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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
< Hammarbykyrkan aktuellt kommer
här i sin 176:e utgåva.

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: Annahita Parsan
Telefon: 0738-569435
E-post: annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu
EFS-präst: Hanna Beckström (föräldraledig)
Telefon: 0738-569436
E-post:
hanna.beckstrom@hammarbykyrkan.nu
Ungdomsledare (timanställd):
Gustaf Ericson,
Telefon: 073-501 1506
E-post: gustafee@hotmail.com
Kyrkomusiker (25 %):
Marie Lee Gustafsson
Telefon: 0739-299 253.
E-post: marieleegustafsson@gmail.com
Ledare för After Work Gospel (timanställd):
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
Epost: carl-olof.strand@telia.com
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Hösten 2013 har präglats av kyrkans ”nystart” sedan Skarpnäcks församling drog sig
ur samarbetet i somras. EFS-föreningens
medlemmar har tagit ett stort ansvar och vi
har lyckats hålla igång i stort sett alla tidigare aktiviteter med ca 1/5 av de personalresurser vi hade som samarbetskyrka. Mycket
glädjande är också att gåvomedlen ökat
kraftigt under året. En viktig och lyckad
förändring är att vi under hösten hållit gemensamma söndagsgudstjänster med den
persiska grupp, som kom till kyrkan för ett
drygt år sedan.
I detta nummer av Hammarbykyrkan aktuellt intervjuar Paul Blomgren Annahita
Parsan och Maryam om hur man från den
persiska gruppen upplever flyttningen till
Hammarbykyrkan. Kristina Laestander
Roos skriver om sina två bönhusbänkar.
Här och där dyker en och annan av ”Parsmos gubbar och gummor” upp och lättar
upp texten. Och dessutom finns som vanligt
information om kyrkans alla aktiviteter under de tre kommande månaderna.
Carl-Olof Strand (red)

Ny hemsida
Sedan i augusti har Hammarbykyrkan
en ny hemsida.
www.hammarbykyrkan.nu

är samma adress som tidigare – men utseendet och innehållet är nytt.
Hammarbykyrkan finns också på Facebook. Skriv Hammarbykyrkan i sökrutan så hittar du dels vår officiella page,
dels en intressegrupp som startats av
vänner till Hammarbykyrkan.

Utsikt från två bönhusbänkar
< På min barndoms bönhusbänk såg
jag Gud med vitt skägg gå barfota på gator

av guld uppe bland molnen. Långt bortom
rymder vida såg Han ner på oss med sträng
blick. Vår broder Jesus gick på jorden i bruna sandaler och fostrade lärjungarna.
Stackars Han! Leva så kort liv, gå lite på
vatten, stilla en storm och sedan dö! Jesus
blev tyvärr kvar på korset, eftersom Långfredagens budskap var viktigast i vårt bönhus. Småänglar flög omkring och de grät
över oss barn när vi inte var snälla. På tavlan i finrummet fanns barnen vid forsen
med de beskyddande änglarna. Jag trodde
inte att jag var värdig nog att ha sådana
änglar hos mig.
Syndakatalogen var inte lätt att bära med sig
ut i livet. Här stod alla inte och måste och hur
Guds lilla barnaskara skulle bete sig för att passa
in. Jag kunde inte uppfylla kraven och lämnade
bönhusbänken i ungdomsåren. Trodde på fullt
allvar att Gud hade övergivit mig för evigt och
att jag aldrig mer skulle återvända till en bönhusbänk. Tur att jag hade fel på båda punkterna!
Efter en tid märkte jag till min förvåning att
Gud fanns vid min sida och visade mig en ny
väg att gå. På den livsvandringen har både Gud
och broder Jesus funnits med - och änglarna
som beskyddare.
Åren har gått och jag har återvänt till en bönhusbänk – i Hammarbykyrkan.
Jag kom till Hammarbykyrkan första gången
för ungefär 8 år sedan. Minns att jag lyssnade
noga och kände efter om bänken var ”mjuk” här.

