
Hammarbykyrkans ”kännetecken”:
Tro som berör   Vänskap som berör   Uppmuntran som berör   Bön som berör   Samverkan som berör

det händer i

Varmt välkommen till Hammarbykyrkan!
     

Hammarbykyrkan

Efter en mycket underlig vår, som på 
grund av Corona-epedemin varit näst 
intill obefintlig vad det gäller samlingar i 

kyrkan, så ser vi fram emot en förhoppnings-
vis något mer normal höst.

Än så länge är det dock Folkhälsomyndig-
hetens restriktioner som gäller, vilket innebär 
att inte mer än 50 personer får samlas samti-
digt. Vi får prova oss fram med hjälp av av-
stånd och handsprit. Som tur är är Hammar-

bykyrkan stor och vi bör kunna sitta väl 
utspridda. Och har 50 personer kommit 
stängs kyrkdörrarna.

Det är i skrivande stund något oklart vilka 
samlingar som kommer att hållas och vilka 
som får skjutas på framtiden. Det är därför 
säkrast att dubbelkolla med hemsidan om 
man är osäker – eller höra av sig till någon 
ansvarig. Väkomna!

AUG-DEC 2020



GUDSTJÄNST  
Förkunnelse – Bön - Musik

GUDSTJÄNSTER PÅ SVENSKA:

Augusti
Lördag 22
10:00-13:00 Undervisning och gemenskap. 
Uppstartshelg för Hammarbykyrkan.
Magnus Persson, Duressa, Mattias Nordström, 
Ulf Perbo m fl. Anna Hallberg spelar.

söndag 23 
11:00 Hammarbymässan.   
Magnus Persson, Mattias Nordström & Annahita  
Parsan. Kyrkfika.

söndag 30 
11:00 Sinnesromässan
Hans Lindholm,  Marcus Berglund & NBC.

september
söndag 6  
11:00 Hammarbymässan
Mattias Nordström & Gullevi Svensson.

söndag 13
11:00 Hammarbymässan
Annahita Parsan,  Mattias Nordström & Marcus  
Berglund.

söndag 20
11:00 Sinnesromässa
Hans Lindholm & Gullevi Svensson.

söndag 27
11:00 Hammarbymässan 
Magnus Persson & Marcus Berglund.

oktober
söndag 4
11:00 Gudstjänst för stora och små
Anders Parsmo, Mattias Nordström m fl

söndag 11
11:00 Gemensam Gudstjänst/mässa Tacksägelse-
dagen Mattias Nordström & Annahita Parsan.

söndag 18
11:00 Sinnesromässa
Hans Lindholm, Marcus Berglund & NBC .

söndag 25
11:00 Hammarbymässan 
Mattias Nordström & Gullevi Svensson.

NoVember
söndag 1
11:00 Hammarbymässan
Magnus Persson & Marcus Berglund.

söndag 8
11:00 Musikgudstjänst i Alla Helgonatid
En Spelmans Himlafärd. Hammarbykyrkans kör, 
Arne Lundmark tonsättare och piano, Jerry Win-
blad von Walther flöjt.

söndag 15
11:00 Sinnesromässa
Hans Lindholm & Marcus Berglund

söndag 22
11:00 Hammarbymässan
Mats Nyholm & Mattias Nordström.

Lördag 28
(ev) Julmarknad  
(beroende på FHM:s rekommendationer)

söndag 29
11:00 Adventsgudstjänst/mässa,  
Gemensam Gudstjänst.  
Mattias Nordström,  Annahita Parsan,  Hammar-
bykyrkans kör. Arne Lundmark leder och spelar.

December
söndag 6
11:00 Hammarbymässan  
Magnus Persson, Söndagsskolans avslutning.

söndag 13
11:00 Hammarbymässan tredje advent
Mia Ström

söndag 20
11:00 Julmusikgudstjänst med Hammarbykyr-
kans kör. Mattias Nordström & Arne Lundmark.

Välkommen till Hammarbykyrkans gudstjänster!
söndagens 11-gudstjänst hålls på svenska. sön-
dagsskola finns för barnen och kyrkfika serveras 
efter gudstjänstens slut.
söndagar kl 14:00 är det gudstjänst på farsi.
Lördagar kl 13:00 är det gudstjänst på oromo.    



Samlingar för  
gemenskap och  
andligt växande
bibeLstuDium/ 
sAmtAL i HAmmArbykyrkAN!
Datum för bibel-
samtal i höst: 
 23 sep, 7 okt, 21 
okt, 4 nov, 18 nov, 
2 dec
tid: 13-14:30 
Ansvarig: Mattias 
Nordström tel 070- 
2891219,  mattias. 
nordstrom@ 
efs.nu 

soppLuNcH meD ANDAkt  
ocH progrAm
Var annan onsdag kl 12.00  
med start onsdag 2 sept. 
För dig som har möjlighet att vara med på dagtid 
,vill äta en god soppa tillsammans med andra och 
lyssnad på olika ”föredrag”.
Vi börjar med en andakt, därefter lunchsoppa 
,och kaffe med kaka innan dagens gäst ”får 
ordet”eller tonen.  Lunchpris 40 kr.
Vi följer FHM:S rekommendationer om avstånd 
och möjlighet till god handhygien. 
Kontaktperson: GunBritt Nylund Tel. 070 222 94 32

program 
onsdag  2 sept     
”Vem är jag”?   Mattias Nordström, vår nya präst, 
presenterar sig.

