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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. 

 

 

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. 
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  Jag tänker på min Herre 
  Margareta Melin 
  

 

Jag tänker på min Herre 

som alltid gjorde gott. 

Den tack han fick för hjälpen 

var spikar, hån och spott. 

Han spikades på korset 

för vad han gjort och sagt 

och folket ropa retsamt: 

kliv ner om du har makt! 

Men du blev kvar på korset. 

Du dog i maktlöshet. 

Så klart att dina vänner 

blev rädda då och smet. 

Jag tänker på dig Herre 

du känner all tortyr. 

Du är där fångar plågas 

och där förföljda flyr. 

Du känner till all ondska 

du vet vad våldet kan. 

Men du är ändå starkast 

som döden övervann. 

Din kärlek är det största 

det starkaste jag vet. 

Den är vårt hopp i döden 

vårt liv i evighet. 
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Vår Ordförande Lars-Gustaf Hauptmann 

Hälsning från våra årsmöten 
För första gången i vår historia hölls årsmötena för Bifrostkyrkans 

Församling (BKF) och Equmenia Bifrostkyrkan (EBK) digitalt. Kan det bli 

ett riktigt årsmöte via ZOOM undrade jag och många med mig? Vilken 

positiv överraskning att 53 BKF-medlemmar och 20 EBK-medlemmar samt 

flera barn var med. Vi hade deltagare från 0-93 år och  

ända från Teneriffa där familjen Zimmergren deltog från Mercy Ship. 

För den uppmärksamme så dök det också upp några djur i bilden, vilket 

höjde engagemanget hos de yngsta deltagarna. 

Årsberättelserna visar vilket omfattande arbete som gjorts i BKF och EBK. 

Jag rekommenderar alla att läsa berättelserna för att få en bild av allt som 

sker i Bifrostkyrkan. 

Alla valda till olika uppgifter visar vilken vilja att tjäna som finns.  

Jag vet att det också finns ett stort engagemang som inte syns i listorna men 

som är lika viktigt och värdefullt. 

Jag vill tacka er alla i olika uppgifter för att ni vill vara med i denna tjänst 

för Gud och medmänniskorna. 
 

Trots att 2020 har varit olikt alla andra år så klarade vi vår ekonomi bra. Ett 

budgeterat underskott för BKF på 634’ kr. blev ”bara” ett underskott på 

205’ kr. Detta har vi klarat genom ett starkt offrande och genom en bra 

kontroll av våra kostnader. EBK nådde ett nollresultat trots inställd 

julmarknad för att det kom in gåvor på 41’ kr. som täckte den budgeterade 

julmarknadsvinsten på 40’ kr.  

 

För 2021 beslutade vi att för BKF budgetera ett underskott på 114’ kr.  

För att nå detta mål behöver vi öka vårt givande i form av kollekter, 

överföringar och kyrkoavgifter från 1.532’ kr/2020 med 183’ kr till 1.715’ 

kr/2021.  

Vår kassör Bo Cedersjö uppmanar oss alla att bestämma oss för hur mycket 

vi var och en kan bidra med för att klara ekonomin. Det handlar inte bara 

om pengar, det handlar också om kärlek. 
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Inför 2021 delade vår Föreståndare EvaMarie tanken om församlingen som 

ett ”sprucket kärl” där alla ryms. Därifrån kan ljuset från vårt innersta lysa 

ut till våra medmänniskor och ljuset från Jesus Kristus nå vårt innersta. 
 

Vår barn-och ungdomsledare Linnea berättade om EBKs arbete och ser 

fram mot att kunna öka verksamheten i grupperna under våren. 

Styrelsen har påbörjat ett mål-och visionsarbete som Hanna Askelund 

introducerade. 

Syftet är att förtydliga och skapa förståelse för församlingens vision och 

riktningsmål.  

Fokusområden; bön, smågrupper, hållbarhet.  

Styrelsen återkommer vid nästa församlingsmöte! 

 

I årsmötet fick vi i tacksamhet minnas våra medlemmar Evert Åström och 

Gunbritt Nises som ”gått hem” under 2020. 

Ett stort Tack i form av en ”digital blomma” framfördes till våra 

medarbetare EvaMarie Brännström, Emelie Natanaelsson och Linnea 

Stening för ett 2020 som har varit annorlunda och extra svårt för våra 

anställda. 

Anders Svensson omvaldes som vår vice församlingsföreståndare.  

Styrelsen tackar för visat förtroende och vi ser fram mot ett spännande 

2021. 

Ett stort Tack till våra avgående ledamöter Eva-Marie Bergenholtz och 

Andreas Zimmergren och ett varmt välkommen! till vår nye ledamot Niklas 

Gren. 

Avslutningsvis vill jag tacka för förtroendet att få vara ordförande under 

2021. 

I The Message slutar kapitel 13 Kärlekens väg med uppmaningen: 

att troget lita på Gud, att hoppas vad som än händer och att älska utan 

gränser. 

Det får vi ta med in det nya året. 

Lars-Gustaf Hauptmann    
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Vår Föreståndare EvaMarie Brännström 

 
 

Var ligger fokus? 

