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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

aktuellt



                             

HAMMARBYKYRKAN
ansluten till EFS, rörelse inom Svenska kyrkan.

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

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: Hanna Beckström
telefon: 0738-569436 
E-post:  
hanna.beckstrom@hammarbykyrkan.nu

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

Kyrkomusiker:
Marie lee Sylvendahl
telefon: 0739-299 253.
E-post:  
marie.lee.sylvendahl@hammarbykyrkan.nu  

Ledare för After 
Work Gospel:
Erika Hammarberg
telefon: 073-980 4065
E-post: erika.hammarberg
@gmail.com

Ordförande i  
missionsföreningen
Göran ahlforn
E-post:
goran.ahlforn@gmail.com

Webbredaktör och 
informationsansvarig
Carl-olof Strand
E-post: carl-olof.strand
@telia.com

REDAKTÖRENS RUTA
< Vi har haft en intensiv höst i Hammar-
bykyrkan. Utöver söndagarnas gudstjänster 
och alla stående veckoaktiviteter har vi för för-
sta gången arrangerat en ”kulturmånad” med 
olika inslag. Vi har fått lyssna till kyrkokören 
med solister i ”Förklädd Gud”, Dan Anders-
sons visor och föredrag om bl.a. P-O Enqvist 
och vi har avslutat månaden med en ”kultur-
fest” – då svenskar och invandrare från den 
farsitalande gruppen i kyrkan delat mat, tal, 
sång och musik med varandra.

Det här numret av Hammarbykyrkan aktuellt 
innehåller vårt verksamhetsprogram för tre 
månader framåt. 

Redan innan december månad börjar har vi 
den 29/11 vår julmarknad, som brukar vara 
mycket välbesökt, inte minst av sådana som 
haft med Hammarbykyrkan att göra i sin 
barndom eller ungdom, men som kanske idag 
inte är aktiva i EFS-föreningen. Dagen därpå 
firar vi första advent tillsammans med Ham-
marbykyrkans kör. Även i år får vi med största 
säkerhet höra ”Sions dotter”, ”Dotter Sion”, 
”Hosianna” och de andra klassiska julsånger-
na. Söndagen den 14 december är det ter-
minsavslutning för grupperna i kyrkan. Då 
sjunger kören julsånger tillsammans med sön-
dagsskolans barn. Liksom förra året blir det 
ingen julnattsgudstjänst eller julotta. Däremot 
blir det en gudstjänst kl 11.00 på juldagen. 

Efter årsskiftet börjar vi om i full skala med 
upptaktsgudstjänst söndag den 11 januari. I 
veckan därefter startar de flesta veckoaktivite-
terna och så fortsätter det att rulla på under 
vårterminen. Notera också att det även 2015 
blir en vinternkonfe-
rens. Den hålls helgen 
den 8-10 februari och 
inleds som vanligt på 
fredag kväll kl 19 i 
Hammarby. 

Välkomna till oss i 
Hammarbykyrkan

Carl-Olof Strand (red)
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< Snart ska vi fira jul 
I oktober var jag i London och såg hur man förberedde sig 
för julfirandet genom att pynta och dekorera både butiker 
och gator. Jag undrade då: ”Är verkligen julen så viktig? El-
ler är julen bara traditioner eller någon sorts kommersiell 
handling? 

Vi är alla olika och har olika uppfattningar om julen och 
vår kristna tro. Jag tror att den tanke Gud har för oss är att 
julen ska ge glädje och hopp till människor runt omkring 
oss. Gud är kärlek. Och hans budskap för oss är att följa 
honom i kärlek. Julevangeliet är den glada berättelsen om 
hur Gud föddes som människa i ett stall i Betlehem för 
drygt 2000 år sen, och där börjar vår tideräkning.

Vad är jul för oss, vilken mening har den för dig och 
mig?

