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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. 
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Vägen framför andra:  

Kärleken! 
 

  

 

 

Kärleken är tålmodig och god. 

Kärleken är inte stridslysten 

inte skrytsam 

inte uppblåst 

inte utmanande 

inte självisk 

den brusar inte upp 

den vill ingen något ont. 

Kärleken finner inte glädje i orätten 

men gläds med sanningen. 

Allt bär den, allt tror den, 

allt hoppas den och 

allt uthärdar den. 

Kärleken upphör aldrig! 
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Vår Föreståndare EvaMarie Brännström 

 
Kung David och mörkret. 

Jag läser nu en bok som heter ”Tre kungar” av Gene Edwards. Han skriver 

bl a om kung David. Jag har alltid tänkt mig honom som kung, smord av 

Gud och med Guds hand och Ande vilande över sig. David smordes till 

kung som ung, han blev hjälte som ung och fick finnas i Sauls slott. Det 

verkar rimligt. Smord till kung och då blir man hjälte och får bo i slottet. 

Men om vi tänker efter: När han smorts till kung får han gå tillbaka och 

fortsätta ett tag till som fåraherde. Han besegrar Goliat och får flytta till 

slottet. 

Efter ett tag i kung Sauls närhet får han fly för sitt liv och blir jagad i hela 

landet. Bor i grottor. Får leta efter mat där han kan finna något. Ständigt 

beredd att fly om någon av Sauls jägare skulle dyka upp. 

Smord till kung? I många stycken fick David det mycket tuffare än de flesta 

andra i landet. Man tycker att han borde fått det enklare. Gud är med David 

och hans karaktär slipas. När Guds tid är inne blir David kung. Då borde 

väl allt vara frid och fröjd? Nej, när David åldras tappar han lite av skärpan, 

tappar fokus. Det har gått lätt. Han är populär. Han tappar fokus på Gud. 

Han begår äktenskapsbrott och ser Efter ett tag i kung Sauls närhet får han 

fly för sitt liv och blir jagad i hela landet. Bor i grottor. Får leta efter mat 

där han kan finna något. Ständigt till att en människa blir dödad. Börjar han 

bli som Saul? 

Vill han klara sig själv? Tycker han att han inte behöver Gud lika mycket 

längre? Inte vet jag. Jag kan bara läsa det som står i Bibeln. Jesus tillhör 

”Davids ätt”. David var utvald och älskad av Gud. David var en människa, 

med fel och brister. 

Men en människa som vet vem som är hans Gud. Han är medveten eller 

rättare sagt, det finns människor i hans omgivning som berättar för honom 

att han är på väg bort från Guds närhet. Han ångrar sig och får fortsätta vara 

kung, vara smord av Gud. 
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Hur är det med dig och mig? Tycker vi att våra liv borde vara perfekta, utan 

bekymmer därför att vi tillhör Gud? Jag tror inte att mörker som möter oss 

är från Gud. Men vi kan få vända oss till Gud mitt i mörkret. Jag tror att det 

var det som David gjorde.  

Herdepsalmen, Psalm 23 i Psaltaren tyder på det:  

”Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din 

käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders 

åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden. 

Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus 

skall vara mitt hem så länge jag lever”. 

Ingen av oss undgår svårigheter. Vi har val när mörkret kryper inpå oss. 

Antingen kan vi kämpa själva, försöka besegra och ta oss igenom 

svårigheterna på egen hand. Vi kan lyckas. Mitt val är ändå att vända mig 

till Ljuset. Jesus sa om sig själv: ”Jag är världens ljus”. Alldeles intill ljuset 

är det inte så mycket skuggor. Ju längre från ljuskällan vi kommer desto 

fler skuggor ser vi och desto mörkare blir det. 

Nu är det mörkt ute. Det är en tid på året då vi tänder ljus. När du tänder 

ljus därhemma, påminn dig då om ljuset Jesus. Om den Gud som vill gå 

tillsammans med dig genom mörkret. Påminn dig om det David blev så 

förtrogen med: ”du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg”.  

Trots omständigheterna. 

 

Pastor EvaMarie 
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Vår Ordförande Karolina Larsson 

 

Adventstid 

Ett litet barn av David hus, skall göra vinternatten ljus. Ett barn skall hjälpa 

oss att tro, här mitt ibland oss skall det bo. 

Ett barn som kommer ifrån Gud ska lära oss sin kärleks bud. Det är advent, 

och än en gång ska jorden höra änglasång. 

Ett barn skall hjälpa oss att tro, här mitt ibland oss ska det bo. Det är 

advent, var glad, tänd ljus för Frälsaren av Davids hus. 

(Ur Psalmer och Sånger 485) 

 

Äntligen, snart är det första advent! För min del känns det underbart att få 

sjunga och spela välbekant adventsmusik, att få pynta fönstren med 

ljusstakar som lyser upp i mörkret. 

Advent betyder ankomst, vi väntar på att Jesus skall komma till oss. Tänk 

att Gud valde att sända sin egen son till oss för att visa sin kärlek. Att han 

valde att låta honom komma till oss genom Maria – som ett litet barn.  

