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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
< Efter en intensiv höst med ny präst och
många aktiviteter går vi nu mot en stillsam jul

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

och ett nytt år med nya utmaningar.
I det här numret av Hammarbykyrkan Aktuellt
– det 190:e – skriver Gustav Hafström om meningen med livet. Gustav är vår nye präst för den svenskspråkiga verksamheten i kyrkan. Gun Blomgren
har intervjuat Maryam från den persiska gruppen
om hennes väg till Sverige och till den kristna tron.
Det här numret innehåller information om alla aktiviteter inför och under jul- och nyårshelgen. Här finns också
programmet för de två första
månaderna av det nya året,
2018.

Kyrkans telefonnummer:
Köket i kyrkan: 0738-569437

Carl-Olof Strand (red)

HAMMARBYKYRKAN
Ansluten till EFS, rörelse inom Svenska kyrkan.

Präst:
Gustav Hafström
E-post: gustav.hafstrom@hammarbykyrkan.nu
Tel: 0738-569436
Pastor:
Mats Backholm
E-post: matsbackholm@gmail.com
Tel: 073-504 34 30
Kyrkomusiker:
Håkan Sandlund
E-post: hakan.sandlund@svenskakyrkan.se
Tel: 0730-732499
Ordförande i
missionsföreningen:
Camilla Öberg
E-post: ordforande@hammarbykyrkan.nu
Tel: 0709-88 65 48
Präst för den persiska EFS-föreningen:
Annahita Parsan
E-post: annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu
Tel: 073-856 9435
Präst för Oromogruppen:
Duressa Teka Mabesha
E-post: surfalo2015@gmail.com
Tel: 073-529 5282
Webbredaktör:
Carl-Olof Strand
E-post: carlolofstrand@gmail.com

2

Meningen med Livet
< Hej vänner!

Finns det någon ”Mening med livet”? Med ditt
och mitt liv? Svaret är: JA. Absolut!
Det finns en Gudomlig mening med varje
människas liv. Ingen av oss har blivit till av en
slump. När vi säger ”grattis på födelsedagen” till
en vän, firar vi
en individ som
är skapad till
Guds avbild,
med ett unikt
människovärde. Bibeln,
Guds ord, lär
oss:
”Gud skapade människan
till sin avbild,
till Guds avbild skapade
han henne.
Som man och
kvinna skapade han dem.”
(1 Mos 1:27)

Vad är då vårt
uppdrag här på
jorden som
mänsklighet? Jo,
för det första: att
uppfylla jorden
och att förvalta
skapelsen. Alltså
att skapa en
trygg miljö runt våra uppväxande barn och familjer och att vårda naturen. Sedan fortsätter Bibeln med det individuella perspektivet – att Gud
älskar oss var och en och har en tanke och plan
för våra liv. Detta sammanfattar Jesus med orden:
”Så älskade Gud världen att han gav den sin
ende son, för att de som tror på honom inte skall
gå under utan ha evigt liv.” (Joh 3:16)
Gud välkomnar oss att bli Hans barn, genom
tron på Jesus Kristus, och att ge Hans kärlek vidare till människorna omkring oss och till hela
världen. Välkommen med i Guds familj genom
tron på Jesus!
Guds rika välsignelse och omsorg om oss alla.
Gustav Hafström, präst i Hammarbykyrkan

Sinnesrogudstjänster

Under hösten har vi hittills haft tre sinnesrogudstjänster kl 11 på söndagar. Vi
fortsätter med sådana gudstjänster även
under januari och februari. Datum är
14/1 och 11/2. Gudstjänsterna planeras
av Erica Braun, Håkan Sandlund och
Mats Backholm. Sinnesrogudstjänsterna
har en annan utformning än de vanliga
söndagsgudstjänsterna. De använder inte
kyrkoårets texter utan har karaktären av
temagudstjänster.
Bjud gärna med vänner och bekanta
till de här gudstjänsterna. Sinnesrogudstjänsten är en vilsam och enkel
gudstjänst som passar både den ovana
och vana kyrkobesökaren.
3

