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Hammarbykyrkan 50 år!

Hammarbykyrkan vill vara en kyrka som berör
Tro som berör Vänskap som berör Uppmuntran som berör Bön som berör Samverkan som berör
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och bosatte oss i Tyresö. Redan första veckan åkte vi på
onsdag ut till Betlehemskyrkans sommarhem Svalkan.
Där träffade vi gamla bekanta från Piteå och Umeå,
som nu fanns med i Betlehemskyrkan och direkt rekryterade oss dit. Vi gick med i BK:s ungdomskör och en
gång framåt hösten upptäckte vi att det fanns en EFSkyrka till i Stockholm, detta genom att kören gjorde ett
framträdande i den kyrkan. Det handlar alltså om
Hammarbykyrkan, som på hösten 1970 hade varit i
”drift” i ett år. Nu i höst fyller kyrkan femtio år. Detta
jubileum präglar det här 195:e numret av Hammarbykyrkan aktuellt.
Vi blev kvar som medlemmar i Betlehemskyrkan
ända till 1978. Först då bytte vi till Hammarbykyrkans
missionsförening. Men vi hade aktivt deltagit i Hammarbyverksamheten redan från 1975. Med de två små
barn vi då hade blev det knepigt att delta i BK:s gudstjänster. Barnen kändes inte riktigt välkomna, något
som de däremot blev i Hammarbykyrkan. Där regerade
Yon Sundberg med sin öppna och barnvänliga attityd.
I Hammarbyrkan har jag och hustrun haft många
olika uppgifter genom åren. Sedan nära 15 år har jag redigerat Hammarbykyrkan aktuellt. Här berättar vi så
gott vi kan om kyrkans verksamhet för att du som är
medlem eller på andra sätt intresserad av vår kyrka skall
veta vad vi har att bjuda på. I det här numret fokuserar
vi på kyrkans 50 år i tjänst för Guds rike på Hammarbyhöjden och bland Hby-medlemmar i hela södra Storstockholm. Gun och Paul Blomgren intervjuar kyrkans
”grand old lady” Gertrud Häger. Dessutom informerar
vi förstås om det jubileumsfirande som äger rum den
19-20 oktober med stor konsert och middag på lördag
kväll och jubileumsgudstjänst på söndag.
Vidare finns förstås höstens aktuella gudstjänstprogram och information om alla andra aktiviteter i kyrkan. Gudstjänsterna kommer att bli
varierade med olika präster, eftersom vår ordinarie präst, Gustav, är
pappaledig och eftersom ”sinnesropastorn” Mats Backholm gått
vidare till andra uppgifter i Guds
rike. Välkommen till en spännande och innehållsrik höst i vår 50åriga kyrka.
Carl-Olof Strand (red)
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Det blir en spännande
höst i Hammarbykyrkan!

< Söndagen 18/8 var det upptaktsgudstjänst
för terminen i Hammarbykyrkan. Gustav, Hå-

kan och ungdomarna medverkade. Efter gudstjänsten var det ett föreningsmöte med information om terminens program, vilka präster som
tjänstgör under Gustavs föräldraledighet mm.
Bland annat berättade vi om detta:
Magnus Persson, inspiratör på EFS centralt och
känd från församlingsbygget United i Malmö,
kommer att leda en gudstjänst i månaden. Efter
gudstjänsterna kommer han att hålla föredrag om
de viktiga frågorna om kyrkans och EFS framtid
som han jobbar med som inspiratör. Han skriver:
”Min personliga övertygelse är att EFS äger en unik och
viktig position i svensk kristenhet. Som en inomkyrklig
missions- och väckelserörelse i Svenska kyrkan ser jag
EFS som ett slags »helkyrklighet« som rymmer och förenar omistliga bidrag från flera olika traditioner kring ett
tydligt reformatoriskt centrum. En av mina uppgifter
kan därför bli att uppmuntra och stärka den teologiska
identiteten och självkänslan inom rörelsen”.
Hans Lindholm kommer också att medverka flera
gånger och ta ett särskilt ansvar för sinnesrogudstjänsterna. Hans är en av Sveriges mest erfarna själavårdare
och förkunnare med lång erfarenhet av sinnesrogudstjänster Tillsammans med Håkan Sandlund och en
särskild grupp i kyrkan med Anderas Kindbom som
samordnare kommer han att fortsätta utveckla de
uppskattade sinnesrogudstjänsterna.
Flera välkända präster, bl a Anders Lennse,
kommer också att medverka på olika gudstjänster.
Håkan Sandlund fortsätter som musikansvarig
och skriver:
”I Hammarbykyrkan har musiken genom åren haft
en stor plats och har även idag. Förkunnelse, bön, diakoni, samhällsengagemang, mission, tillbedjan, musik, gemenskap allt är viktiga beståndsdelar i en levande församling. Musiken kan förkunna Evangeliet
i text och toner, lovsjunga och tacka vår Himmelske

