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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 lyfter ögat mot himmelen… 
          
  

 

Jag lyfter ögat mot himmelen 

och knäpper hop mina händer. 

Du käre Gud som är barnens vän 

till dig min tanke jag vänder. 

 

Jag är så glad att få tacka dig 

och gärna vill jag det göra. 

Jag vet det visst att du ser på mig 

och vad jag ber vill du höra. 

 

Tack för allt gott du mig ständigt ger 

att känna, älska och äga. 

Tack gode Fader för mycket mer 

än jag kan tänka och säga. 

 

 

Så skydda mig med din starka hand 

du Fader god utan like, 

och låt mig växa för livets land 

som är ditt himmelska rike. 

 

J L Runeberg 
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Vår Ordförande Lars-Gustaf Hauptmann 

 

Äntligen får vi träffas igen efter en vacker sommar. I vår kyrka är vi så 

glada för att det nu finns möjlighet att ha fysiska samlingar. Även om  

det fortfarande finns restriktioner så tror och hoppas vi att de ska kunna  

tas bort under hösten.  

Under sommaren har jag inspirerats av tanken på att vi kan nå ut med 

budskapet om Jesus med både ord och handling. En del av oss har lättare 

för att prata om trosfrågor medan det för andra känns mera naturligt att  

visa sin tro genom handling. Gud vill använda oss genom de gåvor han  

har gett oss. 

Den 9/6 hade vi ett församlingsmöte där vi samtalade om församlingens 

framtida inriktning. 

Vi fick möjlighet att samtala i grupper om: 

Vad vi saknat under pandemin? Vår längtan inför hösten? 

Av samtalen framkom att: 

-Vi vill fortsätta att utveckla ett utåtriktat arbete 

-Vi vill stärka vår trosgemenskap 

-Vi vill mötas fysiskt i kyrkan och i mindre grupper. 

Vi kommer att fortsätta dessa viktiga samtal på församlingsmötet,  

lördag 2/10 kl. 10-12.  

 

Det har varit så roligt att vi varit så många som deltagit på de digitala 

mötena och nu får vi äntligen möjlighet att träffas fysiskt. Vi är alla  

viktiga och värdefulla. 

 

Vi ber att Gud ska visa oss sin väg och göra oss villiga att gå den. 

 

Lars-Gustaf Hauptmann 
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Församlingsmöte 

OBS! Lördagen den 2 oktober kl 10.00 i Bifrostkyrkan 

Öppen Kyrka 

Onsdagar 10.30-13.30 

* Vill du sitta i stillhet kan du göra det i kyrksalen 

* Vill du ha en kopp kaffe och lite prat finns den möjligheten 

* Är du trött på att sitta hemma och plugga eller jobba,  

   då får du sitta här om du vill! 

Andrum 

Musik blandat med poesi från Bibeln! 

Söndag 17.30  

5/9, 3/10, 14/11 

Höstkväll med gruppen ”Junie” 

Spelar och sjunger musik som värmer. 

21/11 kl 17.30 

Te, kaffe och smörgås finns att köpa 

Prata tro 

Onsdagar kl 19.00 

15/9, 13/10, 17/11 

Samtala om Gud, gudstjänst, nattvard, dop, församling, nåd,,,,,,  

Ekumenisk samling i Fässbergs kyrka 

Söndag 17/10 kl 17.00 

Peter Halldorf föreläser 

I direkt anslutning till föreläsningen firar vi mässa tillsammans! 
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Vår Föreståndare EvaMarie Brännström 

 
 

Våren har passerat med explosion i fågelsång, i grönska och färger. 

Sommaren kom, flöt liksom in i våren så att man inte riktigt visste när 

våren tog slut och sommaren kom. En varm sommar, ljusa och ljumma 

kvällar, bad och tid för att göra annat än det vanliga. Så, lika omärkligt som 

våren övergick till sommar börjar sommaren övergå till höst. Hösten kan bli 

avbruten och sommaren kan bryta in som om den inte vill gå i dvala. Det är 

mycket som ska mogna och skördas. Men till slut är hösten här. För vissa 

en välkommen årstid och för andra, inkluderat mig själv, en årstid som 

känns lite tung. Mörkret som kommer. 

 

Sommaren kan kännas som en parentes. Nu, så här i skiftet mellan sommar 

och höst kan det då vara tid för reflektion. En reflektion som också kan 

gälla den tid som pandemin har varat. 

