
1 
 

 

Bifrostnytt     
Juni - Augusti  2022 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

Mölndal 

http://www.equmeniakyrkan.se/


2 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

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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Aftonbön 

 
Karin Boye 

  

 

 

 

Ingen stund är som denna, 

kvällens sista, tysta timma. 

Inga sorger längre bränna 

Inga stämmor mer stimma. 

Tag då nu i dina händer 

denna dagen som förflutit. 

Visst jag vet: i gott du vänder 

vad jag hållit eller burit. 

Ont jag tänker, ont jag handlar, 

men du läker allt och renar. 

Mina dagar du förvandlar 

så från grus till ädla stenar. 

Du får lyfta, du får bära, 

jag kan bara allting lämna. 

Tag mig, led mig, var mig nära! 

Ske mig vad du sen må ämna! 
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Vår ordförande Karolina Larsson 
 

Gemenskap 

I denna ljuva sommartid gå ut min själ och gläd dig vid den store Gudens 

gåvor. Se hur härligt smyckad jorden står, se hur för dig och mig hon får  

så underbara håvor. 

När jag hör lärkans morgonsång, när fåglar kvittrar dagen lång på ängar, 

berg och backar, då kan jag icke tiga still. Min Gud så länge jag är till, 

för livet jag dig tackar. 

Sv Psalmboken 534 v 1 och 4 

 

Vad det är lätt att leva när solen skiner och naturen är prunkande vacker! 

Vinden smeker med sin ljumma vind, det är gott att sitta ute i trädgården 

och tillsammans glädjas över konfirmanden i vår mitt. 
 

Jag tror verkligen vi är gjorda för att dela livet med andra. Delaktighet är så 

viktigt i våra olika sammanhang – familjen, släkten, kompisgänget, 

arbetsgemenskapen och församlingen. Genom att dela livet med varandra 

får vi lära känna både oss själva och varandra – våra likheter och olikheter, 

våra svagheter och styrkor. Det gör något med oss när vi delar med oss av 

livet och vardagen. Vi är helt enkelt skapade för gemenskap.  

Jag känner djup tacksamhet att vi äntligen får träffas i grupp utan 

restriktioner. Att vi får fira nybakade studenter, fira bröllop och jämna 

födelsedagar. Att få fira gudstjänst tillsammans, ha goda samtal vid 

kyrkkaffet.  

Kom och dela gemenskapen i sommar! Vi kommer ha sommarandakter på 

söndagar, allsångskväll i juni och grill/gemenskapskvällar i augusti.  

Det fina är att Jesus är med oss, mitt i vår gemenskap.  

I Matteusevangeliet 18:20 står det: 

”där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” 

Välkommen in i gemenskapen! 

Karolina Larsson, Styrelseordförande Bifrostkyrkans Församling
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Vår Pastor EvaMarie Brännström 

 

Den blomstertid nu kommer 
 

I år känns det som om jag lyckats följa våren ganska bra. Har tagit mig tid 

att stanna upp och se hur det gröna börjar komma och hur oändligt många 

nyanser av grönt går över till en mer homogen mörkgrön nyans. Även dagar 

då det har varit mycket i almanackan har behovet funnits där. Tacksamhet 

och förundran har funnits. Så närmar sig sommaren. Skolavslutningar, sista 

samlingen på RPG, sista Veckomässan för terminen. Tonår slutar och 

förberedelserna för semester tar fart.  

 

Vad har jag för förväntan på sommaren? Är det en rimlig förväntan? Tror 

jag att sommaren ska få mig att hitta tillbaka till lugnet, till relationer? Tror 

jag att jag ska hinna i kapp det jag inte hunnit under vintern och våren? 

 

När jag läser det jag skrivit kan jag inte undvika att göra jämförelsen med 

min förväntan på Gud. Gud som en fixar-Gud som ska se till att jag mår bra 

och att alla omkring mig mår bra. Kanske också en tanke att ”Nu i sommar 

ska jag minsann ta mig tid att be och läsa Bibeln” så att Gud blir nöjd med 

mig. Kavla upp ärmarna och ta tag i det andliga livet. Som om det hängde 

på mig. Som om det var det jag gör som skulle få Gud att svara på bönerna 

som jag vill. Om jag kämpar tillräckligt. 
 