Fader, ge gemenskap, och öppna våra hjärtan.”
Hammarbykyrkans kör kommer att öva på tisdagar. Vi fortsätter vår strävan att utveckla vår sång
så att Guds Ord kan målas. Välkommen att höra
av dig till mig om du skulle vilja vara med.
Barnkören Joy övar på tisdagar mellan 17.3018.15 och leds av Håkan tillsammans med Agnes
Öberg. Skulle gärna ha hjälp av någon mer kring
kör-fikat.
Marcus Berglund övar med sin Gospelkör på
måndagar. Johanna Gard med Soulful Voices och
Soulful Kids likaså.
Helgen 19-20/10 firar vi Hammarbykyrkans
50-årsjubileum och då medverkar bl a biskop Andreas Holmberg, missionsföreståndare Kerstin
Oderhem och distriktsföreståndare Mia Ström. Bl
a Göran Ahlforn, Håkan Sandlund och Gustav
Hafström planerar helgen. På lördag kväll blir det
jubileumskonsert med Hammarbykyrkans kör,
Håkan Sandlund, Ida Sand, Ulf och Arne Lundmark, Andreas Sandlund, Soulful Voices.
Kom ihåg att gudstjänsttiden är kl 11 denna
termin!
Ulf Perbo, Vice ordförande
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Hammarbykyrkan
fyller femtio år

pengar uppfördes Hammarbykyrkan. Den invigdes söndagen den 19 oktober 1969. I två år innan
invigningen av kyrkan drevs
verksamheten i en provisorisk s k vandringskyrka, på
det nuvarande parkeringsdäcket. Denna revs i samband med att Hammarbykyrkan stod klar.

< Prästen Gustav Emmanuel Beskow fick på
1800-talet idén att bygga en ”egen” kyrka

av frikyrkokaraktär. Han samlade in pengar –
och 1867 stod Blasieholmskyrkan klar mitt på
Blasieholmen i Stockholm. Kyrkan rymde nära
3 000 personer. Kyrkan kopplades så småningom till EFS. När den såldes och revs 1964 skapades Beskowska fonden. Med den fondens
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1969 anställdes Yon Sundberg, som pastor, ett
beslut av stor betydelse. Yon flyttade in i
den tjänstebostad som
fanns i det också nybyggda studenthemmet intill kyrkan.
Med en engagerad
hustru och fyra barn
kom han att i 23 år
vara ”Mr Hammarby”. Yon levde sitt liv i
kyrkan, predikade på
söndagarna, var ledare för en pojkgrupp
mitt i veckan, organiserade
tillsammans med sin fru
Matilda en omfattande studiecirkelverksamhet, startade och redigerade Hammarbykyrkan Aktuellt,
snickrade inredning till lokalerna, gjorde konstverk
att hänga på väggarna – var verkligen kyrkans
allt-i-allo. Men Yons levnadsbana blev relativt
kort. Han dog 1992 av en hjärtinfarkt.
1982 byggdes kyrkan ut mot Nathorstvägen. I
tre plan tillkom Hammarbysalen, kontorslokaler
och en motionslokal (i källarplanet). Den nuva-

formellt samarbetskyrkoavtal enligt vilket församlingen stod för vissa kostnader, bl a prästtjänsten, och EFS-föreningen för andra kostnader. År 2001 skrevs avtalet om och kom i den
formen att leva vidare till 2013. Då sade Skarpnäcks församling upp avtalet och drog tillbaka
alla medel till stöd för verksamheten i Hammarbykyrkan. Ett ”svek” som ledde till stor turbulens och till att Hammarbykyrkans ekonomiska
ram blev väsentligt mindre.