 

Vad är det som jag vill ta med mig från sommaren när det blir kyligare och 

mörkare dagar? Vad vill jag minnas och var har sommaren påmint mig om 

att jag saknat under året som gick? Det är en fråga som jag också kan ställa 

mig när det gäller min relation till Gud. Vad finns det för tillfällen då jag 

upplevt Guds närvaro mer tydlig? När jag känt mig bekymmerslös? Vad är 

det jag saknar nu?  

 

Vi behöver stanna upp och reflektera. Det är lätt att glömma det som har 

varit ljust, gott och bra. Det är som i en vänskapsrelation eller ett äktenskap: 

Påminna sig om det goda när det stormar. Kanske till och med ha det 

nerskrivet för att kunna ta fram när det behövs. 

 

Reflektionen kan sen fortsätta med funderingar inför hösten: Vad har jag 

missat under sommaren eller när jag inte kunnat vara tillsammans med 

mina vänner i församlingen? Vad är det som jag längtar efter att plocka upp 

igen, vad är det som jag behöver hämta upp igen? Kanske rutiner när det  
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gäller gudstjänstbesök, sammanhang där jag kan och vill finnas för att jag 

behöver det och för att andra behöver mig?   

Reflektioner som kan behövas både i det privata livet och det som kan 

relateras till min del i församlingen 

Min bön är att vi ska kunna hitta nya vägar, både för min egen del och för 

församlingens del. Inte att vi ska gå tillbaka till det som var före sommaren 

eller före pandemin. 

Sommaren är en möjlighet att hämta kraft och korrigera kursen precis som 

pandemin skulle kunna vara en tid då vi fått kliva lite åt sidan för att nu, när 

det förhoppningsvis lättar korrigera kursen och se framåt. Att vi får fortsätta 

be ”Herre visa oss din väg, och gör oss villiga att gå den.” 

Både som enskilda och som församling. 

Pastor EvaMarie  
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Vår kassör Bo Cedersjö! 

                                                                                                                        

Sensommarhälsning från kassören 

Vad härligt det är att få träffas igen efter sommaren. Komma tillbaka till lite 

rutiner igen efter, förhoppningsvis, många lata dagar med vila och ro. Vi 

tror och hoppas att det kan få bli en höst utan en massa restriktioner på antal 

och avstånd. 

Våren och sommaren har inte riktigt nått upp till vår budget när det gäller 

gåvor. Efter april månad låg vi ca 30’ efter budget, men fortfarande lite 

bättre än 2020. Efter augusti månad ligger vi 130’ efter budget och 6’ efter 

2020. 

I vår budget har vi räknat med att ha 2.6 tjänster i personalstyrka under hela 

2021. Nu blir det 2.6 tjänster bara under halva året och 2.0 tjänster under 

resten av året. Det sparar naturligtvis in en hel del pengar för oss.  

I våra framtidstankar för 2022 har vi hoppats vara uppe på en gåvomässig 

nivå som klarar 3.0 tjänster. Tankarna har varit en diakon på 60% och en 

musikledare på 40%. För att klara det behöver vi, jämfört med 2020, både 

öka våra gåvor under 2021 och fortsätta ökningen under 2022.   

Hösten kommer att bli avgörande för hur vi ska tänka om budgeten inför 

2022. Jag vill be dej att fundera och be över dina gåvor till församlingen. 

Varje gåva, liten som stor, betyder så mycket i det stora hela. Det är vi 

tillsammans som skapar de ekonomiska förutsättningarna för vår 

församling. Gud välsigne dig i ditt givande! 

Om ni har frågor och tankar om församlingens ekonomi är jag gärna med 

och försöker svara och lyssna. 

