Under hela gamla testamentet följer Gud med. Vi kan tänka oss att synden 
är en sjukdom. Under gamla testamentet går det bara att lindra symtomen – 
genom olika dieter och träningsprogram. 
 

Lagen som Mose fick kan vara ett sätt att hålla människan på banan. 
Präster, domare, kungar fick vara lite personliga tränare. Profeterna fick 
vara de som påminde om diagnosen och vad som gällde för att hålla sig på 
banan. Jag tillhör dem som har svårt med långa dieter och träningsprogram. 
Jag faller lätt och om jag läser gamla testamentet är det ungefär det som 
sker med människorna här också. Man fixar det under perioder men sedan 
faller man och kanske till och med försöker sig på alternativa metoder. Det 
blir inte bra. Men Gud är med hela tiden och påminner om dieten och 
träningsprogrammet. Påminnelserna kan vara rätt omskakande men det är 
därför att Gud älskar sitt folk. Hade Gud inte älskat hade det bara varit att 
vända ryggen till och låta allt förfalla. Men Gud fortsätter älska. 
 
Så kommer vi så småningom fram till nya testamentet. Gud blir människa i 
Jesus. Inte för att han är arg på människorna utan för att Gud ”så älskade 
världen att han sände sin ende son” och i Joh 3:17 står det ”Ty Gud sände 
inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle 
räddas genom honom.” 
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Om vi tänker att människan är sjuk av synd och Gud bara kan följa henne 
på avstånd eftersom Gud är helig och rättfärdig. Vi tänker att Gud hela 
tiden följer människan och ser till att hon inte helt sjunker och dör. Nu 
kommer vi till det som Gud längtat efter sedan människan bröt med Gud:  
 

Det Jesus gör på korset öppnar möjligheten för oss att ta emot vaccinet eller 
medicinen som gör att vi kan få vara nära Gud utan att Gud blir ”smittad” 
av synden. Jesus bryter det ondas makt. Gud har sökt och följt människan 
hela tiden men först efter Jesus död, kan vi vara riktigt nära Gud själv, vi 
kan ha en nära och personlig relation. Sviterna av Adam och Evas vilja att 
klara sig utan Gud finns fortfarande, det kommer vi inte ifrån. Vi kan märka 
det varje dag.  
 

Men Gud har alltid älskat oss och Gud älskar oss nu. Det var kärlek som 
gjorde att Jesus frivilligt dog på korset för att Gud skulle kunna leva med 
oss, inte på avstånd som i gamla testamentet, utan i en personlig relation. 
Gud insåg att våra hjärnor är begränsade och att vi har lättare att relatera till 
en annan människa än till universums skapare. Jesus visade oss hur Gud 
älskar. Vi får gå in i Guds försonande kärlek. Både du och jag och vi får 
leva i den, påminna oss om den. Varje dag. 
 

Pastor EvaMarie 
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Vår ordförande Lars-Gustaf Hauptmann 
 
Lördagen den 1 februari var det årsmöten för Bifrostkyrkans Församling 
och Equmenia Bifrostkyrkan. Mötet präglades av glädje och förväntan.  
Alla åldrar var med och visade på den bredd vi har i Bifrostkyrkan. 

I verksamhetsberättelserna kan vi läsa om vårt omfattande arbete och jag 
uppmuntrar er alla att läsa dem. De ger en bra bild av allt det fina som har 
hänt under 2019. 
 

Vår satsning på en utökad verksamhet med flera anställda innebär en 
ekonomisk utmaning. Offrandet har överträffat den budgeterade ökningen 
viket inspirerar och gör att vi frimodigt kan gå vidare som planerat. 
 

Vårt nya team, församlingsföreståndare EvaMarie Brännström, diakon 
Emelie Natanaelsson och barn-och ungdomsledare Linnea Stening är nu på 
plats. Vi räknar med att tillsätta musiksamordnartjänsten från hösten. 
 

En ny styrelse för BKF och EBK valdes och vi välkomnar Karolina Larsson 
som ny ledamot. Laila Haiber har avböjt omval på grund av förändrade 
arbetsuppgifter, vi tackar henne för tiden i styrelsen och för att hon går in 
som ny ledamot i valberedningen.  
 