Jag fann en kyrka som välkomnande alla med
ett glatt budskap och jag fick en hemkänsla på
en gång. Någon vänlig själ bad mig hjälpa till i
en trivsam ansvarsgrupp och jag startade en
Skriv ditt liv- cirkel för något tag sedan. Några
år har jag haft glädjen i att vara söndagsskolledare och från i våras finns jag med i styrelsearbetet.
I den förändring och växtkraft som vår kyrka
fått den här hösten har vi ett gemensamt ansvar.
Goda krafter behövs och vi kan alla bidra med något; förbön, en penninggåva, en uppgift i kyrkan
eller med uppmuntran och mänskligt stöd. Gud
behöver oss och våra olika bidrag är välsignade.
Dagligen får vi be om ledning, glädje och mening i det som sker. En gemensam bön som ger
vår tro liv.
Kristina Laestander Roos
medlem i EFS-föreningens styrelse och arbetsutskott

SVT i Hammarbykyrkan

I slutet av oktober hade vi besök av Sveriges Television i Hammarbykyrkan. SVT gjorde under ett par dagar en inspelning av ett avsnitt i serien ”När livet vänder”, en programserie som kommer att
sändas under vintern/våren 2014. Annahita Parsan, vår EFS-präst,
är huvudperson i ett av programmen och får där tillfälle att berätta sin fantastiska livshistoria som via en dramatisk flykt från Iran
till Turkiet lett henne till vidare till Sverige, där hon blev kristen
och numera är präst i Svenska kyrkan. SVT:s intervjuare är Anja
Kontor. Håll utkik i SVT:s programtablåer efter detta program.
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Vi lär av
varandra

< I S:ta Klara kyrka fanns

tidigare en grupp nykristna perser som under An-

nahita Parsons ledning
snabbt växte till drygt ett
hundratal personer. Det
började då bli svårt att hitta
lämpliga lokaler för så
många. Lösningen blev att
Hammarbykyrkan välkomnade gruppen till gemenskapen i kyrkan i september, för drygt ett
år sedan.
Hur har det gått?

Vi har träffat Annahita och Maryam för att
få höra hur det har gått med samarbetet
mellan våra nya vänner och Hammarbyfolket.
- Vi känner oss välkomna här, säger Annahita. Och vi försöker att hjälpa till med
olika praktiska uppgifter. Då lär vi känna
varandra. Även om flera av oss inte hunnit
lära sig så mycket svenska än,finns det alltid
någon som kan hjälpa till och tolka.
Att få bedja i tro.

- Många kommer med svåra upplevelser och
har problem med ekonomin, att få uppehållstillstånd och så vidare. Trots det upplever vi mycket frid i vår grupp, berättar Annahita. Muslimer tror på bön men det är
först när de fått lära känna Jesus som de
upptäcker att det finns kraft och helande i
bönen.
- Alla är nyfrälsta och vill veta mer. Vi
hade nyligen ett bibelstudium då 40 personer kom och stannade i tre timmar för att
höra om hur man lär sig att bedja i tro.
Just nu undervisar Annahita ett tjugotal
personer som vill bli döpta och lära sig vad
dopet till Kristus innebär.
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Själavård och diakoni.

- Vi ber att Gud ska sända frivilliga som själavårdare och medhjälpare inom diakonin
där det finns stora behov, fortsätter Annahita. Många saknar pengar till mat och bostad och har inte råd med en advokat som
kan hjälpa till med ansökningar om uppehållstillstånd.. Alla som hjälper oss behöver
inte vara specialister. Det räcker långt att
vara stödperson och medmänniska.
Många i Hammarbykyrkans EFS-förening
uttrycker sin glädje över samarbetet med
våra vänner från Iran. De ger oss ny kunskap om världen utanför vår egen vardag.

Maryam fann frid och ro

Maryam har två barn och har varit fyra år i
Sverige. Hon lider av leukemi och när goda
vänner berättade om det som händer i gruppen av kristna perser, ville hon gärna, men
vågade inte ta kontakt.
- Min sjukdom gjorde att jag till slut kom
och lyssnade, säger Maryam. Jag fick förbön
och stannade i gruppen. Jag visste inget om
vad det innebar att vara en kristen förrän Annahita berättade och visade hur jag kunde
lära känna Jesus. Även om många praktiska
frågor ännu är olösta, får jag här uppleva en
frid och ro, som betyder mycket för mig.
Text och foto: Paul Blomgren

GUDSTJÄNSTER I
HAMMARBYKYRKAN
DECEMBER 2013
Söndag 1 december

Fredag 10 januari
18.00 Gudstjänst på farsi.

Söndag 12 januari
11.00 Söndagsgudstjänst Jesu dop. Upptakt
för vårens verksamhet.
	Annahita Parsan och Marie Lee Gastafsson.

