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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.

Equmeniakyrkans vision:
”En kyrka för hela livet, där mötet med Jesus
Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

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.

Önskar du träffa/samtala med någon av
våra anställda kontakta dem gärna på telefon.
Se baksidan!
Välkommen att höra av dig!
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Advent är mörker och kyla,,,,
Margareta Melin

Advent är mörker och kyla.
På jorden är krig och kallt.
Man drömmer om fred och om vänskap
men bråkar och slåss överallt.
Advent är mörker och kyla.
Vi tänder ett ljus och ber
om hjälp att ta hand om varandra
och leva tillsammans i fred.
Advent är väntan på Kristus:
DU kommer i rum och tid.
Du tänder ett ljus i vårt inre
och ger oss din kärlek, din frid.

3

Vår Ordförande Lars-Gustaf Hauptmann
När vi gick i skogen i måndags så stötte vi plötsligt på en gran som var
pyntad med röda kulor och glitter. Jag blev så glad och kände att någon
fick sprida hopp och glädje mitt i en svår tid.
Förutsättningarna för oss som församling är mycket annorlunda nu än de
brukar vara. Våra offentliga samlingar är begränsade till högst åtta
deltagare och vi uppmanas att aktivt medverka till minskad
smittspridning. För barn och ungdomar födda 2005 eller senare finns
fortfarande möjlighet att samlas. Restriktionerna har givetvis fått
konsekvenser för kyrkans verksamhet som till stor del bygger på det
fysiska mötet, vilket nu måste minimeras. Vi försöker att vara kreativa
och hitta nya säkra sätt att fortsätta vårt arbete. I vår pandemigrupp följer
vi myndigheternas och Equmeniakyrkans rekommendationer.
Våra gudstjänster fortsätter att sändas via vår Youtubekanal på webben.
Ljud-och bildgruppen har lagt ner ett omfattande arbete för att göra detta
möjligt och vi är mycket tacksamma för det. I gudstjänsten är sång och
musik en viktig del och våra sångare och musiker gör en stor insats för att
förverkliga det.
För våra anställda innebär restriktionerna minskat arbete och därför har
styrelsen beslutat att korttidspermittera dem 40% av deras arbetstid.
Permitteringen började 16 november och gäller året ut. Vi har ansökt om
och beviljats statligt stöd.
Styrelsen håller sina möten digitalt och det har fungerat bra. Vi arbetar
med att hitta former för församlingsmöten och årsmöten som kan fungera
så att så många som möjligt kan delta.
Församlingen gör en stor insats för att klara ekonomin och vår kassör ger
en separat rapport i bladet. Vi får alla fortsätta att ge till och be för vår
församlings arbete.
Nu när vi inte kan mötas som vanligt är det extra viktigt att vi försöker
hålla kontakt med varandra så mycket vi kan.
Vi fortsätter också att be tillsammans med alla kristna i Sverige i en bön
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som är framtagen av Sveriges Kristna Råd:
Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar
dig över allt levande. I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön.
Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett
övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber
att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma
bästa.
Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra
som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett
samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar
alla människors värde och värdighet.
Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och
ängslan.
Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra
bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt
till vår förvandling.
Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus
visar.
I Jesu namn, Amen.
Guds välsignelse
Lars-Gustaf Hauptmann
Bifrostkyrkans Församling kallar till:
Församlingsmöte söndagen den 2021-01-17 kl 12.30
digitalt via Zoom.
Vi erbjuder max åtta personer att vara i kyrkan och få hjälp med
datoruppkoppling. Anmälan till LeifHerman.
Årsmöte lördagen den 2021-02-06
kl 10.00 på plats i kyrkan, om det tillåts,
annars digitalt via Zoom.
Mer info senare!
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Vår Föreståndare EvaMarie Brännström