Är juldagen en dag för varje kristen som räknas som en 
stor dag, början på Guds plan för världen. Vi kan vara fräl-
sta och trots det missa Guds plan och syfte med vårt liv. 
Och det är kanske positivt att julen med just all sin glans 
och allt sitt pynt får bli en påminnelse om början på vårt 
kristna liv. För att vi inte ska missa Guds plan för världen. 
Guds plan för dig och för mig. 
         Annahita Parsan

”Ära i höjden åt Gud och på 
jorden fred åt dem han har utvalt.”

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 mörk, kulen novemberkväll letar jag 
mig fram till Anna och Andreas lägenhet 
och ringer på. Där byts det mörka och dys-
tra till ljus och värme när Andreas välkom-
nar mig in. Här står matrumsbordet redan 
dukat med te och smörgåsar inför kvällens 
samling.

Det är en av Hammarbykyrkans hemgrupper 
som samlas. 

– Vi är ett tiotal som träffas regelbundet var-
annan vecka hemma hos varandra, säger Anna.

Vi blev åtta personer runt bordet. De flesta i 
den här gruppen har barn hemma så föräldrar-
na turas om att vara med. Stämningen var glad 
och det kändes att det var vänner som möttes. 
Öppenhet
Jag fick höra många spontana kommentarer om 
vad gruppen kan betyda. Till exempel:

– Här kan vi dela våra bekymmer och glädje-
ämnen. Vi lär känna varandra och får nya vän-
ner och intryck. 

– Vi tror att det betyder mycket för hela vår 

kyrka när många kan få komma med i en hem-
grupp.

– Närheten i gruppen gör att vi vågar prata 
öppet med varandra och vi vet att vännerna 
finns där när vi behöver dem. Inte bara när vi 
träffas som grupp. 

Efter cirka en timma samlas alla i vardags-
rummet. Där läser man tillsammans en text ur 
bibeln eller en intressant bok och samtalar om 
texten och vad den kan betyda för oss.

I den här gruppen brukar man också sända 
ett tänt ljus runt till alla. Den som har ljuset 
framför sig får nu, om hon eller han vill, berätta 
personligt om något utan att bli avbruten. Och 
så ber man tillsammans och för varandra.
Sommarfest för alla i hemgruppen.
När alla deltagarna samlas med familjer blir det 
många. Och för att alla ska få plats träffas man 
till en glad fest ute i Nackareservatet på somma-
ren. Vanligen på nationaldagen.

Text och bild: Paul Blomgren
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Här får vi nya vänner!

Hemgruppen samlad hemma hos Anna 
och Andreas Kindbom.
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”MUSIC FOR CHARITY” 
Fredag den 7 november arrangerade kyrkans ung-
domsgrupp Reload ett musikcafé.  ”Music for 
Charity”, som evenemanget döptes till, blev en 
dundersuccé. Det var fler besökare och större in-
täkter till välgörande ändamål än vid tidigare 
musikcafé-arrangemang. Över 100 besökare kom 
och nästan 3000 kr samlades in till Diakonias ar-
bete för förföljda kristna i Irak. 

Åtta musikaliska framträdanden förgyllde en 
kväll där åldrar och kulturer blandades fritt och 

stämningen var på topp.
Musikcaféet startades 2010 av Anna Hallberg 

och har gått från ett tiotal besökare och en akus-
tisk gitarr till att använda en fullt utrustad proffs-
scen i en fullsatt Hammarbysal. Musikcaféet pla-
nerades denna gång av de ungdomar som ideellt 
ansvarar för ungdomsgruppen ReLoad. De fick 
hjälp av en mängd vuxna och ungdomar med 
bakning och matlagning. Och framförallt fått 
stor hjälp med tekniken av kyrkans ideellt arbe-
tande ”allt-i-allo”, Joel Gustavsson.

Vilka kan vara med i en Hemgrupp?
Alla! Här finns plats för både troende, tvivlare och sökare. 
I Hemgruppen skapas vänskap och vi hjälper varandra att växa i tro och liv.
Vill du vara med?
Ta gärna kontakt med Maria Bergström, 070 725 38 88, maria.b@bergstroms.org 
eller Kristina Laestander Roos, 070 235 60 13, kristina.roos@gmail.com



GUDSTJÄNSTER I  
HAMMARBYKYRKAN  

DECEMBER 2014  
Söndag 7 december 2:a advent
11.00  Mässa. Guds rike är nära.
 Iwan Giertz, annahita Parsan, 
 Marie lee Sylvendahl. 