Bosse Mobil 0708-481400 

Er kassör 

 

 Många bäckar små…… 
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September 
 

Söndag 12 

11.00 Gudstjänst  

 Eva Erlandsson 

Måndag 13 

15.00 Gemenskapsträff   

 Promenad i Bunketorp 

17.30 Språkcafé 

Tisdag 14 

10.30 Gemenskapsträff  

 Stickcafé i Pingstkyrkan, servering 

14.00 Samtalsgrupp ”Gud:jakten” 

Onsdag 15 

10.30 Öppen kyrka 

12.00 Gemenskapsträff  

 Bibelstudium, EvaMarie

 Brännström, Servering 

18.30 Veckomässa  

19.00 Prata tro–samtal om det vi tror på 

Söndag 19 

11.00 Gudstjänst Anders Svensson 

 Söndagsklubben 

Måndag 20 

12.00 Flitiga händer 

15.00 Gemenskapsträff  

 Promenad i Bunketorp 

17.30 Språkcafé 

Onsdag 22 

10.30 Öppen kyrka 

12.00 Gemenskapsträff  

 Anders Svensson berättar om 

 John Wesley i Bifrostkyrkan 

 Servering 

18.30 Veckomässa  

 

Söndag 26 

11.00 Gudstjänst  

 Anders Svensson 

Måndag 27 

15.00 Gemenskapsträff 

 Promenad i Bunketorp 

17.30 Språkcafé 

Tisdag 28 

10.30 Gemenskapsträff  

 Stickcafé i Pingstkyrkan, servering 

14.00 Samtalsgrupp 

 ”Gud:jakten” 

Onsdag 29 

10.30 Öppen kyrka 

12.00 Gemenskapsträff  

 Sopplunch med musik. 

 Glädjetoner från den andliga 

 sångskatten framförs av 

 Skärgårdstrion. 

18.30 Veckomässa  

19.00 Lovsång o bön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesprogram September – November 2021 
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Oktober 

Lördag 2 

10.00 Församlingsmöte i Bifrostkyrkan 

Söndag 3 

11.00 Gudstjänst EvaMarie Brännström 

 Pastorsstudent, Söndagsklubben 

17.30 Andrum 

 Linus Landgren orgel 

 EvaMarie Brännström textläsning 

Måndag 4 

12.00 Flitiga händer 

15.00 Gemenskapsträff  

 Promenad i Bunketorp 

17.30 Språkcafé 

Tisdag 5 

10.30 Gemenskapsträff  

 Föreläsning Evert Svensson 

 ”Att verka i två folkrörelser” 

 i Pingstkyrkan, servering 

 Sång av Peter Naryd. Servering 

Onsdag 6 

10.30 Öppen kyrka 

12.00 Gemenskapsträff  

 Träffpunkt Mission 

18.30 Veckomässa  

Söndag 10 

11.00 Gudstjänst 

 EvaMarie Brännström 

Måndag 11 

17.30 Språkcafé 

Tisdag 12 

10.30 Gemenskapsträff  

 Stickcafé i Pingstkyrkan, servering 

14.00 Samtalsgrupp 

 Gud:jakten 

 

 

 

Onsdag 13 

10.30 Öppen kyrka 

12.00 Gemenskapstäff  

 ”Ett skepp kommer lastat” 

 Kalmar nyckel på väg mot 

 Sverige”. Berättar gör  

 Karl Gunnar Nordanstad 

18.30 Veckomässa 

19.00 Prata tro–samtal om det vi tror på 

Söndag 17 

11.00 Gudstjänst EvaMarie Brännström 

 Söndagsklubben 

Söndag 17 

17.30 Föredrag med Peter Halldorf 

 i Fässbergs kyrka 

19.00 Gemensam mässa i Fässbergs 

 kyrka 

Måndag 18 

12.00 Flitiga händer 

15.00 Gemenskapsträff  

Promenad i Bunketorp 

17.30 Språkcafé 

Onsdag 20 

10.30 Öppen kyrka 

12.00 Gemenskapsträff  

 Bibelstudium EvaMarie 

 Brännström, servering 

18.30 Veckomässa 

Körhelg tillsammans med Pingstkyrkan. 

Lördag 23  

19.00 Lovsångskonsert i Pingstkyrkan  

Söndag 24 

11.00 Sånggudstjänst i Bifrostkyrkan 

 Robert Lindqvist 

 

Mötesprogram September – November 2021 
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Oktober forts 

 

Måndag 25 

14.00 Gemenskapsträff  

 Promenad i Bunketorp 

17.30 Språkcafé 

Tisdag 26 

10.30 Gemenskapsträff  

 Stickcafé i Pingstkyrkan servering 

14.00 Samtalsgrupp ”Gud:jakten” 

Onsdag 27 

10.30 Öppen kyrka 

12.00 Gemenskapsträff  

 Sopplunch med musik 

 Vackra melodier och lite annat. 

