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Bifrostnytt Feb-Maj 2023

”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.”

- Bifrostkyrkans vision
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Vår föreståndare
Tacksamhet.

När vi firar Veckomässa finns det en rad i en bön mot
slutet som berör mig varje gång.
”Jesus, vi har så mycket att tacka dig för. Vi tackar dig
för att du gett dig själv till oss, och för att du gett oss
varandra”.

Om tacksamheten får ha utgångspunkt i att Jesus gett
sig själv till oss tror jag att vi kan möta mycket som inte
alltid är så enkelt. Det handlar om vart vår kompassnål
pekar. Pekar den på mig själv eller pekar den på Gud?

Jag, och de flesta av oss, är väldigt priviligierade. Vi har tak över huvudet,
vi kan äta oss mätta och vi är trygga i våra hem. Då är det lätt att vara tack-
sam. Men vad händer när livet inte är lika enkelt. När relationer spricker,
när sjukdom drabbar eller ekonomin är ansträngd? Det är inte lika enkelt
att vara tacksam då. Då blir det nästan som ett hån att läsa det Paulus skriver
i 1 Thessalonikibrevet 5:16 ”Var alltid glada!” Även när livet inte är lätt.
Det Paulus säger är precis det vi ber: Vi tackar för att du gett dig själv till
oss. Det vi kan vara tacksamma och glada över är att vi får luta oss mot
Gud. Vi får vara tacksamma och glada över nåden. Det är grunden för tack-
samhet och glädje.

Jag har en vän som har det mycket svårare än någon av oss ens kan föreställa
sig. Ingenstans att bo. Inget arbete och nu också svårt sjuk. Vad har den
människan att tacka för? När vi möts får jag berättelsen om svårigheterna
men det finns oftast tacksamhet och ljus i samtalet. Om svensk sjukvård
och om människor som bryr sig och ser människan bakom den lite ruffiga
ytan. Där finns också något mer. En tillit till att Gud finns med. Tron har
inte försvunnit trots svåra omständigheter. Det finns en tacksamhet trots
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det som sker. Jag har något att lära här. Jag som priviligierad. Vi har fått
varandra, och jag har fått min vän som lärt mig mycket om svårigheter men
också hur man kan se ljuset där det egentligen inte finns något ljus.

Kan jag i tacksamhet mot Gud dela med mig av min tid och mina resurser
även om det kanske inkräktar på min bekvämlighet? Vad var det Jesus
gjorde? Han gav sig själv till oss. Då kanske det minsta jag kan göra är
att dela lite av det jag fått till någon eller några som behöver det bättre. Jag
kan göra det i tacksamhet oavsett om det handlar om någon i människa
Göteborg, i Ukraina eller om offer för jordbävning i Turkiet.

Vi har så mycket att vara tacksamma för och det som är grunden för tack-
samheten är att vi kan få luta oss mot Gud, mot nåden och att Jesus gav
sig själv till oss. Tänk om 2023 kan få bli ett tacksamhetens år? Inte ytlig
krampaktig tacksamhet och glädje utan en djupt förankrad glädje.

/Pastor EvaMarie
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Vår ordförande
Hållbarhet.

En solig dag i svenska fjällen. Underbart! Swishar fram
i längdspåret och njuter av utsikten över fjällmassiven
men också av vackra men knotiga fjällbjörkar. De ser
vindpinade ut, ganska korta och somliga fulla av skäg-
glav. Tänker att de har uthärdat många stormar och
olika väder. Men de står kvar och berättar för mig om
uthållighet och hållbarhet.

Hur kan vi få uthållighet och hållbarhet i våra liv? Hållbara relationer, ett
hållbart arbetsliv, balans mellan krav och vila. Jag tror att en nyckel kan
vara att finnas i sammanhang där vi tillsammans utgör en helhet och är
behövda! Tänk vad fint om församlingen kan få vara en sådan plats där vi
får dela livet med varandra, men också bidra och hjälpa varandra på olika
sätt. Tillsammans blir helheten större än delarna var för sig!

Vi har en fantastisk vår att se fram mot. Barn och ungdomsarbetet frodas
med många gemensamma krafter. Utöver att scout och tonår träffas varje
vecka och tweenies varannan vecka så innehåller våren flera spännande
samlingar:

- 10 mars planeras en ekumenisk ungdomsgudstjänst i vår kyrka med
ungdomar från Svenska kyrkan, Pingst och Equmenia i Mölndal.