Du, släpp ner axlarna! Låt Gud göra jobbet. Stanna upp och andas. Det kan 

räcka med att säga ”Gud håll om mig”. Och säga ”Tack”. 
 

Är det någon tid på året som vi kan förundras är det nu. Allt det som 

blommar. Alla färger. Möjligheten för de flesta av oss att kunna gå ut och 

känna dofter och höra fåglar. Jag har sagt det många gånger och säger det 

igen: Gud har gett oss här uppe i norra delen av världen en gåva: Gåvan av 

årstider där sommaren är som det så poetiskt heter ”ett ymnighetshorn”.  

Det är bara att tacka och ta emot. Utan att jag måste ha förtjänat först.  
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Carl von Linne uttrycker sin förundran på följande sätt: 

”Jag såg den oändlige allvetande och allsmäktige Guden på ryggen, då han 

gick fram, och jag hisnade! Jag spårade efter Hans fotsteg över naturens 

fält och märkte utur vart enda, även i dem jag näppeligen kunde skönja, en 

oändelig vishet och makt, en outrannsakelig fullkomlighet.” 

 

Så gå ut, tacka Gud och njut! En sommar där tacksamhet kan få plats även 

om allt inte är perfekt i livet. Men en tacksamhet till en mäktig Gud som 

älskar oss mer än vi kan förstå  

Pastor  

EvaMarie 

Vårt varma tack för all kärlek 

som visats vår mor Linéa Nilsson 

i liv och i död. 

Ann-Mari, Fred, Elisabeth, Ingrid  

med familjer.  

Tack! 
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Tro, Hopp och Kärlek 

 

 

Under 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.  

 

Vad vi ska göra av detta?  

Under hösten kommer vi att bjuda in till berättelser, upplevelser kring det 

som skapats för att berätta om tro hopp och kärlek. Även i gudstjänster 

kommer temat att leva. 

 

Antar du utmaningen? 

Fota, skapa och använd all din fantasi och kreativitet i sommar så ses vi i 

höst kring temat Tro, Hopp och Kärlek. 

 

Pastor EvaMarie  
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Vår kassör Bo Cedersjö! 

 

                                                                                                                         

Sommarhälsning från kassören 

 

Som ni kanske har sett när ni varit i kyrkan de senaste veckorna så är det 

uppfräschning på gång i Blomsterängen. Det blir nytt innertak, nya 

armaturer, ny golvmatta och en hel del annat. Vår kyrka används mycket 

varje dag i veckan och det sliter. Nu var det dags för Blomsterängen att bli 

lite finare inför hösten. Kostnaden ryms delvis i budgeten, men vi skulle 

behöva göra en extra insats för att inte behöva nagga på våra reserver för 

mycket. Jag vill därför be dej om ett bidrag till Blomsterängens renovering. 

Den totala kostnaden är runt 185.000 kronor, ska vi försöka samla in 

100.000 av den summan innan hösten startar? Tillsammans blir många små 

och stora bidrag mycket pengar, så tack på förhand för din generösa gåva. 

Glöm inte att märka din gåva med Blomsterängen så vi kan hålla koll på 

summan vi samlar in. 

När det är sommar och semester blir det lätt att vi missar en och annan 

söndagsgudstjänst i Bifrostkyrkan. Missar vi en gudstjänst missar vi också 

en chans till bön för, och kollekt till församlingen. Som tur är finns 

möjligheten att be för församlingen där du befinner dig och med swish 

komma ihåg kyrkan trots utebliven gudstjänst i Bifrostkyrkan. Lägg därför 

in en påminnelse i din telefon varje söndag förmiddag att be för 

församlingen och att ge din kollekt till församlingen. Alternativt kan du 

redan före sommaren göra en extra stor insättning så räcker det med att du 

kommer ihåg församlingen i bön varje vecka.  