Söndag 14 december 3:e advent
11.00  Gudstjänst med små och stora. 
 Bana väg för Herren.
 Hanna Beckström, Marie lee Sylvendahl, 
 Hammarbykyrkans kör och söndagsskolans barn.
 terminsavlutning för barn- och ungdoms-
 grupperna. Utställning konstcirklar. 

KONSERT:  
Lördag 20 december
18:00 Julkonsert med 
gospelgruppen new Born 
Community. Även ungdomar från 
reload medverkar. Fri entré.

Söndag 21 december 4:e advent
11.00  Mässa. Herrens moder.
 annahita Parsan m.fl. och Marcus Berglund,   
 kören new Born Gospel all Stars. 

Julafton 24 december
Gudstjänst/ julbön i Betlehemskyrkan 
eller St. Clara kyrka.

Juldagen 25 december
11.00  Gudstjänst. Jesu födelse.
 annahita Parsan, Marie lee Sylvendahl   

Söndag 28 december
11.00  Gudstjänst. Guds barn.
 lars Jakobsson, anna Hallberg 

                   

JANUARI 2015 
Söndag 4 januari
11.00  Mässa. Guds hus.
 annahita Parsan, Henrik roos, 
 nils-Erik Markgren.   

Trettondag jul 6 januari
Gudstjänst i Betlehemskyrkan 
eller St. Clara kyrka.

Söndag 11 januari
11.00  Upptaktsgudstjänst. Jesu dop.
 Hanna Beckström, Göran ahlforn, 
 Marie lee Sylvendahl.
 Upptakt för vårens verksamhet.

Söndag 18 januari
11.00  Mässa. Livets källa.
 anders lennse,  annahita Parsan,   
 anna Stolpe, nils-Erik Markgren. 

Söndag 25 januari
11.00  Gudstjänst. Jesus skapar tro.
 Simon Minnhagen,  anders Parsmo, 
 Staffan Björklund.   

FEBRUARI 2015
Söndag 1 februari
11:00 Mässa. Nåd och tjänst.
 Hanna Beckström, Erica Braun, 
 Jakob Sandlund.

Vinterkonferens 6 februari  
se särskilt program.
19.00  Kvällsmöte. Herrens Ande är över mig.
 roger Ellis, Klas lindberg, Hanna Beckström,   
 Marie lee Sylvendahl, lovsångsteam.

Söndag 8 februari forts.Vinterkonferens.
11.00  Gudstjänst i St. Clara kyrka. Se program.

Söndag 15 februari
11.00  Gudstjänst. Kärlekens väg.
 Gästpredikant, lars Jakobsson, 
 Palle Svanström.  

Söndag 22 februari
11.00  Mässa. Prövningens stund.
 annahita Parsan, Kristina laestander roos,   
 Mia Karlsson, tobias livheim.

 

Välkommen till kyrkans gudstjänster!
Söndagsgudstjänsterna tolkas till farsi och varje  
söndag serveras kyrkkaffe.
Fredagar kl. 18.00 Gudstjänst på farsi.                                                                      
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SOPPLUNCH  
med program
Andakt, soppa och föredrag. 
Lunchpris 40 kr.

Onsdag 10 december kl. 12.00
Jullunch. Föranmälan senast en vecka 
innan till Gerd Lithner 073- 958 90 
40, eller på lista i kyrkan. Kostnad: 
100 kronor.

Onsdag 21 januari  kl. 12.00
”Alla vill leva länge, men ingen vill bli 
gammal”!
Ingegerd Nydevik

Onsdag 4 februari kl. 12.00
”Längtan efter en meningsfull kyrka” 
– från höstens Gemenskapshelg.
Hanna Beckström

Onsdag 18 februari kl. 12.00
”Glimtar ur Yon Sundbergs gärning 
och konstnärskap” (en önskad repris).
Carl-Olof Strand

KVINNOFRUKOST  
med program
Frukost, föredrag, samtal. 
Frukostpris ca. 50 kr.

