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Hammarbykyrkan vill vara en kyrka som berör
Tro som berör Vänskap som berör Uppmuntran som berör Bön som berör Samverkan som berör

REDAKTÖRENS RUTA
< Du läser just nu det 188:e numret av Hammarbykyrkan Aktuellt. Vi är på väg mot ljusare ti-
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der, mot våren och sommaren, som livar upp trötta
vintersjälar och ger oss möjlighet att fylla på våra
”batterier” inför den höst och vinter som väntar
bortom sommarens gröna period.
I det här numret skriver Annahita Parsan, vår präst,
om Guds nåd över oss alla i Hammarbykyrkan. Vi
är nu tre EFS-föreningar som samsas i vår kyrka.
Den svenska och den persiska föreningen har verkat
tillsammans i några år nu. Fr o m februari i år har
det även våra vänner från Oromoprovinsen i Etiopien bildat en EFS-grupp. De har gudstjänster i
kyrkan på söndagseftermiddagarna.
Vi skriver också om vår söndagsskolekör och om
Anna Stolpe, som leder kören. Vi får även i detta
nummer en berättelse från en av våra persiska vänner om dennes väg från islam till kristendomen.
Dessutom innehåller Hammarbykyrkan Aktuellt
ett fullmatat program för våren. Notera särskilt
årets missionsgala, som hålls den 1 april med sångaren Frank Ådahl som största
dragplåster.
I det här numret lanserar vi också en Nostalgi-ruta. Där gör vi
med hjälp av bild ett nedslag i
Hammarbykyrkans historia.
Denna gång handlar det om en
söndagsskolutfärd till Tyresta by
1978.
Carl-Olof Strand (red)

FÖRENINGSMÖTE

Söndagen 21/5 föreslås det bli föreningsmöte efter gudstjänsten och kyrkfikat.
Kom och hör
vad som händer i föreningen - och var
med och påverka. Mer
info när det
närmar sig...
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< Jesus sade ” Jag är vägen och
sanningen och livet” (Joh 14:6 )

Vilken nådig Gud vi har. Han talar
genom Jesus och säger jag ÄR vägen,
jag ÄR sanningen och jag ÄR livet.
Jag ÄR ljuset. Jag ÄR din läkare. Jag
ÄR din Gud. Jag ÄR din frälsare.
Ett av mina stora glädjeämnen i livet är att se Herren i Hammarbykyrkan och att se hans inverkan på
de människor som har valt att följa
honom. Precis som David i Samuelsboken är vi de som Herren har
utvalt. Gud sa till Samuel ”Ty, Han
är det” (1 Sam 16:12). Gud hade utvalt Samuel för att smörja David.
Hammarbykyrkan är en plats
där vi möter Gud vid olika tillfällen. Det kan vara i gudstjänsten
men också i onsdagskvällens ”pilgrimsvandring i Bibeln”, där en
17-årig kille av hela sitt hjärta berättar om ordet han har fått. När
ordet blir levande i honom, som är
ung i både liv och tro, säger Herren till den unga mannen att ”Du
är utvald att sprida evangeliet”.
Vilken nådig Gud som med sin
stora kärlek för ihop folk ifrån olika länder och olika kulturer för att visa att han är mitt ibland oss.
Under julbasaren eller kulturkvällen, när stora och
små engagerar sig i aktiviteter och hjälper till med
både kropp, själ och att bidra till ekonomin i kyrkan, då säger Herren ”Du är den utvalde”.
Vilken nådig Gud som älskar oss och enheten
emellan oss, och som vill använda oss i sitt arbete.
Precis som Gud använde Mose, Ester och Jona så
vilar hans hand över hans (vår) församling (Ps
80:17)

Guds nåd är stor i
Hammarbykyrkan
Vi kan säga:
1) Det är mig som Gud har utvalt,
2) Det är mig som Gud håller sin hand över,
3) Det mig som Guds smorde,
4) Det är mig som Guds Ande vakar över,

Och har vi tro på de fyra sakerna så kan vi känna
oss hemma i Hammarbykyrkan och fortsätta tjäna
Herren oavsett omständigheterna.
Annahita Parsan
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Alla blev solister
< Söndagen den 12 februari var det gudstjänst för stora och små i Hammarbykyrkan.

