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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: 

Att vara en kyrka för hela livet där mötet med 

Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen. 
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Min Frälsare lever! 

 
B G Hallqvist 

  

 

Min Frälsare lever, 

jag vet att han lever, 

fast världen har sagt han är död. 

Och inget kan skilja 

mitt hjärta från honom 

ej änglar, demoner och nöd. 

Min Frälsare lever, 

jag vet att han lever. 

Jag honom får möta till sist, 

när jag har lagt av mig 

min kropp som en klädnad, 

befriad från ångest och brist. 

Ej såsom man råkar 

en främling på gatan 

- nej, så som man ser på en vän, 

en vän man har drömt om 

i nätter och dagar 

och äntligen finner igen. 

Ja, öga mot öga, 

i klarhet och jubel 

och värme och friskhet och glans 

vi lever med honom 

som här vi har anat. 

Vi lever för alltid som hans. 
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Hälsning från våra årsmöten 
 

Även denna gång blev det digitala årsmöten för Bifrostkyrkans Församling 

(BKF) och Equmenia Bifrostkyrkan (EBK). Det blev ett fint möte och vi 

var 55 medlemmar från BKF och 6 deltagare från EBK. 

 

Verksamhetsberättelser 

Det är glädjande att läsa verksamhetsberättelserna som ger oss en bild av 

allt det goda arbete som görs i Bifrostkyrkan. 

 

Val 

På årsmötet hålls många val till olika uppgifter. Stort tack till er alla som 

vill vara med och ge av er tid till tjänst i Bifrostkyrkan, det gäller lika 

mycket er som inte står med i listorna. 

 

Ekonomi 

Ekonomin för 2021 gav ett överskott på 130.000 kr mot ett budgeterat 

underskott på 114.000 kr. Orsaken till detta är minskade personalkostnader 

och ej genomförda reparationer av fastigheten. För EBK blev det ett 

nollresultat, trots inställd julmarknad. För 2022 beslutades en budget i 

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

överföringar och kyrkoavgifter från  

1.575.000 kr/2021 med 120.000 kr till 1.695.000 kr/2022.  

  

Verksamhetsplanering  

Inför 2022 delade vår föreståndare EvaMarie några tankar under rubriken 

”återtåg” 

-Vi behöver komma tillsammans igen. 

-Ser positivt på ekumeniken. 

-Bönevandringar och Bönefrukostar för anställda 

-Synlighet med grillkvällar, utomhussamlingar 

-Andrum och Veckomässa fortsätter med stilla samlingar. 

-Mölndal 100 år!  

 Bidrag från oss i Bifrost: Tro – Hopp – Kärlek! Utställning till hösten. 

 Vill du vara med?  Kontakta EvaMarie! 
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Beslut om Bifrostkyrkans Vision och Riktningsmål 

Styrelsen har genomfört ett mål-och visionsarbete med syftet att förtydliga 

och skapa förståelse för församlingens vision och riktningsmål.  

Målen beslutades första gången 24/11-2021 och nu togs det andra beslutet. 

 

Vision 

”Att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus  

förvandlar mig, dig och världen” 

Nya formuleringar på riktningsmålen 

● 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. 

 

● 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. 

 

Ordförande på ett år 

Karolina Larsson valdes som ordförande.  

 

Styrelser  

Omval för 2022-2023:  Jerry Andreasson, Karolina Larsson och  

   Åke Andreasson. 

Nyval för 2022-2023:  Eta Forshamn, Richard Lundberg 

Fyllnadsval för 2022: Maja Lidbeck 

Sittande 2021-2022:  Lars-Gustaf Hauptmann, Bo Cedersjö,  

   Amanda Asp, Niklas Gren, och  

   LeifHerman Gudmundson. 
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Vice församlingsföreståndare 

Anders Svensson omvaldes som vice församlingsföreståndare.  

 

Kassör 

Bo Cedersjö omvaldes som kassör.  

 

Revisorer 

Sven-Olof Jonsson, Eva Adolfsson och Anders Bergenholtz omvaldes som 

revisorer. 

 

Valberedning 

Kerstin Karlsson lämnar valberedningen efter tre år och Per-Jonas Nilsson 

valdes som ny ledamot.  

