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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
< Denna sommar nynnade vi länge på
”Sommaren är kort”. Men i mitten av au-
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gusti, lagom till skolstarten, fick vi till sist ett
härligt sommarväder. Nu väntar en härlig höst
i Hammarbykyrkan.
Det mesta rullar på i invanda hjulspår. Söndagsgudstjänsterna är förstås veckans höjdpunkt. I höst delar Hanna Beckström och
Annahita Parsan på ansvaret för gudstjänsterna men vi har också gästpredikanter, t ex den
18/10 då biskop emiritus Rune Backlund gästar oss. Gudstjänsterna för farsitalande fortsätter på fredagar. På måndagar är det stickcafé
och varannan onsdag är det sopplunch med
program för daglediga. Varannan onsdag är
det samlingar på temat ”Frälsarkransen – öppet samtal om bibelns pärlor. Och sista torsdagen i varje månad är hålls sinnesroandakter.
Det blir också ett par mer ad hoc-betonade
program. Dels en kväll i oktober om EFS historia, nutid och framtid. Dels en webbföreläsning med L-O Eriksson på temat ”Gamla testamentet – är det Guds ord?”.
Traditioner som återkommer är också gemenskapshelgen som även i år hålls på Åkerögården (den 26-27/9) och den svensk-persiska
höstfesten som i år hålls den 14/11.
Slutligen – men inte minst viktigt – blir det
även i år en Alphakurs som en del av kyrkans
utbud av kurser och studiecirklar. Ny i höst är
en sömnkurs, för dig
som vill lära dig att
sova bättre. Ny är
också en kurs på temat ”Pilgrimsvandringar i Bibeln”. Dessutom fortsätter de
konstkurser som varit
en del av Hammarbykyrkans utbud i så
många år.
Välkomna till oss i
Hammarbykyrkan
Carl-Olof Strand (red)
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Alltid på väg...
< Jag tycker mycket om psalmen ”Alltid på
väg” som handlar om att vara på väg mot ett mål

som ger mod, kraft och inspiration och att under
resan aldrig släppa taget om den osynliga hand
som Herren sträckt ut för att leda oss rätt.
I Hammarbykyrkan är vi också på väg. Att
vara på väg innebär att möta nya situationer, nya
människor och att vi stannar till vid olika rastplatser. Sedan några år vandrar vi tillsammans
med en stor grupp perser, de flesta flyktingar,
som hittat Herrens hand. Det är för mig med
stor ödmjukhet men också inspiration som jag
har fått ta del av några av dessa flyktingars mod,
liv och uppoffringar och se hur de upptäckt Jesus
och fått en ny inriktning på sina liv. Vi har en
spännande väg framför oss i Hammarbykyrkan.
Det viktiga är vårt mål, inte hur vi ser ut eller hur
vi gör saker. Hammarbykyrkans mål är ju att
hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus och
att dela med sig av sin tro i vardagen. Vi som vill
ledas av Herrens osynliga hand behöver också ta
del av det skydd Bibeln kallar Guds rustning. Läs
gärna Efesierbrevet 6:10–17 och fundera vad det
betyder för dig idag.
I Hammarbykyrkan vill vi skapa många olika
mötes- och rastplatser, även över språk- och kulturgränser. Gemenskapens kärna är tron på Herren Jesus, men uttrycken ter sig olika i bl.a. gudstjänster, musik, kulturkvällar, bönesamlingar
eller samtal om bibelordet i ”Frälsarkransen” eller
i ”Pilgrimsvandring i Bibeln”. Under vår väg så
möter vi många, som kanske ännu inte upptäckt
den hand Herren har sträckt ut, men som längtar
efter mål och mening med sin livsvandring. Låt
oss hjälpas åt att peka på det vi funnit. Då kan

deltagandet i en Alphakurs vara en bra start. Vi
vill särskilt lyfta fram gudstjänsterna och hemgrupperna, och jag tror att bägge dessa är viktiga
rastplaster där vi också kan dela vår resas utmaningar och glädjeämnen. Själv upplever jag själva
gudstjänsten som en viktig hållplats där jag kan
vila och få mig något till livs för att med kraft
och inspiration vandra vidare. Eller nattvarden
som är en synlig måltid med Jesus i centrum. Vi
som är i kyrkan på vardagar ser också att människor kommer in till kyrkan tänder ett ljus och
ber, upplever en rastplats eller ”tankstation” mitt i
vardagen.
Välkommen med på vår vandring och till våra
rastplatser. Vi är alltid på väg
Göran Ahlforn
Ordförande i Hammarbykyrkan

