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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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Att leva är att fråga…
T Littmarck

Att leva är att fråga,
att vänta på ett svar.
Att leva är att lyssna,
tills tvivlet tystnat har.
Att leva är att ana
att allt är i Guds hand,
att finna frid och trygghet
i själva orons land.
Att leva är att lämna
sin egen trygga vrå,
att öppna stängda dörrar
och söka att förstå.
Att leva är att trösta
fast sorgen tär min själ,
att leva är att glömma
dig själv för andras väl.
Att leva är att skänka
det bästa som du har.
Att leva är förlåta
tills ingen skuld finns kvar.
Att leva är att ana
att Gud finns nu och här,
att Gud har skapat jorden
och ännu har den kär!
3

Vår Ordförande Lars-Gustaf Hauptmann
Nu är sommaren här och vi öppnar våra dörrar. Naturen exploderar av liv.
Carl Bobergs psalm talar verkligen ett språk som berör: ”O store Gud, när
jag den värld beskådar, som du har skapat med ditt allmaktsord.
Hur här din visdom leder livets trådar, och alla väsen mättas vid ditt bord.
Då brister själen ut i lovsångsljud: O store Gud! O store Gud!”Om allt
skapat först är fött i Guds tanke och sedan som ett konkret skapat ting som
realiserar denna tanke i rum och tid, så ger det en respekt och vördnad som
påverkar vårt förhållningssätt till miljön.
Sommaren öppnar även sina dörrar för Bifrostkyrkan. Från juni har vi
möjlighet att vara upp till 50 personer i kyrkan. Vi kommer att informera
löpande på hemsidan om vad som gäller och om den fortsatta utvecklingen.
De digitala gudstjänsterna är en stor tillgång men ändå är det fysiska mötet
viktigast. Enlig Fredrik Wenell i Dagen den 1 juni är det inte en slump att
både den lutherska bekännelsen och frikyrkliga traditioner betonar att
församlingen är ”de troendes gemenskap”. Tron gestaltas i, med och under
mötet mellan människor.
Styrelsen har beslutat att det diakonala arbetet fortsättningsvis kommer att
drivas ideellt. Det innebär att diakontjänsten upphör. Emelie Natanaelsson
slutar den 17/6. Vi tackar Emelie för den tid hon har varit hos oss och
önskar henne Guds ledning och välsignelse i framtiden.
Lördagen den 11/9 kl.10.00 fortsätter vi samtala om Församlingens Mål- o
Visionsarbete på ett församlingsmöte i kyrkan.
Kom med i ett samtal om vår framtida inriktning. Hur har vi påverkats av
pandemin och hur ser vår gemenskap ut efter den? Dessa frågor har vi inga
färdiga svar på och därför är det extra viktigt att vi får en bred dialog om
hur vi vill ha det i Bifrostkyrkan.
Jag ser fram emot att få träffas i Bifrostkyrkan i sommar och önskar er alla
Guds välsignelse och en riktigt skön sommar där ni finns.
Lars-Gustaf Hauptmann
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Bifrostkyrkan Öppnar!
F.o.m. söndagen den 6 juni öppnar Bifrostkyrkan för att ta
emot 50 personer på gudstjänster och samlingar!
Sittningen sker Coronasäkert!
Välkomna!
Gudstjänster under sommaren kl 11.00
Livestreamade Gudstjänster:
Juni 20, 27 Juli 4
Juli 11 kl 10.00 Avslutningsgudstjänsten på Hönökonferensen
Gudstjänsten sänds enbart på webben!
Inspelade Gudstjänster sänds på webben:
Juni 18, 25 Aug 1
Gudstjänster i kyrkan och på webben:
Aug 8, 15, 22, 29

Samlingsgudstjänst söndagen den 5 sept.
Körövning kl 09.30 för alla som vill vara med och sjunga
körsång på gudstjänsten!
Välkomna hälsar Sofia!

