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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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Fröjdas vart sinne….
N Frykman

Fröjdas, vart sinne,
julen är inne,
Frälsaren kommen är.
Se, huru ljusen
brinna i husen
prisande vännen kär.
Natten förjagas,
redan det dagas,
sällhetens sol uppgår.
Herden för hjorden
mänska är vorden.
Nu är det jubelår.
O vilken är:
Gud är oss nära,
Herren ibland oss bor.
Han till de ringa
himlen vill bringa.
Säll den på honom tror!
Gamla och unga,
låtom oss sjunga:
Ära åt Herren Gud!
Vitt över jorden
ljuder de orden,
änglarnas glädjebud.
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Vår Ordförande Lars-Gustaf Hauptmann
Under hösten har vi äntligen kunnat ha våra samlingar i ”frihet”, men från
december har vi nya restriktioner. Gudstjänsterna kommer inte att påverkas
i någon större utsträckning men vår julmarknad som vi hade hoppats kunna
genomföra måste vi tyvärr ställa in.
Följ vår hemsida och anslag på kyrkdörrarna för aktuell information om
läget.
Vi uppmanar att ge en extra gåva till vårt barn- och ungdomsarbete för att
täcka de intäkter som vi missar. Märk gåvan ”Julmarknad”.

Styrelsen har under hösten fortsatt arbetet med Mål och Vision.
Arbetet har lett till ett förslag som är enklare formulerat.
På församlingsmötet den 24/11 beslutades:
Ny formulering av vår Vision:
Från:
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
Till:
Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

Vi har beslutat om följande riktningsmål:
• Trosgemenskap: att vara en gemenskap för hela livet, för en
mångfald av människor, med utrymme för tro och tvivel, aktivitet och
stillhet, och där tro får uttryckas på olika sätt och delas med andra.
• Tjänst: att växa och fördjupas i omsorg om våra medmänniskor och
om skapelsen.
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• Ekumenik: att verka för dialog och samarbete med andra
församlingar, för ömsesidighet och fördjupad enhet.
• Hållbarhet: att ha funktionella och hållbara strukturer i vår
organisation, i ekonomi och förvaltande, med utgångspunkt i
klimatvänlig och rättvis handel.
Styrelsen kommer att arbeta vidare med detta och på årsmötet kommer vi
att ta ett andra beslut som krävs enligt stadgarna.

I det som vi kallar Bifrost 3.0 beslutade församlingen att utöka vår personal
från 2 till 3 manår, Pastor och Barn/Ungdomsledare samt en utökning inom
Diakoni och Musik.
I nuläget är de utökade tjänsterna inte tillsatta och vi arbetar vidare med
frågan i budgetarbetet för 2022.

Vår kyrkobyggnad invigdes 1985 och det är många behov av reparation,
underhåll och moderniseringar som är nödvändiga. Fastighetsrådet har
presenterat en omfattande lista över behoven. Dessa åtgärder kommer att
bli kostsamma och kommer att kräva en högre insats än tidigare.

Vi känner stor tacksamhet för den offervilja som finns. Trots att vi har gått
igenom en pandemi har gåvorna ökat med 42% från 2018.

Vi har gjort en bild över våra grupper och råd i Bifrostkyrkan (se nästa sida.)
Ta med detta i bön och omsorg.
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Att få gå till veckomässan mitt i veckan och bara få vara stilla i Jesus närhet
betyder mycket för mig. I gudstjänsten på söndag får jag uppleva
gemenskapen i tron och känna att jag får vara en del av ett större
sammanhang.
Till sist vill jag önska er alla en riktigt Fridfull Jul
och ett Välsignat Nytt År.

Lars-Gustaf Hauptmann
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Årsmöte för Bifrostkyrkans Församling och
Equmenia Bifrostkyrkan!
OBS!
Årsmöte lördagen den 5 februari 2022 kl 10.00 i Bifrostkyrkan!
Årsmöteshandlingar finns att hämta i kyrkan en vecka före
årsmötet!
Välkomna önskar Styrelsen!

