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Det saliga bytet
Under senhösten i Hammarbykyrkan började vi att tala om vår gudstjänst. En grej slog
mig när jag förberedde för att hålla små korta föredrag om gudstjänstens teologi. Det
var att allt vårt snack om att möta Gud ligger
ordet i “gudstjänst”. Det är Guds-tjänst!
Han betjänar dig och mig. Vi människor får
“bara” ge oss själva - som vi är med det vi har
och går igenom i våra liv. Ställa oss framför honom och säga “Här är jag som jag är”. Det kan
vara bra och dåliga saker, men en sak är säker:
Gud möter oss i och genom det när vi bryter
brödet och dricker vinet. Luther kallade detta
för “det saliga bytet” - vi ger våra synd och skit,
och vad ger Gud? Jo, sig själv Jesus Kristus. Det
handlar om vad Gud gör för oss där vi är!
I Hammarbymässan får du och jag ställa oss
inför Gud och han får ge oss det bästa vi kan ta
emot i denna tid: Jesus Kristus och inget annat.
Jag hoppas att vi ses i vår och att du håller dig
säker. Kom som du är och ej som “bör”.
Sebastian Holmgren, präst i Hammarbykyrkan

Varmt välkommen till Hammarbykyrkan!
Hammarbykyrkans ”kännetecken”:
Tro som berör Vänskap som berör

Uppmuntran som berör Bön som berör Samverkan som berör

GUDSTJÄNSTER &
ANDRA SAMLINGAR
Vad händer under våren 2022 i den svenska föreningen i Hammarbykyrkan? På grund av Covid-19
finns en viss osäkerhet. Här följer ett kalendarium
för det vi vet eller planerar för. Dubbelkolla gärna
med hemsidan för ev ändringar. Vi räknar med kyrkfika varje söndag och söndagsskola en gång i månaden, fast datumen är ännu spikade.

januari

Onsdag 26/1
17:00 Ungdomsgrupp
OSB! Vinterkonferensen 28-30/1 är inställd p g a
covid-restriktionerna!
Söndag 30/1
11:00 Hammarbymässan Sebastian Holmgren,
Titus Öberg.
14:00 Eftermiddagsgudstjänst i kapellet.
Enklare gudstjänst med fokus på lovsång och predikan. Kontakta Annahita Parsan för mer information
Måndag 31/1
12.00 Stick-Café

Februari

Söndag 6/2
11:00 Kyndelsmässodagen Sebastian Holmgren
Ester Gustafsson
14:00 Eftermiddagsgudstjänst i kapellet.
Kontakta Annahita Parsan för mer information.
Onsdag 9/2
12:00 Dagledigträff : ”När Finlands sak var vår”,
Erik Björklund berättar.
17:00 Ungdomsgrupp
Lördag 12/2
10:00 Församlingsdag på Utsikten, Betlehemskyrkan, Rådmansgatan 82. Anmäl dig via mail till
sebastian.holmgren@efs.nu
Söndag 13/2
11:00 Sebastian Holmgren, Kristofer Lignell predikant, Christer Wallström.
14:00 Eftermiddagsgudstjänst i kapellet.
Kontakta Annahita Parsan för mer information.

Måndag 14/2
12.00 Stick-Café
Onsdag 16/2
13:00 Bibelstudium Efesierbrevet
Söndag 20/2
11:00 Sinnesromässa Hans Lindholm, Marcus
Berglund och NBC.
14:00 Eftermiddagsgudstjänst i kapellet.
Kontakta Annahita Parsan för mer information.
Onsdag 23/2
12:00 Dagledigträff: ”Min väg till Hammarbykyrkan”, Sebastian Holmgren - vår nye präst.
17:00 Ungdomsgrupp
Söndag 27/2
11:00 Hammarbymässan Sebastian Holmgren,
Anna Hallberg och Anna Stolpe
Måndag 28/2
12.00 Stick-Café

Mars

Onsdag 2/3, ASKONSDAGEN
13:00 Bibelstudium Efesierbrevet
18:30 Askonsdagsmässa i Kapellet
19:00 Fastebokscirkel “Den svåra kärleken” av
Peter Halldorf
Söndag 6/3
11:00 Hammarbymässan m Sebastian Holmgren.
Onsdag 9/3
12:00 Dagledigträff : ”Vilken vän vi har i Jesus”,
Sara Edström, distrföreståndare, berättar om sin
väg till tro.
17:00 Ungdomsgrupp
Bra att veta:
Lördag 19/3
16:00 Föreningens Årsmöte

VARJE VECKA,
TISDAG&TORSDAG kl 10:00,
ÄR DET BÖN I ”KAPELLET”.