rande orgeln är byggd av Grönlunds orgelfabrik
och invigdes 1979. Innan dess fanns ett par
andra enklare orglar i kyrkan. Kyrktornet kompletterades runt
millennieskiftet
av ett kors. I
övrigt är mycket i kyrkan sig
likt sedan invigningen.
Blasieholmskyrkan fick när
den kom till i
kyrkligt hänseende status
som ”kapell för
Jakobs församling och huvudstadens innevånare i allmänhet”. När Hammarbykyrkan byggdes var ambitionen att den också skulle ha en sådan roll, nu
som distriktskyrka på Hammarbyhöjden i
samverkan med Skarpnäcks församling. Enligt
Beskowska fondens bestämmelser skulle kyrkans gudstjänster följa svenska Kyrkans ordning och ledas av en prästvigd präst.
Det gick dock trögt att få igång ett sådant samarbete. Men 1985 anställdes en ungdomspastor
av Skarpnäcks församling med halv tjänstgöring
i Hammarbykyrkan. 1990 tillkom ett avtal med
församlingen som gav Hammarbykyrkan ekonomiska bidrag. 1994 utvecklades avtalet till ett

Åren efter 2013 har präglats av idogt arbete
med att ideellt driva aktiviteter som tidigare
leddes av anställda. Men också av en ny profil
som invandrarkyrka. Den persisktalande gruppen kom till kyrkan 2012 och har under Annahita Parsans ledning
fått ta emot många nykristna muslimer. Den
persiska missionsförening som bildats har
numera flera medlemmar än den stagnerande svenska föreningen.
I kyrkan finns också
en etiopisk EFS-grupp
med rötterna i Oromoprovinsen i Etiopien.
Trots den svenska föreningens numerära tillbakagång är Hammarbykyrkan därmed den
kyrka inom EFS som har flest medlemmar
(summerat över de tre föreningarna).
Hammarbykyrkan är Stockholms högst belägna kyrka. Den rubricerades vid sin tillkomst
som ”fyrbåken på Hammarbyhöjden”. Många
har genom åren fått hjälp till en personlig tro
på Jesus Kristus genom denna fyrbåk, mitt i
det som ibland anses vara Sveriges mest avkristnade miljö, Södra Storstockholm.
Carl-Olof Strand

Se mer om Hammarbykyrkan och
50-årsfirandet på nästa sida!
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Kyrkoherdar i parti och minut

Att arbeta i Hammarbykyrkan har varit en verklig språngbräda till
kyrkoherdetjänster inom Svenska kyrkan. Här en lista på sådana namn:
Lars Graaf – var ungdomspastor i Hby på 80-talet
Torbjörn Strand – var vaktmästare på 70-talet
Ami Dahlbom – ungdomskonsulent på 80-talet
Mats Lindberg – ungdomspastor på 80-talet
Stig Axelsson – distriktspräst 1991-1999
Hans Gård – distriktspräst 1999-2001
Helena Hedlund – EFS-präst 1995-2001
Henrik Roos – distriktspräst 2001-2009

Hammarbykyrkan fyller 50 år!
Det vill vi fira.
Vi kommer att fira Hammarbykyrkans 50 årsjubileum på olika sätt
med sång, musik och gudstjänst under två dagar. Vi vill visa tacksamhet för alla dessa år samt ge inspiration inför framtiden och situationen
som kyrkan står i med våra tre EFS
föreningar.

• Jubileumskonsert lördagen den 19
oktober kl. 18:00 samt därefter
”Mat med minnen”. Vid denna konsert medverkar många musiker och
sångare som haft eller har anknytning till kyrkan.
Pris för konsert och mat: 200 kr
(betalas på plats)
Anmälan sker senaste den 1 oktober
antingen på lista i Hammarbykyrkan eller på mail till
info@hammarbykyrkan.nu
• Jubileumsgudstjänst söndagen den
20 oktober kl. 11:00 tillsammans
med den svenska, persiska och oromoföreningen och inbjudna gäster
och talare.
Varmt välkommen!
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Samlingar för
gemenskap och
andligt växande
Stickcafé

Måndagar udda
veckor
kl 12.30 – 15.30
Välkommen till träffar på dagtid, du
som är intresserad
av olika slags handarbeten och som söker gemenskap i kyrkan. Högläsning ur en bok och
samtal. Fika till självkostnadspris.
Kontakt: Gerd Lithner tel: 073-958 90 40,
Anita Strand tel: 072-514 86 66.