Lördag 28 februari kl. 9.00 – 12.00
”Bitar i ett livspussel” – om tillvaron med fa-
milj, arbete, fritid och mycket mer. 
Hur får man ihop livet? Hur får man till stun-
der av stillhet och egen tid?
Några kvinnor med erfarenhet av ”pusslandet” 
i livets olika skeden berättar! 
Välkomna! 

Sinnesro – en stilla 
kvällsstund i 
Hammarbykyrkan 
Musik, reflektion, ljuständning, fritt delande 
och bön om sinnesro. 
Torsdag 29 januari kl. 18.00 i kyrksalen.
Samma tid och plats sista torsdagen varje månad.
Alla välkomna!

Torsdagskvällar med 
Tro och Bön
Kom vid middagstid 
– gå när du vill eller behöver.
Ta med enkel middagsmat eller köp en smörgås 
i kyrkan för en tjuga!
Vi delar tro och en stunds bönegemenskap.
Torsdagar, mellan ca 17.00 – ca 19.00
Start efter juluppehåll: 15 januari   

Alla välkomna!

Alpha – grundkurs för 
dig som vill veta mer 
om kristen tro!
Den Alphakurs som nu pågår avslutas under våren 
och en ny kurs blir hösten -15. 
Gruppen träffas 10 gånger, äter något enkelt till-
sammans, lyssnar på ett föredrag och samtalar om 
viktiga frågor som har med kristen tro att göra. 
Vill du veta mer kan du ta kontakt med någon 
av våra präster i Hammarbykyrkan.
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< Under oktober 2014 har vi prövat ett nytt 
grepp genom att arrangera en ”kulturmånad”. 
Inslagen har handlat om konserter, konst, föreläs-
ningar och en avslutande kulturfest.

Det första inslaget var ett föredrag om den 
kristna befolkningens utsatta situation i många 
länder av Jakob Rudolfsson. Kulturmånaden fort-
satte med en Schubert-konsert och en konsert där 
Hammarbykyrkans kör med solister framförde 
Lars-Erik Larssons ”Förklädd Gud”. Vidare har 
vi fått lyssna till Anders Sjöbergs tolkningar av 
Dan Anderssons sånger och till ett föredrag av 
Birger Thuresson om Per Olov Enquists författar-
skap. P O Enquist är ju den ende mer framträ-
dande författaren i modern tid som har en tydlig 
EFS-bakgrund. Dessutom har konstvetaren Erica 
Rönnbäck på tre kvart för oss besvarat den knivi-
ga frågan ”Vad är konst?”.

Under kulturmånaden har Hammarbysalens 
väggar varit klädda med tavlor av Hammarbykyr-
kans meste präst, Yon Sundberg. Yon var präst i 

kyrkan 
mellan 
1970 och 
1991, då 
han hastigt 
avled i en 
hjärtin-
farkt. Yon 
var dessut-

om en skicklig konstnär. Nu hade våra konstan-
svariga i kyrkan samlat in ett fyrtiotal verk av 
Yon till en mycket sevärd utställning, 22 år efter 
att han gick hem till sin Frälsare.

Konserter, föredrag och konst
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Konserter, föredrag och konst

Foto: Carl-oloF Strand

Lördag den 15 november hölls 
en mångkulturell fest i kyrkan. 
Ca 150 personer från den svenska 
och persiska gruppen i kyrkan 
deltog. Festen inleddes med en 
stund i kyrksalen. Marie Lee och 
Oscar bjöd på pianoduetter, Elin, 
Annosha och Arsalan sjöng lov-
sång på både persiska och svenska 
och Anders höll en andakt. Där-
efter var det dags för en gemen-
sam buffémiddag med underhåll-
ning i Hammarbysalen. Det blev 
persisk, svensk, etiopisk och in-
disk mat och en synnerligen väl-
smakande persisk dessert. Elin, 
Arsalan, Anoosha och inte minst 
gubbarna i Tennisorkestern stod 
för sång och musik i anslutning 
till middagen. Mim och Mattias 
ledde lekar och alla verkade trivas 
tillsammans denna kväll över de 
kulturella gränserna.
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Gudstjänster
Söndagar kl. 11.00 för alla. 
tolkning till farsi.
Fredagar kl. 18.00 guds-
tjänst på farsi.                                                                                                          