Och det blev en fest för alla. Henrik Roos ledde
gudstjänsten och såg till att ingen hade en chans
att slumra till.
Anna Stolpe ledde kören och spelade fiol tillsammans med Siri Dahlkild. Nicke Markgren
höll takten med sin gitarr. Joel hade fixat nio
mickar på stativ för att sångarna både skulle höras och kunna agera med sina rörelser. Det märktes att lyckan var stor. Alla blev ju solister.
Hur började det?
Anna berättar:
– Det började med att jag ringde runt till mammor med barn som gillade att sjunga och rappa.
Vi övade i hemmen och fick sjunga på Hammarbykyrkans julfest och i några gudstjänster.
En extra bonus är att när kören sjunger kommer också släkt och vänner.
Den här kören är ju en del av söndagsskolan har
du några förslag på hur den skulle kunna fungera
i gudstjänsterna?
– Vår lilla kör, med barn i alla åldrar, skulle
kunna sjunga en kort sång i många gudstjänster.
Då får vi också med flera föräldrar till kyrkan.
– Jag föreslår också att barnen är med en större
del av gudstjänsten så att de får uppleva mer av
det som händer. Till exempel fram till predikan
då de går till sina lokaler och sen kommer tillbaka och är med i nattvarden.
– När den dagen kommer då de slutar söndagsskolan vet de vad som händer i kyrkan och får en
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naturlig övergång. I dag försvinner många efter
tiden i söndagsskolan.
Lördagsäventyr en gång i månaden.
Nu träffas vi till lördagsmys hemma hos varandra
för lördagsäventyr med olika program. Det är en
fin möjlighet för barnen att lära känna varandra.
Det skulle vara så roligt om fler persiska barn ville vara med. Och naturligtvis är de också välkomna till kören och söndagsskolan

Text Paul Blomgren

Köket har renoverats

Lars Jakobsson t v och Östen
Brorson t h gläds åt det nyinredda
köket i Hammarbykyrkan.

< Under januari och februari har ett gäng
frivilliga - från både den svenska och den per-

siska föreningen - jobbat hårt med att renovera
Hammarbykyrkans kök. Det handlar då om
det stora köket på samma våning som kyrksalen och Hammarbysalen. Köket har fått ny
modern köksinredning, nytt golv och ny belysning.
Arbetet har letts av Östen Brorson, som är
ordförande i fastighetsutskottet. Östen skickar
med följande tack till alla som medverkar i förnyelsen av köket:

STORT TACK
till alla från den svenska och den persiska
EFS-föreningen som på olika sätt hjälpt till
med ombyggnaden av köket.
Fastighetsutskottet/Östen Brorson
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GUDSTJÄNST
Förkunnelse – Bön - Musik
Välkommen till Hammarbykyrkans gudstjänster!
Söndagens 11-gudstjänst tolkas till farsi, söndagsskola finns för barnen och kyrkfika serveras efter
gudstjänstens slut.
Fredagar kl. 18.00 är det gudstjänst på farsi med
tolkning till svenska.

Onsdagsmässa
Varje onsdag kl 20:00 (efter ”Pilgrimsvandring i Bibeln”)
firar vi en kortare mässa tillsammans. Präst: Annahita
Parsan. Det går bra att komma direkt till mässan. (Sista
Mässan 30/11, börjar igen 25/1.)

Mars
Söndag 5 mars
11.00 Mässa - Prövningens stund, Hans Lindholm och
Miguel Robaina & SHINE.

Påskdagen 16 april
11.00 Ekumenisk mässa i Hammarbykyrkan.
Kristus är uppstånden. Carl Johan Freed,
	Annahita Parsan, Christer Wallström m fl.

Söndag 23 april
11.00 Gudstjänst. Påskens vittnen
		Camilla Öberg, Mats Backholm,
Marcus Berglund och New Born Community .

Söndag 30 april

Söndag 12 mars

11.00 Mässa - Den goda herden. Hans Lindholm och 		
Håkan Sandlund.

11.00 Gudstjänst. Den kämpande tron. Anders
Parsmo, Mats Nyholm och Ellen Gårdfelt.

Maj

Söndag 19 mars

Söndag 7 maj

11.00 Mässa. Kampen mot ondskan. Annahita Parsan, 		
Marcus Berglund och New Born Community .

11.00 Gudstjänst. Vägen till livet. Annahita Parsan
och Mani Mohseni.

Söndag 26 mars

Söndag 14 maj

11.00 Gudstjänst. Guds mäktiga verk. Ulf Perbo och 		
Helena Hedlund. Håkan Sandlund och
Hammarbykyrkans kör.

april

11.00 Mässa. Att växa i tro. Carl-Olof Strand,
Stefan Holmström, Marcus Berglund och New
Born Community.

Söndag 21 maj

11.00 Mässa. Försonaren. Stig Axelsson och
	Lage Wedin.

11.00 Gemenskapsgudstjänst. Bönen.
	Annahita Parsan, Duressa Mabesha Teka,
Mim Öberg, Roksana Parsan, Mani Mohseni 		
och Oromo-gruppen.

