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soligaste, torraste och varmaste somrarna i mannaminne. När vi nu kommer tillbaka till Hammarbykyrkan efter sommaren är vi förhoppningsvis mer
utvilade och glada än vi brukar vara när semestern
är slut och höstens arbetslunk väntar. Sommaren
har dock inte bara innehållit glädje, det finns hos
många en oro för att den varma sommaren är ytterligare ett tecken på att jordens klimat håller på att
förändras och att vi går mot en varmare jord, en oro
över att vi människor inte klarar den uppgift vi fått
av Gud att förvalta skapelsen.
I det här numret av Hammarbykyrkan Aktuellt
finns en intervju med Martin Stenvall, en av kyrkans ideella trotjänare. Du kan också läsa en liten
utvärdering av de fem år som gått sedan Skarpnäcks
församling sade upp samarbetsavtalet. Nostalgisidan handlar denna gång om en gemenskapshelg på
Åland, dit föreningen åkte med den finlandsfärja
som sedan blev m/s Estonia. Vidare finns förstås
som vanligt ett fullmatat program för hösten med
gudstjänster, trivselaktiviteter, aktiviteter för barn
och ungdom, körer, studiegrupper mm.
Notera också de nya gudstjänsttiderna på söndagar.
Söndagsgudstjänsterna på svenska kommer på försök att hållas
kl 10.00, gudstjänsterna på farsi
kl 13.00 och gudstjänsterna på
oromo kl 15.30.
Vi ser fram mot ännu en hösttermin i vår kyrka på Hammarbyhöjden!
Carl-Olof Strand (red)

Föreningsmöte i den
svenska föreningen

Söndag den 14 oktober håller den svenska föreningen ett föreningsmöte i Hammarbysalen. Börjar
efter gudstjänst och kyrkfika den dagen.

Dyrbara människa!

< Det är inte prestationer, egenskaper eller
funktioner som avgör ditt värde inför Gud.

Det djupaste värdet är knutet till existensen, till
Guds eviga väsen. Det är en oföränderlig storhet. Du finns till som en kärlekens gåva, för att
älskas och att älska.
Upptäckt värde

Värdet är något du upptäcker genom att bli
ovillkorligt älskad. En inre upplysning som visar
att du är ett med existensens grund, ett med
Gud. Genomlyst, förlåten och ovillkorligt älskad. Alltid, oavbrutet och öppet. Du är ständigt
välkommen hem i den kärleken, Guds kärlek
som en osynlig men bärande dimension i allt
vad mänskligt liv kan innehålla. Det trasiga,
bortvalda och bortglömda inom dig behöver allra mest ömhet. Allt det som självklart inte älskas
behöver räddas. Att älskas så är att möta något
skänkt, en nåd. Jesus visar den vägen hem.
Det innersta

Människans innersta är ett relationscentrum. Vi
blir till i relationer, en tillblivelse som aldrig tar
slut. Andlighet, ett sant mänskligt liv, sker i relation till Gud, dig själv, medmänniskor och hela
skapelsen. Gud är inte en relation vid sidan om
övriga relationer. Gud inkluderar i sig alla relationer, människans hela existens och tillblivelse.
Tillit och förtröstan skapas av kärlek. Tillit är
ett deltagande i Gud, ett deltagande i existensen.
Det relationscentrat inom dig kallas i Bibeln för
hjärtat. ”Mer än allt annat – vakta ditt hjärta, ty
hjärtat styr ditt liv”, Ordspråksboken 4:23.
Livet är dyrbart

Den verkliga kärleken utmärks av att den har en
gränslös respekt för människans sårbarhet och
ofullständighet. Det händer något med oss när
vi inte endast blir älskade i största allmänhet,
men i vår unika, ofullständiga mänsklighet. Vi
har alla en ouppklarad kärlek. Försoningen är