Vill du ha någon att prata med?
Ta gärna kontakt med Hanna Beckström eller Annahita
Parsan i Hammarbykyrkan. Båda är präster med erfarenhet
av samtal och själavård. Hanna har psykoterapeutisk grundutbildning med KBT-inriktning.
Maria Bergström, familje- och anhörigsterapeut,
tar också emot för samtal på
tel. 070 725 38 88.
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En bok om det ”det gudlösa folket”
< Hans farfar var EFS missionsföreståndare

och ansvarade en gång i tiden för invigningen av
Hammarbykyrkan. Hans far predikade i maj vid
en gudstjänst i kyrkan. Och hans morfar var EFSmissionär i Indien och senare i livet bl a kyrkoherde i Västerort. Själv är David Thurfjell religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid
Södertörns högskola. Just nu uppmärksammas han
för boken ”Det gudlösa folket”, där han berättare
om de ”postkristna” svenskarna och deras förhållande till religion.
Enligt World Value Survey är Sverige världens
mest sekulariserade och individualistiska land.
Samtidigt är fortfarande en stor majoritet av befolkningen (79 %) medlemmar i ett religiöst samfund, de flesta förstås i Svenska kyrkan. Och
många väljer fortfarande att döpa sina barn, gifta
sig och låta sig begravas inom kyrkans ram, trots
att man inte vill rubriceras sig som ”kristna”. Det
är denna paradox som David Thurfjell ger sig på
att analysera i sin bok. Han bygger framställningen
på djupintervjuer som genomförts med helt vanliga
svenskar i sina bästa år.
Även om man är medlem i Svenska kyrkan är
man ofta obenägen att vilja kalla sig kristen. På sätt
och vis har begreppet ”kristen” kidnappats av pietismen och väckelserörelserna på 1800-talet. För att
kallas kristen i Sverige bör man omfatta den kristna tron på en avancerad nivå, där tonvikten ligger
på försanthållandet av bibelns texter om Jesu uppståndelse, syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Om
man bara är kulturellt kristen eller sätter Jesu kärlekslära i centrum vill man inte kalla sig kristen i
Sverige. Till skillnad från i många andra länder där
religionstillhörigheten normalt är något man föds
in i och där man står kvar hela livet, såvida man
inte aktivt söker sig från sin ursprungsreligion och
konverterar till en annan. Religionstillhörighet är
normalt ett slags andra tillhörighetsdimension - vid
sidan av tillhörigheten till nation och folkgrupp.
Men så inte i Sverige.
I sin bok söker David efter förklaringar till sakernas tillstånd. Han pekar bl a på protestantismens individuella ideal och på moderna ateister
som Ingemar Hedenius och Christer Sturmark
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som fått
stort inflytande.
Även konflikten mellan kristendomen och
den moderna tidens
tillåtande
syn på olika former
av sexualitet spelar
in. Han
noterar
också att
svensken i
gemen har
en positiv ställning till buddism, medan islam ofta
starkt ifrågasätts.
I boken presenterar David också en postkristen
grundhållning. Hans analys mynnar i slutsatsen att
svenskarna trots sitt avståndstagande från kristendomen ändå präglas av det han kallar ”avlagringar
av kristendom bortom ritual och bekännelse”. Vi
tänker i många stycken på ett pietistiskt vis, vi vill
vara goda i grupp, vi vill gärna vara ödmjuka men
samtidigt utvalda. På samma sätt som de kristna
missionärerna en gång i tiden ansåg sig besitta en
överlägsen sanning är vi svenskar idag ofta övertygade om vår svenska modells överlägsenhet i världen. Vår modell är bäst, men andra länder har inte
förstått det.
En stor majoritet av svenskarna är kristna/religiösa i den meningen att vi är medlemmar i ett religiöst samfund. Men bara en minoritet av oss vill
betrakta oss som kristna. Thurfjells slutsats är dels
att begreppet ”kristen” snävats in rejält i vårt land,
dels att vi bär med oss kristna avlagringar som gör
att vi egentligen är mer kristna än vad vi själva tror.
En utförligare anmälan av boken finns bakom fliken ”Boktips” på www.hammarbykyrkan.nu
Carl-Olof Strand

Nytt ansikte!
< Marie Lee Sylvendahl, vår deltids-

musiker, kommer att få barn i höst.
Hennes vikarie blir Håkan Sandlund, som under många år varit körledare i Maria Magdalena församling. Håkan är ännu en musiker från
den Sandlundska musikerfamiljen
med ursprung i Norrfjärden utanför
Piteå.