Kallelse till Församlings- och Föreningsmöte
Vi träffas fysiskt i kyrkan lördagen den 11 sept. kl 10.00
Vi samtalar vidare om församlingens Mål o Vision.
Välkomna!
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Vår Föreståndare EvaMarie Brännström
Herren vänder sitt ansikte till oss
För ett par år sedan satt vi ute en ljummen sommarkväll med goda vänner.
Samtalet handlade om precis allt mellan himmel och jord. Arbete, resor,
musik – och tro. Hur tron förändras under ett liv och hur gudstjänst och
församling kan vara helt relevant eller inte alls. Vad händer när tron på Gud
får törnar på grund av människor som säger sig vara kristna men lever ett
liv som skymmer Gud? Eller när predikan skapar mer förvirring än klarhet?
Var tar min tro vägen?
Under samtalet den sena kvällen kommer vi in på välsignelsen som avslutar
gudstjänsterna vi alla fyra går på, våra vänner i en EFK församling och vi i
en Equmeniaförsamling.
Mannen i paret vi har besök av, säger att välsignelsen är det enda som gör
att han går på gudstjänst just nu. Församlingen betyder mest frustration.
Vad är det som gör att dessa urgamla rader betyder så mycket för så
många? Att den är halmstrået när annat blir tomt?
En tanke är att den lägger över ansvaret i Guds hand. Det är Gud som
vänder sitt ansikte till mig. Det är Gud som låter sitt ansikte lysa mot mig.
Det är Gud som visar oss nåd och det är Gud som ger oss av sin frid och sin
fred. Det är utan min ansträngning!
När tron känns tunn och osäker orkar jag inte alltid söka Gud. Bönen blir en
viskning på sin höjd. Tron är en flämtande låga.
Bönerna lägger sig platt på marken. Det är inte lönt. Det funkar inte. Jag vet
vad jag borde göra men det fungerar inte. Jag orkar inte. Gud är tyst.
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Kanske det är i dessa perioder, längre eller kortare, jag får luta mig tillbaka
mot VÄLSIGNELSEN, den som står i 4 Mos 6:24-26.
Lyssna till orden att det är Gud som välsignar och beskyddar.
Få vila i att det inte är jag som måste vända mitt ansikte mot Gud. När jag
är trött, vilsen och besviken, när jag inte vet vad jag ska tro, när min livssituation är allmänt rörig. När pandemin har ryckt mig ur det trygga och
invanda.
Gud låter sitt ansikte lysa mot oss. Han ser inte på oss med en bekymrad
min. Det finns ingen irritation eller något mörker. Det lyser mot oss.
I kärlek, i ömhet och i längtan. En längtan att få möta vår blick. En längtan
efter att vi ska lägga vårt missmod, våra misslyckanden, vår förvirring
framför Gud. Men också vår glädje och vår tacksamhet.
Att Gud längtar efter att vi, du och jag, ska våga lyfta blicken och se ljuset
i Guds ansikte.
Initiativet är Guds, det har det alltid varit. Det är inte mina prestationer som
gäller. Det är att lämna över och vila i Guds nåd och därifrån sakta och
försiktigt gå ut, ett steg i taget.
Jag önskar att du kan ta emot Guds välsignelse och låta dig bäras in i
sommaren i förvissning om att Gud älskar, beskyddar och bär.
Herren välsignar dig och beskyddar dig
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd
Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid.
Pastor EvaMarie
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Vår kassör Bo Cedersjö!
Sommarhälsning från er kassör!
Så kom då äntligen sommaren med sol och värme, så härligt det är!
Förhoppningsvis får vi alla några sköna veckor med avkoppling och
återhämtning efter en allt annat än vanlig vinter och vår.
Vi har under de senaste åren följt en plan för att kunna fullfölja Bifrost
3.0 med tre hela tjänster i vår personal. Ökningen av våra gåvor till
församlingen har, utifrån sett, varit sensationell. Om vi håller budget i år
har vi på tre år ökat gåvorna med 46%. Det är ett tecken på att församlingen
tillsammans vill nå Bifrost 3.0.
Efter maj månad ligger vi tyvärr drygt femtiotusen efter budget. Det
betyder att vi, om vi fortsätter i samma spår resten av året, hamnar
hundratjugotusen efter budget. Det är fortfarande en ökning jmf 2020,
men inte riktigt där vi behöver vara för att kunna ta steget fullt ut och
fullfölja Bifrost 3.0.
Jag vill uppmana oss alla att tänka på vår församlings ekonomi även
under de lediga sommarmånaderna. Kanske göra en extra insättning till
församlingen? Kanske swisha lite extra när vi är iväg en söndag och missar
gudstjänsten? Tillsammans är vi Bifrostkyrkans Församling, tillsammans
kan vi göra det som behövs.
Ekonomi i all ära, men det är ändå församlingens förböner som bygger
grunden för vår församling.
Det ekonomiska följer med när bönen finns där. Jag vill därför framför allt
uppmana oss alla att inkludera församlingen i våra böner varje dag. Bed för
vår personal, vår styrelse, och för våra medlemmar och vänner. Bed att vi,
så gott vi kan, får leva våra liv så att vi på nåt sätt får reflektera ljuset från
vår Gud till våra medmänniskor och vår värld.

