
Hammarbykyrkan
nr 186

Sept-NOV 2016

Fo
to

: c
a

r
l-

o
lo

F 
St

r
a

n
d

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

aktuellt



                             

HAMMARBYKYRKAN
ansluten till EFS, rörelse inom Svenska kyrkan.

Nathorstvägen 44, 121 37 Johanneshov
PG 35 80 94-1

Swish-nummer 1234195012

Hemsida: www.hammarbykyrkan.nu

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

Kyrkans telefonnummer:
Köket i kyrkan: 0738-569437   

eFS-präst: annahita Parsan
telefon: 0738-569435
E-post: annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu

Kyrkomusiker:
Håkan Sandlund
telefon: 0730-732499
E-post: hakansandlund61@gmail.com 

Ordförande i  
missionsföreningen
camilla Öberg
E-post:ordforande@hammarbykyrkan.nu

Webbredaktör
carl-olof Strand
E-post: 
carlolofstrand@gmail.com

ReDAKtÖReNS RUtA
<  Sommaren 2016 går mot sitt slut. Vi har 
hämtat nya krafter i Guds rika natur runt om 
i vårt land och i många fall även i andra län-
der. Vi har fått nya vyer och kanske också nya 
insikter. Några av oss har kanske under som-
maren deltagit i kristna läger och konferenser 
och fördjupat vår tro. Andra har haft ett av-
brott från gudstjänster och kristna aktiviteter. 
Nu möts vi alla igen till hösten i Hammarby-
kyrkan.

I det här numret av Hammarbykyrkan Ak-
tuellt – det 186:e – gör den svenska EFS-för-
eningens nya ordförande, Camilla Öberg, på 
sid 3 en liten programförklaring. På sid 4 kan 
du läsa om den persiska väckelse som under 
några år nu inneburit att flera hundra musli-
mer fått möta Jesus och valt hans väg genom 
att låta döpa sig till kristna. Och på sid 11 
skriver Göran Ahlforn om det ekumeniska 
nätverk som bildats bland frikyrkorna ”Söder 
om Söder”.

I övrigt hittar du 
förstås höstens pro-
gram med gudstjäns-
ter och andra aktivite-
ter. Välkommen till 
en ny ”termin” i 
Hammarbykyrkan.

Carl-Olof Strand (red)
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GemeNSKApShelG
Helgen den 24-25 september.
Välkomna till en helg av gemenskap på 
Åkerögården för hela familjen. Medver-
kar gör bl a Annahita Parsan och Hans 
Lindholm. Särskilda aktiviteter för 
barn- 
och 
ungdo-
mar.
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PERSONALNYTT
• Hanna Bäckström – fortsätter sin tjänstledig-
het men planerar inte att komma tillbaka till sin 
tjänst Hammarbykyrkan. 
• Hans Lindholm - fortsätter att hålla gudstjäns-
ter regelbundet under hösten för att täcka upp för 
prästvakansen. Hans följer även med som talare 
på gemenskapshelgen på Åkerö i september. 
• Håkan Sandlund – fortsätter till vår glädje 
med kören under hösten samtidigt som han ar-
betar 100% i Knivsta. Förhoppningsvis kan han 
återkomma på sina tidigare 30% till våren. Un-
der hösten tar vi in temporära ersättare. Marie-
Lee är fortsatt föräldraledig t.o.m. våren 2017. 
• Prästtjänsten Rekryteringen fortsätter. Tre per-
soner har varit intresserade av tjänsten, två kvar-
står varav en person från Skåne just nu är extra 
intressant. Intervju planeras till början av höst-
terminen. Vi behöver tillgodose behov som finns 
nu men samtidigt tänka långsiktigt. Fortsätt be 
för rätt person och att ekonomin ska bära.

< ”min nåd är nog för dig, 
för min kraft fullkomnas i 
svaghet” 
(2Kor 12:9)

Det skulle egentligen 
räcka så. Men det är 
så svårt för oss män-

niskor att förstå Att Nåden 
Räcker. Att det inte är vi som 
behöver stå för kraften. 