Efter flera års vakans har vi fått en vice församlingsföreståndare, vi är glada 
för att Anders Svensson vill gå in i detta uppdrag. 
 

Styrelsen inspireras av det starka stöd och den positiva förväntan som 
årsmötena har gett oss. 
 

Det är en stor glädje och utmaning för oss alla i Bifrostkyrkan att nå ut till 
människor och samtidigt fördjupas i vår tro och vårt beroende av Guds 
ledning. 
 
/Lars-Gustaf Hauptmann 
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Ur församlingsboken 2020: 

Avliden: 
Evert Åström 
Begravningsgudstjänst 2020-02-07 

Nya medlemmar: 
EvaMarie och Rune Brännström 

Välkomna! 
 

 

Bön – ett samtal med Gud! 

Vi vill inbjuda till gemensam bön för församlingens 
och ungdomsarbetets framtid.  

Vi samlas: 
Ojämna veckor på onsdagar kl 10.30 och 
Jämna vecka på torsdagar kl 18.30. 

Välkomna! 
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Februari 
 

Söndag 9 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst  
 EvaMarie Brännström 

Måndag 10 
14.00 Flitiga händer 
17.00 Läxhjälp & Språkcafé 

Onsdag 12 
10.30 Bön 
12.00 Café Gemenskap 
 ”Mitt liv som journalist” 
 Journalist Gert Gelotte berättar 
 Anders Svensson 
18.30 Veckomässa 

Torsdag 13 
10.30 Hur mår vi? 
 ”Skapade till helhet och växande” 
 Maria Fässberg Norrhall, 
 leg. läkare, pastor i Equmenia- 
 kyrkan och hängiven odlare. 
 Ett föredrag om odlande och 
 existentiell hälsa. Hur kan ett litet 
 frö hjälpa oss att förundras och se 
 meningen i livet och hur kan små 
 plantor på fönsterbrädan tala om 
 att det alltid finns hopp? 

Söndag 16 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst 
 EvaMarie Brännström 

Måndag 17 
17.00 Läxhjälp & Språkcafé 
 

Onsdag 19 
12.00 Café Gemenskap 
 Böckernas Bok 
 ”Kvinnor i bibeln” 
 EvaMarie Brännström 
18.30 Veckomässa 

Torsdag 20 
18.30 Bön 

Söndag 23 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst 
 EvaMarie Brännström 
13.00 Kyrklunch för unga vuxna 
 
Måndag 24 
14.00 Flitiga händer 
17.00 Läxhjälp & Språkcafé 

Onsdag 26 
10.30 Bön 
12.00 Café Gemenskap 
 Sopplunch med musik. 
 ”En jazzig stund med  
 Anton Lidbeck”. 
18.30 Veckomässa 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mötesprogram Februari – Maj 2020 
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Mars 
Söndag 1 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst 
 Pastor Karin Ljungberg 

Måndag 2 
17.00 Läxhjälp & Språk café 

Onsdag 4 
12.00 Café Gemenskap 
 Träffpunkt Mission och 
 samtalsgrupp 
18.30 Veckomässa 

Torsdag 5 
18.30 Bön 

Söndag 8 
10.15 Bön 
11.00 Nattvardsgudstjänst  
 EvaMarie Brännström 
 Samtal vid kyrkkaffet: 
 ”Låt det blomma!” 

Måndag 9 
14.00 Flitiga händer 
17.00 Läxhjälp & Språkcafé 

Onsdag 11 
10.30 Bön 
12.00 Café Gemenskap 
 ”Ett skepp kommer lastat – 
 Kalmar nyckel på väg mot nya 
 Sverige”. Berättar gör  
 Karl Gunnar Nordanstad 
18.30 Veckomässa 

Söndag 15 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst 
 EvaMarie Brännström 

 

 

Måndag 16 
17.00 Läxhjälp & Språkcafé 

Onsdag 18 
12.00 Café Gemenskap 
 Böckernas Bok ”Kvinnor i bibeln 
 EvaMarie Brännström 
18.30 Veckomässa 

Torsdag 19 
18.30 Bön 

Lördag 21 
09.30 Församlings/föreningsmöte  för 
 BKF/EBK 
Söndag 22 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst 
 EvaMarie Brännström 

Måndag 23 
14.00 Flitiga händer 
17.00 Läxhjälp & Språkcafé 

Onsdag 25 
10.30 Bön 
12.00 Café Gemenskap 
 Sopplunch med musik. 
 ”Vackra melodier och lite annat” 
 Musiker/slagverkare 
 Kenneth Fransén m.fl. 
18.30 Veckomässa 

Söndag 29 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst 
 Pastor Eva Erlandsson Flodhammar  
13.00 Kyrklunch för unga vuxna. 