 

Motioner 

Årsmötet gav bifall till en motion från Åsa Brundin och Annika 

Andreasson. 

I motionen föreslogs: 

• att vi som församling funderar över alternativ till julmarknaden 

utifrån det ekonomiska perspektivet 
 

• att vi som församling funderar över alternativ till julmarknaden 

utifrån perspektiv på gemenskap och tjänande 
 

• att vi som församling funderar över alternativ till julmarknaden 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv 
 

• att vi under ett församlingsmöte tar upp ovan nämnda frågeställningar 

för dialog 

 

Parentetion 

I årsmötet fick vi i tacksamhet minnas våra medlemmar Bo Ingvar Larsson,  

Els-Margret Jonsson och Sam Nodlycke som fått komma hem till Gud 

under 2021. 
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Tack 

Ett varmt tack framfördes till våra medarbetare EvaMarie Brännström och 

Linnea Stening för 2021 som har varit ett år med många utmaningar. 

 

Till våra avgående ledamöter Hanna Askelund och Hossein Soleimani 

framfördes ett stort tack.  

 

 

Jag vill tacka för den tid som jag har fått förtroendet att vara er ordförande. 

Tack för de varma orden och för de vackra blommorna. 

 

För mig känns det mycket bra att Karolina har tackat ja till att bli vår nya 

ordförande. 

    

 

    

   Det är fantastiskt att få vara en kyrka för hela 

   livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar 

   mig, dig och världen. 

 

 

 

    

 

 

 

 

   Lars-Gustaf Hauptmann 
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Karolina Larsson -  

Vår nya ordförande 

 
 

Bakgrund:  

född och uppvuxen i Mölndal, Solängen.  

Kyrkans ungdom i Fässbergs församling, 

även hängt litegrann i tonår, Bifrost.  
 

Som student aktiv i Betlehemskyrkan,  

sedemera medlem i Saronkyrkan och  

deltog där aktivt i ALPHA-arbetet.  
 

Gift med Lars, tre barn varav två är  

utflugna. Läkare, Reumatolog. Arbetar på Sahlgrenska Universitets- 

sjukhuset. Sedan 2016 AT-läkarchef. 

  

Bifrostkyrkan:  

medlem sedan snart 20 år. Ingår i Goa-grupp, husgrupp, medlem i 

musikrådet – musik i gudstjänsterna. Sedan 2 år styrelseledamot. 

  

Hjärtefrågor:  

Gudstjänsten – en plats där vi möter Gud och varandra,  

Små sammanhang där vi kan bli personliga och dela livet och tron  

med varandra. 

Bön – att få vila i Guds hand och söka hans kärlek och vilja. 
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Vår Föreståndare EvaMarie Brännström 

 
 

  Tro, Hopp och Kärlek 

  Vad får du för associationer när du hör de tre orden?  

  Det skulle jag gärna vilja veta.  
 

 

Under våren som sommaren vill jag utmana dig att tänka kring de här tre 

orden och kanske även utmana vänner och bekanta.  

Vad för utmaning?   

En kreativ utmaning att gestalta de här tre orden, att tolka orden på ditt sätt, 

med din gåva.  I bilder av olika slag: foto, akvarell, kollage, kol, textil mm. 

I dans, sånger, musik, i trä, i lera, dikter, noveller, Guds-upplevelser, 

blomsterarrangemang, återbruk, mat,,, 

Listan kan bli oändlig. Bara din kreativitet sätter stopp.  

Utmaningen är att gestalta de här orden TRO, HOPP och KÄRLEK på alla 

tänkbara sätt. 

Vad vi ska göra av detta? Tanken är att använda det vi skapar under hösten 

i olika samlingar och gudstjänster. Bjuda in till berättelser, upplevelser 

kring det som skapats för att berätta om tro, hopp och kärlek. 

Antar du utmaningen? 

Det som också behövs är några personer som känner att det här kan bli 

riktigt spännande och vill vara med att planera och tänka kring hur vi 

genomför detta.  

Ser fram emot glada människor som vill finnas med i satsningen  

Tro, Hopp och kärlek – som kan bli Bifrostkyrkans bidrag till  

”Mölndal 100 år” (och 70 år). 