Helena Virta har under våren varit

praktikant och hjälpt till med diverse
praktiska uppgifter. Hon kommer att
fortsätta i samma roll under hösten.

En hemgrupp
på vift
< Fredagsgruppen är sannolikt Hammarbykyrkans äldsta hemgrupp. Den bildades

ursprungligen runt 1970 som
en del av Betlehemskyrkans
verksamhet men har numera
sin bas i Hammarbykyrkan.
Det senaste året har gruppen
(som numera till 14/15 består
av pensionärer) gjort studiebesök i kyrkobyggnader av olika
slag runtom i Stockholm. I augusti gjorde gruppen en utflykt
ända till Härkeberga kyrka nordost om Enköping. Här gavs
tillfälle att betitta Albertus Pictors berömda kyrkomålningar
från 1400-talet. Utflykten avslutades med gemensamt fika
inne i Enköping.
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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 Gudstjänst
på farsi med tolkning till svenska.

AUGUSTI
Söndag 30 augusti
11:00 Upptaktsgudstjänst. Medmänniskan.
Hanna Beckström, Göran Ahlforn,
Marie Lee Sylvendahl Söndagsskolstart

Obs. 13.15 Webföreläsning av docent
	Lars-Olov Eriksson om gamla Testamentets
betydelse för oss idag.

NOVEMBER
Söndag 1 november
11.00 Gudstjänst. Vårt evighetshopp. Anders Lennse, 		
Håkan Sandlund

Söndag 8 november
11.00 Mässa. Förlåtelse utan gräns. Annahita Parsan, 		
Ida Sandlund

Söndag 15 november
11.00 Gudstjänst. Vaksamhet och väntan. Gita
	Andersson, Lars Jakobsson, Håkan Sandlund

SEPTEMBER

Söndag 22 november

Söndag 6 september

11.00 Mässa. Domsöndagen. Kristi återkomst.
Pehr Hellberg, Hanna Beckström, Ludvig Käll

11.00 Mässa. Enheten i Kristus. Annahita Parsan, Lage
Wedin Obs. Bönefrukost kl. 9.00, anmälan
till Hanna Beckström

Söndag 13 september
11.00 Mässa. Ett är nödvändigt. Simon Minnhagen, 		
Hanna Beckström, Håkan Sandlund

Söndag 29 november 1 advent
11.00 	Adventsgudstjänst. Ett nådens år. Hanna
Beckström, Håkan Sandlund och
Hammarbykyrkans kör

Söndag 20 september

DECEMBER

11.00 Gudstjänst. Döden och livet. Tomas Notini,
Mim Öberg, Nicke Markgren

Söndag 6 december

Söndag 27 september
Obs. ingen gudstjänst i Hammarbykyrkan pga
Gemenskapshelg på Åkerögården. (Se särskilt program)

OKTOBER
Söndag 4 oktober
11.00 Gudstjänst. Den helige Mikael. Änglarna.
	Annahita Parsan, Roksana Parsan, Håkan
Sandlund och Hammarbykyrkans kör

Söndag 11 oktober
11.00 Mässa. Tacksägelsedagen. Lovsång. Hanna 		
Beckström, Håkan Sandlund
	Obs. Skördeauktion i anslutning till kyrkfika

Söndag 18 oktober
11.00 Gudstjänst. Att leva tillsammans. Rune
Backlund, Carl-Olof Strand, Anna Hallberg, 		
	Anna Stolpe

Söndag 25 oktober
11.00 Mässa. Bibeln. Hanna Beckström, Annahita
Parsan, Miguel Robaina och 			
sånggruppen’Shine’
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11.00 Mässa. Guds rike är nära. Annahita Parsan,
Marcus Berglund

Söndag 13 december
11.00 Gudstjänst med små och stora. Bana väg för 		
Herren. Hanna Beckström, Annahita Parsan,
Håkan Sandlund Obs. Julavslutning för
söndagsskolan.