11:00. Söndagsgudstjänst Ett nådens år.
Klas Lindberg, Marie Lee Gustafsson och
Kyrkokören.

Fredag 17 januari

Fredag 6 december
18.00 Gudstjänst på farsi.

11.00 Söndagsmässa Livets källa. Gästpredikant,
	Arvid Perbo och Uppsalakvartetten.

Söndag 8 december

Onsdag den 22 januari kl 18-20

11.00 Söndagsmässa Guds rike är nära.
	Annahita Parsan, Erika Hammarberg och
	After Work Gospel.

Kurs om Tro och liv startar. Se separat ruta

Fredag 24 januari

Fredag 13 december

Söndag 26 januari

18.00 Gudstjänst på farsi.

Söndag 15 december
11.00 Gudstjänst med små och stora Bana väg
för Herren. Henrik Roos. Gospelkören
	New Born Community under ledning av
Marcus Berglund.
	Terminsavslutning för barn – och ung
domsgrupperna. Utställning konstcirklarna.

Fredag 20 december
18.00 Gudstjänst på farsi.

Söndag 22 december
11.00 Söndagsmässa Herrens moder.
	Annahita Parsan och Marie Lee Gustafsson.

Juldagen 25 december

18.00 Gudstjänst på farsi.

Söndag 19 januari

18.00 Gudstjänst på farsi.
11.00 Söndagsgudstjänst Jesus skapar tro.
Henrik Roos och Malva stråkkvartett.

Fredag 31 januari
18.00 Gudstjänst på farsi.

FEBRUARI 2014
Söndag 2 februari
11.00 Gudstjänst med små och stora
Uppenbarelsens ljus.
Urban Lennartsson och Nicke Markgren.

Fredag 7 februari

Vinterkonferens (Se särskilt program).

19.00 Gudstjänst med Annahita Parsan, Marie
	Lee Gustafsson m.fl.

11.00 Söndagsgudstjänst Jesu födelse.
	Annahita Parsan och Marie Lee Gustafsson.

Söndag 9 februari Vinterkonferens.

Fredag 27 december

Fredag 14 februari

18.00 Gudstjänst på farsi.

Söndag 29 december
11.00 Söndagsgudstjänst Guds barn.
	Lars Jakobsson och Marie Lee Gustafsson.

11.00 Gudstjänsten med och i St:a Clara kyrka.
18.00 Gudstjänst på farsi.

Söndag 16 februari
11.00 Söndagsgudstjänst Nåd och tjänst.
Gun Blomgren och Tobias Livheim.

Fredag 21 februari

JANUARI 2014

18.00 Gudstjänst på farsi.

Fredag 3 januari

Söndag 23 februari

18.00 Gudstjänst på farsi.

Söndag 5 januari
11.00 Söndagsmässa Guds hus.
	Annahita Parsan, Gun och Paul Blomgren.

Trettondag jul, 6 januari

11.00 Söndagsgudstjänst Det levande ordet.
	Lars Jakobsson och Marie Lee Gustafsson.

Fredag 28 februari
18.00 Gudstjänst på farsi.

Gudstjänsten är sammanlyst med Betlehemskyrkan.
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SOPPLUNCHER MED PROGRAM.
Onsdag 11 december 2013 kl 12.00
JULLUNCH - vi sjunger in julen.
Kostnad: 100 kr.
Anmälan senast 6 dec till tel 070 289 13 17.
Onsdag den 22 januari kl 12.00
Program ännu ej fastställt.

KVINNOFRUKOST
25 januari kl. 9.00 – 12.00
Tema: Kvinnor på flykt med Annahita
Parsan präst, f d flykting
22 februari kl 9.00-12-00.
Program ej fastställt.

Onsdag den 5 februari kl 12.00
Stella Prosén om ”Mission i Bulgarien”.
Onsdag den 19 februari kl 12.00
Ulf Lundmark sjunger och kåserar.

GOSPEL I
HAMMARBYKYRKAN

Lördag 7/12 kl 18.00 Konsert med After Work
Gospel. Körledare: Erika Hammarberg.
Söndag 15/12 kl 18.00 Konsert med New Born
Commuity. Körledare: Marcus Berglund.