 

Pastor EvaMarie 

evamarie.brannstrom@bifrostkyrkan.se 

  

 

mailto:evamarie.brannstrom@bifrostkyrkan.se
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EvaMarie Brännström 

 

”Glöm det som varit. Det är historia; tänk inte på 
det. Var med nu. Jag gör något alldeles nytt. Det 

artar sig! Ser ni det inte? Där är det ju! Jag bryter väg 
genom ödemarken, leder floder genom vildmarken.”  

(”The Message” Jes 43:18-19) 

 

 

När jag skriver det här är det tidig förmiddag och vi har haft tre ”nyår”: 

första advent, årsskiftet 2021 till 2022, vi har haft årsmöte och församlingen 

går in i ett nytt år. Dessutom känns det lite som en nystart i och med att 

pandemin har gått in i en ny fas och vi får öppna upp för att mötas. 

Förutom detta så kommer ljuset tillbaka, solen går upp tidigare och ner 

senare. Talgoxen filar för fullt och snödropparna visar sig. Våren är på 

gång. 

Ibland är det bra att glömma det som varit, eller kanske mer lägga det i en 

fil som kan plockas fram när man behöver göra en utvärdering. När man 

sedan gjort utvärderingen har man, förhoppningsvis, sett vad som var bra, 

vad man kan ta lärdom av och vad som kan lämnas i glömskans hav. Efter 

utvärdering är det dags att ta ut riktningen framåt.  

Jag tror att detta inte bara är giltigt vid nyår och andra stora skiften. Vi kan 

få göra utvärdering av varje dag och varje morgon kan vi ta med oss 

lärdomen från gårdagen och med förväntan se framåt.  

På retreater finns en ordning för morgonbön. I den finns det en rad som kan 

vara till hjälp:  

”Nåd har övergått i dag och nåden möter oss i morgonljuset.”  

Det stämmer väl med de ord vi kan hitta i Klagovisorna, Herrens nåd är 

varje morgon ny och Guds trofasthet är stor. (Klag 3:22-23). Gud möter oss 

hela tiden, står med öppen famn! 
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Om vi vågar lita på att Gud är med, varje morgon, oavsett hur våra liv ser 

ut, kanske, kanske vi vågar andas in vårens dofter, se tecknen runt omkring. 

Även om det ser hopplöst ut. Våren kommer. Vi har lärt oss det. Den 

kommer oavsett vad vi upplever.  

 

Jag vill leva med de ord profeten Jesaja fick från Gud och som vi alla kan 

få bära med oss. Som det står i Bibel 2000: ”Det spirar redan, märker ni 

det inte?”. Och det gäller inte bara våren! Det gäller i församlingen. Små 

tecken på att det börjar spira. Vi behöver hjälpas åt att se, behöver hjälpas 

åt att påminna varandra om vad som sker. Vad vi ser. 

 

Det här gäller också i våra egna liv. Det är så lätt att fokusera på det som är 

tungt och svårt men det finns något klokt i det som den Ignatianska 

traditionen talar om i ”examen” som görs i slutet av dagen för att sedan ta 

med sig det in nästa dag:  

Börja med att hitta det som varit värt att tacka för. Det finns alltid något 

även om livet känns alldeles svart. Hitta den ljuspunkten! Påminn dig  

också om när du kan se att Gud varit närvarande och hur du hanterade den 

närvaron, om du ignorerade det ögonblicket eller om du kunde ta det 

ögonblicket och lät det växa i dig. Du får fortsätta med att påminna dig om 

det du ångrar och sedan be Gud om förlåtelse. Sen är det dags att be om 

Guds nåd för den dagen som kommer och även be om hjälp att se Guds 

närvaro i det som du kommer att möta. 

Så, låt oss se framåt, lita på att Guds nåd och kärlek är med oss och bär oss.  

Låt förväntan kittla dig! 

 

Pastor EvaMarie 
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Vår kassör Bo Cedersjö! 

 

                                                                                                                         

Kassören vill ha mindre pengar i söndagskollekten! 
 

Med risk för att feltolkas skriver jag en märklig rubrik. Märklig för att 

komma från en kassör iaf.  