onsdag 16 sept     
Marcus Berglund sjunger med och för oss.
    
onsdag 30 sept     
Människorättsjurist, Ruth Nordström

onsdag  14 okt     
”Nyläseriet” på 1800talet”  
Gösta Johansson & UllaBritt Norlander

onsdag 28 okt.       
Ljusandakt,  Gerd Lithner

onsdag 11 nov.      
”Indien i mitt hjärta”, Karin Strand

onsdag 25 nov.     
Ingen sopplunch. Julmarknadsförberedelser OM 
Julmarknaden blir av...

Verksamhet för 
farsitalande 
söNDAgsguDstjäNster  
pÅ fArsi 
söndagar kl. 14.00

bibeLstuDier för fArsitALANDe 
tisdagar samlas vi i Zoom kl. 21.00-24.00.
torsdagar samlas vi i Zoom kl. 21.00-24.00.

ANDAkt & böN
under hösten kommer vi troligen att  
samlas fredagar kl 18.00-21.00.
både svensk- och farsitalande är  
välkomna!
Ledare/kontaktperson för farsitalande verksam-
heten:  
Annahita Parsan, 073 856 94 35   
annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu 

Oromogruppen
oromogruppen firar tills vidare sina guds-
tjänster på lördag kl 13.00 - ca 16.30. De 
tre första onsdagarna i varje månad har 
man förbön/själavård i andaktsrummet kl 
17.30-20.30 och den fjärde onsdagen i må-
naden har man styrelsesammanträde vid 
samma tidpunkt, också i andaktsrummet.



Barn och unga  
Vår söndagsskola, samt tonårs- 
och 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 and-
ligt växande i vår tid.  

söNDAgsskoLA  
7-15 År 
söndagsskola har vi kl.11.00 de flesta söndagarna: 
Denna termin försöker vi med en enda grupp för 
ALLA åldrarna. Välkomna! 
Kontaktperson: Henrik Swärd, 073-780 40 30,  
henrik.sward@hotmail.com

LörDAgsäVeNtyr,  
1:AN-5:ANs Årskurs 
träffas ca 1 lördag i månaden. mycket bus men 
också lite allvar. Kontaka kyrkan för info.

toNÅrsgrupp (tg),  
6:AN-8:ANs Årskurs 
träffas ca 1 gång i mån, oftast på en lördag.  Ac-
tion & andakt. Kontaktperson: Erik & Gun-Britt 
Bergström, egb.bergstrom@telia.com

uNgDomsgrupp  
HögstADiet - gymNAsiet 
onsdagar varannan vecka är det ungdoms- 
samling i Hammarbykyrkan! tid: 17-21
26 aug, 9 sep, 23 sep, 7 okt, 21 okt, 4 nov, 18 nov, 2 
dec, 16 dec (ojämna veckor)
Ansvarig ungdomsledare: Micah  Fryxellus 
tel 076-8908107  mail: micahfryxelius@gmail.com 

Musik 
HAmmArbykyrkANs kör – 
kom meD ocH sjuNg! 
Vuxenkör med blandade röster och repertoar.
Körövning varje tisdag 18.30 - 20.30. Under hösten 
leds kören av Arne Lundmark.

                             

HAMMARBYKYRKAN
Ansluten till EFS, rörelse inom Svenska kyrkan.

Nathorstvägen 44, 121 37 johanneshov

DeN sVeNsktALANDe föreNiNgeN
PG 35 80 94-1
Swish-nummer 1234 1950 12

Hemsida: www.hammarbykyrkan.nu

E-post: info@hammarbykyrkan.nu
E-post för lokalbokning: 
boka@hammarbykyrkan.nu

kyrkans telefonnummer:
Köket i kyrkan: 073-856 94 37   
präst: Mattias Nordström (50 %)
E-post: mattias.nordstrom@efs.nu
Tel: 070-289 1219
präst: Magnus Persson (20 %)
E-post: magnus.persson@efs.nu
präst: Hans Lindholm (20 %)
E-post: hans.lindholm1@comhem.se

kyrkomusiker:
Håkan Sandlund (sjukskriven under hösten)
E-post: hakan.sandlund@svenskakyrkan.se
Tel: 073-073 24 99

ordförande i missionsföreningen:  
Ulf Perbo E-post: ulf@perbo.nu
Tel: 0709946363

Webansvarig:
Hemsida: Anders Parsmo & Marie Lindh
Facebooksida: Ulf Perbo

präst för den persiska efs-föreningen:
Annahita Parsan
E-post:  
annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu
Tel: 073-856 94 35

präst för oromogruppen:
Duressa Mabesha Teka
E-post: surfalo2015@gmail.com
Tel: 073-529 52 82