Söndag 9 april

Söndag 28 maj

Söndag 2 april

23.00 Gudstjänst. Vägen till korset. Hans Lindholm 		
och Tove Åhrmann.

Skärtorsdag 13 april
18.00 Gemensam Getsemaneafton i Triangelkyrkan.
Pehr Hellberg m.fl.

Långfredag 14 april
10.00 Ekumenisk gudstjänst i Skarpnäckskyrkan.
	Annahita Parsan, Ann-Josefine Possebo m.fl.
(OBS tiden!)
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11.00 	Avslutningsgudstjänst för Små & Stora.
Hjälparen kommer.
	Anders Parsmo, Annahita Parsan, Håkan
Sandlund och Hammarbykyrkans kör.

Juni
Söndag 4 juni
11.00 Pingstdagsmässa. Den Helige Anden.
	Annahita Parsan, Hans Lindholm och
Miguel Robaina.

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 3-13 år

Verksamhet för
farsitalande
Söndagsgudstjänster
PÅ SVENSKA
Söndagar kl. 11.00, tolkning till farsi.

Söndagsskola har vi kl.11.00: Gulliver 3-6 år (var
annan söndag), Äventyrarna 7-10 år (varje söndag),
Agenterna 5:ans-8:ans årskurs (varje söndag).
Kontaktperson: Anders Parsmo, 070-714 60 51,
anders@parsmo.nu

Fredagsgudstjänster
PÅ FARSI

Lördagsäventyr,
1:an-5:ans årskurs

Tisdagar kl. 18.00 - 21.00 (t o m 20/6)

Träffas ca 1 lördag i månaden. Mycket bus men också lite allvar. Kontaktperson: Erik Bergström
073-421 85 98, egb.bergstrom@telia.com

Tonårsgrupp (TG),
6:an-8:ans årskurs
Träffas ca 1 gång i mån, oftast på en lördag. Action
& andakt. Kontaktperson: Anna Kindbom
070-360 1020, anna@kindbom.nu

ungdomar
9:ans årskurs - gymnasiet

Fredagar kl.18.00, tolkning till svenska.

Bibelstudium för farsitalande
Pilgrimsvandring i bibeln
Onsdagar kl 18.30 - ca 20.00 (t o m 31/5)
Bibelberättelser, gemensamma samtal och bön.
Både svensk- och farsitalande är välkomna!

Torsdagsbön
Torsdagar kl.18.00 (t o m 28/6)
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

Fredagsaktivitet i Betlehemskyrkan.

Musik
Hammarbykyrkans kör –
kom med och sjung!
Ungdoms- och vuxenkör med blandade röster och
repertoar.
Körövning varje tisdag 18.30 - 20.30
Ledare/kontaktperson: Håkan Sandlund,
hakan.sandlund@svenskakyrkan.se
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Samlingar för
gemenskap och
andligt växande

Stickcafé
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.
Måndagar udda veckor
kl. 12.30 – 15.30
Avslutning: måndag 8/5.
Kontaktperson:
Gerd Lithner, 073-958 90 40

Onsdagsträffar
Pilgrimsvandring i bibeln
Onsdagar varje vecka kl. 18.30 – ca. 20.00.
Bibelberättelser, gemensamma samtal och bön.
Både svensk- och farsitalande är välkomna!
Efter samlingen kl 20:00 firas en kortare vardagsmässa i kyrksalen för de som vill.
Sista gången för terminen är 31/5.
Kontaktperson: Annahita Parsan, 073- 856 94 35
annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu

Bönen
i kyrkan
Bönen
i Hammarbykyrkan
Hammarbykyrkan vill vara en kyrka som bärs
av bön och där vi bär varandra i bön.
Bönering,
varje torsdagskväll kl. 21.30
Var vi än befinner oss bildar vi tillsammans en
bönering och ber en stund för vår kyrka.
Torsdagsbön
Torsdagar kl. 18.00
Vi delar kristen tro, vittnesbörd om vad Gud
gjort i våra liv och vi ber tillsammans
Böneuppdrag
Vill du hjälpa till att be för något specifikt? Vi behöver förebedjare för kyrkans alla grupper, styrelsen, de anställda m.fl. Känner du för att be för
något av detta
under det kommande året?
Kontakta Annahita Parsan
eller någon i
EFS-föreningens styrelse.
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Välkommen till samlingar där vi delar livserfarenheter och
lär känna olika kvinnor och män i bibeln utifrån en av
Ylva Eggehorns böcker. Vi börjar träffarna med gemensamt fika och avslutar med en andaktsstund.
Onsdagar udda veckor, kl. 13.00- 14.45
Avslutning onsdag 24/5.
Kontaktperson: Gun-Britt Nylund, 070 222 94 32

Konstkurser som pågår
i Hammarbykyrkan
Ikonmålning
10 lördagar, kl 9.30-12.15
Kostnad: 1.100 kr. I avgiften ingår en del av materialet.
Ledare/ kontaktperson: Lis Engblom, 072-177 61 90

Porslinsmålning
12 onsdagar, kl 10.00-12.30
Kostnad: 900 kr. Material ingår ej
Ledare/ kontaktperson: Ingrid Lagelius, 08-88 21 33
Hammarbykyrkan har ett nära
samarbete med Sensus
studieförbund.

Sopplunch med
andakt och program

Påsk-programmet
Skärtorsdag 13 april kl. 18.00:
Ekumenisk Getsemaneafton i Triangelkyrkan. Pehr Hellberg m.fl.

Foto: carl-olof Strand

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 och en gäst som berättar. Lunchen kostar 40 kr.

Onsdagar jämna veckor kl.12.00 – ca.14.30.
Kontaktperson: Gun-Britt Nylund, 070 222 94 32

Program
Onsdag 8 mars
”Det bästa med att bli gammal”
Ingegerd Nydevik Leg.läkare medverkar.

Långfredag 14 april
kl. 10.00 (obs.tiden):
Ekumenisk gudstjänst
i Skarpnäckskyrkan.
Annahita Parsan &
Ann-Josefine Possebo.
Anna Hammarwall,
Björn Svensson och
Miguel Robaina står
för musik.
Påskdagen 16 april
kl. 11.00:
Ekumenisk mässa i
Hammarbykyrkan.
Kristus är uppstånden! Carl Johan Freed,
Annahita Parsan, Christer Wallström m fl.
Triangelkyrkan,
Stockholmsvägen 18, T-bana Sandsborg
Skarpnäckskyrkan,
Skarpnäcks allé 31, T-bana Skarpnäck

Onsdag 22 mars
Från Guldgrävarsång till Schubert. Jörgen Toresson.
Onsdag 5 april
Vandringens betydelse (den yttre och den inre)
Margareta Lilja Psykoterapeut medverkar.
Torsdag 13 april
Mässa och Påsklunch. (anmälan anslag i kyrkan)
Tel. Gerd Lithner 0739589040
Onsdag 3 maj
”Vårt arv” Anna Lindkvist Adolfsson konstnär berättar.
Onsdag 17 maj
”Eksem orsakad av produkter i vardagen”
AnnTherese Karlberg, professor i hudallergi.
Onsdag 14 juni
Sill-lunch. Sommaravslutning.
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En spelmans himlafärd

< Söndag den 19 februari var det musikguds-

tjänst i kyrkan. Hammarbykyrkans kör
framförde Arne Lundmarks sångspel ”En spelmans himlafärd”. Arne,
som är medlem i den
svenska EFS-föreningen i
kyrkan, ledde framförande från pianot. Medverkade gjorde också Jerry
Winbladh von Walter på
tvärflöjt. Cecilia Perbo
sjöng solo i ett av sångspelets stycken. Kyrkan
var välfylld av Hammarbyare och andra EFS-are
från Stockholmsregionen.