Ni som var med på årsmötet kommer kanske ihåg fortsättningen på 

resonemanget och hur vi skulle öka våra gåvor med 100.000 kronor under 

2022? Jag pratade om Bosse 61½ som hade kommit överens med Gud om 

att han varje söndag skulle lägga 200 kr i kollekt som en del av sitt totala 

offrande. Den andra delen av hans offrande gjorde han i slutet av varje 

månad genom en överföring från sitt konto till församlingens konto.  

Nu visade det sig att Bosse 61½ missade en gudstjänst varje månad. Han 

var sjuk, hälsade på sin gamla mamma, var på semester osv. Bosse 61½ 

märkte inte att han därför hade 200 kronor extra kvar varje månad som han 

normalt sett skulle gett till församlingen i kollekt den söndagen han missade 

gudstjänsten.  

Det visade sig dessutom att Bosse 61½ inte var ensam om att missa en 

gudstjänst per månad. 41 andra personer i församlingen gjorde samma sak. 

De hade också för vana att ge 200 kronor i kollekt varje söndag. Om Bosse 

61½ och hans 41 vänner inte hade missat en gudstjänst varje månad utan 

istället hade gett sin kollekt alla söndagar på året hade församlingen fått 

drygt 100.000 kronor ytterligare i kollekt.  

Är du en av de 41? Istället för att vara orolig över att missa en chans att 

lämna kollekt i gudstjänsten bad jag er därför att skicka en större del av era 

gåvor till församlingen via den månatliga överföringen och en mindre del 

av era gåvor via kollekten i gudstjänsten.  

Därför sa jag att jag ville ha mindre pengar i söndagskollekten.  

Hoppas ni hänger på! 

 

Bosse, er kassör  
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Februari 

 

Söndag 13  

10.15 Bön 

11.00 Gudstjänst 

 Anna-Carin Stenbeck  

 Linnea Stening 

Måndag 14 

10.00 Gemenskapsträff Promenad 

17.00 Språkcafé  

Onsdag 16 

12.00 Gemenskapsträff  

 Böckernas Bok EvaMarie Bm 

 Kvinnor som profeter domare o 

 ledare i bibeln. 

 Servering 

18.30 Veckomässa  

Söndag 20 

10.15 Bön 

11.00 Gudstjänst  

 EvaMarie Brännström 

 Söndagsklubben  

17.30 Andrum, 2-bones quintett m.fl. 

Måndag 21 

10.00 Gemenskapsträff Promenad 

12.00 Flitiga händer 

17.00 Språkcafé 

Onsdag 23 

12.00 Gemenskapsträff Promenad 

 Möten med möjligheter, Pastor 

 Nina Holgersson, Servering 

18.30 Veckomässa 

 

 

 

 

 

Söndag 27 

10.15 Bön 

11.00 Gudstjänst  

 EvaMarie Brännström 

 Vasa Brass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesprogram Februari 2022 

 

Predikan i våra 

gudstjänster spelas 

in och finns att 

lyssna till på 

hemsidan! 

Måndag 28 

10.00 Gemenskapsträff Promenad 

17.00 Språkcafé 

 

 

Veckomässa varje onsdag 

kl 18.30! 
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Mars 

Tisdag 1 

11.00 Begravnigsgudstjänst  

 för Linéa Nilsson 

Onsdag 2 

12.00 Gemenskapsträff 

 Sopplunch med musik 

 Lennart Christensson sjunger. 

18.30 Veckomässa 

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 

 EvaMarie Brännström 

Måndag 14 

10.00 Gemenskapsträff Promenad 

17.00 Språkcafé 

Onsdag 16 

12.00 Gemenskapsträff,  

Böckernas Bok, Gudstjänstens rötter. 