Visst har vi människor 
svårt att förhålla oss 
till styrka och svaghet. 

Styrkan visar så gärna upp sig. 
Det räcker med en titt på face-
book eller i tidningen för att 
se styrkan när den smidigt 
svingar sig mellan sina fram-
gångar som karriär, medalj-
guld, antal insamlade po-
kemonfigurer eller rentav 
krigiska erövringar. Och nog 
är det så, människan är vidun-
derligt potent. Tackar för det men med det följer 
krav på förnuft och ödmjuket annars förvillar vi 
oss lätt i mörker. Så Jesus gör det som är nödvän-
digt för att vi ska kunna hålla oss intill honom. 
Han vänder på begreppen, han gör svaghet till 
styrka. Han avslöjar den paradoxala och fullkom-
ligt magiska hemligheten att när vi människor 
blottar vår svaghet får Guds egen kraft utrymme. 
Nådens tron blir synlig och vi kan leva. På riktigt. 

Störst av allt är kärleken står det skrivet. Men 
vad är det i kärleken som gör den så stor? Är 
det att sårbarhet, tillit och prestigelöshet bere-

der väg för frihet och glädje? Eller är det just att 
kärleken förvandlar svaghet till styrka?  
Kanske kan vi träna oss i att tillåta oss svagheten 
för att kunna andas in Guds väldiga kraft. Kan vi 
rentav ta det som en uppgift den här terminen att 
vila i vår svaghet och släppa fram tilliten till Guds 
kraft. Kraften som då ska fullkomnas. 

Camilla Öberg
ordf i EFS-föreningen                                       

Nåden är nog
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< Vi har träffat vår präst An-
nahita parsán i hammarby-
kyrkan för att ställa några frå-
gor om den väckelse som pågår 
bland perserna i många kyrkor 
i vårt land. Annahita är ansva-
rig för den stora gruppen per-
ser som samlas i vår kyrka. 

Annahita: ”Redan 600 år 
före Kristus skrev Jeremia i bi-
belns Gamla Testamente den 
profetia som vi kan läsa i Jere-
mia 49:34-39. Profetian förut-
säger att folket i Elam, ett om-
råde som i stort motsvarar 
nuvarande Persien, kommer 
att fördrivas till alla länder 
bland hedningarna”. 

Annahita berättar också om 
en profetia i nutid som en pastor uttalade för ca 
15 år sedan. ”I gudstjänsten inbjöd han oss perser 
som lyssnat till hans predikan att komma fram 
till altaret för förbön. Den gången var vi bara 20 
personer. Pastorn profeterade om en kommande 
väckelse och vi tror att det är den vi nu ser. I 
verkligheten började den för 25 år sedan i många 
länder bland annat i England och Tyskland”. 

Att Gå helA VäGeN 
Annahita fortsätter: ”Det blir tydligt, att för en 
muslim räcker det inte att bara tas emot i en kär-
leksfull gemenskap. De måste få gå hela vägen 
fram till Jesus Kristus genom en total överlåtelse 
till Honom och bli befriade ur islams järngrepp 
och annat som binder”. 

Annahita har många berättelser om vad som 
sker när den här befrielsen äger rum: ”Perserna 
ber ofta många timmar tillsammans och hela ti-
den sker påtagliga under. Människor blir psy-
kiskt och fysiskt helade och många andra behov 
blir tillgodosedda som svar på bön”. 

SKillNADeR mellAN bibelN 
Och KORANeN
Det finns mycket som många muslimer har svårt 
att förstå när det gäller kristen tro. Till exempel 
det kristna dopet. ”I koranen finns flera rituella 
reningsbad, förklarar Annahita. Dessa bad 
nämns också i Gamla Testamentet. Men allt 
ändrades genom Jesus och för oss kristna är do-
pet en överlåtelse till Jesus Kristus”. 
Isak byts ut mot Ismael. 

I bibelns originalberättelse om Abraham är det 
Isak som är löftessonen. I Koranen har den texten 
ändrats till att Ismael är löftessonen. 