Nostalgi-rutan
Nedslag i Hammarbykyrkans historia

Söndagsskolutfärd till Tyresta by 1978

Söndagsskolan i Hammarbykyrkan avslutades
på våren traditionellt med en utfärd till något
friluftsområde på Södertörn. 1978 gick färden
till Tyresta by i Haninge. Kicki Lönnebo var då
anställd som barn- och ungdomskonsulent i
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kyrkan. Det är hon som sitter med gitarren på
klipphällen och leder sången. Med på bilden
finns bl a familjerna Brorson, Jakobsson, Roos,
Strand och Grönlund, varav de fyra första föräldraparen fortfarande på olika sätt är aktiva i
Hammarbykyrkan.

Frank Ådahl

< Artisten vid årets insamlingsgala är
Frank Ådahl. Frank var en av de två brö-

derna Ådahl i gruppen Edin-Ådahl, som
utöver Frank bestod av hans bror Simon
och bröderna Bertil och Lasse Edin. Gruppen bildades 1978 och gjorde sammanlagt
åtta album mellan 1978 och 1992, då
gruppen upplöstes. Gruppen var mycket
känd i den s k kristna musikvärlden men
blev också hela Sveriges Edin-Ådahl när de
representerade Sverige i Eurovision Song
Contest 1990 med låten ”Som en vind”.
Frank har efter 1992 fortsatt med en solokarriär. Han deltog 1996 i den svenska
Melodifestivalen med ”Tårar från himlen”
och har bl a på senare år medverkat i ”Så
ska det låta”. I kyrkor och församlingar är
han fortfarande en mycket anlitad artist.
Frank Ådahls röst kan man också – som
en liten kuriositet – få höra i tecknade filmer. Han har bl a gett röst åt lejonet i
Simba i Disneyfilmen ”Lejonkungen”.
Den årliga ”Missionsgalan” går av stapeln
lördagen 1/4. Förutom Frank Ådahl bjuds på
Oromo Art&Worship Team och persisk musik.
Insamlingar till arbete mot svälten i Östafrika, stöd till utsatta nyanlända och hjälp till
förföljda kristna.
Kl 16-18 serveras persisk och afrikansk mat,
pajer, räkmackor, kaffe mm. Brödförsäljning
och lotterier.
Kl 18 Konsert och insamlingar. Entré 100 kr.
Kl 21 Serveringen öppnar igen

Min väg från muslim
till kristen

< Mohammad Mahdi (Arash) berättar:

– Jag är 17 år och kom hit från Iran för 14 månader
sedan. Det hela började när jag var knappt 15 år. Jag
älskade Islam och studerade Koranen flitigt så att jag
hade uppnått en viss rang. Samtidigt hade mitt intresse väckts för andra religioner. Jag ville veta vad judendomen och kristendomen handlade om.
Jag hörde talas om två kristna TV-kanaler. Det var
illegalt att titta på dem. Men jag var nyfiken. En dag,
när jag såg på en av kanalerna, var det en iransk präst
som ledde tittarna i frälsningsbönen. Jag bad med
och kände - nu är jag kristen.
Jag insåg att nu var jag tvungen att lämna Iran eftersom jag visste att det kunde vara förenat med
dödsfara att konvertera från Islam till Kristendomen.
Inom en vecka hade jag ordnat pass och köpt flygbiljett till Turkiet. Från Turkiet började en 3 veckors
resa med hjälp av smugglare. Första etappen i en 7
meter lång båt med 50 personer och sen på olika sätt
genom nio länder.
Till slut hamnade jag i Täby och började gå i skolan. En dag gick jag till Tibble kyrka. Där träffade
jag Maryam som berättade att Hammarbykyrkan
hade möten på persiska.
I den första gudstjänsten gick jag fram till altaret för
förbön. Annahita ledde mig i frälsningsbönen. Då gav
jag mitt liv helt till Jesus, säger Arash och tillägger:
– Det har hänt många mirakler i mitt liv.
Arash vill gärna döpas men för det måste han ha
sin “godmans” tillåtelse.
– Det får bli när jag fyllt 18 år säger han med ett leende.
Text: Gun Blomgren
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Kalendarium
Mars			
On 1
		