Barn och unga
Söndagsskola 3-13 år
Vår söndagsskola är en viktig del av vårt gudstjänstfirande och syftar till att erbjuda alla barn och unga
förtrogenhet med och erfarenhet av kristen tro och
andligt växande i vår tid.
Söndagsskola har vi kl.11.00, de flesta söndagarna,
i tre olika åldersindelade grupper: Gulliver, 3-6 år
Äventyrarna, 7-10 år Agenterna, 5:ans-8:ans årskurs
Start: söndag 30 augusti Kontaktperson:
Anders Parsmo, 070-714 60 51 anders@parsmo.nu

Lördagsäventyr,
1:an-5:ans årskurs
Träffas ca 1 lördag i månaden. Mycket bus, 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. Start: lördag 29 augusti
Kontaktperson: Margareta Johansson,
070-717 84 46, margareta.johansson@erland.se

Samling för ungdomar
9:ans årskurs - gymnasiet
Start: lördag 5 september kl 17.00 - 21.00
Ledare: Caroline Brorson m.fl. För mer info, kontakta
Hanna Beckström, 073-856 94 36
hanna.beckstrom@hammarbykyrkan.nu

Samlingar för äldre ungdomar (efter gymnasiet)
För mer info, kontakta Hanna Beckström, 073856 94 36 hanna.beckstrom@hammarbykyrkan.nu

Musik
Hammarbykyrkans kör –
kom med och sjung!
Ungdoms- och vuxenkör med blandade röster och
repertoar. Körövning varje tisdag 18.30 - 20.30
Start: tisdag 8 september
Ledare/kontaktperson: Håkan Sandlund

Verksamhet för
farsitalande
Söndagsgudstjänster
på svenska. Söndagar kl. 11.00, tolkning till farsi.

Fredagsgudstjänster
Fredagar kl.18.00, tolkning till svenska.

Bibelstudium
Tisdagar kl. 18.00 - 21.00 Start: 25 augusti

Tro och Bön- samling
Vi delar kristen tro och en stunds bönegemenskap
Torsdagar kl.18.00 – ca.20.00
Start: 28 augusti
Ledare/kontaktperson för farsitalande verksamhet:
Annahita Parsan, 073 856 94 35
annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu

Bönen i kyrkan
Hammarbykyrkan vill vara en kyrka som bärs av
bön och där vi bär varandra i bön. Bönefrukost,
söndag 6 september kl 9- 10.45 Vi äter frukost och
ber för varandra, Hammarbykyrkan och för andra
angelägna ämnen. Efteråt har vi möjlighet att fira
gudstjänst tillsammans. Skicka gärna mejl till
hanna.beckstrom@hammarbykyrkan.nu och berätta om du kommer, så att vi vet hur många det
blir som vill äta frukost.

Bönering, varje torsdagskväll kl. 21.30
Var vi än befinner oss bildar vi tillsammans en bönering och ber en stund för vår kyrka.

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?
Hör av dig till Hanna Beckström, mail: hanna.beckstrom@hammarbykyrkan.nu

Bäras i bön Vill du ha någon som ber för dig i vardagen? Eller vill du vara någons förebedjare? Kontakta Erica Braun, mail: familjenbraun@hotmail.com

Torsdagskvällar – med tro och bön Vi delar
kristen tro, en stunds bönegemenskap och en enkel
måltid eller fika tillsammans. Torsdagar kl. 18.00-ca.
20.00 i kyrkan. Vill du veta mer? Kontakta Annahita
Parsan, mail: annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu
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Samlingar för
gemenskap och
andligt växande
Frälsarkransen – öppet
samtal kring bibelns pärlor
För dig som har möjlighet att vara med i en
grupp på dagtid, varannan onsdag. Vi börjar med
gemensamt fika, delar livserfarenheter med varandra utifrån Frälsarkransens olika pärlor och avlutar
med en andaktsstund.
Onsdagar udda veckor kl.
13.00 – 14.45
Start: 9 september Ledare:
Hanna Beckström och Kristina Laestander Roos Kontaktperson: Hanna Beckström,
073-8569436
hanna.beckstrom@
hammarbykyrkan.nu

Stickcafé
Träffar på dagtid för dig som är intresserad av
olika slags handarbeten och som söker gemenskap i kyrkan. Högläsning ur en av Tomas
Sjödins böcker, samtal
och handarbete. Fika
till självkostnadspris.
Måndagar udda veckor kl. 12.30 – 15.30
Start: 7 september
Kontaktperson: Gerd
Lithner 073-958 90 40 gerd.lithner@gmail.com

Sopplunch med
andakt och program

Gamla testamentet
– är det Guds ord?
På vilka sätt kan vi tolka Gamla Testamentet och
vilka budskap har denna del av Bibeln att ge oss
som kyrka idag?
Söndag den 25 oktober Kl 13.15 (efter kyrkfikat)
– ca. 15.00 Webbföreläsning av Lars-Olov Eriksson
och efterföljande samtal. Alla välkomnas till en
spännande fördjupning i bibeln!