Det är en stor glädje att vi i år kommer kunna genomföra julmarknad och 

julspel! Vi hoppas på god gemenskap, gott fika och fina möten. Julspelet är 

ett fantastiskt sätt att nå ut till barn i vårt närområde med budskapet om 

Guds kärlek till oss. Var gärna med och bidra på olika sätt, men kom också 

ihåg att be att Gud välsignar både julmarknad och julspel. 

Vi går in i härliga tider som påminner oss om att Gud är kärlek. Vårt 

uppdrag är leva ut och sprida Guds kärlek genom att verka för goda 

relationer där vi står. 

 

Glad advent 

Hälsar 

Karolina Larsson 

Styrelsens Ordförande 
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EBK rådet Emelie Eneland 

 

Lite sådär i förbifarten var det någon som sade att Bifrostkyrkan är en bra 

församling att växa upp i. Det är något som våra barn verkligen får testa 

och jag kan inte annat än att hålla med. I Bifrostkyrkan får barnen sitta 

längst fram på kuddar under gudstjänsten, men de får också hjälpa till vid 

ljudteknikerbordet, vara med som ledare på tweenies, stöka runt vid 

pysselbordet längst bak i gudstjänstsalen, köra diskmaskinen, mötas av 

leenden och omtänksamma hälsningar och så mycket mer.  

Så, ja, Bifrostkyrkan är en bra församling att växa upp i.  

Tack alla som skapar detta sammanhang för barn och unga. 

En annan gång i Bifrostkyrkan fick vi veta att våra barn finns med i en 

församlingsmedlems dagliga böner. Det känns gott att veta att våra barn blir 

burna i bön när vi själva inte alltid orkar mellan berget av bajsblöjor, disk, 

matrester, skuttande mellan legobitar på golvet och brist på samman-

hängande sömn. Tack alla som ber för barn och unga. 

Jag är också otroligt stolt de gånger det kommer nya barn till kyrkan.  

De verksamheter vi har är otroligt fina och sköts av engagerade och 

omtänksamma ledare. Vi har en scoutverksamhet med trygga ledare som 

verkligen brinner för scouting, vi har tonår och tweenies där det skapas 

mötesplatser för roliga aktiviteter och gemenskap och det finns också 

söndagsklubben, som är en hel gudstjänst för barnen. Allt detta är så fina 

verksamheter där barn och unga blir sedda och får höra om Gud.  

Tack alla som leder och hjälper till med aktiviteter för barn och unga. 

Barnen är församlingens framtid och i Bifrostkyrkan finns plats för både 

nya deltagare och nya ledare. Kanske känner du något barn eller ungdom 

som du kan bjuda in till någon av verksamheterna? 

Kanske skulle du älska att hålla en andakt på tonår, fixa fika på tweenies 

eller laga en burk köttfärssås till en kyrklunch för barnfamiljer?  

Det känns inte alltid enkelt att engagera sig, men under de dryga tio år jag 

varit med som ledare på fredagskvällarna i Bifrostkyrkan har jag inte en 

enda kväll ångrat att jag åkte, jag åker alltid hem med en god eftersmak.  

Emelie  
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Vår kassör Bo Cedersjö! 

                                                                                                                        

Kära vänner i Bifrostkyrkan, 

året börjar dra mot sitt slut och bokslutet närmar sig för kassören. Men först 

hoppas jag att ni vill vara med och göra årets två sista månader till två bra 

gåvomånader. Vi ligger efter budget och eftersom budgeten för november 

och december är satt på ca 150.000 per månad och vi i år har samlat in ca 

130.000 per månad så förstår ni att vi behöver be till vår Gud både en och 

två gånger innan vi ger årets sista kollekter och gåvor till församlingen. Jag 

hoppas att ni vill göra det tillsammans med mig. 

Vi kommer med stor trolighet att göra ett negativt resultat för 2022. Det är 

inte bra men vi har reserver att ta av så det är ingen fara för ekonomin i 

församlingen. Elen är, precis som för alla i vårt samhälle, en stor kostnad. 

Vi kommer att få tillbaka en del via regeringens stöd, men det kommer 

ändå att kosta mycket pengar. En mild och blåsig vinter skulle underlätta 

för elkostnaden, men ska inte vintern vara kall och vit?  

 

Fastighetsrådet arbetar aktivt med besparingsåtgärder. Vår kyrkobyggnad 

har fått nya LED-lampor installerade. Det är en kostnad idag, men en åtgärd 

som sänker förbrukningen med omedelbar verkan. Vi kommer framöver 

också att tilläggsisolera delar av undertaket för att inte släppa ut värme och 

in kyla. Temperaturen i kyrkan kommer att sänkas något men vi ska inte 

frysa när vi kommer till gudstjänst heller, allt är en avvägning som vi får 

göra. Tur att vi har såna kloka medlemmar i Fastighetsrådet.  

Tacka dom gärna när ni stöter på dom i kyrkan! 

 

Lördagen den 3 december går årets julmarknad av stapeln i Bifrostkyrkan. 