återställelse av kärlek och relation. Långsam
mognad är möjlig genom livet.
”Du är dyrbar för mig, jag ärar och älskar dig”,
Jesaja 43:4. Så talar Gud rakt in i det som just
nu utgör ditt liv. Gud är inte ett Det som kan
kontrolleras eller behärskas. Gud är ett evigt Du
som inte kan sättas inom mått och gränser. Gud
närmar du dig genom att komma närmare ditt
sanna själv, den andre och livet i stort. En levande Gud som inte enbart blir tänkt utan framför
allt erfaren i livet som pågår här och nu. Andligheten och existensen utgör en enhet.
När du lever som dyrbar blir livet och relationer
högt värderade. Då räds du inte att träda fram
som den du är, och den andre får utrymme att
träda fram som hon är. Särskilda i samhörighet.
Varm hälsning från
Mats Backholm
Pastor i Hammarbykyrkan
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En trogen EFS-are
< Martin Stenvall har tillhört Hammarbykyrkans missionsförening den
mesta tiden sedan starten 1969. Han

är född i Lövånger där föräldrarna var aktiva i EFS-föreningen inom svenska kyrkan.
Efter studentexamen på handelslinjen i
Luleå prenumererade Martin på DN för
att söka arbete. Han läste och svarade på
en annons från Walleniusrederierna. De
anställde Martin och han flyttade till
Stockholm på våren 1967 för att arbeta
med redovisning.

Till “Hemmet” i Hammarby

Martin Stenvall kom till Stockholm och
bodde bland annat på EFS nybygge, ett
bostadshus som kom att kallas “Hemmet”.
– Här lärde jag känna, inte bara medlemmarna i EFS-kyrkans missionsförening “Hammarbykyrkans Vänner”, berättar Martin, utan också många av de ungdomar
som flyttade till Stockholm och fick sin första
bostad på “Hemmet” vägg i vägg med Hammarbykyrkan som stegvis byggdes ut till sin
nuvarande form.
Intensiva år i Etiopien

– Efter tre år i Stockholm ringer EFS och föreslår att jag ska åka till Etiopien och arbeta med
redovisning av en rad projekt, säger Martin.
Och under ett par år i början av 70-talet reser
han runt och rapporterar om olika insatser som
EFS arbetar med i Etiopien.
Åter till Rederiet

Väl hemkommen till Sverige reste Martin upp
till Lövånger och hjälpte till med höskörden.
Då ringer hans tidigare chef på Walleniusrederierna och erbjuder honom att komma tillbaka
och arbeta med försäkringar och skadereglering. Martin tackade ja och den tjänsten behöll
han fram till sin pensionering 2009.
1977 gifte sig Martin med Eleonora och de
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bosatte sig i Solna och var under några år medlemmar i Betlehemskyrkan i Stockholm. - Där
har vi fortfarande många goda vänner, förklarar
Martin. Men när vi 1982 flyttade till Älta kändes det naturligt att återknyta medlemskapet
till Hammarbykyrkan.
EFS satsar på nya kyrkor i Storstockholm.

EFS stora kyrka på Blasieholmen byggdes 1868
och stod efter nästan hundra år inför en kostsam renovering. Detta sker i en tid då många
stockholmare flyttar ut från innerstaden till nya
områden i kranskommunerna. Därför beslöt
EFS att sälja Blasieholmskyrkan 1961. De
medel man fick in genom försäljningen använde man bland annat till att satsa på nya kyrkor i
Storstockholms växande ytterområden.
En av dessa nya kyrkor var Hammarbykyrkan. En EFS-förening bildades och fick sitt förhållande till EFS-distriktet reglerat 1968.
Vandringskyrka på parkeringsdäcket

1965 fick man tomträtt och började en lång

kamp för att få byggnadslov. Man fick bara
tillstånd att bygga ett bostadshus, som kom att
kallas “Hemmet”, och ett parkeringsdäck som
EFS-arna smart nog kunde placera en monteringsfärdig vandringskyrka på.
Martin som kassör

Martin har kunnat använda sina kunskaper i
bokföring och redovisning både på arbetet i
Walleniusrederierna och i Hammarbykyrkan
där han i olika perioder varit kassör och svarat
för bokföringen. -Det har hänt mycket sen vi
kämpade med de stora böckerna där vi skrev in
allt för hand, säger Martin. I dag finns nya datorprogram som hjälper oss att beräkna och redovisa alla konton.
År 2009 ringde Göran Ahlforn, dåvarande
ordförande i EFS-föreningen, och bad Martin
att avlasta Ulla Hedén som ensam drog ett
tungt lass som kassör samtidigt som hon fick
problem med sin hälsa. Efter en tid överlämnades kassörsuppdraget till Martin.
Martin har under alla år varit en aktiv