Denna och liknande ändringar av bibelns ori-
ginaltext ger många muslimer en känsla av att 
vara lurade. 

Vi hade gärna velat samtala vidare även om 
våra kulturella skillnader. Det kommer att bli se-
minarier med möjlighet till detta vid ett senare 
tillfälle. Den här gången tackar vi Gud för den 
väckelse vi upplever bland våra persiska syskon. 
 

Text: Paul Blomgren 

KRISTEN VÄCKELSE 
BLAND PERSERNA 
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Ett intressant 
exempel
< Stefan Swärd skrev den 29 
juli en uppmärksammad arti-
kel i Dagen med rubriken ”Det 
finns kyrkor som växer”. Han berättar om Mot-
ala baptistförsamling, Hillsong i Stockholm 
och Lysekils församling. Men säger han: ”Det 
mest intressanta exemplet är Hammarby i 
Stockholm, där den gamla EFS-föreningen fått 

en systerförening. Den nya föreningen leds av 
Annahita Parsan och är en avknoppning från 
Klara kyrka. En församling som består av ny-
omvända muslimer, främst med rötter från 
Iran”. 

< i eFS årsskrift 2016 finns intressant statis-
tik för 2015.
Tillsammans har den svenska och den persiska 
EFS-föreningen i Hammarbykyrkan 329 med-
lemmar, varav den svenska står för 188 och den 
persiska för 141. Fler EFS-medlemmar har bara 
Betlehemskyrkan i Stockholm (412), Lötenkyr-
kan i Uppsala (357) och Vasakyrkan i Umeå 
(330).

Om vi när det gäller antalet medlemmar även 
räknar in den Oromo-grupp som numera också 
firar gudstjänst i Hammarbykyrkan passerar vi 
Lötenkyrkan och blir EFS näst största kyrka 
medlemsmässigt i Sverige. Oromogruppen är 
dock inte formella medlemmar i EFS men har 
genom ursprunget i Mekande Yesus i Etiopien 
en stark EFS-anknytning.

Hammarbykyrkan i EFS-toppen



GUDSTJÄNST  
Förkunnelse – Bön - Musik

AUGUSti  
Söndag 28 aug 
11.00  Upptaktsmässa - Enheten i Kristus
 Gemensam mässa med svenska och persiska   
 föreningen. annahita Parsan, Henrik roos,   
 Hammarbykyrkans kör & Håkan Sandlund.
 Efteråt lättare lunch.
 

SeptembeR
Söndag 4 september 
11.00  Gudstjänst - Ett är nödvändigt 
 lars Jakobsson, lage Wedin

Söndag 11 september 
11.00  Mässa - Döden och livet 
 annahita Parsan, Jennie nilsson
 
Söndag 18 september 
11.00  Gudstjänst - Rik inför Gud 
 Hans lindholm, anna Hallberg 

24-25 september är det  
gemenskapshelg på åkerögården. 
Ingen gudstjänst i Hammarbykyrkan på söndagen. 

OKtObeR
Söndag 2 oktober 
11.00  Gudstjänst - Änglarna
 annahita Parsan, Jakob Sandlund

Söndag 9 oktober 
11.00  Mässa - Lovsång
 Hans lindholm, Håkan Sandlund, 
 Hammarbykyrkans kör

 Söndag 16 oktober 
11.00  Gudstjänst på temat samhällsansvar.
 annahita Parsan, Marcus Berglund med nBc   
 (new Born community) och Frank Ådahl.

Söndag 23 oktober 
11.00  Mässa i föreningens tecken - Frälsningen.
 Gemensam mässa med den persiska 
 gruppen och oromogruppen i Hammarbykyrkan.
 annahita Parsan, duressa Mabesha teka, 
 Mim Öberg, roksana Parsan. Musikmedverkan  
 av chewaka Brothers, anoosha dehghani och   
 arvid Perbo.