Sopplunch med andakt
och program

Onsdagar jämna veckor kl 12.00
För dig som har möjlighet att vara med på
dagtid, vill äta en god soppa tillsammans
med andra och lyssna på olika intressanta
ämnen.
Vi börjar med en andakt, därefter lunchsoppa med kaffe och kaka innan dagens gäst berättar eller sjunger. Lunchen kostar 50 kr.
Kontaktperson: Gun-Britt Nylund,
tel. 070-222 94 32

Program
Onsdag 4 sep
En hyllning till Michel Legrand
Maria Pöntinen sång, Marie Lee Sylvendahl
piano
Onsdag 18 sep
Röda Korset i krig och katastrof
Björn Eder berättar
Onsdag 2 okt
Gustava och bröderna i Ostafrika
Ingrid Kågedal, författare
Onsdag 16 okt
Hammarbykyrkan 50 år
C-O Strand sammanfattar och berättar
kyrkans historia
Onsdag 30 okt
Ljusandakt
Onsdag 13 nov
Israel – folket - landet
Dagny Ståhlberg och LarsÅke Spånberger
berättar
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GUDSTJÄNST
Förkunnelse – Bön - Musik
Välkommen till Hammarbykyrkans gudstjänster!
Söndagens 11-gudstjänst hålls på svenska. Söndagsskola 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.

Söndag 27 oktober
11.00 Söndagsmässa. Tema: ”Trons kraft”
Magnus Persson.
12.45 Församlingsföredrag: Magnus Persson.

November

september

Söndag 3 november
OBS Sammanlyst till St:a Clara kyrkas
Allhelgonakonferens
11.00. Högmässa i St:a Clara kyrka Mats Nyholm, 		
Magnus Persson. Tema: ”Vårt evighetshopp”

Söndag 1 september
11.00 Sinnesrogudstjänst.
Hans Lindholm. Håkan Sandlund.

Söndag 10 november
11.00 Sinnesrogudstjänst med Hans Lindholm.
Marcus Berglund och New Born Community.

Söndag 8 september
11.00 Söndagsgudstjänst. Tema: ”Friheten i Kristus”
Mattias Nordström. Håkan Sandlund.

Söndag 17 november
11.00 Söndagsgudstjänst. Tema: ”Vaksamhet och 		
väntan”. Carl-Johan Freed. Miguel Robaina.

Söndag 15 september
11.00 Söndagsgudstjänst. Tema: ”Medmänniskan”
	Anders Lennse.

Söndag 24 november
11.00 Gudstjänst för stora och små. 		
	Thorleif Skeppstedt. Håkan Sandlund och 		
barnkören Joy.

GUDSTJÄNSTER PÅ SVENSKA:

Söndag 22 september
11.00 Söndagsmässa. Tema: ”Enheten i Kristus”
Magnus Persson. Håkan Sandlund och
Hammarbykyrkans kör.
12.45 Församlingsföredrag: Magnus Persson.
Söndag 29 september
11.00 Söndagsgudstjänst. Tema: ”Änglarna”
	Carl-Johan Freed. Miguel Robaina.

oktober
Söndag 6 oktober
11.00 Gudstjänst för stora och små. Tema: ”Mission”
	David Castor. Johanna Gard och Soulful Kids.
12.30 Missionsföredrag ”Norea”: David Castor.
Söndag 13 oktober
11.00 S innesrogudstjänst med Harry Månsus.
Lördag 19 oktober
Hammarbykyrkans 50-årsjubileum
18.00 Jubileumskonsert och därefter
jubileumsmiddag
Söndag 20 oktober
Hammarbykyrkans 50-årsjubileum
11.00 Jubileumsmässa. Tema: ”Att lyssna i tro”
Biskop Andreas Holmberg. Missionsföreståndare Kerstin Oderhem. Gustav Hafström, 		
	Annahita Parsan, Duressa Mabesha Teka.
Håkan Sandlund och Hammarbykyrkans kör.
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December
Söndag 1 december 1 Advent
11.00 	Adventsgudstjänst. Tema: ”Ett nådens år”
	Annahita Parsan. Hammarbykyrkans kör.