medlem i EFS-föreningen, även under senare
års plågsamma skilsmässa från Svenska kyrkan
i Skarpnäcks församling. Martin är en av alla
de kompetenta frivilliga krafter som fått vår
verksamhet att fungera också när stödet från
Svenska kyrkan drogs in.
Till slut frågar jag Martin om önskningar
inför framtiden.
– Jag önskar att vi ska vara en aktiv förening
med ett nära samarbete mellan våra syskon i de
svenska, persiska och oromo-grupperna. Och
att vi får fler tillfällen att fira gudstjänst tillsammans för att bättre kunna lära känna, förstå och stödja varandra.
Text: Paul Blomgren

Hammarbykyrkan tennis
Martin Stenvall har ytterligare en sträng på
sin lyra. Redan på 1970-talet började han
spela tennis tillsammans med Jan-Åke Roos.
Så småningom kompletterades denna tennisduo och blev på 1980-talet något som
man kan kalla ”Hammarbykyrkan Tennis”.
Genom åren har ett stort antal föreningsmedlemmar, styrelseledamöter och minst fyra präster deltagit, ja t o m en före detta vd för försäkringsbolaget Skandia spelade någon match
med gänget på 80-talet. Tennisen har ägt rum
sent på på söndagskvällar, när familj och plikter nästan aldrig lagt hinder i vägen. Först höll
tenniskillarna/tennisgubbarna till i Enskede
tennishall, sedan flyttades spelet till tennishallen i Tyresö.
En förlängning av tennisspelet är dessutom
”Tennisorkestern”, sammansatt av tennisspelande gubbar, som vid några tillfällen låtit sina

Vid höstens premiärspel hade Hammarbykyrkan Aktuellt kameran med och tog några bilder av de spelare
som den dagen spelade en dubbelmatch. Laget på bilden (Andersson/Ahlforn) vann denna dag en mycket
överraskande seger mot Martin Stenvall och hans medspelare, vars mediokra insats denna dag nog mest berodde på att han under matchen började fundera på
innehållet i denna lilla artikel.

mer eller mindre välljudande instrument och
röster fylla Hammarbysalens och Hammarbykyrkans rum med ”Ovan där” och andra kristna hits.

Text och foto: Carl-Olof Strand
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GUDSTJÄNST
Förkunnelse – Bön - Musik
Välkommen till Hammarbykyrkans gudstjänster!
Söndagens 10-gudstjänst hålls på svenska. Söndagsskola finns för barnen och kyrkfika serveras
efter gudstjänstens slut.
Söndagar kl 13:00 är det gudstjänst på farsi.
Söndagar kl 15:30 är det gudstjänst på oromo.

Söndag 28 okt
10.00. Mässa för alla. Tema: Frälsningen.
Gustav Hafström.

november
Söndag 4 nov
10.00. Söndagsgudstjänst. Tema: Vårt evighetshopp.
Hans Stanley. Lars Jakobsson. Marcus Berglund
och New Born Community.

GUDSTJÄNSTER PÅ SVENSKA:

Söndag 11 nov

september

10.00. Sinnesrogudstjänst. Mats Backholm.
Erica Braun. Håkan Sandlund.

Söndag 2 sept
10.00 Upptaktsgudstjänst. Tema: Enheten i Kristus. 		
Gustav Hafström. Håkan Sandlund och
Hammarbykyrkans kör.

Söndag 9 sept
10.00 		Mässa för alla. Tema: Ett är nödvändigt.
Gustav Hafström. Hans Stanley.

Söndag 16 sept

Söndag 18 nov
10.00. Mässa för alla. Tema: Vaksamhet och väntan.
	Christoffer Ahlbäck. Göran Ahlforn.
Miguel Robaina.

Söndag 25 nov
10.00. Gudstjänst för små och stora. Gustav Hafström
och Ungdomsgruppen.

10.00 Sinnesrogudstjänst. Mats Backholm.
	Camilla Öberg. Håkan Sandlund.

december

Söndag 23 sept

Lördag 1 dec

10.00 Mässa för alla. Tema: Rik inför Gud.
Gustav Hafström. Christoffer Ahlbäck.
Marcus Berglund.

Söndag 2 dec

Lördag 29 sept
18.00 I Betlehemskyrkan. Insamlingskväll för EFS SEBEGE. Mat, musik och insamling.