Min väg från muslim
till kristen
< Maryam Alimadadi berättar:

– Jag växte upp i Teheran i en varm
och kärleksfull familj. Mina föräldrar var muslimer till namnet
men de trodde inte på Allah. Min
far var affärsman och hade frihet
att resa i Europa. Han berättade
för oss barn om Jesus. Han var
kristen i hjärtat men han kunde
inte låta döpa sig. Jag studerade
engelska vid universitetet och hade
många kristna och judiska vänner.
Jag gifte mig med Kourosh när jag
var 22 år. Efter tre år kom vår lilla
dotter Tina. Jag hade en syster som
bodde i Danmark sedan 20 år.
Hon berättade att livssituationen
var mycket bättre där än i Iran.
Men Danmark ville inte ta emot
oss. Kourosh hade en morbror i
Sverige. Han föreslog att vi skulle
söka arbetsuppehållstillstånd här
och det beviljades! 2013 kom vi till
Sverige. Då var Tina 11 år och började i klass 5.
Och hur kom du i kontakt med
Hammarbykyrkan, undrar jag?
– Det var en god vän som fortfarande är muslim som berättade hur
trevligt det var i Hammarbykyrkan. Där sjöng man och var glada. Jag kom till Hammarbykyrkan
och fick förbön av vår präst Annahita. Där mötte jag Jesus och då upptäckte jag
att Den Helige Ande hade lett mig hela tiden.
Och jag som hade tyckt att det var jag som hade
varit så duktig och ordnat så mycket i mitt
liv. Den 15 december 2014 döptes Kourosh,
Tina och jag. Det var en stor dag. Jag berättade
om Jesus för alla mina persiska vänner. Minst
tjugo av dem kom till kyrkan och döptes. Det
sista året har jag arbetat som personlig assistent
för en persisk pojke i en mellanstadieklass. Det
upphörde när han flyttade till en annan stad.
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Det var mitt drömjobb. Jag hade så många trevliga arbetskamrater. Just nu har jag ett kort vikariat i Hemtjänsten. Nu är min stora önskan att
lära mig svenska på riktigt. Och jag älskar alla
mina vänner och vår kyrka. Där glömmer jag
bort alla mina problem. Jag är mycket glad att
jag blev kristen.

Text & bild: Gun Blomgren

Kulturfesten

Vi är numera tre olika EFS-föreningar med olika kulturell bakgrund i Hammarbykyrkan. Då har
vi också en fantastisk möjlighet att lära känna våra olika kulturer. Sedan ett par år håller vi på hösten en kulturfest. I år hölls den lördagen den 28 oktober. Vi åt tillsammans persisk mat och etiopisk
mat i Hammarbysalen. I kyrksalen fick vi sedan ta del av musikaliska inslag från våra tre kulturer.
Annahita, Duressa och Gustav – våra tre präster – avslutade med andakt och bön. Till sist blev det
kaffe och svensk dessert i Hammarbysalen.
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GUDSTJÄNST
Förkunnelse – Bön - Musik
Välkommen till Hammarbykyrkans gudstjänster!
Söndagens 11-gudstjänst hålls på svenska med
tolkning till farsi. Söndagsskola finns för barnen
och kyrkfika serveras efter gudstjänstens slut.
Söndagar kl 14 är det gudstjänst på oromo.
Söndagar kl 17 är det gudstjänst på farsi med
tolkning till svenska.

Söndag 21 jan
11.00 Mässa för alla – Jesus skapar tro. Gustav
Hafström + ungdomar. Därefter föreningsmöte.

Fredag 26 jan
19.00 Vinterkonferens i Hammarbykyrkan
”Upptäck den dolda skatten!”.
	LarsOlov Eriksson, Annahita Parsan,
Gustav Hafström, Håkan Sandlund m.fl.