Söndag 30 oktober 
11.00  Gudstjänst - Förlåtelse utan gräns
 Mats Backholm, Erica Braun, Miguel robaina
 

NOVembeR
Söndag 6 november 
11.00  Mässa - Vårt evighetshopp 
 Mats nyholm, lage Wedin 

Söndag 13 november 
11.00  Gudstjänst/Musikgudstjänst 
 - Vaksamhet och väntan
 Håkan Sandlund & Hammabykyrkans kör
 Föreningsmöte efter fikat.

Söndag 20 november 
11.00  Mässa - Kristi återkomst 
 annahita Parsan, anna och Ulf Johansson 

Söndag 27 november 
11.00  adventsgudstjänst - Ett nådens år
 Henrik roos, annahita Parsan, annika Hudak &  
 Hammarbykyrkans kör

Barn och unga  
Vår söndagsskola, samt tonårs- och ungdomsar-
betet 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 
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. 
Kontaktperson: anders Parsmo, 070-714 60 51,  
anders@parsmo.nu

Välkommen till hammarbykyrkans gudstjänster!
Söndagens 11-gudstjänst tolkas till farsi, söndags-
skola finns för barnen och kyrkfika serveras efter 
gudstjänstens slut.
Fredagar kl. 18.00 är det gudstjänst på farsi med 
tolkning till svenska.                                                               
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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.
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lÖRDAGSäVeNtyR,  
1:AN-5:ANS åRSKURS 
träffas ca 1 lördag i månaden. Mycket bus men ock-
så 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 
Vid pressläggning för detta blad fortfarande osäkert. 
Kontakta kyrkan för mer info. 

 

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 

 

Verksamhet för 
farsitalande 
SÖNDAGSGUDStJäNSteR  
på SVeNSKA 
Söndagar kl. 11.00, tolkning till farsi.

FReDAGSGUDStJäNSteR  
på FARSi 
Fredagar kl.18.00, tolkning till svenska.

bibelStUDiUm FÖR FARSitAlANDe 
tisdagar kl. 18.00 - 21.00  

pilGRimSVANDRiNG i bibelN 
Onsdagar kl 18.30 - ca 20.00
Bibelberättelser, gemensamma samtal och bön. 
Både svensk- och farsitalande är välkomna!

tORSDAGSbÖN 
torsdagar 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

Duressa 
prästvigdes
< på 1860-talet fick eFS en vision 
från Gud att skicka missionärer till 
oromofolket i Etiopien. Det blev bör-
jan till det arbete som bedrivs än 
idag. I vintras kom oromofolket till 
oss i Hammarbykyrkan. Prästen Du-
ressa Mabesha Teka leder ett arbete 
bland oromotalande i Stockholm som 
träffas i Hammarbykyrkan på lördagar.

Duressa arbetar som präst i en sam-
arbetskyrka i Linköping och leder 
dessutom Hammarbykyrkans Oromogrupp. I 
våras prästvigdes han och välkomnades som 
präst inom EFS i samband med riksorganisatio-
nens årskonferens i Uppsala.

Ulf Perbo från den svenska EfS-föreningen i Hammarby-
kyrkan, Duressa Mabesha Teka samt Stefan Holmström, 

EFS missionsföreståndare.
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Samlingar för  
gemenskap och  
andligt växande

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 vardags-
mässa i kyrksalen för de som vill.
Kontaktperson: annahita Parsan, 073- 856 94 35 
annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu

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 själv-
kostnadspris.
måndagar udda veckor 
kl. 12.30 – 15.30
Kontaktperson:  
Gerd lithner, 073-958 90 40 
gerd.lithner@gmail.com 

SiNNeSRO – eN StillA  
KVällSStUND i KyRKAN
Reflektion, ljuständning, sinnesrobön, 
enkelt fika…
Detta tillfälle vänder sig till alla som öns-
kar en stund av stillhet i sin vardag. Med 
talare varje gång som delar med sig av 
sina erfarenheter.
Välkommen sista torsdag  
i varje månad  
kl. 17.30 – ca.18.30.