- 22 april kommer Regionstämma Equmenia Väst hållas i Bifrost.
Kom och var med och påverka. Vad tycker du att Equmenia Väst
skall satsa på framöver? Här fattas beslut om verksamhetsplan och
budget. Det blir en dag med inspiration och viktiga möten.
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- Vi kommer ha gudstjänster för alla åldrar vid två tillfällen: 26 febru-
ari och 28 maj.

Välkommen att dela gemenskapen och ta möjligheten att vara med och be
för vår församling. Be för goda möten och samtal där vi kan dela tro och
tvivel med varandra. Att helt enkelt dela livet och tillsammans växa i tro
och gemenskap.

/Ordförande Karolina
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Vår kassör
På årsmötet i februari avslutade vi 2022 med tack-
samhet. Ekonomiskt sett gick året med plus och vi
kunde lägga undan lite pengar i våra fonder för kom-
mande år. Det var ett år där ekonomin i Sverige gjorde
en sväng. Efter många år av låga räntor och låg infla-
tion, höjdes både räntor och inflationen sköt i höjden.
Trots det så samlade vi in ungefär lika mycket som 2021
i kollekter och överföringar via bank och post.

När styrelsen pratade om hur vi tänkte inför 2023 och
hur vi skulle fundera över budgeten så var vi eniga om att sätta vårt mål
vid en ganska liknande siffra som 2022. Vi anpassar våra utgifter, utan
att snåla, för att klara av vår ekonomi även under 2023. Vi tror och hop-
pas att vi kommer att få en ny medarbetare efter sommaren, vi kommer
att ha kyrkfika varje söndag och vi har en hel del underhåll att göra på
vår fastighet. Allt finns med i vår budget. Nu ser vi fram mot 2023 och
fokuserar på att sätta Jesus i centrum av det vi gör och försöker likna
honom så mycket vi kan - då kommer det att bli ett bra år!

Fortsätt därför att be för vår församling, för Eva-Marie, för vår styrelse,
och för alla som rör sig i och kring kyrkan. Gud välsignar dig i ditt givande
och tillsammans blir våra gåvor, små som stora, till allt vad vi gör tillsam-
mans. Gud är god och älskar dig och mig precis som vi är!

Kramar från er kassör

/Bosse
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Tankar från Leif Herman
God fortsättning på det nya året!

Vi har nu, vid ett nytt år, möjligheter att korrigera våra
vägar och vårt tjänande i församlingen. Själv har jag
tagit steget att lämna några av mina uppdrag. Bl.a.
Bifrostnytt och Styrelseplatsen som sekreterare, efter
många år.

För mig är livet i församlingen ”Ett sätt att leva”! Flera
gånger under mitt liv har dock jag känt mig otillräcklig!
Då har Nils Bolanders dikt hjälpt mig att stanna upp en
stund för att komma vidare:

Herre vad tänkte Du på när Du kallade mig? Menade Du att mitt liv skulle
vittna om Dig? Nog kan du väl se att människorna le åt en sådan lärjunge
som jag? Menade Du att mitt liv skulle vittna om Dig?

Genom min själ som ett svärd går ett flammande ord. Skapad av Gud till
att vara Hans avbild på jord. Du måste förstå det kan inte gå för en sådan
lärjunge som jag. Skapad av Gud till att vara Hans avbild på jord.

Hur skall jag svage bestå för Guds heliga krav? Mästare giv mig Din kraft
Du som kallelsen gav! Fast människorna le låt undret dock ske med en
sådan lärjunge som jag. Mästare giv mig din kraft Du som kallelsen gav.

Varma hälsningar
/Leif Herman
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Hälsning från BKF:s och EBK:s årsmöte
Vi möttes den 4e Februari för att ha årsmöte med Bifrostkyrkans Försam-
ling (BKF) och Equmenia Bifrostkyrkan (EBK). Det spelades sånger, de-
lades tankar, gjordes en hel del val och vi mindes Linea Nilsson som ”gått
hem” till Gud i en parentation. För att se alla val som gjordes under mötet
kan man besöka Bifrostkyrkans hemsida men för styrelsen gällde följande:

• Ett varmt tack riktades till Amanda Asp, Lars-Gustaf Hauptmann
och LeifHerman Gudmundson som nu slutar i styrelsen

• Karolina Larsson valdes som ordförande för BKF och EBK.

• Bo Cedersjö, Niklas Gren, Maja Lidbeck blev omvalda för 2023-
2024.

• Helena Hauptmann och Mats Enoksson blev nyvalda för 2023-2024.