En dag ska vi dö – men alla andra dagar ska vi leva!
Det är Snobben och Carl som sitter och funderar tillsammans. Men hur gör
man för att leva under en pandemi? Det vi varit vana vid har blivit något
ovanligt. Att kunna umgås med vänner under advent. Att fira gudstjänst i
kyrkan och får sjunga alla underbara advents och julpsalmer tillsammans
med andra. Framför allt att få möta nära och kära när man vill och hur man
vill. Livet har blivit kringskuret. Det blir lätt fokus på det man inte kan
göra, inte får göra och oron för hur länge det ska pågår. Hur länge vi kan
orka?
Matteus berättar vid två tillfällen om hur lärjungarna sitter i en båt och det
blåser upp till storm. Vid första tillfället finns Jesus med i båten. Han har
lagt sig tillrätta och sover medan lärjungarna, som flera var vana fiskare,
var livrädda när vågorna slog in mot båten. Vid det andra tillfället har
lärjungarna farit i förväg ut på sjön men under resan blåser det upp och de
får kämpa mot vågorna. Då kommer Jesus lugnt vandrande på vattnet.
Vågorna och personen som kommer vandrande där ingen människa borde
kunna vandra gör skaran i båten utom sig av skräck.
Just nu stormar det omkring oss. Vi vet inte hur vi ska hantera det som
händer. Några sliter hårt för att hjälpa och rädda människor som är sjuka.
För några har pandemin gett ekonomiska konsekvenser. För andra har det
blivit mörkt inuti. Våra beslutsfattare försöker navigera med en karta som
inte finns. Jag och andra med mig känner oss lite förvirrade och uppgivna.
Jesus sover du? Ser du inte vad som händer omkring oss? Domsöndagen
var det utlyst en nationell bönedag för situationen i Sverige och i världen.
Herre hör vår bön. Vågorna går höga! Rädda oss vi drunknar!
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I berättelse nummer två hos Matteus, i kapitel 14, berättas det hur Petrus
vill komma till Jesus och ber att få kliva ur båten och gå på vattnet. Jesus
säger: Kom Petrus. Petrus kliver ut på vattnet och börjar gå. Han håller
blicken på Jesus först men sedan börjar han titta ner på vågorna som han
går på och han tappar modet och börjar sjunka. Jesus sträcker ut sin hand
och drar upp Petrus. Just nu kan vi inte göra det vi vill. Just nu är många
sjuka och smittan finns runt oss. Situationen kan göra oss missmodiga och
oroliga precis som vågorna skrämde lärjungarna.
Vad gör vi med det Snobben och Carl säger? En dag ska vi dö – men alla
andra dagar ska vi leva. Vi behöver varandra för att klara det. Vi behöver
Jesus för att klara det. Min bön inför den här adventstiden och den här julen
är att vi ska kunna leva, inte bara sitta av dagarna. Att vi kan ta Jesus i
handen och vara beredda när gryningen och ljuset börjar komma tillbaka. I
år ska jag trotsigt tända extra många adventsstjärnor, trotsigt tända extra
många levande ljus. Allt för att skingra mörkret. Jag ser fram emot att få
fira Jesu första ankomst till jorden. Trots pandemi. Trots omständigheterna.
Jesus förbered mig och oss för din ankomst. Hjälp oss att städa undan det
vi inte behöver så att det finns gott om plats för dig!
Med önskan om en jul med plats för Jesus och ett Gott Nytt år med Jesus i
centrum!
Pastor EvaMarie

Bifrostkyrkans Församling
önskar er alla
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
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Program dec 20 – jan 21!

Webbgudstjänst
Varje söndag
kl 11.00
Bifrostkyrkan är öppen för dig som vill komma in en
stund för att sitta ner, be och tända ljus.
Onsdagar: 2, 9 och 16 december kl 11.30 – 13.30.
Vår diakon Emelie Natanaelsson finns på plats om du
önskar samtal och förbön.

Julaftonsmässa
sänds på webben
f.o.m. kl 18.00
Under november och december månad är alla våra offentliga
samlingar inställda i församling och ungdomsarbete för att bidra
till minskad smittspridning av Covid19.
Du kan följa oss på hemsidan www.bifrostkyrkan.se där senaste
informationen alltid finns.