Datum och tema sept-nov 2016:
25 aug kl. 17.30  Att sköta om det nya livet
29 sep kl. 17.30  Fördjupat liv med ny insikt och styrka
27 okt kl. 17.30  Hjälpa mig själv och hjälpa andra  
24 nov kl. 17.30  Gäller detta mig? Samtal om betydel-
sen av de tolv stegen
Vill du veta mer? Kontakta sinnesrogruppen, Maria 
olson 073-615 18 59  maria.olson@cehum.su.se

Bönen i kyrkan
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 be-
höver förebedjare för kyrkans alla grupper, sty-
relsen, de anställda m.fl. Känner du för att be för 
något av detta 
under det kom-
mande året?  
Kontakta an-
nahita Parsan 
eller någon i 
EFS-förening-
ens styrelse.

Bönen i Hammarbykyrkan
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SOpplUNch meD  
ANDAKt Och pROGRAm
För dig som har möjlighet att vara med på dagtid, vill äta en 
god soppa tillsammans med andra och lyssna på olika in-
tressanta ämnen. 
Vi börjar träffarna med en andakt, därefter lunchsoppa 
med dessert och en gäst som berättar. Lunchen kostar 40 kr.

Start: 7 september kl. 12.00 
Onsdagar jämna veckor kl.12.00 – ca.14.30.
Kontaktperson: Gun-Britt nylund, 070 222 94 32

program 
Ons 7 sep kl. 12.00
Sång och strängaspel med anknytning till Frälsarkransen. 
Ett program med trubaduren Sten Eriksson
Ons 21 sep kl.12.00 
Människomöten. Margareta lilja delar sina livserfarenheter
Ons 5 okt kl.12.00
Lilla Klara. Beatrice Kamua lundgren berättar om arbetet 
på Medborgarplatsen 
Ons 19 okt kl.12.00
I tro under himmelens skyar. Mia Ström, distriktsförestån-
dare i EFS Mittsverige talar och Ingrid damstedt Holm-
berg medverkar med sång och musik.
Ons 2 nov kl.12.00 
Till minne av våra kära. ljusandakt med Gerd lithner m.fl.
Ons 16 nov kl. 12.00
Vårt kristna arv. carl-olof Strand berättar om väckelsens 
förgrundsgestalter l. l. laestadius, c.o. rosenius m.fl. 
Ons 30 nov kl. 12.00
I väntan… Vi sjunger adventssånger och psalmer med 
Gun och Paul Blomgren
Ons 14 dec kl. 12.00
Jullunch med andakt och smörgåsbord. Kostnad: 120 kr. 
anmälan senast en vecka före till Gerd lithner, 073-958 
90 40, eller på en lista i kyrkan (nere vid trappan).  
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GemeNSAm mäSSA 
Söndag 23 oktober kl 11.00
Vi firar vårt samarbete i Hammarby- 
kyrkan med en ge-
mensam mässa till-
sammans med den 
persiska före-ningen 
och oromogruppen. 
Medverkande: An-
nahita Parsan, Du-
ressa Mabesha Teka, 
Mim Öberg, Roksa-
na Parsan. Musik-
medverkan av Che-
waka Brothers, 
Anoosha Dehghani 
och Arvid Perbo. 

FÖReNiNGSmÖte
Söndagen 13/11 har vi höstens fören-
ingsmöte efter gudstjänsten och kyrkfi-
kat. Kom 
och hör vad 
som händer 
i föreningen 
- och var 
med och på-
verka.

eNKät
Vi vill veta vad du tycker! Därför kom-
mer alla medlemmar under hösten att er-
bjudas att fylla i en församlingsbarome-
ter. Mer info kommer. Håll utkik!”

JUlmARKNAD
Lördag den 26 novem-
ber kl 11.00-15.00 
Hammarbykyrkans tra-
ditionella julbasar. 
Start med andakt i kyr-
kan. Försäljning, lotteri-
er, loppis/secondhand 
Traditionell servering med smörgåsar och 
kaffebröd, Café Tropica, pitepalt, persisk 
och etiopisk mat mm. 
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Konstkurser i  
Hammarbykyrkan
Välkommen till våra trevliga och konstskapande 
studiecirklar!