• Sittande för 2022-2023 är Jerry Andreasson, Karolina Larsson, Åke
Andreasson, Eta Forshamn och Richard Lundberg

Styrelse enligt ovan är nu sammansättningen för både BKF och EBK.
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Mötesprogram, feb-maj 2023

Söndag 19 februari
11:00 Gudstjänst; Eva Erlandsson
11:00 Söndagsklubben
Måndag 20 februari
10:00 Gemenskapsträff promenad
Bunketorp ”Långsamhet”
Söndag 26 februari
11:00 Gudstjänst; Be-Se-GE; Eva-
Marie Brännström m.fl.
Måndag 27 februari
10:00 Gemenskapsträff promenad
Bunketorp ”Andlighet”
Onsdag 1 mars
17:00 Ekumenisk bön i
Bifrostkyrkan
Söndag 5 mars
11:00 Gudstjänst m nattvard; Eva-
Marie Brännström m.fl.
11:00 Söndagsklubben
17:30 Andrum; Elisabeth Engdahl,
EvaMarie Brännström
Måndag 6 mars
10:00 Gemenskapsträff promenad
Bunketorp ”Delande”
Fredag 10 mars
20:00 Testing Testing - Ekumenisk
ungdomskväll

Söndag 12 mars
11:00 Gudstjänst; EvaMarie
Brännström; Musica Vocalis m.fl.
Söndag 19 mars
11:00 Gudstjänst; Ivar Gustavsson
11:00 Söndagsklubben
Söndag 26 mars
11:00 Gudstjänst; Johannes Nelson,
Engdahlskören
Söndag 2 april
11:00 Gudstjänst; EvaMarie
Brännström m.fl.
11:00 Söndagsklubben
Torsdag 6 april
18:30 Getsemanegudstjänst; Eva-
Marie Brännström
Fredag 7 april
11:00 Gudstjänst; EvaMarie
Brännström m.fl.
Söndag 9 april
11:00 Gudstjänst m nattvard; Eva-
Marie Brännström m.fl.
Söndag 16 april
11:00 Gudstjänst; Anders Elfström
Sjukhuskyrkan
11:00 Söndagsklubben
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Söndag 23 april
11:00 Gudstjänst; Vasa Brass Eva-
Marie Brännström
Söndag 30 april
11:00 Gudstjänst; Eva Erlandsson
och Håkan Hägg
11:00 Söndagsklubben
Söndag 7 maj
11:00 Gudstjänst m nattvard; Eva-
Marie Brännström m.fl.
Söndag 14 maj
11:00 Gudstjänst; Ivar Gustavsson
m.fl.
11:00 Söndagsklubben

Söndag 21 maj
11:00 Gudstjänst; EvaMarie
Brännström m.fl.
Söndag 28 maj
11:00 Gudstjänstmed alla åldrar Eva-
Marie Brännström m.fl.
11:00 Söndagsklubbens avslutning
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Återkommande aktiviteter i kyrkan

Måndag
Flitiga händer - 14:00-16:30 (jämna veckor, ej 1:a Maj)
Kontakt: Kerstin Thorstensen, 0765546700
Språk-café - 17:00-19:00
Kontakt: Niklas Gren, 0765546799

Tisdag
Scout - 18:30-20:00
Kontakt: Frida, 0765546776

Onsdag
Café gemenskap
12:00-14:00
Kontakt: Bibbi Gustafsson, 0765546776
Veckomässa - 18:30-19:00
Kontakt: Eva-Marie Brännström, 0765546776

Fredag
Tweenies - 17:30-19:30
Kontakt: Emelie Eneland, 0765546733
Tonår - 20:00-22:00
Kontakt: Hanna Olsson, 0722122450

Söndag
Gudstjänst - 11:00-12:00
Kontakt: Eva-Marie Brännström, 0765546776
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Söndagsklubb
5 februari

12 februari

19 februari

26 februari

5 mars

12 mars

19 mars

26 mars

2 april

9 april

16 april

23 april

30 april

7 maj

14 maj

21 maj

28 maj

Söndagar 
Kl 11.00

Kontakt 
Helena Hauptmann

072-744 34 99
 

SÖNDAGSKLUBB
MINIKLUBB

SÖNDAGSKLUBB
ALLA ÅLDRARS GUDSTJÄNST

SÖNDAGSKLUBB
MINIKLUBB

SÖNDAGSKLUBB
MINIKLUBB

SÖNDAGSKLUBB
MINIKLUBB

SÖNDAGSKLUBB
MINIKLUBB

SÖNDAGSKLUBB
MINIKLUBB

SÖNDAGSKLUBB
MINIKLUBB

ALLA ÅLDRARS GUDSTJÄNST -
AVSLUTNING



JANUARI

Tårtbakartävling 27 januari

FEBRUARI

Spelkväll
Norsk kurragömma
Be-Se-Ge Gudstjänst (sön)