		
To 2
Fr 3
Sö 5
Ti 7
		
On 8
		
		
To 9
Fr 10
Sö 12
Må 13
Ti 14
		
On 15
		
		
To 16
Fr 17
Sö 19
Ti 21
		
On 22
		
		
To 23
Fr 24
Sö 26
Må 27
Ti 28
		
On 29
		
		
To 30
Fr 31

April

Lö 1
Sö 2
Ti 4
		
On 5
		
		
To 6
Fr 7
Sö 9
Må 10
Ti 11
		
On 12
		
		
To 13
		
		
Fr 14
		
Sö 16

13.00	Onsdagsträff
18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln
20:00 Mässa
18.00	Torsdagsbön
18.00 Gudstjänst på farsi
11.00 Mässa - Hans Lindholm
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
12.00 Sopplunch - Ingegerd Nydevik
18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln
20:00 Mässa
18.00	Torsdagsbön
18.00 Gudstjänst på farsi
11.00 Gudstjänst - Mats Nyholm
12.30 Stickcafé
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
13.00	Onsdagsträff
18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln
20:00 Mässa
18.00	Torsdagsbön
18.00 Gudstjänst på farsi
11.00 Mässa - Annahita Parsan
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
12.00 Sopplunch - Jörgen Toresson
18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln
20:00 Mässa
18.00	Torsdagsbön
18.00 Gudstjänst på farsi
11.00 Gudstjänst - Helena Hedlund
12.30 Stickcafé
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
13.00	Onsdagsträff
18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln
20:00 Mässa
18.00	Torsdagsbön
18.00 Gudstjänst på farsi

18.00 Missionsgala (Mat/fika fr 16.00)
11.00 Mässa - Stig Axelsson
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
12.00 Sopplunch - Margareta Lilja
18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln
20:00 Mässa
18.00	Torsdagsbön
18.00 Gudstjänst på farsi
11.00 Gudstjänst - Hans Lindholm
12.30 Stickcafé
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
13.00	Onsdagsträff
18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln
20:00 Mässa
12.00 Mässa och Påsk-lunch
18.00	Torsdagsbön
18.00 Getsemaneafton i Triangelkyrkan
10.00 Gudstjänst i Skarpnäckskyrkan
18.00 Gudstjänst på farsi
11.00 Ekumenisk Påskdagsmässa

Ti 18
		
On 19
		
To 20
Fr 21
Sö 23
Må 24
Ti 25
		
On 26
		
		
To 27
Fr 28
Sö 30

18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln
20:00 Mässa
18.00	Torsdagsbön
18.00 Gudstjänst på farsi
11.00 Gudstjänst - Mats Backholm
12.30 Stickcafé
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
13.00	Onsdagsträff
18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln
20:00 Mässa
18.00	Torsdagsbön
18.00 Gudstjänst på farsi
16.00 Mässa- Hans Lindholm

Maj

Ti 2 18.00 Bibelstudium på farsi
On 3 13.00 Sopplunch - Anna Lindkvist Adolfsson
		
18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln
		
20:00 Mässa
To 4 18.00	Torsdagsbön
Fr 5 18.00 Gudstjänst på farsi
Sö 7 11.00 Gudstjänst - Annahita Parsan
Må 8 12.30 Stickcafé - våravslutning
Ti 9 18.00 Bibelstudium på farsi
		
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 10 12.00	Onsdagsträff
		
18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln
		
20:00 Mässa
To 11 18.00	Torsdagsbön
Fr 12 18.00 Gudstjänst på farsi
Sö 14 11.00 Gudstjänst - Stefan Holmström
Ti 16 18.00 Bibelstudium på farsi
		
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 17 13.00 Sopplunch - AnnTherese Karlberg
		
18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln
		
20:00 Mässa
To 18 18.00	Torsdagsbön
Fr 19 18.00 Gudstjänst på farsi
Sö 21 11.00 Gemenskapsgudstjänst. Annahita Parsan,
			Duressa Mabesha Teka m fl
Ti 23 18.00 Bibelstudium på farsi
		
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 24 12.00	Onsdagsträff - våravslutning
		
18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln
		
20:00 Mässa
To 25 18.00	Torsdagsbön
Fr 26 18.00 Gudstjänst på farsi
Sö 28 11.00	Avslutningsgudstjänst för små & stora
Ti 30 18.00 Bibelstudium på farsi
		
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 31 18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln - våravslutning
		
20:00 Mässa

Juni

To 1
Fr 2
Sö 4
Ti 6
		
To 9
Fr 10

18.00	Torsdagsbön
18.00 Gudstjänst på farsi
11.00 Pingstdagsmässa - Hans Lindholm
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
18.00	Torsdagsbön
18.00 Gudstjänst på farsi

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