Söndag 30 sept
10.00 Gudstjänst för små och stora med DOP.
Gustav Hafström och Söndagsskolans drama
grupp. Jonas Nilsson och Växjö Soul Children.

oktober

Söndag 7 okt
10.00 Musikgudstjänst. Gustav Hafström.
Håkan Sandlund och Hammarbykyrkans kör.

Söndag 14 okt
10.00 Sinnesrogudstjänst. Mats Backholm.
Erica Braun. Föreningsmöte efter fikat.

Lördag 20 okt
Hammarbykyrkans Kulturkväll. Gustav Hafström.
Duressa Mabesha Teka. Annahita Parsan.

Söndag 21 okt
10.00. Gemensam gudstjänst för Hammarbykyrkans
tre EFS-föreningar! Tema: Samhällsansvar. 		
Gustav Hafström. Annahita Parsan.
	Duressa Mabesha Teka.
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11.00-15.00 Hammarbykyrkans julmarknad.
10.00 	Adventsgudstjänst. Tema: Ett nådens år.
Gustav Hafström. Annika Hudak och
Hammarbykyrkans kör.

Söndag 9 dec
10.00. Sinnesrogudstjänst. Mats Backholm.
Erica Braun. Håkan Sandlund.

Söndag 16 dec
10.00 Musikgudstjänst. Gustav Hafström.
	Arne Lundmark. Hammarbykvartetten,
Hammarbykören och Håkan Sandlund.

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 andligt växande i vår tid.

Söndagsskola 7-15 år
Söndagsskola har vi kl.11.00 de flesta söndagarna:
Äventyrarna, ca 7-10/11 år och
Agenterna ca 11/12-15 år.
Kontaktperson: Anders Parsmo, 070-714 60 51,
anders@parsmo.nu

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

Lördagsäventyr,
1:an-5:ans årskurs
Träffas ca 1 lördag i månaden. Mycket bus men också lite allvar. Kontaktperson: vakant för ögonblicket,
kontakta Gustav Hafström för mer info.
gustav.hafstrom@hammarbykyrkan.nu

Tonårsgrupp (TG),
6:an-8:ans årskurs
Träffas ca 1 gång i mån, oftast på en lördag. Action
& andakt. Kontaktperson: Maria Olsson,
073-615 18 59, maol@du.se

ungdomsgrupp
HÖgstadiet gymnasiet
Träffas varannan onsdag kl 18.3021 med start den 5 september.
Ungdomsläger: 23-25 november i
Hammarbykyrkan. Kontakta ledare
Gustav Hafström för mer info.
gustav.hafstrom@hammarbykyrkan.
nu Välkomna!

BARNKÖR

Hammarbykyrkan startar Barnkör!
Alla barn som gillar att sjunga och som är mellan 6-8 år är
väldigt välkomna till Hammarbykyrkans Barnkör.
Vi sjunger härliga sånger leker,
dansar sånglekar.... Vi sjunger i ett par gudstjänster per
termin och gör Luciatåg.
Vi övar på tisdagar kl. 17.3018.15. Kostnad 300 kr per år.
Vill du anmäla ditt barn eller få
info. Kontakta körens ledare Håkan Sandlund. hakan.sandlund@svenskakyrkan.se eller
ring 073 073 24 99.
Kören heter JOY

Verksamhet för
farsitalande
Söndagsgudstjänster
PÅ farsi
Söndagar kl. 13.00, tolkning till svenska.
Både svensk- och farsitalande är välkomna!

Bibelstudier för farsitalande
Tisdagar kl. 18.00
Torsdagar kl. 18.00

bön & lovprisning
Fredagar kl. 18.00
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 under hösten 2018 sina
gudstjänster på söndagar kl 15.30-18.00. De tre
första onsdagarna i varje månad har man förbön/själavård i andaktsrummet kl 17.30-19.00
och den fjärde onsdagen i månaden har man styrelsesammanträde vid samma tidpunkt, också i
andaktsrummet.
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Samlingar för
gemenskap och
andligt växande
Stickcafé

Måndagar udda
veckor med start
10 september
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 med start
5 september 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 40 kr.
Kontaktperson: Gun-Britt Nylund,
tel. 070-222 94 32