Barn och unGdom
Söndagsskola 3-14 år 
Under söndagens gudstjänst 
kl.11 har vi söndagsskola i tre 
grupper. 
Gulliver, 3-6 år
Äventyrarna, 7-10 år 
agenterna, 5:an-8:ans klasser
Kontaktpers: anders Parsmo,  
tel. 070 714 60 51
Start efter juluppehåll: 
11 januari

Lördagsäventyr  
1:an-5:ans klasser                                                                                 
träffas ca 1 gång i mån, oftast 
på en lördag. 
Kontaktpers: lotta roos, 
tel. 070 400 40 89, 
E-post: rooslotta@gmail.com

Tonårsgrupp TG, 
6:an-8:ans klasser                                                                           
träffas ca 1 gång i mån, oftast 
på en lördag.                                                       
Kontaktpers: Åsa Perbo Mulder,  
tel. 070 778 31 88
     
Ungdomsevent Reload, 
9:an och uppåt  
träffas varannan torsdag 
med dropin från kl. 16.00 och 
andakt kl. 18.30.  
Kontaktperson: roksana 
Parsan tel. 070 037 76 55. 
E-post: roksanaparsan@hotmail.com      
Start efter juluppehåll: 
15 januari

Vuxen                                                                          
Sopplunch med andakt 
och program                                                          
lunchen kostar 40 kr. 
Se särskilt program.                                                                                         
onsdagar jämna veckor 
kl.12.00.  
Kontaktperson: Gertrud Hä-
ger, tel: 073 985 14 89.
Start efter juluppehåll: 
21 januari

Stickcafé - gemensamma 
stunder med samtal, hand-
arbete och fika.                          
Måndagar udda veckor kl. 
12.30 - 15.30.     
Kontaktperson: Gerd lithner, 
tel: 073 958 90 40. 
E-post: gerd.lithner@gmail.com
Start efter juluppehåll: 
12 januari

Torsdagskvällar med 
Tro och Bön 
ta med enkel middagsmat 
eller köp en smörgås i kyrkan 
för en tjuga! Vi delar tro och 
en stunds bönegemenskap. 
torsdagar, ca 17.00 – ca 19.00.
Start efter juluppehåll: 
15 januari   
     
Kvinnofrukost med före-
drag och samtal                                       
två lördagar under våren kl. 
09.00 – 12.00. Se särskilt 
program.
Kontaktperson: Kristina laes-
tander roos tel: 070 235 60 13
Start: 28 februari 

Sinnesro – en stilla kvälls-
stund i Hammarbykyrkan
Musik, reflektion, ljuständ-
ning, fritt delande och bön 
om sinnesro. Sista torsdagen 
i varje månad.
Start: 29 januari, 
kl. 18.00 i kyrksalen
alla välkomna!

Bibelsamtal i brasrummet
Samlingarna med bibelsam-
tal gör ett uppehåll och vi 
återkommer om program ef-
ter februari -15.

Alphakurs 
den alphakurs som nu pågår 
avslutas under våren och en 
ny kurs blir hösten -15. 

musik
Körerna välkomnar 
gärna fler deltagare!

Hammarbykyrkans kör                                                                            
Ungdoms- och vuxenkör med 
blandade röster och repertoar.                                                                   
Körövning varje tisdag 18.30- 
20.30.
ledare/ kontaktpers: Marie lee 
Sylvendahl, tel: 0739 299 253 
E-post: 
marie.lee.sylvendahl@
hammarbykyrkan.nu 
Start efter juluppehållet:
13 januari 
                                                                   
After Work Gospel                                                                                       
Ungdoms- och vuxenkör 
med blandade röster och 
med gospelinriktning.                  
Körövning varje torsdag 
17.30 -19.30. 