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.

Musik

Hammarbykyrkans kör –
kom med och sjung!
Vuxenkör med blandade röster och repertoar.
Körövning varje tisdag 18.30 - 20.30
Vid intresse kontakta körledare/kontaktperson:
Håkan Sandlund , 073-073 24 99,
hakan.sandlund@svenskakyrkan.se

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. Denna terminen med sporadiska samlingar. Kontaktperson: vakant för ögonblicket.

Tonårsgrupp (TG),
6:an-8:ans årskurs
Träffas ca 1 gång i mån, oftast på en lördag. Action & andakt. Kontaktperson: Erik & Gun-Britt
Bergström, egb.bergstrom@telia.com

ungdomsgrupp
HÖgstadiet - gymnasiet
Vi träffas varannan onsdag kl 17.00-ca 21.00. Vi
gör mat eller fika tillsammans, äter, diskuterar &
har kul. För dig som vill lära känna Jesus och få
kristna kompisar!
Kontakta t f ledare Micah för mer info: 076-890 81 07

BARNKÖRen Joy

Alla barn som gillar att sjunga och som är mellan 6-8
år är väldigt välkomna till Hammarbykyrkans Barnkör.
Vi sjunger svängiga låtar, leker, dansar sånglekar
mm. Vi sjunger i ett par gudstjänster per termin.
Vi övar på tisdagar kl. 17.30-18.15. Kostnad 300 kr per
år. Vi kör igång den 3 september. Då har vi en Prövapå-gång.
Vill du redan nu anmäla ditt barn eller få info?
Kontakta körens ledare Håkan Sandlund.
hakan.sandlund@svenskakyrkan.se eller
ring 073-073 24 99.
Välkomna!.

Verksamhet för
farsitalande
Söndagsgudstjänster
PÅ farsi
Söndagar kl. 14.00

Bibelstudier för farsitalande
Tisdagar kl. 18.00-21:00
Onsdagar kl 19:00-21:00 bibelstudier på svenska
Torsdagar kl 18.00-21:00 (med andakt)

Förbön
Fredagar bön och lovsång kl 18.00-21.00
Vi delar kristen tro och en stunds
bönegemenskap
Både svensk- och farsitalande är välkomna!
Ledare/kontaktperson för farsitalande verksamheten:
Annahita Parsan, 073 856 94 35
annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu

Oromogruppen
Oromogruppen firar tills vidare sina gudstjänster 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 månaden har man styrelsesammanträde vid samma tidpunkt, också i
andaktsrummet.
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MED GERTRUD HÄGER I FOKUS

Gertrud i mitten med medarbetare vid den årliga påsklunchen.

G

ertrud föddes i Skellefteå. Som 18-åring
flyttade hon till Stockholm och började
sin sjuksköterskeutbildning. Med sin
uppväxt och hela bakgrund i EFS var det naturligt för Gertrud att bli medlem i Betlehemskyrkan. Där träffade hon Börje och efter några år
gifte de sig och bildade familj.
De bosatte sig i Huddinge och fick två barn.
Och när barnen kom upp i tonåren övertalade
de föräldrarna att familjen skulle gå in i Hammarbykyrkan. Gertrud började arbeta på Huddinge sjukhus och senare på Björnkulla.
Börje hade sina rötter på Åland och familjen
tillbringade varje sommar där. När barnen var
små kunde Gertrud och barnen vara där maj –
september. 1973 bodde Gertrud och Börje en
hel månad i Etiopien. Det gav dem en större
förståelse för missionens betydelse och många
underbara minnen. Och barnen var trygga
hemma hos mormor.
Börje arbetade som ekonom. Men han hade
också en annan förmåga. Han kunde tillverka
korgar av hög klass. Det gjorde han bland annat
i en hantverksbod på Fjäderholmarna. Många
av alstren såldes på julmarknaden till förmån
för Hammarbykyrkan.
En kyrka för hela familjen.