Måndag 30 
17.00 Läxhjälp & Språkcafé 
 

Mötesprogram Februari – Maj 2020 
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April 
Onsdag 1 
12.00 Café Gemenskap 
 Träffpunkt Mission och 
 samtalsgrupp. 
18.30 Veckomässa 

Torsdag 2 
18.30 Bön 
Söndag 5 
10.15 Bön 
11.00 Nattvardsgudstjänst 
 EvaMarie Brännström 

Måndag 6 
14.00 Flitiga händer 
17.00 Läxhjälp & Språkcafé 
 
 

Påskens samlingar i Bifrostkyrkan! 

Onsdag 8 
10.30 Bön 
12.00 Café Gemenskap 
          Påskfest med nattvard 
18.30 Andakt i stilla veckan 

Torsdag 9 
18.30 Nattvardsandakt 

Fredag 10 Långfredag 
11.00 Långfredagsgudstjänst 
 EvaMarie Brännström 

Söndag 12 Påskdagen 
10.15 Bön 
11.00 Påskdagsgudstjänst 
 EvaMarie Brännström 
 

 

 
 

 
Onsdag 15 
12.00 Café Gemenskap 
 ”Vill du komma igång att resa? 
 Reseinstruktör Per-Olof Ek 
 Västtrafik 
18.30 Veckomässa 

Torsdag 16 
18.30 Bön 

Söndag 19 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst med alla åldrar 
 EvaMarie Brännström m.fl. 

Måndag 20 
14,00 Flitiga händer 
17.oo Läxhjäp & Språkcafé 

Onsdag 22 
10.30 Bön 
12.00 Café Gemenskap 
 Böckernas Bok  
 ”Kvinnor i bibeln” 
 EvaMarie Brännström 
18.30 Veckomässa 

Söndag 26 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst 
 EvaMarie Brännström 

Måndag 27 
17.00 Läxhjälp & Språkcafé 

Onsdag 29 
12.00 Café Gemenskap 
 Träffpunkt Mission och 
 samtalsgrupp 
18.30 Veckomässa 
 

Mötesprogram Februari – Maj 2020 
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Maj 
 
Söndag 3 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst 
 Gunnar Ånskog 

Måndag 4 
14.00 Flitiga händer 
17.00 Läxhjälp & Språkcafé 

Onsdag 6 
10.30 Bön 
12.00 Café Gemenskap 
 ”Min livsberättelse” 
 Vår barn- och ungdomsledare 
 Linnea Stening berättar 
18.30 Veckomässa 

Söndag 10 
10.15 Bön 
11.00 Nattvardsgudstjänst 
 EvaMarie Brännström 
13.00 Kyrklunch för unga vuxna 

Måndag 11 
17.00 Läxhjälp & Språkcafé 

Onsdag 13 
12.00 Café Gemenskap 
 Böckernas Bok  
 ”Kvinnor i bibeln” 
 EvaMarie Brännström 
18.30 Veckomässa 

Torsdag 14 
18.30 Bön 

Söndag 17 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst 
 EvaMarie Brännström 

 
 

 

 

Måndag 18 
14.00 Flitiga händer 
17.00 Läxhjälp & Språkcafé 

Onsdag 20 
10.30 Bön 
12.00 Café Gemenskap 
 Vårfest med pajlunch. 
 Musik av ”2-bonesQuintet”. 
18.30 Veckomässa 

Söndag 24 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst 
 Evert Eggelind 

Måndag 25 
17.00 Läxhjälp & Språkcafé 

Onsdag 27 
18.30 Veckomässa 
19.00 Församlings/föreningsmöte 

Torsdag 28 
18.30 Bön 

Söndag 31 
10.15 Bön 
11.00 Gudstjänst 
 EvaMarie Brännström 
 

Juni 
Måndag 1 
17.00  Läxhjälp & Språkcafé 
           Terminsavslutning 

Söndag 7 
10.15   Bön 
11.00   Nattvardsgudstjänst 
            EvaMarie Brännström 

Mötesprogram Februari – Maj 2020 
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 En daglig påminnelse till mig 

själv: 

Jag duger som jag är! 