10 februari
24 februari
26 februari

MARS

24 bilar
En sinnesjuk afton
Ägg i skägg

10 mars
24 mars
31 mars

APRIL

Skattcykeljakt 21 april

MAJ

S'more is more, skogen
Såpabandy
Blöjvattenkrig
Gudstjänst för alla åldrar (sön)

5 maj
19 maj
26 maj
28 majKontakt:

Emelie Eneland
0765 43 35 29
emelieantonia@hotmail.com

FREDAGAR
17.30-19.30

TWEENIES
VÅRTERMINEN 2023



27/1 - Greve Kurt
3/2 - 24 bilar

10/2 - Bokhyllan/förstoringsglaset
24/2 - Pizzakväll

3/3 - Chipsprovning
10/3 - Testing testing
17/3 - Bilkurragömma
24/3 - Mästerkocken
31/3 - Sox wars i BK

21/4 - Bokhyllan/förstoringsglaset
28/4 - Burträskbingo

5/5 - Pilatesfotboll
12/5 - Bokhyllan/förstoringsglaset

19/5 - Såpabandy
26/5 - Grill och bad vid Stensjön

Tonår
våren 2023

Kontakt: Hanna Olsson, 072-212 24 50

Bifrostkyrkan, Lantbruksgatan 2, Mölndal

fredagar
20:00- 
23:30

från åk 7

VäLKOMMEN!
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Musik-inspiration
När vardagen känns trist så finns det inget bättre att ta till än musik. Här
kommer ett par förslag som förhoppningsvis skall tilltala var och en av er
som läser. Sök upp på Spotify eller använd länken.

Låtförslag - Engelska

Artist: Andrew Petersson
Låttitel: ”Be Kind to yourself”

Låtförslag - Svenska

Artist: Hillsong
Låttitel: ”Ska också jag”

Låtförslag - för barn

Artist: Systrarna Corneskog
Låttitel: ”Du är dunderbra”
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https://open.spotify.com/track/6kg7KswPKQVqJkgNaQl2MH?si=d5qP5Z9zQFO99zY4FMv8KA
https://open.spotify.com/track/3ataZ2k0f98N9KXrXmvai1?si=rUTDwATRRveGnG4xYRxkgQ
https://open.spotify.com/track/2Ze1JecCWVatPCnzzZ2ryq?si=hs3WIMknS6ylj0bYEPpOLA
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Bifrostkyrkans församling &
Equmenia Bifrostkyrkan EBK
Adress:

Lantbruksgatan 2, 43147 Mölndal

Hemsida & mail:

www.bifrostkyrkan.se
info@bifrostkyrkan.se

Gåvo-möjligheter BKF:

Swish: 123 326 51 88
Plusgiro: 8 33 84-8
Bankgiro: 371-51 09
Internationella kontot, bankgiro: 119 - 41 74

Gåvo-möjligheter EBK:

Plusgiro: 62 61 50 -7

Anställda i Bifrostkyrkan:

Pastor/Församlingsföreståndare:
Eva-Marie Brännström
0701 91 48 69
evamarie.brannstrom@bifrostkyrkan.se

Om du har synpunkter och önskemål kring innehåll i Bifrostnytt -
kontakta Anton Lidbeck, 0763669316, perantonlidbeck@gmail.com
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Tweenies bön
Vi får här privilegiet att ta del av den alldeles nyskrivna
Tweenies-bönen:

Tack för Tweenies, tack för livet,
tack för vänner och familj.
Tack för mat, respekt och kärlek,
tack för hela vår planet.

Hjälp vår vardag, hjälp oss bry oss,
hjälp oss hela livet ut.
Hjälp oss hjälpa alla andra,
hjälp vår jord och dem i nöd.

Förlåt oss när vi råkar såra,
om vi glömmer vad vi vill.
Förlåt för sånt vi inte menar
och när makten används fel.

Du som älskar, bryr dig, ser oss
håll oss alltid i din hand.

Amen
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Vi ses i kyrkan!

Bifrostkyrkan
Lantbruksgatan 2
431 47 Mölndal