Lördag 27 jan

GUDSTJÄNSTER PÅ SVENSKA:

Vinterkonferensen fortsätter i Betlehemskyrkan

December

Söndag 28 jan

Söndag 3 dec
11.00 Adventsgudstjänst – Ett nådens år
Gustav Hafström, Annika Hudak och
Hammarbykyrkans kör

Söndag 10 dec
11.00 Familjegudstjänst – Guds rike är nära.
Gustav Hafström, Håkan Sandlund,
Scouterna m.fl. Söndagsskolavsluning.

Söndag 17 dec

S:ta Clara kyrka 11.00
Högtidsmässa med EFS Missionsföreståndare Kerstin
Oderhem, Mats Nyholm. Körer från Betlehemskyrkan
och Hammarbykyrkan.

februari
Söndag 4 feb
11.00 Mässa för alla – Uppenbarelsens ljus.
Gustav Hafström

11.00 Musikgudstjänst – Bana väg för Herren.
Gustav Hafström, Håkan Sandlund och
Hammarbykyrkans kör

Söndag 11 feb

Julafton

11.00 Söndagsgudstjänst – Prövningens stund.
Mia Ström, Distriktsföreståndare EFS Mittsverige

Skarpnäckskyrkan 10.00
Julkrubbegudstjänst, Jae Sung Kim
(samarr. Hammarbykyrkan Svenska, Persiska
och Oromo, Skarpnäckskyrkan och Triangelkyrkan)

Juldagen
Hammarbykyrkan 11.00
Julgudstjänst för alla nationaliteter, Annahita Parsan
(samarr. Hammarbykyrkan Svenska, Persiska och Oromo, Skarpnäckskyrkan och Triangelkyrkan)

11.00 Sinnesrogudstjänst. Mats Backholm

Söndag 18 feb

Söndag 25 feb
11.00 Söndagsgudstjänst – Den kämpande tron.
Klas Lindberg

mars
Söndag 4 mars
11.00 Mässa för alla – Kampen mot ondskan.
Gustav Hafström

Nyårsafton

Lördag 10 mars

Persiska EFS-föreningen inbjuder till Nyårsfirande i
Hammarbykyrkan kl 18.00-Midnatt.

16.00 Årsmöte för EFS missionsförening i
Hammarbykyrkan.

JAnuari
Lördag 6 jan
Betlehemskyrkan 11.00
Trettondagsgudstjänst. Erik Johansson,
EFS internationella missionssekreterare.

Söndag 7 jan
11.00 Mässa för alla – Jesu dop. Gustav Hafström

Söndag 14 jan
11.00 Sinnesrogudstjänst. Mats Backholm
Söndagsskolan börjar.
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Mässa för alla - En ny
gudstjänstform i vår!
I vår prövar vi en ny gudstjänstform, som kallas ”Mässa
för alla”. Dessa gudstjänster inleds med nattvardsdelen
och avslutas med predikodelen, för att familjer, ungdomar och äldre lättare ska kunna delta i nattvarden tillsammans, innan söndagsskolan går ut. Dessa gudstjänster följer Svenska kyrkans och EFS ordning och leds
av Gustav Hafström, och kommer att utvärderas i mars.

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

Lördagsäventyr,
1:an-5:ans årskurs
Träffas ca 1 lördag i månaden. Mycket bus men också lite allvar. Kontaktperson: Maria Olsson,
073-615 18 59, maol@du.se

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

Verksamhet för
farsitalande
Söndagsgudstjänster
PÅ farsi
Söndagar kl. 17.00, tolkning till svenska. (Dock
inget den 24/12.)
Både svensk- och farsitalande är välkomna!