Sommarhälsningar från er kassör
Bosse
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Öppen Kyrka 10.30-13.30
Onsdagar
Juni
9, 16, 23, 30 juni
Juli
7
Aug
4, 11, 18, 25
Öppen Kyrka för föräldrar 10.00-12.00
Torsdagar
Juni
10, 17, 24
Juli
1
Aug
12, 19, 26
Sept
2
Sommarkväll vid Bifrostkyrkan 18.30
Onsdagar
Juni
23juni
2 bones-quintett
30 juni 2-bones-quintett
11 aug Sommarsångkväll Matilda o Magda
18 aug Musikquizz med tonåringarna vid rodret
Grillkvällar 17.30 Ta med grillmat o dryck!
Torsdagar
Bifrostkalaset lördagen den 21/8
Juni
24
i Bifrostparken!
Juli
1, 8
Vill du veta mer sök på
Aug
5, 12, 19
”Bifrostkalaset” på Facebook!
Öppningsvecka V35 30/8 – 5/9! Välkomna!
Stängt i kyrkan 12 juli – 8 aug!
Semestrar: Linnea 3/7-1/8, EvaMarie 10/7-8/8
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Vår Barn o Ungdomsledare Linnea Stening
Vilken fin termin vi har haft i vår. Det har varit en vår fylld med glädje,
trots pandemin och nedstängd kyrka, så har barn och ungdomsarbetet varit
igång.
Våra tonåringar började träffas strax efter nyår och har sedan träffats varje
fredag under hela våren.
Det har hänt så mycket gott i vårat tonårsgäng där de sprider så mycket
glädje runt sig och bjuder på sig själva. Exempel var Jerusalema dansen
som vi fick se under en gudstjänst. Men största betoningen under våren har
varit gemenskap och att lyssna in Guds röst. Det planeras ett läger 15-17
augusti ute på Björkö. Ungdomarna har själva planerat en rolig satsning i
nov som fick projektnamn ”testing testing” där de vill förmedla budskapet
till andra tonåringar att våga testa kristen tro.
Scouterna har även de haft en fin vår där de startade upp i slutet av februari.
De har träffats ute och där bland annat har byggts insektshotell, målat
hjärtan till Equmeniaträdet, cykelorientering, bäst i test och tagit olika
märken. I april vi fick vi alla ta del av en fin och glädjefylld
scoutgudstjänst.
Terminen avslutades med en lyckad och rolig hajk. Vi är så glada för våra
fina ledare och barn i scouterna.
Tweenies kickade igång i slutet på mars och även där har det varit mycket
roliga fredagar ute med lekar, aktiviteter och andakter. Vi vill gärna ha lite
fler barn i vår fina tweeniesverksamhet så var gärna med och be för det.
Under våren har vi även haft Söndagsklubben igång var tredje söndag där
vi har setts ute. Det har varit lek, sång, dans och ett bibeläventyr med våra
yngre barn. Avslutningen blev en solig och varm söndagsförmiddag där
både vuxna och barn fick en riktigt festlig stund tillsammans.
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Vårat fina Equmenia-träd har fått nya dekorationer, med guldhjärtan som
får vara symbol för att varje barn är dyrbart i Guds ögon, equmenia liljan
och söta små röda blommor som står för sommaren. Ett stort tack till Tore
Thorstensen som har varit med och skapat de fina träddekorationerna.
Trädet har också fått en liten söt invånare i form av en ängel som heter Lilly
Gabriella Änglarsson som barnen kommer få lära känna mer under hösten.
Tack till Carin Jallén som sydde henne så fint. Det kommer ytterligare att
tillkomma två små änglar till trädet där de kommer att ge barnen olika
bibelord, och bibelberättelse och uppdrag under hösten.

Åter igen vill jag betona den glädje som har varit under våren i vår fina
barn och ungdomsverksamhet i Bifrostkyrkan. Därför vill jag lyfta fram
våra fantastiska ledare, utan dem hade det inte blivit så bra.
Så från mitt hjärtats djup TACK!
Nu hoppas vi på en riktigt fin sommar där vi får vila upp oss och se fram
emot en öppen kyrka i höst.

Guds rika välsignelse över alla.
Linnea
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Bifrostkyrkans 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

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

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