I Hammarbykyrkan var Yon Sundberg ansvarig
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präst. Han var en man med visionen att kyrkan
skulle vara en familjekyrka. Han ordnade sportlovs- och föreningsresor. Han såg till att även
äldre kom med och ofta tog de hand om barnen
så att föräldrarna kunde delta i aktiviteter. Det
här gav en stark sammanhållning i föreningen.
Yon och hans hustru Matilda ordnade också
med en stor studieverksamhet. Cirklar med
målning, vävkurser, keramik, korgmålning, batik med mera. På sommaren var det bibelkurs
med lärare från Hagaberg.
Yon hade en betydelsefull vision. Han brann
för att gå ut och nå andra människor. Och han
var väl känd i omgivningen. Under Allhelgonahelgen stod kyrkans medlemmar vid Skogskyrkogården, bjöd på kaffe och samtalade med
kyrkogårdsbesökare. Även på Finn Malmgrens
väg och vid Blåsut bjöds på kaffe och presentation av kyrkan.
Ett svårt uppdrag.

Gertrud blev tillfrågad om att bli ordförande i
Hammarbykyrkans styrelse. Inte anade hon då
att hon skulle få sitt livs svåraste uppdrag. Det
blev tre intensiva år.
Hammarbykyrkan behövde byggas ut. Arkitekten Erik Lindgren anlitades och så kom
Hammarbysalen, studierummen med tillhörande kokvrå till. Alla medlemmar var engagerade.

En av dem var Åke Jonsson som hade en chefstjänst på Skansen och han ordnade så att medlemmar kunde komma och arbeta där. Det var
20-25 medlemmar som hjälpte till med lite av
varje bland annat att kratta löv. Intäkterna gick
till utbyggnaden.
Yon fortsatte med sitt kontaktsökande arbete.
Han informerade grannarna om vad som skulle
hända i kyrkan. I
huset mitt emot
bodde ett par äldre
damer. De blev helt
bestörta när de hörde att kastanjeträdet
måste sågas ner.
Men Yon lovade:
Det kommer en ny
kastanj!
Det blev tydligt att
Hammarbykyrkan
behövde förstärka det
väl fungerande teamet. Man bestämde
att anställa en präst
som skulle ha ansvar
för församlingsdelen.
Stig Axelsson fick
uppdraget.
Yon dör.

En kväll var styrelsen samlad hemma
hos Axelssons för att
arbeta fram en arbetsfördelning.
Plötsligt ringer telefonen. Det är Börje som vill
tala med Gertrud. Han berättar att Yon dött i
kyrkan. Yons fru Matilda var på Malta med Sensus. Det blev Gertruds uppgift att meddela församlingen vad som hänt.
Vad känner du särskild glädje av i dagens Hammarbykyrka?
– Våra onsdagsträffar har utvecklats till en djup
gemenskap och vi har en ungdomsgrupp som
fungerar. Håkan Sandlund, vår kantor har startat en barnkör med 12 barn. När det var avslutning nu i juni kom 70 personer. Vi hade inte
väntat att så många skulle komma. Som väl var

hade vi kakor i våra frysar Det blev så lyckat. Jag
kände mig så tacksam.
Vad har du för önskningar för Hammarbykyrkan?
– Att vi ska få mer utrymme för bön och förbön. Jag har så många upplevelser av vad förbön
betyder. Jag hade till exempel en vän som ringde
mig varje kväll och ville att jag skulle läsa en
psalmvers för henne.
Det betydde mycket
även för mig. Psalmerna med deras starka
innehåll. Min vän ville
alltid veta vem som
skulle predika den
kommande söndagen.
Då bad hon intensivt
för prästen. Det räckte
inte att be för den som
predikade. Hon måste
ha prästens namn. Jag
har också haft flera
personliga förebedjare,
bland andra Viola
Byström.
Hur gick det med
kastanjeträdet?

Vad hände med löftet
till de äldre damerna att
det skulle bli ett nytt
kastanjeträd utanför
kyrkan?
– Jo min man Börje plockade tre kastanjer i
Humlegården, förklarar Gertrud. De växte upp på
fönsterblecket hemma i Huddinge. När de blivit ca
en meter flyttades de ut till en rabatt och när de var
två och en halv meter höga valdes den bästa ut.
Ingemar Lind, en annan av våra engagerade medlemmar i kyrkan, kom med lastbil och hämtade
kastanjen som i dag vuxit sig hög utanför ingången
till kyrkan.
Gertruds make Börje avled för 20 år sedan. Under dessa 20 år har Gertrud varit om möjligt
ännu mer aktiv i kyrkan både med praktiska saker och i sitt andliga engagemang.
Text: Gun och Paul Blomgren
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Kalendarium (svenska föreningen)
September
Ti 3		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 4		12.00 Sopplunch - Maria Pöntinen sång,
				
Marie Lee Sylvendahl
Lö 7		13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 8		11.00 Söndagsgudstjänst. Mattias Nordström.
				