Vi har just klivit in i fastan. En period som manar till eftertanke. Första 

söndagen i fastan berättar tre av evangelierna om hur Jesus blir förd av 

Anden ut i öknen. Matteus skriver: ”Sedan fördes Jesus av Anden ut i 

öknen för att sättas på prov av djävulen”. Jesus går inte ensam. Inte ens 

Jesus behövde möta prövningen ensam. Anden var med.  

För många av oss har det varit en ökenvandring sedan förra året. Även om 

vi har människor runt omkring oss är det lätt att mörka tankar kryper inpå 

oss när vi inte kan leva normala liv. Det är då det kan vara viktigt att 

påminna varandra om att vi inte är ensamma. Jesus är med oss. Jesus har 

varit genom allt det en vanlig normal människa går igenom och mycket 

mer. Det är lättare att vända sig till någon som vet vad jag talar om. Som 

själv varit igenom det jag går igenom. Ensamhet, utsatthet, sorg, glädje. 

Därför är jag tacksam att inte Jesus förskonades från något i ett mänskligt 

liv. Varken glädje eller sorg. 

 

Under fastan får vi skala av och skala bort. Och vi får kalibrera kompassen. 

Var har jag mitt fokus? Vem eller vad är centrum i mitt liv?   

Fastan är en förberedelsetid för påsken. Förbereda för påskens mysterium. 

Rensa bort och rensa ut för att Jesus ska kunna få mer utrymme, större 

utrymme. Allt utrymme. Fastan som en period att försöka förstå Guds 

oändliga kärlek till sina barn. Eller mer rätt: Att ta emot Guds oändliga 

kärlek. Det som vi läser i Joh 3:16” Så älskade Gud världen att han gav den 

sin ende son” och vers 17 ”Gud sände inte sin son till världen för att döma 

världen utan för att världen skulle räddas genom honom”. 
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Kanske kan du använda den versen under veckorna fram till påsk. Suga på 

den, vända och vrida på den. De verserna gäller DIG. Gud ÄLSKADE 

därför blev Gud människa. Vad händer i oss om vi börjar fatta, på riktigt, 

vad det innebär? Vad innebär det för oss som församling om vi får grepp 

om det? I mitt fall lär inte ett liv räcka till att förstå det. 

Jag önskar, för min egen del, att fastan 2021 får bli på allvar, att Anden får 

föra mig in i en period då jag får ställa in skärpan på Jesus.  Jag klarar det 

inte på egen hand. Jag behöver Andens hjälp. Anden som får mana och 

peka på det som behöver bort och vad som behövs för den omställningen. 

Önskan finns att Guds kärlek skulle kunna få fylla mig så mycket att det 

rann över och rann vidare till människor i min omgivning, Så att de skulle 

få smaka Guds kärlek så att den fick rinna över och rinna vidare till 

människor i deras omgivning. 

Jesus blev förd av Anden ut i öknen. Inte ens Jesus, Gud som blev 

människa, behövde gå ensam. Innan Jesus förs ut i öknen av Anden har 

Gud berättat för alla som ville lyssna att Jesus är Guds älskade son, Guds 

utvalde. Fortsättningen: Vi är Guds älskade barn, Guds utvalda. Hur 

förhåller vi oss till det? Vågar vi tro det? 

Om Joh 3:16-17 är bibelordet för fastan kanske sista versen av psalm 280 

kan får vara en faste-bön. Om vi vågar och om vi vill: 

”Tag mina händer, tag mina fötter, öga och öra tag, Herre kär. Hela mitt 

hjärta vill jag dig giva Jesus, min Herre, din blott jag är”   

All gott Pastor EvaMarie 
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Internationella Rådet genom Per-Olof Edström 

 

Fokus på förebyggande arbete 

                                                                                                                         

              

Resilience är ett viktigt fokusområde för Barnmissionen. 

– Det handlar om att förebygga och se till så att man har kapacitet och 

möjlighet att återhämta sig vid kriser, förklarar Anders Mårtensson, 

projektkoordinator på Barnmissionen. 

 

Ordet Resilience kan översättas med återhämtning eller anpassnings-

förmåga. Genom att arbeta förebyggande kan man undvika kriser. 

Förebyggande arbete är också kostnadseffektivt, och ger sju gånger mer  

för de satsade pengarna. 

 

Anders Mårtensson berättar om ett av många resilience-projekt där 

Barnmissionen är inblandad. 

– Det är ett jordbruksprojekt i ett område i Kenya som ofta drabbas av 

torka. Det regnar i en månad och är sedan torrt i fem. Jorden är fruktbar, 

men det som planteras sköljs bort av regnet eller dör av torka. Majsen 

klarar sig, men den ger inte tillräcklig skörd för att bönderna ska få en 

hållbar inkomst. 

 

Barnmissionens partnerorganisation EPTF hjälper befolkningen att ta vara 

på vattnet genom att gräva dammar och diken.  
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Under regnperioden samlas vattnet  

upp och med hjälp av ett enkelt  

bevattningssystem kan man odla  

året runt. 