Onsdagsträffar

Onsdagar udda veckor kl 13.00-15.00
med start den 12 september.
”Öppna Onsdagskyrkan” – fika, bibelsamtal
och andakt. Ledare: Gustav Hafström,
gustav.hafstrom@hammarbykyrkan.nu
Tel: 073-856 94 36

Julmarknad
Lördag den 1 december kl 11.00-15.00
Hammarbykyrkans traditionella julbasar.
Start med andakt i kyrkan. Försäljning,
tombola, lotterier, secondhand.
Traditionell servering med smörgåsar och
kaffebröd, Café Tropica, pitepalt, persisk
och etiopisk mat mm.

Program
Onsdag 5 sept
Nya psalmer. Gunnar Hafström sjunger sina
nyskrivna psalmer tillsammans med vår
präst, Gustav Hafström.
Onsdag 19 sept
UBUNTI. Om ett arbete i Sydafrika i samarbete med ungdomar. Eva Nivbrandt-Wedin
Onsdag 3 okt
1900-talets melodier vi minns eller hade
glömt. Kerstin Mustel och ett piano
Onsdag 17 okt
Våga leva.
Bo Tomas Olsson krim.inspektör
Onsdag 31 okt
Ljusandakt i allhelgonatid
Onsdag 14 nov
Klimatet – behöver vi bry oss?
Carl-Olof Strand
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Fem år efteråt

I

nför höststarten 2013, dvs för fem år sedan, var mycket osäkert i Hammarbykyrkan. Vårt mångåriga samarbetsavtal
med Skarpnäcks församling hade sagts upp
och personalen hade flyttats från Hammarbykyrkan till Marcuskyrkan. Kvar fanns
den svenska EFS-föreningen och den persiska EFS-förening som då ganska nyligen börjat använda Hammarbykyrkan för sin verksamhet. Och kvar fanns också den persiska
föreningens präst, Annahita Parsan, som då
på hösten 2013 fick bli präst både för den
persiska och svenska föreningen.
Nu har vi levt i denna nya verklighet i
fem år och vant oss vid att klara oss på egen
hand. Gudstjänsterna har kunnat hållas i
nästan samma omfattning som tidigare.
Kyrkokör, soppluncher, julmarknader, missionsgalor, och mycket annat har kunnat
fortsätta med en betydligt mindre personalstyrka och med ett ökat ideellt engagemang
från medlemmarnas sida.
Det har bitvis varit ”spretigt” – med olika
präster, olika musiker och varierande gudstjänstformer. Men successivt har vi kunnat styra upp och stabilisera vårt nya sätt av vara i vår
kyrka. Den persiska verksamheten har ökat och
idag har den persiska föreningen fler inskrivna
medlemmar än den svenska. Sedan något år
finns också en etiopisk EFS-grupp i kyrkan, en
grupp som har sina rötter i Oromoprovisen, det
område i Etiopien där EFS startade sin missionsverksamhet på 1800-talet. Om man lägger
ihop antalet EFS-medlemmar som finns i våra
tre föreningar är det faktiskt så att Hammarby-

kyrkan 2017 var EFS mest medlemsrika kyrka.
Och aldrig sedan kyrkans tillkomst har lokalerna utnyttjats så intensivt som de senaste
åren.
De fem åren sedan 2013 har vi klarat bättre
än vad många trodde var möjligt. Vi sänder ett
tack till Gud för denna utveckling. Och till alla
som genom olika insatser gjort det möjligt att
fortsatt vara den fyrbåk på Hammarbyhöjden
som 1960-talets EFS-ledning såg framför sig
när man beslöt att satsa pengarna från Blasieholmskyrkans försäljning på byggandet av
Hammarbykyrkan.
Carl-Olof Strand

Sommarens
gemenskapshelg!
Sista helgen i augusti åkte vi
ca 50 personer från Hammarbykyrkan till Åkerögården. På temat TrygghetFörvandling läste vi Guds
ord, bad för varandra och
spelade brännboll, badade
och åt god mat.
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Nostalgi-rutan
Nedslag i Hammarbykyrkans historia

< Årets gemenskapshelg hölls redan den
25-26 augusti, lite tidigare än vanligt. Ge-

menskapshelgen är en av de mest långlivade
traditionerna i vår kyrka. Den 10-11 september 1988 – dvs för 30 år sedan – ägde gemen-

skapshelgen rum på Åland. Föreningen åkte
då fram och tillbaka till Mariehamn med den
finlandsfärja som sedan omvandlades till den
estniska färjan Estonia, den båt som dramatiskt förliste sex år senare.