VÄLKOMNA!

Årets fastebok i
Hammarbykyrkan!
Den 2 mars, i och med Askonsdagen, inleder vi våran bokcirkel i
fastan. Vi läser Peter Halldorfs utmanade bok “Den svåra kärleken”, utgiven av Silentium Skrifter 2020.
Vad är “kristen etik”, egentligen? Hur kan jag leva ett gott och
fritt liv? Hur vet jag att jag drivs av kärlek och inte rädsla? Vad är
att vara icke-dömande?
I boken utmanar Halldorf oss att se varandra i ögonen av älska
din nästa se hur sammanvävda vi människor är med varandra i
Kristus.
Vad innebär det att älska Gud och sin nästa,
egentligen?
Under fastan träffas vi vid 3 tillfällen: 2 mars, 16
mars, 30 mars och samtalar, diskuterar och ber tillsammans. Alla träffar börjar kl 19:00 i Hammarbykyrkan.
Boken kostar 210 kr.
Om ni vill ha hjälp med att beställa boken kontakta vår präst Sebastian på sebastian.holmgren@
efs.nu, 073-856 94 38. Senast 18 februari för att få
boken i tid.

Kurs online via Zoom
Du är välkommen att anmäla dig till att denna vår gå Alpha´s bönekurs.
På grund av rådande läge kommer vi att hålla kursen online via Zoom.
Bönekursen är till för dig som vill lära dig och
fördjupa dig i din relation till Jesus och bönen.
Kursen är åtta tillfällen som har var sitt tema
utifrån Vår Fader.
Kursen innehåller videoföredrag på engelska
med svensk text, samtal/diskussion och
praktisk bön.
Bönekursen är bred fromhetsmässigt. Inga
förkunskaper krävs.
Välkommen att anmäla dig till Sebastian: sebastian.holmgren@efs.nu, 073-856 94 38.
Datum: Torsdagarna 24 feb, 3 mars, 17 mars,
24 mars, 31 mars, 7 april och 21 april.
Tid: 19:00-20.30.

Hammarby...kyrkan?...

Barn och unga

Vår söndagsskola, samt tonårsoch ungdomsarbetet är en viktig
del av vårt gudstjänstfirande. I
dessa grupper erbjuds barnen och
de unga en förtrogenhet med och
erfarenhet av kristen tro och andligt växande i vår tid.

Söndagsskola

HAMMARBYKYRKAN

6-15 år

Ansluten till EFS, rörelse inom Svenska kyrkan.

Denna termin har vi söndagsskola en gång/
månad. Info mailas ut och kommer att finnas på
hemsidans kalendarium. Vill du eller dina barn,
eller barnbarn, vara med? Kontakta Sebastian Holmgren, tel 073-856 94 38 mail: sebastian.holmgren@
efs.nu. Välkomna!

Nathorstvägen 44, 121 37 Johanneshov

Tonårsgrupp (TG),
6:an och uppåt
Träffas ca 1 gång i mån, oftast på en lördag. Action & andakt. Kontaktperson: Erik & Gun-Britt
Bergström, egb.bergstrom@telia.com

ungdomsgrupp
konfaåldern och uppåt
Onsdagar varannan vecka är det ungdomssamling i Hammarbykyrkan! Tid: 17-21
Ansvarig ungdomsledare: Sebastian Holmgren,
tel 073-856 94 38 mail: sebastian.holmgren@efs.nu

Musik

Hammarbykyrkans kör –
kom med och sjung!
Vuxenkör med blandade röster och repertoar.
I skrivande stund tyvärr utan ledare, men under
rekrytering.
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