KURS: TRO & BÖN

Hammarbykyrkan vill vara en kyrka som berör med Tro, Vänskap, Uppmuntran, Bön och Samverkan.
Välkommen till kvällar med temat TRO och BÖN – en möjlighet till fördjupning i den
kristna tron och i bönelivet!
Fem onsdagar kl. 18.00 – 20.00 (ev. avslutas kursen med en retreat).
Start: 22 jan (ingen kursavgift, fika till självkostnadspris).
Ledare/ kontaktperson:
Annahita Parsan tel.
0738-569435
E-post: annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu Anmälan senast 15 jan till
Kristina L Roos tel.
070-2356013 E-post:
kristina.roos@gmail.
com

Ny samarbetsstruktur
i Hammarbykyrkan

EFS-föreningens styrelse har beslutat om en ny samarbetsstruktur/organisation för Hammarbykyrkans verksamhet.
Ett antal utskott med budgetansvar svarar för planering och
genomförande av aktiviteter inom respektive område. Aktiviteterna sköts av olika team, t ex gudstjänstteam och musikteam. Den nya organisationen börjar gälla fr o m 1/1 2014
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Det här händer regelbundet i Hammarbykyrkan
DECEMBER 2013 – FEBRUARI 2014
Gudstjänster

Söndagar kl. 11.00 för alla.
Tolkning till farsi.
Fredagar kl. 18.00 på farsi.

Barn och ungdom

Söndagsskola (3 -13 år)
Under söndagens gudstjänst kl.11.00
har vi söndagsskola i tre grupper:
Gulliver (3-6 år)
Äventyrarna (7-10 år)
Agenterna (5:an-8:an)
Start efter juluppehåll: 12 jan
(grupperna har julavslutning den 15
dec-13) . Kontaktpers: Anders Parsmo,
tel. 070-7146051
Lördagsäventyr (1:an-4:an)
Träffas ca 1 gång i mån, oftast på en
lördag.
Start efter juluppehåll: 18 jan
Kontaktpers: Lotta Roos, tel. 0704004089, mejl: rooslotta@gmail.com
Tonårsgrupp TG (5:an-8:an)
Träffas ca 1 gång i mån, oftast på en
lördag.
Start efter juluppehåll:18 jan
Kontaktpers: Åsa Perbo Mulder,
tel. 070-7783188
Scouter (födda år 2004 eller tidigare)
Träffas ca 1 gång i mån, ibland på
söndagsskoltid, ibland på en lördag.
Siktar på att åka på EFS riks scoutläger i Gärdsmark i augusti 2014.

Ledare/kontaktpers: Erik Bergström,
tel. 073-4218598,
mejl:egb.bergstrom@telia.com
Ungdomsevent, Gudsmöten
Träffas fredagskvällar enligt särskilt
program.
Kontaktperson: Gustaf Ericson, tel:
073 5011506,
mail: gustafee@hotmail.com

Vuxen

Stickcafé
- gemensamma stunder med samtal,
handarbete och fika.
Måndagar ojämna veckor kl. 12.30 - 15.30.
Start efter juluppehåll: 13 jan
Kontaktpers: Gerd Lithner, tel: 0739589040, mejl: gerd.lithner@gmail.com.
Kvinnofrukost
med föredrag och samtal
Lördagar kl 09.00 ca en gång i månaden enligt särskilt program.
Start efter juluppehåll: 25 jan
Kontaktpersoner: Gun-Britt Nylund,
tel: 070-222 94 32, mejl: gunbritt.nylund@gmail.com eller Sahar Satseven, tel: 073-760 74 47
Sopplunch med andakt och program
Lunchen kostar 30 kr.
Onsdagar jämna veckor kl.12.00
Start efter juluppehåll: 22 jan
Kontaktpers: Jeanette Brorson,
tel.070-2891317.
Bibelsamtal i brasrummet
Samtal om kommande söndags
evangelietext.
Onsdagar ojämna veckor, kl. 13.00
Start efter julupphåll: 15 jan
Kontaktpers: Göran Ahlforn, tel. 0705402594, mejl: goran.ahlforn@
gmail.com
Konversationscirkel för alla!
Kvällar då vi träffas och tränar det
svenska språket, pratar om svensk
kultur och lär känna varandra.
Varje torsdag kl. 18.00 - 19.30. Föranmälan behövs inte. Ingen kursavgift,
fika till självkostnadspris,