Hammarbyare på m/s Rosella,
blivande m/s Estonia

Volleyboll i Björklidens stugby

Besök hos Ålands ullprodukter

Söndagens gudstjänst hölls i
Hammarlands kyrka.
Yon Sundberg predikade.
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Sinnesrogudstjänster

I

Hammarbykyrkan har en gudstjänst varje månad formen av sinnesrogudstjänst. Dessa gudstjänster har en annan form än de vanliga söndagsgudstjänsterna. De använder inte kyrkoårets texter utan har karaktären av temagudstjänster.
Gudstjänsterna planeras av
Erica Braun, Håkan Sandlund
och Mats Backholm. Under
hösten hålls det sinnesrogudstjänster söndagarna den 16
september, 14 oktober, 11 november och 9 december.
Bjud gärna med vänner och
bekanta till de här gudstjänsterna. Sinnesrogudstjänsten är
en vilsam och enkel gudstjänst som passar både den
ovana och vana kyrkobesökaren.

Den årliga
storstädningen
Varje år inför höststarten är våra ideella
ansvarsgrupper engagerade i att storstäda
Hammarbykyrkans lokaler. Så här såg det ut i
Hammarbysalen en dag
i mitten av augusti.

Helande samtal med
Mats Backholm

M

ats Backholm har mångårig erfarenhet av att möta olika människor
i samtal. För honom är det viktigt att se och lyssna till varje person
med empati, respekt och en icke-dömande attityd. Mats räknar med en
varm och helande närvaro av en Gud som vill människorna väl. Inget
mänskligt är främmande för Gud.
Tid för samtal är tisdagar kl 10-20. Samtalens längd är ca 45 minuter.
Möjlighet ges att återkomma flera gånger. Du är varmt välkommen att
kontakta Mats: 073-504 3430, matsbackholm@gmail.com.

Annahitas bok på svenska

Hösten 2017 utkom Annahita Parsans bok ”Stranger no more” i USA. Boken är skriven tillsammans med den engelske författaren Craig Borlase. Nu
finns den på svenska med titeln ”Flykten till livet”. Boken är utgiven på Sjöbergs förlag.
Annahita Parsan är präst för den stora persiska EFS-föreningen i Hammarbykyrkan. Hennes livshistoria är minst sagt annorlunda. Annahita berättar i boken om sin muslimska uppväxt i Iran, om hur hon som 17-åring
blev änka efter sin första make, hur hon gifte om sig och tillsammans med
den nye maken var tvungen att fly med sin nyfödda baby över bergen till
Turkiet och om sin tid i fängelse i det landet. Som kvotflyktingar kom familjen sedan till Danmark, där dock maken misshandlade henne, vilket
ledde till att hon fick hjälp att ”fly” till hemlig plats i Sverige. Här kom hon
i kontakt med kristna grannar, fann Jesus, konverterade till kristendomen
och utbildade sig till präst vid EFS teologiska institut, Johannelund. Och
sedan fem år är hon alltså präst i vår kyrka, Hammarbykyrkan.
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Kalendarium (svenska föreningen)
September
Sö 2 10.00 Upptaktgudstjänst. G Hafström,
			
H Sandlund & kören.
		 13.00 Farsi-gudstjänst
		 15.30 	Oromo-gudstjänst
Ti 6 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 5 12.00 Sopplunch - Gunnar Hafström
Sö 9 10.00 ”Mässa för alla”. Gustav Hafström.
		 13.00 Farsi-gudstjänst
		 15.30 	Oromo-gudstjänst
Må 10 12.30 Stickcafé
Ti 11 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 12 13.00	Onsdagsträff
Sö 16 10.00 Sinnesrogudstjänst – Mats Backholm
		 13.00 Farsi-gudstjänst
		 15.30 	Oromo-gudstjänst
Ti 18 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 19 12.00 Sopplunch - Eva Nivbrandt-Wedin
Sö 23 10.00 ”Mässa för alla”. Gustav Hafström.
		 13.00 Farsi-gudstjänst
		 15.30 	Oromo-gudstjänst
Må 24 12.30 Stickcafé
Ti 25 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 26 13.00	Onsdagsträff
Lö 29 18.00 I Betlehemskyrkan. Insamlingskväll för 		
			
EFS - SEBEGE. Mat, musik och insamling.
Sö 30 10.00 Gudstjänst för små och stora med DOP.
			