Bibelstudier för farsitalande
Tisdagar kl. 18.00 (uppehåll 19/12-9/1)
Torsdagar kl. 18.00 med andakt
(uppehåll 14/12-11/1)

Förbön
Fredagar kl. 18.00 (uppehåll 15/12-12/1)
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

ungdomar
9:ans årskurs - gymnasiet
Samlingar för våren på gång. Kontakta Gustav Hafström för mer info, 0738-569436, gustav.hafstrom@
hammarbykyrkan.nu

Musik
Hammarbykyrkans kör –
kom med och sjung!
Ungdoms- och vuxenkör med blandade röster och
repertoar.
Körövning varje tisdag 18.30 - 20.30
Vid intresse kontakta körledare/kontaktperson:
Håkan Sandlund , 073-073 24 99,
hakan.sandlund@svenskakyrkan.se
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Samlingar för
gemenskap och
andligt växande
Stickcafé
våren 2018

Måndagar udda
veckor med start
15 januari
kl 12.30 – 15.30
Välkommen till träffar på dagtid, du som är intresserad av olika
slags handarbeten och som söker gemenskap i
kyrkan. Högläsning ur en bok och samtal. Fika
till självkostnadspris.
Kontakt: Gerd Lithner, tel. 073-958 90 40
gerd.lithner@gmail.com

Sopplunch med andakt
och program våren 2018

Onsdagar jämna veckor
start 24 januari kl 12.00
För dig som har möjlighet att vara med på
dagtid, vill äta en god soppa tillsammans
med andra och lyssna på olika intressanta
ämnen.
Vi börjar med en andakt, därefter lunchsoppa med kaffe och kaka innan dagens gäst berättar eller sjunger. Lunchen kostar 40 kr.
Kontaktperson: Gun-Britt Nylund,
tel. 070 222 94 32

Onsdagsträffar våren 2018

Onsdagar udda veckor med start
17 januari kl 13.00-15.00
Välkommen till vårens samlingar där vi delar
livserfarenheter och får samtala utifrån dagens
tema.
Vi börjar träffarna med gemensamt fika och
avslutar med en andaktsstund.
Kontakt: GunBritt Nylund, tel. 070- 2229432,
gunbritt.nylund@gmail.com

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.
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 Gustav,
Mats eller någon i
EFS-föreningens
styrelse.
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Program
Onsdag 13 dec
Jullunch!
Föranmälan sker på lista i kyrkan eller till
tel 073-9589040 (Gerd Lithner).
Sång och musik: Lage Wedin.
Onsdag 24 jan
Kvinnan som red över Himalaya
Margareta Höök-Veenfors berättar.
Onsdag 7 febr
Sångprogram med Ulf Lundmark
Onsdag 21 febr
Hammarbykyrkan
Kyrkans arkitekt Erik Lindgren berättar

ÖPPNA TORSDAGSKYRKAN
Torsdagar kl 10.30-12.00
Kaffe och smörgås - kl 10.30
Föredrag om Jesus och frågestund med
prästen Gustav Hafström - kl 11.00
Musik och ljuständning - kl 11.45

KONSTKURSER I
HAMMARBYKYRKAN

Välkommen till våra trevliga och
konstskapande studiecirklar!
Kontakta kursledaren om du har
frågor och kursanmälan görs till respektive ledare.
Ikonmålning 10.00 lördagar, kl. 9.30- 12.15
Kostnad: 1 000 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 samarbetar med Sensus studieförbund.

FÖRENINGSMÖTE

Söndagen 21/1 är det föreningsmöte efter gudstjänsten och kyrkfikat. Kom och hör vad som händer i föreningen och var med och
påverka.Håll öron
& ögon öppna för
mer info.

Konfirmation

Känner du någon som vill konfirmeras? Tipsa då om EFS konfirmationsläger på Åkerögården mellan 15 juni och
8 juli. Mer info hittar du på
www.akerogarden.com.

Tweeniesövernattning
i Hammarbykyrkan
3-4 februari 2018
Ålder: Mellanstadiet, födda 20052007.
Vi startar lägret på lördag eftermiddag och avslutar med att medverka i
gudstjänsten kl 11.00 på söndagen.
Anmäl dig direkt till
gustav.hafstrom@hammarbykyrkan.
nu eller 073-8569436

Vinterkonferensen 2018
(Mer detaljerat program kommer.)