– Mellan majssäsongerna kan de  

odla andra grönsaker, som ger pengar,  

förklarar Anders Mårtensson. 

 

Children´s Mission Africa är idag  

värdorganisation för nätverket Kenya  

for Resilience, som engagerar en lång  

rad organisationer.   

Med ekonomisk hjälp från Sida/Svenska  

Missionsrådet hjälper de varandra att  

utveckla projekt inom resilience,  

inom främst jordbruk och konflikt- 

bekämpning.                    

 

Eva Ruderstam 

 

Bifrostkyrkans Församling tillsammans med Pingstkyrkans Secondhand har 

stött det här projektet under ett antal år! 

 

/Per-Olof Edström 

  

 

 

Bilda häck av avenbokplantor! 

Vill du vara med och bidra till häcken som ska planteras 

utmed Toltorpsgatan? Ca 250 plantor går åt. 

Varje planta kostar ca 55kr.  

Skicka ditt bidrag till församlingen och skriv ”Bilda häck”  

på meddelandet. 

Swish: 123 326 51 88 

BG: 371-5109 

Tack för ditt bidrag! 
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Vår Barn o Ungdomsledare Linnea Stening 

Vi är nu snart inne i slutet av februari och här kommen en liten uppdatering 

från det som sas på årsmötet från Ebk-rådets sida. Trots att vi inte får 

samlas som tidigare finns det mycket gott som ligger och väntar tills vi kan 

få öppna upp kyrkan på nytt. 

 I nuläget har vi tonårs verksamheten öppen på fredagar. Det har varit fina 

stunder med våra ljuvliga tonåringar och tanken är det skall bli en 

bönegrupp när vi kan öppna upp och träffas i hemmen. Nästa vecka 23/2 

kommer scouterna att kicka igång sina grupper. Tweenies hoppas att få dra 

igång i mars. Söndagsklubben har satt ett datum att samlas ute söndagen 

7/3. Därefter kommer det att göras en utvärdering och se om vi kommer att 

fortsätta ses på söndagar utanför kyrkan.  

Ebk-rådet ville gärna uppmuntra våra ledare i de olika grupperna och 

bestämde att under vecka 6-7 kunde de grupper som ville få hämta ut en 

picknickkorg fylld med goda varor att gå ut och grilla. 

Under våren kommer även en plan för hur vi kan möta upp unga vuxna på 

bästa sätt med ett material som kallas ”medvandrarskap” som är ett 

samarbete med Navigatörerna, Salt, EFS och Equmenia. Det skall bli 

spännande att se hur det kan utformas en bra mötesplats för att samtala om 

livs och trosfrågor där generationer får mötas och tillsammans får ge näring 

till en växande och levande tro. 

Från FSUF fick vi ett bidrag dels för att köpa in dansspeglar och till 

satsningen ” Öppen kyrka för daglediga föräldrar” som vi kommer att köpa 

in nya möbler till. På torsdagar under våren mellan 10.00-12.00 kommer vi 

att ses och gå promenader för de daglediga föräldrar som vill. 

Dansspeglarna har kommit och kommer att monteras upp. Tanken med 

speglarna är att kunna undervisa barn och ungdomar i danslektioner, 

men även i ett samarbete med kommunen kunna lägga ut danslektioner via 

youtube under våren.  

Chill-In är i nu läget på paus och ett nytt möte är satt i mitten på mars där vi 

skall diskutera hur vi kan gå vidare. 

Vi kommer att få en ny medlem in i Ebk-rådet från scouterna som heter 

Sara Wahll. Vi är så glada att Sara vill vara med och välkomnar henne med 
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öppna armar. Johannes Lundberg har slutat och har flyttat norr ut. Vi 

önskar Johannes ett stort lycka till och ett stort tack för de insatser han har 

gjort under åren i Ebk-rådet. 

Avslutningsvis vill jag ge ett bibelord som har varit min stöttepelare sedan 

jag började min anställning i församlingen. Det är från Lukas 18:27. 

Han svarade:” Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.” 

Jag är övertygad om att våren kommer att bli en vår fylld med glädje, 

kärlek och gemenskap genom våra underbara ledare i barn och 

ungdomsarbetet i Bifrostkyrkan. Med blicken fäst på Jesus får vi hämta 

kraft, ta emot hopp och ge kärlek. 

 

Linnea genom Ebk-rådet. 

 

 

 

 

 

 

 

Webbgudstjänst 

Varje söndag kl 11.00 

Kallelse till digitalt församlingsmöte  

lördagen den 20 mars kl 10.00 

 och onsdagen 19 maj kl 19.00 

 

 

Bifrostkyrkan är öppen för dig som vill komma in en 

stund för att sitta ner, be och tända ljus eller fika. 

Onsdagar: kl 10.30 – 13.30. 

Någon av våra anställda finns på plats om du önskar 

samtal och/eller förbön. 

Församlingsboken: Avlidna 

Bo Ingvar Larsson 2021-02-17 

Els-Margret Jonsson 2021-02-20 
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Bifrostkyrkans 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 

0721 51 46 31 

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 
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