Gustav Hafström och Söndagsskolans
			
dramagrupp. Jonas Nilsson och Växjö 		
			
Soul Children.
		 13.00 Farsi-gudstjänst
		 15.30 	Oromo-gudstjänst

Oktober
Ti 2 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 3 12.00 Sopplunch - Kerstin Mustel
Sö 7 10.00 Musikgudstjänst. Gustav Hafström.
			
Håkan Sandlund och Hammarby			
kyrkans kör.
		 13.00 Farsi-gudstjänst
		 15.30 	Oromo-gudstjänst
Må 8 12.30 Stickcafé
Ti 9 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 10 13.00	Onsdagsträff
Sö 14 10.00 Sinnesrogudstjänst – Mats Backholm
			
Föreningsmöte efter fikat.
		 13.00 Farsi-gudstjänst
		 15.30 	Oromo-gudstjänst
Ti 16 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 17 12.00 Sopplunch - Bo Tomas Olsson
Lö 20 Hammarbykyrkans Kulturkväll.
		 Gustav Hafström. Duressa Mabesha Teka.
		Annahita Parsan.
Sö 21 10.00 Gemensam gudstjänst för Hammarby		
			
kyrkans tre EFS-föreningar!
			Tema: Samhällsansvar. Gustav
			
Hafström. Annahita Parsan.
			Duressa Mabesha Teka.

Må 22
Ti 23
On 24
Sö 28
		
		
Ti 30
On 31

12.30 Stickcafé
18.00 Körövning Hby-kyrkans kör
13.00	Onsdagsträff
10.00 ”Mässa för alla”. Gustav Hafström.
13.00 Farsi-gudstjänst
15.30 	Oromo-gudstjänst
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
12.00 Sopplunch - Ljusandakt i Allhelgonatid

November
Sö 4 10.00 Söndagsgudstjänst. Hans Stanley.
			
Marcus Berglund och New Born 		
			Community.
		 13.00 Farsi-gudstjänst
		 15.30 	Oromo-gudstjänst
Må 5 12.30 Stickcafé
Ti 6 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 7 13.00	Onsdagsträff
Sö 11 10.00 Sinnesrogudstjänst – Mats Backholm
		 13.00 Farsi-gudstjänst
		 15.30 	Oromo-gudstjänst
Ti 13 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 14 12.00 Sopplunch - Carl-Olof Strand
Sö 18 10.00 ”Mässa för alla”. Christoffer Ahlbäck.
		 13.00 Farsi-gudstjänst
		 15.30 	Oromo-gudstjänst
Må 19 12.30 Stickcafé
Ti 20 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 21 13.00	Onsdagsträff
Sö 25 10.00 Gudstjänst för små och stora.
			
Gustav Hafström och Ungdomsgruppen.
		 13.00 Farsi-gudstjänst
		 15.30 	Oromo-gudstjänst
Ti 27 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör

December
Lö 1 11.00-15.00 Hammarbykyrkans julmarknad.
Sö 2 10.00 	Adventsgudstjänst. Tema: Ett nådens år.
			
Gustav Hafström. Annika Hudak och
			
Hammarbykyrkans kör.
		 13.00 Farsi-gudstjänst
		 15.30 	Oromo-gudstjänst
Må 3 12.30 Stickcafé
Ti 4 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 5 13.00	Onsdagsträff
Sö 9 10.00 Sinnesrogudstjänst – Mats Backholm
		 13.00 Farsi-gudstjänst
		 15.30 	Oromo-gudstjänst
Sö 16 10.00 Musikgudstjänst. Gustav Hafström.
			Arne Lundmark. Hammarbykvartetten,
			
Hammarbykören och Håkan Sandlund.
		 13.00 Farsi-gudstjänst
		 15.30 	Oromo-gudstjänst

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