Adventskalender

Vi ser fram emot att få mötas till gudstjänster under nästa år!
Adventstiden kallas ofta för lilla fastan och är en reflektion
och förberedelse inför julen och Jesu första ankomst.
2020 har varit ett mycket speciellt år och behovet av hopp
och tröst känns stort. Bifrostkyrkan kommer från första
advent och fram till julafton, på Instagram och på
hemsidan, dela ett bibelord om dagen som du kan ta med
dig in i ditt sammanhang, där du finns för att läsa,
begrunda och be.
Välkommen in i fastan med Bifrostkyrkan
Pastor EvaMarie
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Vår Barn o Ungdomsledare Linnea Stening
Det har varit en höst fylld med glädje trots att det just nu pekar på lite dystrare
siffror med covid19. Innan kyrkan stängde ned så hade vi fina möten med både
barn, ungdomar och unga vuxna. Jag kände mig så glad och tacksam för att vi
kunde ha igång barn och ungdomsverksamheterna trots det rådande läget under
hösten. Det har verkligen varit en fin motivation för våra ledare i de olika
verksamheterna.
När det nu stängs ned på nytt så kan det lätt bli att man blir nedslagen och tappar
glädjen. Men jag är helt övertygad om att Herren är med i varje skeende och
varje situation. Bakom hörnet på varje problem och omständighet så finns en
ytterligare dimension som jag tror att Gud vill att vi skall se. Frågan ”Jesus vad
vill du vara för mig just nu”? Tycks vara enkel, men när oro, stress, förtvivlan,
hopplöshet kan drabba själen blir det ibland tufft att just ställa den frågan. Svar
på frågan för min del är just nu, vila, glädje, och hopp. För vilan kom i höstas
när jag inte fick napp på någon lägenhet fick jag gå in i en övernaturlig vila. Jag
hörde hur Jesus sa att jag inte behövde bekymra mig över något utan att han höll
allt i sina händer och det kommer bli så bra.
Glädjen som jag upplever är också en gåva från Herren för jag har haft en sorg
över att inte få bo med mina barn och har varit som en skugga i min själ, men
plötsligt så bara fanns glädjen i själen där. Glädje är verkligen en styrka i Herren
att ta sig genom tuffa tider. Så till sist hoppet, hoppet som bär mig tydligt genom
mitt liv får Jesus visa mig på nytt nu när allt ställs lite på ändan. Som Paulus
skickligt skriver.
” Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte
ser” Heb 11: 1
Så tron bär det fullkomliga som vi inte kan skymta alls med ögat. Så till ett
fantastiskt bönesvar är att jag nu har fått tag på en lägenhet och kommer i
dagarna att flytta. Det är en stor 4:a som ligger i Kallebäck där jag och barnen
kan få landa och fira jul ihop. Tack älskade Jesus för din godhet och tack till alla
som har burit mig i bön.
Till sist en tanke, vad vill Herren vara för dig just nu?
Guds välsignelse över er alla
Linnea
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Lite om ekonomin inför slutet av året
med vår kassör Bo Cedersjö
Jag har tidigare under året skrivit om ekonomin före sommaren och efter
sommaren. Dags för en rapport så här i slutet av året.
Tittar vi på hur det ligger till med insamlingar till och med oktober så ligger
vi fortfarande fantastiskt bra till om vi jämför med 2019 (drygt 100.000
före). Om vi däremot jämför med budget så ligger vi en bit efter (drygt
81.000 efter).
Vi kan därför konstatera att vi, trots att vi inte kunnat träffas som vi vill,
fortsatt tar ett gemensamt ansvar för vår församlings ekonomi. Tillsammans
är vi många som varje månad ger våra gåvor och det är välsignat att få
sammanställa allt i slutet av varje månad.
Swish o kollekter
Jan-Aug

Sep

Okt

Summa

2020

251.7

36.3

34.5

322.5

Budget

345.0

45.0

45.0

435

2019

265.9

49.1

30.4

345.4

__________Jan-Aug Sep

Okt

Summa

2020

582.6

65.5

72.0

719.1

Budget

515.0

65.0

65.0

645.0

2019

474.7

52.1

63.0

589.8

Bankgiro och Plusgiro

Kyrkoavgift
__________Jan-Aug Sep

Okt

Nov

Dec

Summa

2020

165.7

20.7

20.7

20.7

20.7

248.5

Budget

200.0

25.0

25.0

25.0

25.0

300.0

2019

170.0

21.3

21.3

21.3

21.3

255.0
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Totalt
__________Jan-Aug

Sep

Okt

Summa

2020

998.9

122.6

127.2

1248.7

1060.0

135.0

135.0

1330.0

150.0 145.0

910.7

122.4

114.7

1147.8

118.7 162.4

Budget
2019

Nov
?

Dec
?

Som ni kan se i tabellen är november och december två månader som vi har
en ’tuff’ insamlingsbudget på. Jag vill därför be er alla att tänka lite extra på
församlingen när ni gör era överföringar de här månaderna. Många av er
brukar ge en extra julgåva till församlingen. Har ni möjlighet att även göra
det i år? Märk gärna den extra gåvan med ’julgåva’ när ni gör den
insättningen.
Som ni eventuellt redan vet så har vi varit tvungna att ställa in årets
julmarknad. Det brukar vara en fantastiskt rolig dag med många glada
återseenden, trängsel i kyrkan, gott fika, och många lottvinster. Den dagen
brukar även ge ett bra tillskott i EBK’s kassa. Vet du ungefär hur mycket du
brukar investera i lotter och fika den dagen? Jag vill be dej att skänka den
summan också i år, även om det inte blir några lotter eller fika den här
gången. Märk den gåvan med ’julmarknad’ så kan vi redovisa en
totalsumma på ’julmarknaden som aldrig blev av’.
Får jag be er om ytterligare en sak? En sak som är mycket viktigare än allt
jag skrivit om kollekter och gåvor. Ni kan faktiskt glömma allt annat som ni
läst om ni bara kommer ihåg följande; fortsätt att be för vår församling, för
våra anställda, för våra medlemmar och vänner. Bed att vi fortsatt
tillsammans får söka Guds vilja med våra liv och vår församlings liv. Gud
hör vår bön!
Tacksam för att få vara er kassör!
Bosse
Alla bäckar små…
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Bifrostkyrkan Församling & Equmenia Bifrostkyrkan EBK
Bifrostkyrkans Församling
Equmenia Bifrostkyrkan EBK
Lantbruksgatan 2
Anställda i Bifrostkyrkans Församling:
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:
Bankgiro:119 - 41 74

info@bifrostkyrkan.se

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

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