Öppen Kyrka
Torsdagar 10.30-13.30 Start 20/1-22!
* 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!
EBK
Ungdomsgrupperna startar igen efter juluppehållet V3!
Måndag 17 jan Språkcafé
Tisdag 18 jan Scout
Fredag 21 jan Tweenies o Tonår
Söndag 23 jan Söndagsklubben
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Vår Föreståndare EvaMarie Brännström

Vilket märkligt år. Försiktighet, rädsla och hopp har präglat 2021.
Efter en tid av ljus och förväntan kommer så återigen skuggor.
Hur kommer det att bli? Får vi fortsätta att mötas? På vilket sätt får vi
mötas? Mitt i allt detta blir min bön Herre förbarma dig!
Jag vill hoppas på glädje och ljus igen. Jag vill tro att det blir bättre. V
i har just gått in i ett nytt kyrkoår, ett nådens år.
Nåd gör mig ödmjuk. Nåd är inget jag förtjänar, nåd är något som jag får
därför att jag är älskad. Vetskapen om att jag är älskad måste få vara det
som bär mig genom all den ovisshet vi fått leva med under pandemin.
Vad gör den ovissheten med oss?
Vissa ger upp och drar sig undan. Det är inte lönt, jag orkar inte med, det
har blivit bekvämt att sitta hemma. Kyrkan och församlingen glider
långsamt bort.
För andra blir det en utmaning. Jag ska minsann kämpa emot, jag kommer
till kyrkan mer än tidigare, jag engagerar mig nästan på trots. Det ska bli
bättre än någonsin.
Olika sätt att hantera en situation vi aldrig varit med om.
Nu står vi då inför det nya året, både kyrkoåret och ett nytt kalenderår.
Vad är det som blir viktigt för oss då?
Hur förhåller vi oss till församlingen och till vår tro?
Jag vet inte om du brukar gå på fotbollsmatcher eller kanske titta på fotboll
på TV (Du kan välja att tänka ishockey, innebandy, handboll eller någon
annan lagsport. Det går bra det med.)
När jag sitter hemma kan jag ha två lägen: antingen sitter jag framför TVn
och gör något annat samtidigt och reagerar när det blir mål, och kollar
reprisen. Andra alternativet är fullt engagemang med hög puls och många
synpunkter på spel och domare.
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Inget alternativ inkluderar att jag finns med på planen. Det tredje
alternativet är att jag är en del i laget och faktiskt kämpar på planen även
om det gör ont ibland och det inte alltid går min väg.
Jag tror att man kan föra över bilden på lagidrotten till församlingen:
Man kan vara tämligen passiv och de gånger man engagerar sig är när det
händer något speciellt. Annars är man tämligen sval i sitt förhållande till
församlingen. Man tycker det är trevligt om det går bra. Det andra
alternativet är att man har mycket synpunkter, många tankar och idéer kring
församlingen och livet i församlingen men det är väldigt skönt om någon
annan gör jobbet så att man kan stå vid sidan om.
Så den tredje varianten är att man engagerar sig fullt ut. Inte i allt. Det
skulle inte fungera i ett lag om alla var målvakter eller alla var backar. Man
behöver placera ut sig efter där man fungerar bäst. (Om du visste så många
funktioner det finns runt ett lag som inte syns men som också behövs för att
laget ska fungera!)
Alla behövs. Om någon lämnar planen blir det en lucka och det kan bli
extra tungt för dem som är kvar.
Vad har nu detta med ett nådens år att göra?
Det är en nåd att få vara med. Att få finnas i Guds famn, att vara sedd och
älskad. Det är nåd att få finnas med i en församling, ett sammanhang, där
Jesus får vara den som sätter ribban. Den ribban är hållbar, den ribban sätts
utifrån våra förmågor. Den ribban placeras så att vi kommer till vår rätt.
Vet vi att vi är älskade av Gud är det också möjligt att älska varandra.
Vet vi att Gud bär oss är det också möjligt att i glädje få hjälpa till med det
vi kan. Är vi en del av en gemenskap präglad av nåd – då kan vi se på
varandra med värme, förlåtelse, och kärlek. Ett nådens år där Guds kärlek
får växa bland oss, och spridas utanför kyrkans väggar.
Pastor EvaMarie
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Vår kassör Bo Cedersjö!