Kontakta kursledaren om du har frågor och kurs-
anmälan görs till respektive ledare.

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. 

temAKVäll Om eVANGeli- 
SAtiON blAND mUSlimeR
Onsdag den 28 september kl 19.00
Annahita Parsan om hur vi kan hjälpa 
muslimer att få möta Jesus.

KUltURFeSt
Lördag 29 oktober kl 17.00
Våra tre föreningar i Hammarbykyrkan 
(svensk-, farsi- och oromotalande) bjuder 
gemensamt in till en kulturfest med mat, 
musik, gemenskap och möjligheter att 
bättre lära känna varandra över språk- och 
föreningsgränserna.
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Hammarbykyrkan är med i ett ekumeniskt 
nätverk sedan 2014 mellan några kyrkor i 

sydöstra Stockholm som har likartad situation. 
Vi har stora utmaningar, få anställda och be-
gränsade ekonomiska medel, och vi drivs av 
många frivilliga/volontärer och har en gemen-
sam vision att nå ut till fler människor i vårt när-
område med evangeliet i ord och handling.  Vi 
menar att vi genom att lära känna varandra, dela 
med oss av våra olika erfarenheter, be för varan-
dra och samverka i någon verksamhet kan stärka 
oss alla. Södra Stockholm är ju ett av de mest se-
kulariserade områdena i Sverige och kanske hela 
världen.   

Följande kyrkor är f.n. medlemmar i nätver-
ket: Triangelkyrkan, som tillhör Equmenia-

kyrkan, Skarpnäckskyrkan och Kärrtorpskyr-
kan, som tillhör Alliansmissionen, samt vi 
Hammarbykyrkan från EFS. Även Ältakyrkan, 
som också tillhör Alliansmissionen, vill delta ib-
land. I våra samtals och planeringsmöten deltar 
från varje kyrka prästen samt en till två andra. 
Hittills har Göran Ahlforn från Hammarbykyr-
kan varit sammankallande. 

Det ekumeniska nätverket  är en synlig sam-
arbetsgrupp, där vi förutom spontan kon-

takt med varandra också träffas ca ett par gånger 
per termin, så att det inte ska bli en administra-
tiv börda. Vi har samtalat om gudstjänster, dia-
koni, evangelisation, marknadsföring, invand-

rararbete, 
och haft en 
bönege-
menskap.  

Ett för-
sta 

konkret 
yttre resul-
tat var det 
ekumeniska påskfirandet vi hade i våras med 
Getsemaneafton i Triangelkyrkan, långfredags-
gudstjänst i Skarpnäckskyrkan och Påskdags-
gudstjänst i Hammarbykyrkan, där alla sam-
lingarna var mycket välbesökta.  Det blev så 
lyckat att Hammarbykyrkans styrelse och 
många fler ville att vi gör något liknade med jul-
och nyårsfirandet, vilket vi också kommer att 
planera för. I sommar har vi också sammanlyst 
flera av våra gudstjänster. De flesta av dopen av 
nyomvända från den persiska gruppen i Ham-
marbykyrkan har dessutom skett i Skarpnäcks-
kyrkan som har en dopgrav.

På sikt kan detta nätverk utvecklas och samar-
betet stärkas. Låt oss be för en tydligare kris-

ten röst i denna del av Stockholm.

Text: Göran Ahlforn

Ekumeniska nätverket 
söder om söder Triangelkyrkan



Kalendarium
September   
   
to 1 18.00  torsdagsbön
Fr 2 18.00 Gudstjänst på farsi
Sö 4 11.00 Sv gudstjänst med söndagsskola 
   -  l Jakobsson,

ti 6 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 6 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 7 12.00  Sopplunch - Sten Ericsson
on 7 18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln, 20:00 Mässa
to 8 18.00 torsdagsbön
Fr 9 18.00 Gudstjänst på farsi
Sö 11 11.00 Sv mässa med söndagsskola - a Parsan