Sinnesro – en stilla
kvällsstund i kyrkan
Reflektion, ljuständning, fritt delande, bön om
sinnesro, enkelt fika. Detta tillfälle vänder sig till
alla som önskar en stund av stillhet i sin vardag.
Stunderna leds av Sinnesrogruppen i kyrkan i samverkan med företrädare för 12stegsrörelsen. Sista torsdag i
varje månad kl 17.30 –
ca.18.30.
Höstens datum: 27 aug, 24 sept, 29
okt, 26 nov, 31 dec (ev.ändring av
dag p.g.a nyårsafton). Se kalendariet på kyrkans webbplats:
www.hammarbykyrkan.nu
Vill du veta mer? Kontakta Maria
Olson, 073-615 18 59 maria.olson@cehum.su.se
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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
träffarna med en andakt, därefter lunchsoppa med
dessert och en gäst som berättar. Lunchen kostar 40
kr. Onsdagar jämna veckor kl.12.00 – ca.14.30.
Start: 16 september. Kontaktperson: Gertrud Häger,
073- 985 14 89

Program
Onsdag 16 september ’Hasses livsberättelse och vägen till 12-stegsrörelsen’ Hans Krantz
Onsdag 30 september ’Tro för livet’ - glimtar från
gemenskapshelgen Hanna Beckström
Onsdag 14 oktober ’Önskesånger’ Gun och
Paul Blomgren
Onsdag 28 oktober ’Fängelseprästen berättar’
Ingela Freed
Onsdag 11 november ’En resa till Jordanien’ Bengt
Häger och Gertrud Häger
Obs – Ingen Sopplunch onsdag 25 november p g a
förberedelser inför julmarknad lördag 28 nov(se annons).

26-27 september
Välkommen till
Gemenskapshelg
på Åkerögården
Tema: ’Tro för livet’
En helg med gemenskap, andlig
fördjupning och kraftsamling. Vi
får möjlighet att dela livet och tron
med varandra, finna vila och be
tillsammans. Medverkande: bl.a.
Mats Backholm, som talar över
ämnet ’Leva i sin tro’. Läs mer om
program och kostnad m.m. i det
särskilda programblad som finns i
kyrkan och på vår hemsida:
www.hammarbykyrkan.nu
Anmälan: senast 6 september.
Anmälningsformulär finns på http://goo.gl/forms/cTvtGMUbmH
Du kan också anmäla dig på lista i Hammarbykyrkan
eller till Hanna Beckström tel 073-856 94 36.

Konserter
Lördag 19:e september
kl 16.00
Sensommarkonsert i
Hammarbykyrkan. Mälaröarnas kammarkör under
ledning av Tove Åhrman.
Lördag 5 december
kl 18.00
Julgospel med Marcus
Berglund och gospelkör.
Välkomna!

Svensk-Persisk Fest!!!

Lördag den14 november kl.18.00 Varmt välkomna till svenskpersisk höstfest!
Buffé med maträtter från olika kulturer. Sång, musik och trevlig gemenskap. Andakt i kyrkan, därefter mat och underhållning. Kostnad: 60 kr/vuxen och 30 kr/barn
Anmälan: senast 1 november på listan i kyrkan (nere vid trappan)
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Kurser och studiecirklar
i Hammarbykyrkan
Ny Alphakurs

hur vi vill att en EFS- kyrka ska ’se ut’ i framtiden.
Tisdag 27 oktober kl. 18.30 – ca. 21.00 Fika serveras. Medverkande: Carl-Olof Strand m.fl. Anmälan:
senast 21 oktober på en lista i kyrkan (nere vid
trappan)

– ett tillfälle för dig som vill veta mer om grunderna i den kristna tron!
11 tisdagskvällar då vi äter tillsammans, lyssnar på
ett spännande föredrag, reflekterar och samtalar i
mindre grupper.
Start: 6 oktober kl 18.00- 20.30 med ’prova-påkväll’ då du kan känna efter om Alpha är något för
dig. Temat för den första kvällen: ’Kristen tro – tråkig, osann & irrelevant?’ Kurskostnad: första middagen bjuder vi på, därefter 30 kr/tillfälle för maten.
I övrigt inga kostnader. Frågor? Ring eller mejla vår
präst Hanna, även anmälan till första kvällen senast 29 sept till: Hanna Beckström, 073-856 94 36
hanna.beckstrom@hammarbykyrkan.nu
Nyfiken? Välkommen och prova ett första steg!