Det här händer regelbundet i Hammarbykyrkan
s
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Kostnad: 930 kr  
ledare/ kontaktperson: 
Erika Hammarberg,
tel: 073 980 40 65, 
mail: hej@pianoerika.se
Start efter juluppehållet 
meddelas senare.  

Verksamhet för 
farsitalande
Söndagsgudstjänster
Varje söndag kl. 11.00

Bibelstudium                                                            
Varje tisdag, kl. 18.00 - 21.00                     
Start: 13 januari
                                                                                                    
Kvällar med Tro och Bön
Varje torsdag, 
kl. 17.00 – 19.00
Start: 15 januari
                                                                                                         
Fredagsgudstjänster                                                              
Varje fredag kl.18.00 
                                                                                               
Bibelstudium för 
farsitalande                                                            
tisdagar kl. 18.00 - 21.00                     
                                                                                               
Ledare/kontaktperson för verk-
samheten för farsitalande: 
Annahita Parsan,  
tel. 0738 569 435.
E-post: annahita.parsan@
hammarbykyrkan.nu 

                                                  

konstkurser                                                                                                                                         
Välkommen till Våra 
konStSkapande kurSer! 
kursanmälan görs till leda-
ren senast en vecka före 
start. 

Ikonmålning 
tio lördagar kl. 9.30- 12.15 
Kostnad: 1.100 kr. i avgiften 

ingår en del av materialet.
ledare/kontaktperson: lis 
Engblom, tel. 0721 776 190 
Start: 24 januari         
                                    
Porslinsmålning 
tolv onsdagar 
kl. 10.00- 12.30
Kostnad: 900 kr. 
Material ingår ej.                                                                                                          
ledare/kontaktperson: 
Ingrid lagelius, tel. 08 882 133
Start: 11 februari 

Målarskola- olika tekniker 
i olja och akryl 
tio torsdagar kl. 10.00- 12.30
Kostnad: 1.100 kr. Material 
ingår ej.                                                
ledare/kontaktperson: 
luis deza, 
e-post: luis@dezagallery.com   
Start: 12 februari

Fritt Akvarellmålande - 
och läsecirkel
Vi målar akvarell efter eget 
tycke och samtalar om en 
novell vi läst. 
5 onsdagar kl. 
17.00 – 19.30 
Ingen kursav-
gift, deltagarna 
har med sitt ma-
terial.
Kontaktperson: 
Karoline laes-
tander, tel 070 
629 97 60
Start: 
21 januari

  

skriVarcirklar                                                                                                                                        
Välkommen till krea-
tiVt SkriVande! 
kursen är för dig som kom-
mit en bit på väg i eget skri-
vande och vill inspireras att 
fortsätta. kursanmälan 
görs till ledaren senast en 
vecka före start. 

Fortsättningscirkel 
i skrivande 
5- 7 söndagar under våren 
kl. 17.00- 19.30 
Kontaktperson: Kristina laes-
tander roos tel 070 235 60 13
Start: 21 januari 

Har du önskemål och tips om nya 
cirklar, kurser eller grupper i kyr-
kan? kontakta programutskottet/
kristina 070 235 60 13 eller 
kristina.roos@gmail.com.
Hammarbykyrkan har ett nära 
samarbete med Sensus som är 
Svenska kyrkans och eFS studie-
förbund, med inriktning på bl.a. 
livsfrågor och mångfald.

    



VINTERKONFERENSEN 2015
”NÄRVARO”
 

Konferensen inleds i Hammarbykyrkan fredag den 6:e kl. 19.00 
med temat 
HERRENS ANDE ÄR ÖVER MIG.
Medverkande: Roger Ellis, Klas Lindberg, Hanna Beckström, 
Marie Lee Sylvendahl och lovsångsteam.
Tolkning till svenska och farsi.
Välkomna! 

Lördag 29 november kL. 11.00 – 15.00

JULMARKNAD
Start med andakt i kyrkan.
Försäljning, servering, lotterier, loppis,  
Café Tropica, pitepalt, tombola m.m.                           
Välkommen!

6 - 8 februari 2015