Det brukar vara en väldigt rolig dag för alla, både de som medverkar och de 

som är besökare. I år kommer vi att ha enastående ljuståg, fantastisk 

servering, grymt bra quiz, underbar julstämning, och många lotterier med 

ännu flera vinster. Kort sagt, en marknad man inte får missa.  
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Ta med vänner, bekanta, grannar, arbetskamrater, klasskompisar, 

lagkompisar, gympavänner, barndomskamrater, chefen, ja kort sagt alla ni 

kan tänka på.  

Du som inte vill lägga beslag på alla vinster själv utan vill dela med dig av 

möjligheten till vinster till våra ungdomar i våra grupper i Bifrostkyrkan 

kan vara med som sponsor till vår julmarknad. Lämna en gåva till 

församlingen märkt LOTTER så omvandlar vi den gåvan till presentkort 

som vi sen delar ut till våra barn och ungdomar i församlingen. 

Presentkorten kan sedan omvandlas till lotter på julmarknaden. Vi hoppas 

på många sponsorer och att alla våra barn och ungdomar kommer med på 

julmarknaden tillsammans med sina föräldrar. 

 

Till sist; glöm aldrig att be för vår församling, för våra anställda, för våra 

ledare, för våra barn och ungdomar, för alla församlingens medlemmar och 

vänner. Bönen är en fantastisk kraftkälla, låt oss använda den mycket och 

ofta. När ni ber, glöm inte att fråga Gud om november och decembers 

månadsgåva. 

Kramar från er kassör, 

Bosse 
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Lördag 3 

14.00 Julmarknad 

Söndag 4 

11.00 Gudstjänst 

 Miniklubb 

 Martin Karlsson  

Måndag 5 

10.00 Gemenskapsträff   

 Promenad 

17.00 Språkcafé 

Onsdag 7 

12.00 Gemenskapsträff  

 Få upp ögonen för akvarell.  

 Ulla Gustafsson inspirerar! 

18.30 Veckomässa  

Söndag 11 

11.00 Gudstjänst m nattvard 

 EvaMarie Brännström 

 Julspel, Söndagsklubben 

Måndag 12 

10.00 Gemenskapsträff  

 Promenad 

12.00 Flitiga Händer 

17.00 Språkcafé 

Onsdag 14 

12.00 Gemenskapsträff  

 Luciafest!  

Söndag 18 

11.00 Gudstjänst 

 Eva Erlandsson 

 Avslutning söndagsklubben  

Lördag 24 Julafton 

23.00 Julnattsmusik Anton Lidbeck mfl 

Söndag 25 Juldagen 

11.00 Juldagsandakt 

 EvaMarie Brännström 

 Sång av Lovisa Bjurek 

 
Söndag 1 Nyårsdagen 

11.00 Gudstjänst 

 EvaMarie Brännström 

Söndag 8 

11.00 Gudstjänst m nattvard 

 EvaMarie Brännström 

Söndag 15 

11.00 Gudstjänst 

 Rune Andersson Internat. Rådet 

Måndag 16 

12.00 Gemenskapsträff Promenad 

Onsdag 18 

10.00 Gemenskapsträff Böckernas bok 

 EvaMarie Brännström 

Söndag 22 

11.00 Gudstjänst 

 Christian Josefsson Stensjön 

Måndag 23 

10.00 Gemenskapsträff Promenad 

Onsdag 25 

12.00 RPGs årsmöte! 

 Ivar Gustafsson: Att vara människa. 

Söndag 29 

11.00 Gudstjänst 

 EvaMarie Brännström 

Måndag 30 

10.00 Gemenskapsträff Promenad 

 

Februari  

 

Onsdag 1 

12.00 Gemenskapsträff  

 Träffpunkt mission. 
 

Lördag 4 

10.00 Årsmöten för BKF & EBK 

December 2022   Januari 2023 
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Information 

 

 

  

Kallelse till årsmöten för BKF & EBK 

lördagen den 4 feb i Bifrostkyrkan! 

kl 10.00 

Fikapaus blir det under årsmötets gång! 

Välkomna! Hälsar styrelsen. 

 

Handlingar finns upptryckta i kyrkan  

en vecka före årsmötet. 

 

Internationella Rådet 

Längtar du efter att få göra något meningsfullt tillsammans med 

andra? Då kanske du ska prova på att arbeta volontärt på Mölndals 

Seconhand! 

Butiken drivs av Pingstkyrkan och allt överskott går till internationella 

projekt där pengarna verkligen gör skillnad. Dessutom bidrar butiken 

till social och ekologisk hållbarhet genom arbetsträning och återbruk. 

Det finns något att göra för alla oavsett ålder eller förmåga, både under 

och mellan butikens öppettider. Om du är intresserad eller vill veta mer 

kan du höra av dig till Niklas Gren på 0722 309260. 
 

Varmt välkomna till en härlig och meningsfull arbetsgemenskap! 
 

Ungdomsgrupperna startar: V3 

Söndagsklubb 

Miniklubb 

Scout 

Tweenies 

Tonår  
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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 

 

 

  

Barn&Ungdomsledare 

Vakant 

 

 

 

 

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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