Håkan Sandlund.
			14.00 Farsi-gudstjänst
Må 9 		12.30 Stickcafé
Ti 10		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
Lö 14		13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 15		11.00 Söndagsgudstjänst. Anders Lennse
			14.00 Farsi-gudstjänst
Ti 17		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 18		12.00 Sopplunch - Björn Eder berättar
Lö 21		13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 22		11.00 Söndagsmässa. Magnus Persson,
				
Håkan Sandlund & Hammarbykyrkans 		
				
kör.
			12.45 Församlingsföredrag: Magnus Persson.
			14.00 Farsi-gudstjänst
Må 23 12.30 Stickcafé
Ti 24		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
Lö 28		13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 29		11.00 Söndagsgudstjänst. Carl-Johan Freed 		
				
och Miguel Robaina.
			14.00 Farsi-gudstjänst

Oktober
Ti 1		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 2		12.00 Sopplunch - Ingrid Kågedal, författare
Lö 5		13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 6		11.00 Gudstjänst för små och stora.
				David Castor. Johanna Gard och Soulful
				
Kids.					
			14.00 Farsi-gudstjä nst
Må 7 12.30 Stickcafé
Ti 8		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
Lö 12		13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 13		11.00 Sinnesrogudstjänst – Harry Månsus.
			14.00 Farsi-gudstjänst
Ti 15		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 16		12.00 Sopplunch - C-O Strand berättar
				
kyrkans historia
Lö 19		13.00 	Oromo-gudstjänst
				
Hammarbykyrkans 50-årsjubileum
			18.00 Jubileumskonsert och därefter
				
jubileumsmiddag
Sö 20		11.00 Hammarbykyrkans 50-årsjubileum
			
Jubileumsmässa. Biskop Andreas
				
Holmberg. Missionsföreståndare Kerstin
			 	Oderhem, m fl.
			14.00 Farsi-gudstjänst
Må 21 		12.30 Stickcafé
Ti 22		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör

Lö 26		13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 27		11.00 Söndagsmässa. Magnus Persson.
			12.45 Församlingsföredrag: Magnus Persson.
			14.00 Farsi-gudstjänst
Ti 29		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 30		12.00 Sopplunch - Ljusandakt

November
Lö 2		13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 3		11.00 OBS Sammanlyst till St:a Clara kyrkas
				
Allhelgonakonferens
				
Högmässa i St:a Clara kyrka
				
Mats Nyholm & Magnus Persson. 		
			14.00 Farsi-gudstjänst
Må 4 		12.30 Stickcafé
Ti 5		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
Lö 9		13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 10		11.00 Sinnesrogudstjänst – Hans Lindholm.
				
Marcus Berglund och New Born Community.
			14.00 Farsi-gudstjänst
Ti 12		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 13		12.00 Sopplunch - Dagny Ståhlberg och
				LarsÅke Spånberger berättar
Lö 16		13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 17		11.00 Söndagsgudstjänst. Carl-Johan Freed.
				
Miguel Robaina.
			14.00 Farsi-gudstjänst
Må 18 12.30 Stickcafé
Ti 19		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
Lö 23 13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 24		11.00 Gudstjänst för Små och Stora
				
Söndagsskolans avslutning. Thorleif 		
				
Skeppstedt. Håkan Sandlund och 		
				
barnkören Joy.				
		 14.00 Farsi-gudstjänst
Ti 26		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
Lö 30		11.00 Hammarbykyrkans Julmarknad

December
Sö 1 11.00 Adventsgudstjänst. Annahita Parsan. 		
				
Hammarbykyrkans kör..
		 14.00 Farsi-gudstjänst

Hämta mer aktuell information på
www.hammarbykyrkan.nu och på vår
Facebooksida.