Nu hoppas vi på en skön och avkopplande sommar med gott väder, goa 

stunder med vänner, mycket avkoppling och kanske ett och annat dopp i 

böljan blå.  

 

Bosse, er kassör  
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Juni 

 

Onsdag 1 

12.00 RPG utomhus 

Söndag 5 Pingstdagen 

100 Gudstjänst 

 Anders Svensson 

Onsdag 8 

12.00 RPG utomhus  

Söndag 12 

11.00 Gudstjänst  

 EvaMarie Brännström 

Onsdag 15 

12.00 RPG utomhus 

18.30 2-bones Quintet  

 Utomhuskonsert. 

Söndag 19 

11.00 Gudstjänst 

 EvaMarie Brännström 

Söndag 26 

11.00 Gudstjänst  

 EvaMarie Brännström 

Onsdag 29 

12.00 RPG utomhus 

18.30 Psalmer&Sånger 

 Utomhuskonsert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndag 3 

11.00 Sommarandakt 

Onsdag 6 

12.00 RPG utomhus 

Söndag 10 

11.00 Sommarandakt 

Onsdag 13 

12.00 RPG utomhus 

Söndag 17 

11.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan 

Onsdag 20 

12.00 RPG utomhus 

Söndag 24 

11.00 Sommargudstjänst 

 

Onsdag 27 

12.00 RPG utomhus 

Söndag 31 

11.00 Sommarandakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesprogram Juni o Juli 2022 

Juli 

Semestrar: 

EvaMarie Brännström 9 juli – 8 augusti 

Linnea Stening 9 juli – 8 augusti 
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Augusti 
 

Onsdag 3 

12.00 RPG utomhus 

 

Söndag 7 

11.00 Sommarandakt 
 

Onsdag 10 

12.00 RPG utomhus 

17.00 Tillsammanskväll 

Söndag 14 

11.00 Gudstjänst 

 EvaMarie Brännström 

Onsdag 17 

12.00 RPG utomhus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Söndag 21 

11.00 Gudstjänst med nattvard 

 EvaMarie Brännström 

Onsdag 24 

12.00 RPG utomhus 

17.00 Tillsammanskväll 

Söndag 28 

11.00 SamlingsGudstjänst 

 EvaMarie Brännström 

Onsdag 31 

12.00 RPG utomhus 

17.00 Tillsammanskväll 

 

September 

Söndag 4 

11.00 Gudstjänst 

EvaMarie Brännström 

 

 

 

 

 

  

Mötesprogram Augusti 2022 
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Inspirationskväll om ljud- och bildteknik 

 

 

Vill du bli ljud- och bildtekniker i Bifrostkyrkan?  

Kom till kyrkan den 21/9 kl 19.00! 

Vi har varit en liten grupp tekniker som under pandemin sänt gudstjänster 

via Youtube och sedan fortsatt att sköta ljud och bildpresentation då vi så 

sakta börjat återgå till mer ”normala” samlingar och gudstjänster i kyrkan.  

Nu behöver vi bli fler i vår grupp, som kan hjälpas åt att dela ansvaret för 

tekniken i kyrkan. Vi riktar oss till dig som är nyfiken på att lära dig eller 

kanske längtar efter en uppgift som hörs och syns utan att själv agera  

”på scen”. 

 

Onsdagen den 21 september kl 19.00 har vi en inspirationskväll med 

information om kyrkans ljud- och bildteknik för alla som är intresserade 

eller nyfikna på att vara med – jättekul om just du vill komma då! 

Hör gärna av dig till någon av oss om du vill veta mer eller bara meddela 

att du tänker komma! 

 

Johan Lidbeck, Mediarådet 

johan@kalejdokom.se 

Tel 0706-100 930 

 

Maja Lidbeck, styrelsens representant i Mediarådet 

maja.lidbeck@gmail.com 

Tel 0762-21 46 77 

 

 

 

 

mailto:johan@kalejdokom.se
mailto:maja.lidbeck@gmail.com
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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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