Kurser med
konst/skapande

Pilgrimsvandring i bibeln

Porslinsmålning

En kurs för dig som önskar att få undervisning
om bibelns olika berättelser. Träffarna innehåller
också gemensamma samtal och bön.
Ledare: Annahita Parsan Start: 9 september kl 18.30
- ca. 20.00. 7 onsdagskvällar, varje vecka. För frågor
och anmälan senast en vecka före start till Annahita,
073-856 94 35 annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu

Sömnkurs
Har du svårt att somna eller sova gott? Störs du i
din sömn? Tycker du att bristande sömn påverkar
din livskvalité? Välkommen till en kurs, där syftet är
att ge dig konkreta verktyg till bättre sömn. Kursen
bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) med utgångspunkt i den kristna tron.
Start: onsdag den 14 oktober, 7 träffar under hösten. Kurskostnad: 300 kr. Kursen leds av Hanna Beckström, präst och grundutbildad psykoterapeut inom
KBT. Intressenmälan görs senast 30
september till Hanna, 073-856 94 36,
hanna.beckstrom@hammarbykyrkan.nu

EFS – då, nu och
i framtiden
Vi får den här kvällen kunskap om EFS
ur ett historiskt och nutidsperspektiv, men också tillsammans fundera på
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Välkommen till våra trevliga och konstskapande
studiecirklar! Kontakta kursledarna om du har
frågor och kursanmälan görs till respektive ledare, senast en vecka före start.

Ikonmålning
10.00 lördagar, kl 9.30- 12.15
Kostnad: 1.100 kr. I avgiften ingår en del av materialet. Start: 12 september Ledare/ kontaktperson:
Lis Engblom, 072-177 61 90

12 onsdagar, kl 10.00- 12.30
Kostnad: 900 kr. Material ingår ej. Start: 16 september Ledare/ kontaktperson: Ingrid Lagelius,
08-88 21 33

Målarskola
10 torsdagar, kl 10.00- 12.30
- olika tekniker i olja och akryl Kostnad: 1.100 kr.
Material ingår ej. Start: 15 oktober Ledare/ kontaktperson: Luis Deza, luis@dezagallery.com

Sätt din livsberättelse
på pränt!
Fortsättningscirkel för dig som kommit en bit på väg
i det egna skrivandet. Vi delar erfarenheter, reflekterar, läser för varandra och uppmuntras till fortsatt
skrivande. 5 söndagar under hösten,
kl. 17.00 – 19.30. Start: 20 september Anmälan:
senast 15 sept till Kristina Laestander Roos 070-235 60 13
kristina.roos@gmail.com

Hammarbykyrkan har ett nära
samarbete med Sensus
studieförbund.