Start efter juluppehåll: 16 jan.
Kontaktperson: Lennart Bergström
Tel: 070- 725 38 89

Musik

Hammarbykyrkans kör
Ungdoms- och vuxenkör med blandade röster och repertoar.
Körövning varje tisdag 18.30- 20.30
Start efter juluppehållet: 7 jan
Nya medlemmar är välkomna!
Ledare/ kontaktpers: Marie Lee Gustafsson, tel: 0739 299253,
mail: marieleegustafsson@gmail.com.
After Work Gospel
Ungdoms- och vuxenkör med blandade röster och med gospelinriktning.
Övning varje torsdag 17.30 -19.30
Kostnad: 500 kr
Start efter juluppehållet: 9 jan
Nya medlemmar är välkomna!
Ledare: Erika Hammarberg, tel: 073
9804065, mail: erika.hammarberg@
gmail.com

Verksamhet för
farsitalande 2014
Söndagsgudstjänster
Varje söndag kl. 11.00
Start efter juluppehåll: 5 jan
Fredagsgudstjänster
Varje fredag kl.18.00
Start efter juluppehåll: 3 jan

Bibelstudium för farsitalande
Varje tisdag, kl. 18.00 - 21.00
Start efter juluppehåll: 14 jan
Kvällar med TRO och BÖN
– en möjlighet till fördjupning i den
kristna tron och i bönelivet! (se särskilt program)
Konversationscirkel för alla!
Kvällar då vi träffas och bl.a. tränar det
svenska språket. (se särskilt program)
Ledare/kontaktperson för alla aktiviteter för farsitalande: Annahita Parsan, tel. 0738-569435, mejl: annahita.
parsan@hammarbykyrkan.nu
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Det här händer regelbundet i Hammarbykyrkan (forts)
Studiecirklar
Du är välkommen som nybörjare
eller fortsättare i våra konstskapande kurser!
Obs. Kursanmälan görs till ledaren senast en vecka före start.
Ikonmålning
Tio lördagar, 9.30 – 12.15.
Start efter juluppehåll: 18 jan
Kostnad: 1. 100 kr. I avgiften ingår en
del av materialet.
Ledare/ kontaktpers: Lis Engblom,
tel. 0721- 776 190
Porslinsmålning
Tolv onsdagar, 10.00 – 12.30.
Start efter juluppehåll: 12 feb
Kostnad: 900 kr. Material ingår ej.
Ledare/ kontaktpers: Ingrid Lagelius, tel. 08-882 133

Målarskola med olika tekniker i
olja och akryl
Tio torsdagar, 10.00 – 12.30.
Start efter juluppehåll: 13 feb
Kostnad: 1.100 kr. Material ingår ej.
Ledare/ kontaktpers: Luis Deza, epost: luis@dezagallery.com
Akvarellmålning
Fem lördagar varannan vecka,
12.30 – 15.00.
Start efter juluppehåll: 25 jan
Kostnad: 600 kr. I avgiften ingår en
del av materialet.
Ledare/kontaktpers: Lis Engblom,
tel. 0721- 776 190

Ledare/kontaktpers: Kristina Laestander Roos Tel. 070 235 60 13
Fortsättningscirkel för er som kommit en bit på väg i eget skrivande.
Fem söndagar under
våren 17.00 – 19.30.
Start efter juluppehåll: 2 feb
Ledare/kontaktpers: Kristina Laestander Roos Tel. 070 235 60 13
Har du önskemål om nya cirklar,
kurser eller grupper i kyrkan?
Ring tel 070- 235 60 13, kristina.roos@
gmail.com eller prata med någon av
oss i Hammarbykyrkans Programutskott.

Alla har vi en historia att berätta
Skrivarcirkel för nybörjare.
Fem måndagar jämna veckor under
våren 13.00 – 15.30.
Start: 20 jan
Kostnad: 250 kr. Litteratur ingår.

Julmarknad
Välkommen till
JULMARKNADEN 2013!
Lördag den
30 november
kl. 11.00-15.00
• Hantverksbord,
brödbord, tombola, lotterier,
loppmarknad,
bokbord.
• Servering med
fikabröd, tårtor,
smörgåsar.
• Afrikansk mat i
Café Tropica.
• Pitepalt i
Paltzerian.
• Barnaktiviteter.

Vi inleder julmarknaden med en gemensam ANDAKT kl 11.00.
Försäljningen börjar när andakten är slut.