26 jan 19.00
Kvällsgudstjänst i Hammarbykyrkan
Tema: ”Upptäck den dolda skatten!”. LarsOlov
Eriksson, Annahita Parsan, Gustav Hafström,
Håkan Sandlund m.fl.
27 jan
Vinterkonferensen fortsätter i Betlehemskyrkan
28 jan
S:ta Clara kyrka 11.00,
Högtidsmässa med EFS Missionföreståndare
Kerstin Oderhem, Mats Nyholm. Körer från
Betlehemskyrkan och Hammarbykyrkan.

Ungdomsläger i Transtrand på Sportlovet
(Född 03 och äldre)

Ungdomslägret ingår som en del i det traditionsenliga familjelägret på Fjällgården
Tema: Jesus är vägen, sanningen och livet!
Skidåkning på dagarna! Kvällsandakter
och aktiviteter på kvällarna.
Ungdomslägret bor i ett eget hus
på gården.
Datum: 24-28 februari 2018.
Ungdomspris: 2000:Anmäl dig direkt till
gustav.hafstrom@hammarbykyrkan.nu
eller 073-8569436
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Nostalgi-rutan
Nedslag i Hammarbykyrkans historia

Två gånger har TV varit på besök i Hammarbykyrkan och sänt gudstjänster. Den första

gången var på vintern 1982. Vår dåvarande
präst Yon Sundberg predikade och kyrkans då
stora ungdomskör sjöng. På bilden står ungdomskören uppställd mot orgeln, en lite ovanlig
plats som passade TV-formatet. Att kyrkan
kunde ha en stor ungdomskör berodde delvis på
att studenthemmet intill kyrkan på den tiden
ägdes av EFS och var fullt av EFS-ungdomar
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från olika delar av landet som studerade i
Stockholm. När studenthemmet såldes, runt år
2000, fick Hammarbykyrkan inte längre det
viktiga inflödet av EFS-ungdomar och ungdomskören upphörde att finnas till.
Den andra gången TV var på besök var nyårshelgen 1993/94. Stig Axelsson var då vår präst
och han ansvarade för de tre gudstjänster och
andakter som sändes. Medverkade gjorde bl a
Ylva Eggehorn.

Mats Backholm

Mats Backholm har mångårig erfarenhet av
att möta olika människor i samtal. För honom
är det viktigt att se och lyssna till varje person
med empati, respekt och en icke-dömande attityd. Mats räknar med en varm och helande
närvaro av en Gud som vill människan väl.
Inget mänskligt är främmande för Gud.
Tid för samtal är tisdagar kl 10-20. Samtalens
längd är ca 45 minuter, möjlighet ges att återkomma flera gånger. Du är varmt välkommen
att kontakta Mats!
073-50 43 430, matsbackholm@gmail.com

Ny projektor och duk
i kyrksalen

Vår dataprojektor i kyrksalen har med
åren blivit allt svagare och till sist lade
den av helt. Nu har vi investerat i en ny
kraftfull projektor, som dessutom har
placerats fast i kyrkans tak. På bilden ser
vi Andreas Bäckström i färd med monterandet, sittande högt upp under kyrkans
tak
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Kalendarium
December			

Fr 1
Lö 2
Sö 3
		
		
Må 4
Ti 5
		
To 7
Fr 8
Sö 10
		
		
Ti 12
		
On 13
Sö 17
		
		
Sö 24
Må 25
Sö 31

18.00 Gudstjänst på farsi
11.00 Julmarknad
11.00	Adventsgudstjänst – Gustav Hafström
14.00 Gudstjänst på oromo
17.00 Gudstjänst på farsi
12.30 Stickcafé
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
18.00 Förbönsstund (farsi)
11.00 Gudstjänst f små & stora. Julavslutning.
14.00 Gudstjänst på oromo
17.00 Gudstjänst på farsi
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
12.00 Jul-lunch (anmälan)
11.00 Musikgudstjänst. Gustav, Håkan & kören.
14.00 Gudstjänst på oromo
17.00 Gudstjänst på farsi
10.00 Julkrubbe-gudstjänst i Skarpnäckskyrkan
12.30 Juldags-gudstjänst m Annahita Parsan
18.00 Persiska föreningen inbjuder till nyårsfirande

Januari			

Lö 6 11.00	Trettondagsgudstjänst i Betlehemskyrkan
Sö 7 11.00 ”Mässa för alla”. Gustav Hafström.
		