Må 12 12.30 Stickcafé
ti 13 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 13 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 14 18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln, 20:00 Mässa
to 15 18.00 torsdagsbön
Fr 16 18.00 Gudstjänst på farsi
Sö 18 11.00 Sv gudstjänst med söndagsskola 
   - H lindholm

ti 20 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 20 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 21 18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln, 20:00 Mässa
on 21 12.00 Sopplunch - M lilja
to 22 18.00 torsdagsbön
Fr 23 18.00 Gudstjänst på farsi
lö 24  Gemenskapshelg på Åkerögården
Sö 25  Gemenskapshelg på Åkerögården

Må 26 12.30 Stickcafé
ti 27 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 27 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 28 19.00 temakväll om mission bland muslimer 
   - a Parsan
to 29 17.30 Sinnesro - en stilla kvällsstund i kyrkan
to 29 18.00 torsdagsbön
Fr 30 18.00 Gudstjänst på farsi

Oktober   

Sö 2 11.00 Sv gudstjänst med söndagsskola 
   - a Parsan
ti 4 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 4 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 5 18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln, 20:00 Mässa
on 5 12.00 Sopplunch -  B K lundgren
to 6 18.00 torsdagsbön
Fr 7 18.00 Gudstjänst på farsi
Sö 9 11.00 Sv mässa med söndagsskola 
   - H lindholm

Må 10 12.30 Stickcafé
ti 11 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 11 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 12 18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln, 20:00 Mässa
to 13 18.00 torsdagsbön
Fr 14 18.00 Gudstjänst på farsi
Sö 16 11.00 Sv gudstjänst med söndagsskola 
   - a Parsan, Frank Ådahl m fl

ti 18 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 18 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 19 18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln, 20:00 Mässa
on 19 12.00 Sopplunch -  Mia Ström, df EFS 
   Mittsverige
to 20 18.00 torsdagsbön
Fr 21 18.00 Gudstjänst på farsi
Sö 23 11.00 Mässa i föreningens tecken 
   - a Parsan m fl

Må 24 12.30 Stickcafé
ti 25 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 25 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 26 18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln, 20:00 Mässa
to 27 17.30 Sinnesro - en stilla stund i kyrkan
to 27 18.00 torsdagsbön
Fr 28 18.00 Gudstjänst på farsi
lö 29 17.00 Kulturfest med våra 3 föreningar i kyrkan
Sö 30 11.00 Sv gudstjänst med söndagsskola 
   - M Backholm

November   

ti 1 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 1 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 2 18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln, 20:00 Mässa
on 2 12.00 Sopplunch -  ljusandakt
to 3 18.00 torsdagsbön
Fr 4 18.00 Gudstjänst på farsi
Sö 6 11.00 Sv mässa med söndagsskola - M nyholm

Må 7 12.30 Stickcafé
ti 8 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 8 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 9 18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln, 20:00 Mässa
to 10 18.00 torsdagsbön
Fr 11 18.00 Gudstjänst på farsi
Sö 13 11.00 Sv gudstjänst med söndagsskola 
   - Musikgudstjänst med kören
   Föreningsmöte efter fikat.
   
ti 15 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 15 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 16 18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln, 20:00 Mässa
on 16 12.00 Sopplunch - c-o Strand
to 17 18.00 torsdagsbön
Fr 18 18.00 Gudstjänst på farsi
Sö 20 11.00 Sv mässa med söndagsskola - a Parsan

Må 21 12.30 Stickcafé
ti 22 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 22 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 23 18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln, 20:00 Mässa
to 24 17.30 Sinnesro - en stilla stund i kyrkan
to 24 18.00 torsdagsbön
Fr 25 18.00 Gudstjänst på farsi
lö 26 11.00 Julmarknad
Sö 27 11.00 Sv adventsgudstjänst med söndagsskola 
   - H roos, a Parsan m fl

ti 28 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 28 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 29 18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln, 20:00 Mässa
on 29 12.00 Sopplunch - G o P Blomgren

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