EvaMarie Brännström 

18.30 Veckomässa 

 

 

 

Lördag 19 

09.30 Vi startar med frukost! 

10.00 Församlings/föreningsmöte 

 BKF&EBK 

Söndag 20 

10.15 Bön 

11.00 Gudstjänst 

 Sjukhuspastor Anders Elfström 

 Söndagsklubben 

Måndag 21 

10.00 Gemenskapsträff Promenad 

12.00 Flitiga händer 

17.00 Språkcafé 

Onsdag 23 

12.00 Gemenskapsträff 

 ”Mina minnen från polistjänsten” 

 Christer Löfgren 

Söndag 27 

10.15 Bön 

11.00 Gudstjänst  

 EvaMarie Brännström 

17.30 Andrum, Göteborgs 

 Klarinettensamble 

Måndag 28 

10.00 Gemenskapsträff Promenad 

17.00 Språkcafé 

Onsdag 30 

12.00 Gemenskapsträff 

 Sopplunch med musik 

 Roland Stahre sjunger ur 

 sin rika repertoar 

18.30 Veckomässa 

 

 

 

Mötesprogram Mars 2022 
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April 
Lördag 2 

09.00 ”God Jord”helg! 

Söndag 3 

10.15 Bön 

11.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan 

Måndag 4 

10.00 Gemenskapsträff Promenad 

12.00 Flitiga händer 

17.00 Språkcafé 

Onsdag 6 

12.00 Gemenskapsträff 

 Träffpunkt Mission 

18.30 Veckomässa 

Palmsöndag 10 

10.15 Bön 

11.00 Gudstjänst m nattvard 

 EvaMarie Brännström 

 Söndagsklubben 

Måndag 11 

10.00 Gemenskapsträff Promenad 

17.00 Språkcafé 

Onsdag 13 

12.00 Gemenskapsträff 

 Böckernas Bok, Nattvard 

18.30 Veckomässa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skärtorsdag 14 

18.30 Getsemanegudstjänst 

 EvaMarie Brännström 

Långfredag 15 

11.00 Gudstjänst 

 EvaMarie Brännström 

 

Påskdagen 17 

10.15 Bön 

11.00 Gudstjänst 

 EvaMarie Brännström 

 Söndagsklubben  

Onsdag 20 

12.00 Gemenskapsträff 

 Lars Gahrn sjunger o berättar om 

 gamla mölndalsvisor 

18.30 Veckomässa 

Söndag 24 

10.15 Bön 

11.00 Gudstjänst 

 Robert o Maria Lindqvist 

Måndag 25 

10.00 Gemenskapsträff Promenad 

17.00 Språkcafé 

Onsdag 27 

12.00 Gemenskapsträff 

 Sopplunch med musik 

 Gunnel och Evert Eggelind 

 gästar oss med musik o 

 minnesbilder 

18.30 Veckomässa 

 

 

 

 

 

 

Mötesprogram April 2022 
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Maj 

Söndag 1 

10.15 Bön 

11.00 Gudstjänst m nattvard 

 EvaMarie Brännström 

 Söndagsklubben 

Måndag 2 

12.00 Flitiga händer 

17.00 Språkcafé 

Onsdag 4 

12.00 Gemenskapsträff 

 Träffpunkt Mission 

18.30 Veckomässa 

Söndag 8 

10.15 Bön 

11.00 Gudstjänst med alla åldrar 

 EvaMarie Brännström 

17.30 Andrum, blockflöjtsensemble 

Måndag 9 

10.00 Gemenskapsträff Promenad 

17.00 Språkcafé 

Onsdag 11 

12.00 Gemenskapsträff 

 EvaMarie Brännström 

 Böckernas Bok, Musik dans o 

 konst i Bibeln. 

18.30 Veckomässa 

Söndag 15 

10.15 Bön 

11.00 Gudstjänst 

 Eva Erlandsson 

 Söndagsklubben avslutning! 

 

 

 

 

 
 

Måndag 16 

10.00 Gemenskapsträff promenad 

17.00 Språkcafé 

Onsdag 18 

12.00 Gemenskapsträff 

 Präst Claes Hermansson 

 ”Erfarenheter längs vägen”. 

18.30 Veckomässa 

19.00 Församlings/Föreningsmöte 

 BKF&EBK 

Söndag 22 

10.15 Bön 

11.00 Gudstjänst  

 EvaMarie Brännström 

Måndag 23 

10.00 Gemenskapsträff promenad 

17.00 Språkcafé 

Onsdag 25 

12.00 Gemenskapsträff 

 Vårsupé med sång o musik. 

 Eva Erlandsson o Håkan Hägg. 