REKORD!
Tänk vad roligt det är att få skriva den rubriken. Rekord!
Eftersom det är kassören som skriver så anar ni att det kommit in mycket
pengar till församlingen. Oktober månad innebar ett rekord för en enskild
månad när det gäller kollekt och insamlade medel via post och bank.
163 587 kronor lyder det nya rekordet på. Skönt tänker ni, då är allt under
kontroll nu.
Nej, tyvärr ligger vi intäktsmässigt en bra bit efter budget och den lär vi inte
hinna komma ifatt innan året är slut. Våra kostnader är å andra sidan också
lägre än vi trodde i vår budget, men den senaste prognosen som gjordes
efter oktober månad visar att församlingen går mot en liten förlust under
2021. Vi behöver därför avsluta året starkt på intäktssidan för att om
möjligt hamna på rätt sida när bokslutet slutligen görs efter nyår.
November och december är normalt sett två av årets bästa månader när det
gäller gåvor. Vi har årets julmarknad och två bra kollektmånader. Vi har de
senaste åren fått in ungefär 140 000 i snitt dessa två månader, budget i år är
ett snitt på 150 000. Om vi jämför det med vår rekordnotering ovan så ser
vi att vi måste ligga nära rekord även under november och december. Tänk
därför lite extra på församlingen när du funderar över hur du ska använda
dina pengar de kommande veckorna.
En extra julgåva till församlingen kanske?
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Budget 2022
Nu sitter styrelsen och planerar för 2022. Hur ska vi ta steg för att
förverkliga vår vision ’Att vara en kyrka för hela livet där mötet med
Jesus Kristus förvandlar mig, dig och hela världen’?
Vilka samlingar och möten vill vi och behöver vi ha?
Vilken bemanning kräver det?
Gäller Bifrost 3.0 fortfarande?
Vad innebär det för tjänster?
Hur finansierar vi det?
Hur anpassar och vårdar vi vår fastighet för att bäst förverkliga vår vision?
Hur finansierar vi det?
Det är så viktigt att vi alla är med och funderar över de här frågorna.
När vi samlas till årsmöte i februari och fattar beslut om budget så sätter
vi förutsättningarna för året. Vi tillsammans ansvarar för att förverkliga vår
dröm för året. Vi tillsammans är Bifrostkyrkans församling!

Hälsningar Bosse Cedersjö

Tillsammans kan vi!
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Mötesprogram December 2021

December
Onsdag 1
10.30 Öppen kyrka
12.00 Gemenskapsträff
Träffpunkt Mission
18.30 Veckomässa
Fredag 3
17.30 Välgörenhetskonsert med
Compassion Christmas
och Mattias Martinsson m.fl.
Servering
2:a advent
Söndag 5
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst m nattvard
EvaMarie Brännström
Måndag 6
14.00 Gemenskapsträff Promenad
17.00 Språkcafé
Onsdag 8
10.30 Öppen kyrka
12.00 Gemenskapsträff
Bibelstudium EvaMarie Bm
Servering
18.30 Veckomässa

3:e advent
Söndag 12
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst
Eva Erlandsson
Söndagsklubben
Terminsavslutning med Julfest.
Onsdag 15
10.30 Öppen kyrka
12.00 Gemenskapsträff
Julfest, Servering
18.30 Veckomässa
4:e advent
Söndag 19
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst
EvaMarie Brännström
Julafton
Fredag 24
23.00 Stämningfull sång och musik.
Fam. Lidbeck och Ferngren
Annandag Jul
Söndag 26
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst
EvaMarie Brännström

Predikan i våra gudstjänster spelas in och
finns att lyssna till på hemsidan!
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Mötesprogram Januari – Februari 2022