 

Man kan inte älska alla,  

och det behöver man inte heller. 

Men att behandla alla med respekt,  

är något vi alla borde ta som en god vana! 

Förlåtelse  

är nyckeln som låser upp 

vredens dörr och hatets 

handklovar. 

Förlåtelsens kraft 

bryter bitterhetens bojor och 

själviskhetens lås. 

Var rädda om varandra, 

Var och en finns bara i en 

upplaga 

och går aldrig att ersätta! 

 

Acceptera det som är, 

Släpp det som varit, 

Tro på det som kommer! 

Ge mig sinnesro att acceptera 

det jag inte kan förändra, mod 

att förändra det jag kan, och 

förstånd att inse skillnaden! 

Inför en ny dag - 

positiva tankar! 
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Bifrostkyrkan! 
 

Under en vanlig vecka i Bifrostkyrkan finns det en hel 
del aktiviteter. Människor möts, leker, pratar, ber, 
sjunger, och firar gudstjänst. 
 

Måndag 
14.00 Flitiga händer ojämna veckor 
17.00 Läxhjälp & Språkcafé 

Tisdag 
18.30 Scout 

Onsdag 
12.00 Cafe Gemenskap RPG 
18.30 Veckomässa 

Fredag 
17.00 Tweenies 
20.00 Tonår 

Söndag 
11.00 Söndagsklubben 
11.00 Gudstjänst och kyrkfika 

Därutöver 
Kyrluncher för Unga Vuxna 
Samtalskvällar, Bönesamlingar m.m. 
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Kallelse till Församlings/Föreningsmöten: 
 

Bifrostkyrkans Församling & Equmenia Bifrostkyrkan 
kallar till församlings/föreningsmöten: 

Lördagen den 21 februari 2020 kl 09.30.    
Vi startar med frukost! 

Onsdagen den 27 maj 2020 kl 19.00 

Välkomna att delta i beslut gällande församlingens och 
ungdomsarbetets framtid! 

 

 

 

 Bifrostkyrkans medlemsmatrikel! 

 För att kunna få kontakt med er medlemmar är det bra att   
 telefonnummer och mailadresser är riktiga i vår matrikel. 

 

 Vet du med dig att du har ändrat eller tagit bort  
 telefonnummer och/eller mailadress  
 skicka ett meddelande till: 
 info@bifrostkyrkan.se eller 
 leifhermang@gmail.com 
 

 Tack för att du hjälper oss med denna uppdatering! 
 Hälsar LeifHerman Gudmundson 
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Bifrostkyrkan Församling & Equmenia Bifrostkyrkan EBK 
 

Anställda i Bifrostkyrkans Församling: 
 

 

 

 

 

 

 

Bifrostkyrkans anställda: 
Pastor/Församlingsföreståndare 
EvaMarie Brännström 
0701 91 48 69 
evamarie.brannstrom@bifrostkyrkan.se 

Diakon 
Emelie Natanaelsson 
0708 77 96 95 
emelie.natanaelsson@bifrostkyrkan.se 
 
 
 

 

Equmenia Bifrostkyrkan EBK 
Barn&Ungdomsledare 
Linnea Stening 
0793 36 01 47 
linnea.stening@bifrostkyrkan.se 

Styrelsen 
Lars-Gustaf Hauptmann ordförande 
0731  40 25 09 
lg@hauptmann.se 

 

 

? 

 
 

 

Bifrostkyrkans Församling Equmenia Bifrost kyrkan EBK 
Lantbruksgatan 2 
431 47 Mölndal Equmenia Bifrostkyrkan EBK   
Tel: Se nedan. Plusgiro:   62 61 50 -7 
   
Plusgiro:  8 33 84-8     
Bankgiro 371-51 09 Hemsida:  

Swish:  123 326 51 88                 www.bifrostkyrkan.se 

Internationella kontot:                 info@bifrostkyrkan.se  
Bankgiro:119 - 41 74  
 

Har du synpunkter på innehåll: 
Kontakta LeifHerman Gudmundson 0708  75 77 76  leifhermang@gmail.com 