Förkortat Kalendarium
(reservation för ändringar)
September
1 18.00 Bibelstudium på farsi
3 18.00 Tro och bön- samling (se program)
4 18.00 Gudstjänst på farsi
5 17.00 Start: Ungdomssamling (se program)
6 9.00 Bönefrukost (se program)
11.00 Gudstjänst med söndagsskola
7 12.30 Start: Stickcafe (se program)
8 18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Start:Körövning (kyrkans kör)
9 13.00 Start: Frälsarkransen
18.30 Start: Pilgrimsvandring i bibeln 1.
10 18.00 Tro och bön- samling
11 18.00 Gudstjänst på farsi
13 11.00 Gudstjänst med söndagsskola
15 18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning (kyrkans kör)
16 12.00 Start: Sopplunch med program
18.30 Pilgrimsvandring i bibeln 2.
17 18.00 Tro och bön- samling
18 18.00 Gudstjänst på farsi
19 16.00 Sensommarkonsert (se program)
20 11.00 Gudstjänst med söndagsskola
21 12.30 Stickcafe
22 18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning (kyrkans kör)
23 13.00 Frälsarkransen
18.30 Kurs: Pilgrimsvandring i bibeln 3.
24 17.30 Sinnesrostund/andakt (se program) 		
18.00 Tro och bön- samling
25 18.00 Gudstjänst på farsi
26 Obs Gemenskapshelg, Åkerö (se program)
27 Obs Ingen söndagsgudstjänst/söndagsskola
i Hammarbykyrkan
29 18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning (kyrkans kör)
30 12.00 Sopplunch med program 3
18.30 Kurs: Pilgrimsvandring i bibeln 4.
Oktober
1 18.00 Tro och bön- samling
2 18.00 Gudstjänst på farsi
4 11.00 Gudstjänst med söndagsskola
5 12.30 Stickcafe
6 18.00 Start: ny Alphakurs 1. (se program) 		
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning (kyrkans kör)
7 13.00 Frälsarkransen
18.30 Kurs: Pilgrimsvandring i bibeln 5.
8 18.00 Tro och bön- samling
9 18.00 Gudstjänst på farsi
11 11.00 Gudstjänst med söndagsskola
13 18.00 Alphakurs 2.
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning (kyrkans kör)
14 12.00 Sopplunch med program
18.30 Kurs: Pilgrimsvandring i bibeln 6.
Start: Sömnkurs 1. (se program), kvällstid medd. senare..
15 18.00 Tro och bön- samling
16 18.00 Gudstjänst på farsi
18 11.00 Gudstjänst med söndagsskola

19 12.30 Stickcafe
20 18.00 Alphakurs 3.
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning (kyrkans kör)
21 13.00 Frälsarkransen
18.00 Sömnkurs 2.
18.30 Kurs: Pilgrimsvandring i bibeln 7.
22 18.00 Tro och bön- samling
23 18.00 Gudstjänst på farsi
25 11.00 Gudstjänst med söndagsskola
13.15 Webbföreläsning om G.Testamentet
27 18.30 EFS- kväll för alla!
	Obs. Alphakurs (inställd)
	Obs. Bibelstudium på farsi (inställd)
	Obs. Körövning (inställd)
28 12.00 Sopplunch med program
18.00 Sömnkurs 3.
29 17.30 Sinnesrostund/andakt
18.00 Tro och bön- samling
30 18.00 Gudstjänst på farsi
November
1 11.00 Gudstjänst med söndagsskola
2 12.30 Stickcafe
3 18.00 Alphakurs 4.
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning (kyrkans kör)
4 13.00 Frälsarkransen
5 18.00 Tro och bön- samling
6 18.00 Gudstjänst på farsi
8 11.00 Gudstjänst med söndagsskola
10 18.00 Alphakurs 5.
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning (kyrkans kör)
11 12.00 Sopplunch med program
18.00 Sömnkurs 4.
12 18.00 Tro och bön- samling
13 18.00 Gudstjänst på farsi
14 18.00 Svensk- persisk höstfest
15 11.00 Gudstjänst med söndagsskola
16 12.30 Stickcafe
17 18.00 Alphakurs 6.
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning (kyrkans kör)
18 13.00 Frälsarkransen
18.00 Sömnkurs 6.
19 18.00 Tro och bön- samling
20 18.00 Gudstjänst på farsi
22 11.00 Gudstjänst med söndagsskola
24 18.00 Alphakurs 7.
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning (kyrkans kör)
25 	Obs Sopplunch med program (inställd)
26 	Obs Tro och bön- samling (inställd)
27 	Obs Gudstjänst på farsi (inställd)
28 11.00 Julmarknad
29 11.00 Gudstjänst med söndagsskola
30 12.30 Stickcafe
December
5 18.00 Konsert- julgospel
9 12.00 Jullunch
13 11.00 Gudstjänst och julavslutning för
söndagsskolan
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Lördag 28 november
11.00 – 15.00
JULMARKNAD
Start med andakt i kyrkan. Försäljning, servering, lotterier, loppis/secondhand, Café Tropica, pitepalt, tombola m.m. Välkommen!

Jullunch

Varmt
välkomna!

Foto: carl-olof Strand

Onsdag 9 december kl 12.00
Jullunch – adventsandakt och smörgåsbord med
julens goda rätter! Anmälan senast 2 december
till Gerd Lithner, 073-958 90 40, eller på en lista
i kyrkan (nere vid trappan).