Januari
Söndag 2
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst
EvaMarie Brännström
Söndag 9
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst m nattvard
EvaMarie Brännström
Måndag 10
12.00 Flitiga händer
Onsdag 12
12.00 Gemenskapsträff
Träffpunkt Mission
Söndag 16
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst
Anders Svensson
Måndag 17
10.00 Gemenskapsträff Promenad
17.00 Språkcafé
Onsdag 19
12.00 Gemenskapsträff
Böckernas Bok EvaMarie B
”Drottning Ester”
18.30 Veckomässa
Söndag 23
11.00 Ekumenisk Gudstjänst i
Fässbergs Kyrka, lunch och
seminarier om förföljda kristna.
Söndagsklubb i Fässberg.
Måndag 24
10.00 Gemenskapsträff Promenad
12.00 Flitiga händer
17.00 Språkcafé

Onsdag 26
12.00 RPGs Årsmöte
Ivar Gustafsson pratar om
Förundranseffekten!
18.30 Veckomässa
Söndag 30
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst
Predikant från Korskyrkan
Måndag 31
10.00 Gemenskapsträff Promenad
17.00 Språkcafé

Februari
Onsdag 2
12.00 Gemenskapsträff
Sopplunch med musik
18.30 Veckomässa
Lördag 5
10.00 Årsmöte i Bifrostkyrkan
för BKF & EBK.
Söndag 6
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst m nattvard
EvaMarie Brännström
Söndagsklubben
Måndag 7
10.00 Gemenskapsträff Promenad
12.00 Flitiga händer
17.00 Språkcafé
Onsdag 9
12.00 Gemenskapsträff
Träffpunkt Mission
18.30 Veckomässa
Söndag 13
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst Linnea Stening
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Vår Ungdomsledare Linnea Stening
Vilken god och intensiv höst vi har haft. Barn och ungdomsverksamheten
i Bifrostkyrkan har varit en fin träffplats för ca 55 barn och unga under
hösten.
Vår fantastiska scoutverksamhet har fått ett uppsving med flera nya barn.
Under hösten har det varit kämpalek, hajk, mörkerspårning, och flera roliga
utmaningar för scouterna att ta sig an. I november anordnades det en fin
scoutgudstjänst som blev mycket uppskattad. Våra ledare gör ett fint jobb
med de nya scouterna som blir dels sedda, får trygghet och ett gott
sammanhang att få höra till.
Våra tonåringar har varit igång varje fredag med varannan vecka
”storhäng” och varannan vecka med en aktivitet. Även här har vi sett
nya tonåringar som har kommit till våra fredagssamlingar.
Under hösten har vi haft olika människor från församlingen som har
kommit till tonår och haft andakter. Det har varit mycket uppskattat
av tonåringarna och vi hoppas kunna fortsätta med detta under våren.
På twenneis under hösten har vi haft en liten mindre grupp än tidigare
men inte mindre roligt. Våra tweenisar fick besök av en dockteater från
Fässbergskyrkan som gjorde en liten föreställning. Där efter fick alla
vuxna som barn prova på en workshop med dockorna. Det var lite svårare
än vad man trodde. Det kändes fint att få ha en kväll tillsammans med
barnen från Fässbergskyrkan. Vi fick även en gåva från Fässbergskyrkan
som lämnade två dockor till församlingen.
Vi vill ha lite mer tweenisar till våren och vi kan alla ha med det som
böneämne.
Söndagsklubben har verkligen haft festliga söndagar. Med mycket lek,
sång, dans, musik och bibeläventyr har barnen samlats mestadels ute för
sin gudstjänst. Lite nytt för terminen har varit att de själva har fått vara
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med och gestalta bibelberättelsen. Vi är så tacksamma för de goda
stunderna med våra yngre barn i församlingen.
Vi kan alla ta med två specifika böneämnen för våren.
Mer ledare till tonår, samt mer barn till tweenies.
Min bön är att vi får en tydlig bild av vad Herren vill göra nästa termin,
och att han drar oss nämre honom så vi kan ge hopp, kärlek, trygghet och
gudsnärvaro där vi går fram i vår vardag och när vi möter våra barn och
unga.
Linnea

Trädet vid Bifrostkyrkan!
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
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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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