 Evelyn Lidebo Svenninghed och 

 Kenneth Fransén gästar oss. 

18.30 Veckomässa 

19.00 Lovsång o bön 

Lördag 30 

09.00 Trädgårdsdags! 

Vi hjälps åt att göra trädgården höstfin! 

Söndag 31 

11.00 Gudstjänst EvaMarie Brännström 

 Söndagsklubben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 

Måndag 1 

12.00 Flitiga händer 

14.00 Gemenskapsträff  

 Promenad i Bunketorp 

17.30 Språkcafé 

Tisdag 2 

10.30 Gemenskapsträff 

 i Pingstkyrkan 

 Renate Säfström, Fotokonst 

 Sång Peter Naryd, Servering 

Onsdag 3 

10.30 Öppen kyrka 

12.00 Gemenskapsträff  

 Bibelstudium med nattvard 

 EvaMarie Brännström, servering 

18.30 Veckomässa  

Lördag 6 Alla Helgons Dag 

11.00 Gudstjänst EvaMarie Brännström 

Söndag 7 

11.00 Gudstjänst EvaMarie Brännström 

 Nattvardsfirande 

Måndag 8 

14.00 Gemenskapsträff  

 Promenad i Bunketorp 

17.30 Språkcafé 

Tisdag 9 

10.30 Gemenskapsträff  

 Stickcafé i Pingstkyrkan servering 

14.00 Samtalsgrupp ”Gud:jakten” 

Onsdag 10 

10.30 Öppen kyrka 

12.00 Gemenskapsträff  

 Träffpunkt Mission 

18.30 Veckomässa 

Mötesprogram September – November 2021 
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November forts 

 

Söndag 14 

11.00 Scoutgudstjänst 

 EvaMarie Brännström  

17.30 Andrum Musik o bibelläsning 

Måndag 15 

12.00 Flitiga händer 

14.00 Gemenskapsträff  

 Promenad i Bunketorp 

17.30 Språkcafé 

Onsdag 17 

10.30 Öppen kyrka 

12.00 Gemenskapsträff 

 Pastor o samtalsterapeut Lena 

 Sollerman berättar om nya 

 öppningar i pensionärslivet. 

 Servering 

18.30 Veckomässa 

19.00 Prata tro–samtal om det vi tror på 

Söndag 21 

11.00 Gudstjänst, Anders Svensson 

 

Måndag 22 

14.00  Gemenskapsträff 

 Promenad i Bunketorp 

 

 

 

 

 

Tisdag 23 

10.30 Gemenskapsträff 

 Stickcafé i Pingstkyrkan 
 Servereing 

Onsdag 24 

10.30 Öppen kyrka 

12.00 Gemenskapsträff 

 Sopplunch med musik 

 ”2.bonesQuintet” gästar oss. 

 Tomas Ferngren m.fl. 

Söndag 28 

11.00 Gudstjänst 

 EvaMarie Brännström 

Måndag 29 

12.00 Flitiga händer 

14.00 Gemenskapsträff 

 Promenad i Bunketorp 

 17.30 Språkcafé 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

  

Mötesprogram September – November 2021 

Ungdomsgrupperna  

i Bifrostkyrkan 

Söndagsklubben 

varannan söndag med start den 5/9 

Scout 

Tisdagar kl 18.30 

Tweenies 

Fredagar kl 17.30 

Tonår 

Fredagar kl 20.00 

 

Välkomna! 

 

 

Torsdagsöppet för  

daglediga föräldrar! 

10.00-12.30 i Bifrostkyrkan 

En mötesplats för gemenskap 

och lek tillsammans för 

daglediga föräldrar och barn!  
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Vår Ungdomsledare Linnea Stening 

Nu är hösten på intågande och vi får lämna sommaren bakom oss. Men oj 

vad vi har längtat efter en höst där vi alla får samlas och fira Gudstjänst 

ihop. Tänk vad vi har längtat och det känns underbart fint att detta faktiskt 

har blivit möjligt. 

Ny termin innebär också att barn och ungdomsverksamheterna kickar 

igång. De flesta av våra verksamheter har startats upp i skrivandets stund. 

Våra tonåringar fick i slutet på augusti samlas till ett mini läger på Björkö. 