14.00 Gudstjänst på oromo
		
17.00 Gudstjänst på farsi
Ti 9 18.00 Bibelstudium på farsi
		
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
To 11 18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
Fr 12 18.00 Förbönsstund (farsi)
Sö 14 11.00 Sinnesrogudstjänst – Mats Backholm
			
Söndagsskolan börjar.
		
14.00 Gudstjänst på oromo
		
17.00 Gudstjänst på farsi
Må 15 12.30 Stickcafé
Ti 16 18.00 Bibelstudium på farsi
		
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 17 13.00	Onsdagsträff
To 18 10.30 Öppna Torsdagskyrkan
		
18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
Fr 19 18.00 Förbönsstund (farsi)
Sö 21 11.00 ”Mässa för alla”. Gustav Hafström.
OBS! ca 13.00 Föreningsmöte
		
14.00 Gudstjänst på oromo
Sö		
17.00 Gudstjänst på farsi
Ti 23 18.00 Bibelstudium på farsi
		
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 24 12.00 Sopplunch - Margareta Höök-Veenfors
To 25 10.30 Öppna Torsdagskyrkan
		
18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
Fr 26 19.00 Vinterkonferensen startar
			
i Hammarbykyrkan.
Lö 27		
Vinterkonferensen i Betlehemskyrkan.
Sö 28 11.00 Vinterkonferensen avslutar i St:a Clara
Må 29 12.30 Stickcafé
Ti 30 18.00 Bibelstudium på farsi
		
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 31 13.00	Onsdagsträff

Februari

To 1 10.30 Öppna Torsdagskyrkan
		
18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
Fr 2 18.00 Förbönsstund (farsi)
Lö 3	Tweenies-övernattning i kyrkan
Sö 4 11.00 ”Mässa för alla”. Gustav Hafström.
		
14.00 Gudstjänst på oromo
		
17.00 Gudstjänst på farsi
Ti 6 18.00 Bibelstudium på farsi
		
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 7 12.00 Sopplunch - Ulf Lundmark
To 8 1030 Öppna Torsdagskyrkan
		
18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
Fr 9 18.00 Förbönsstund (farsi)
Sö 11 11.00 Sinnesrogudstjänst – Mats Backholm
		
14.00 Gudstjänst på oromo
		
17.00 Gudstjänst på farsi
Må 12 12.30 Stickcafé
Ti 13 18.00 Bibelstudium på farsi
		
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 14 13.00	Onsdagsträff
To 15 10.30 Öppna Torsdagskyrkan
		
18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
Fr 16 18.00 Förbönsstund (farsi)
Sö 18 11.00 Gudstjänst – Mia Ström
		
14.00 Gudstjänst på oromo
		
17.00 Gudstjänst på farsi
Ti 20 18.00 Bibelstudium på farsi
		
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 21 12.00 Sopplunch - Erik Lindgren
To 22 10.30 Öppna Torsdagskyrkan
		
18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
Fr 23 18.00 Förbönsstund (farsi)
Lö 24 – On 28/2 Familje/Ungdomsläger i Transtarnd
Sö 25 11.00 Gudstjänst – Klas Lindberg
		
14.00 Gudstjänst på oromo
		
17.00 Gudstjänst på farsi
Må 26 12.30 Stickcafé
Ti 27 18.00 Bibelstudium på farsi
		
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 28 13.00	Onsdagsträff

Mars
To 1
		
Fr 2
Sö 4
		
		
Lö 10

10.30
18.00
18.00
11.00
14.00
17.00
16.00

Öppna Torsdagskyrkan
Bibelstudium & andakt (farsi)
Förbönsstund (farsi)
”Mässa för alla”. Gustav Hafström.
Gudstjänst på oromo
Gudstjänst på farsi
EFS-föreningens Årsmöte

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