18.30 Veckomässa 

Söndag 29 

10.15 Bön 

11.00 Gudstjänst 

 EvaMarie Brännström 

Måndag 30 

10.00 Gemenskapsträff promenad 

17.00 Språkcafé 

 

 

 

 

 

Mötesprogram Maj 2022 
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Juni 
Söndag 05 Pingstdagen 

11.00 Gudstjänst 

  Anders Svensson 

Söndag 12 

11.00 Gudstjänst m nattvard 

  EvaMarie Brännström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Söndag 19 

11.00 Gudstjänst 

  EvaMarie Brännström 

Söndag 26 

11.00 Gudstjänst 

 EvaMarie Brännström 

  

Mötesprogram Juni 2022 

Styrelsen för 

BKF&EBK  

träffas vid följande 

tidpunkter under 

våren: 

2022-02-22 

2022-03-22 

2022-04-19 

2022-05-17 

2022-06-07 

 

Andrum tre söndagar under våren kl 17.30. 

En stilla meditativ stund  

med musik och textläsning! 
 

2022-02-20 2.bones Quintett 

2022-03-27 Göteborgs Klarinettensamble 

2022-05-08 Blockflöjtsensamble 

Församlings/ 

Föreningsmöten 

BKF&EBK  
 

2022-03-19  

09.30 Start med 

frukost! 

10.00 startar mötet! 
 

2022-05-18 kl 19.00 

efter veckomässan! 
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Vår Ungdomsledare Linnea Stening 

 

Våren är snart på ingång och vi har precis öppnat upp Sverige där vi alla 

har levt under restriktioner i snart två års tid. Ja tänk att vi har fått uppleva 

detta i modern tid. Det finns mycket att begrunda och vad det har påverkat 

våra liv på olika sätt 

Bifrostkyrkan har under pandemin haft igång barn och ungdoms-

verksamheten vilket jag är så glad och tacksam över. Vi har kunnat erbjuda 

en trygg och central punkt i tillvaron för de unga som har deltagit i våra 

verksamheter samt en plats där Gud har fått möta dem. 

Det är både fint och stort, en plats av gudsnärvaro, kärlek, trygghet och där 

man får ha roligt.  Jag hoppas att fler barn och unga får upptäcka 

Bifrostkyrkan.  

Jag har frågat våra tonåringar vad tonår har betytt för dem. Så här svarar 

dom: 

 

” Oavsett om man kommer ofta eller sällan är man alltid välkommen” 

”Väldigt skönt break i corona där man får träffa kompisar man annars inte 

träffat så ofta, och det är ett otroligt skönt ställe att varva ned efter en 

jobbig vecka. Extremt gott fika” 

”Tonår har varit både omväxlande, avkopplande, roligt, god mat och fika. 

Bra ledare och vägledande, utmanade, fin gemenskap med nya vänner och 

gött häng. Det känns mysigt att hänga på tonår där man ibland får utmana 

sitt tänkande”. 

”Det är kul och roligt på tonår där det finns bra kompisar. Man slipper att 

kolla på spåret med familjen.” 

 

Under våren hoppas vi få göra ett litet miniläger för våra tonåringar 

eftersom nyårslägret har blivit inställt två år i rad. Läger är en viktig plats 

för unga att både träffa nya vänner och utmanas i sin tro. Visst har vi med 

oss fina minnen från våra yngre år med just läger som har betytt mycket. Så 

vi hoppas på att skicka iväg våra tonåringar på många läger framöver. 
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I vår kommer vi att bjuda in till gudstjänst med alla åldrar där tanken är att 

barn och unga skall medverka från de olika grupperna. Det har varit en plan 

från början att få göra en gudstjänst där barnen och de unga får mötas och 

skapa en rolig gudstjänst tillsammans. Det känns fint att äntligen få 

möjliggöra det. 

Vi kommer att börja med kyrkluncher igen för familjer, men alla som vill 

äta även om man inte har en familj är alltid välkomna. 

Min bön för den här våren 2022 är att barn och unga skall få med sig fina 

gudsupplevelser från våra verksamheter där Guds kärlek får spegla av sig i 

deras liv. 

 

Linnea 
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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 

Karolina Larsson ordförande 

0702 14 97 38 

karolina.larsson25@telia.com  

 

 

 

 
 

 
 

 

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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