Det var två helt perfekta dagar som jag, Eva-Marie och vår nya ledare 

Hanna hade tillsammans med gänget.  

Jag är så glad för våra tonåringar och deras positiva vilja att få nå ut till 

andra ungdomar i Mölndal. De kommer att mötas under hösten i vanlig 

ordning på fredagar där varannan vecka mer kommer att rikta sig utåt med 

en aktivitet och den andra veckan kommer fokuset vara mer häng. 

Under hösten kommer vi att ordna två kyrkluncher för barnfamiljer i 

samband med Söndagsklubben. Det blev väldigt uppskattat förra hösten och 

känns nu extra fint att få erbjuda familjer detta även i höst. 

Bifrostkalaset den 21/8 blev en fin dag tillsammans med 3 st andra barn och 

ungdomsföreningar i Bifrost. Vi var den enda kyrkan som deltog och 

scouterna var på plats med pinnbrödsgrillning som blev en succé. Det 

delades även ut små knappar med texten älskad, värdefull, dyrbar och 

allmänt bra till 70 st barn samt info om de olika verksamheterna på barn 

och ungdomssidan i Bifrostkyrkan.  

Det var en viktig dag att vara på plats och synas utåt i Bifrostområdet. 

Chill-in kommer att kicka igång i oktober tillsammans med kommunen och 

där kommer vi att fokusera mer på häng och gemenskap för de ungdomar 

som inte går i skolan. 

Nu ser jag fram emot en höst av gemenskap, goda möten och där Jesus får 

vara vårt centrum i allt vad vi gör. 

 

Guds rika välsignelse över er alla 

Linnea  
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Trädgårdsgruppen…. 
 

Här kommer lite tankar från trädgårdsgruppen, eller snarare del av 

trädgårdsgruppen då alla inte var med senast.  

Vi vill gärna informera församlingen vad vi har för tankar men också få 

förslag och synpunkter så att det blir så bra som möjligt.  

 

Det som är på gång inom en ganska snar framtid är: 

• Vi vill gärna ta dammen i bruk igen men då lägga ett lager 

med stora kullerstenar för att minimera drunkningsrisk för 

barn och sedan plantera vattenlevande växter i dammen. 

• Sandlådan behöver få påfyllning av fin sand. 

• Intill buskaget nära sandlådan har vi planterat blåbärstry och 

amerikansk blåbär men funderar på att plantera ytterligare 

bärbuskar där barn och andra kan äta av. 

• I buskaget vid parkeringsplatsens nordöstra hörn finns nu ett 

stort upplag av ris och grenar. Vi har för avsikt att hyra in en 

kraftfull bensindriven flistugg och göra flis av allt detta och 

använda som marktäckning och jordförbättring. 

 

Buskaget som löper utmed Lantbruksgatan, består av risiga lågkrypande 

buskar som ser tråkiga ut. Detta vill vi ändra på men vill gärna ha in förslag 

på vad vi ska ha i stället. 

• Ett förslag är att plantera en eller flera andra typer av buskar, 

men i så fall vad? 

• Ett parti skulle kunna vara en blomsteräng med en mångfald 

av färgrika blommor till glädje både för oss och pollinatörer. 

• Anlägga gräsmatta där buskaget har varit. 

• Kryddväxter...? 

• Fruktträd är vackra, är bra för pollinatörer och ger frukt, men 

kräver stor arbetsinsats så vi ser det inte som ett rimligt 

alternativ. 
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Tankar på lite längre sikt: 

 

Det finns önskemål om att få tillgång till ytterligare p-platser för boende i 

Bifrostområdet och biluthyrningsföretag.  

 

Eftersom vi gärna vill ha mera gröna ytor så är ett sätt är att plantera träd 

vid sidan av var fjärde eller femte p-plats, träd som utvecklar stora kronor 

som växer ihop med varandra och uppifrån sett blir det en grön yta som 

samtidigt ger skugga åt parkerade bilar. 

 

Att köpa in träd och buskar för plantering är ganska kostsamt. Har ni favorit 

träd och buskar hemma som ni vill se runt kyrkan så kanske ni kan ge oss 

skott/sticklingar som vi låter växa upp i s.k. rootrainers tills de är klara för 

utplantering. Hör av er i så fall.  

/Anders Bergenholtz 

 

Lantbruksgatan Toltorpsgatan 
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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 

 

 

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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