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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

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
<  Vinterns första snö har redan fallit när detta 
skrivs i mitten av november. Här kommer ”vinter-
numret” av Hammarbykyrkan Aktuellt med infor-
mation om programmet i kyrkan under december i 
år till februari 2017. Med tanke på hur liten perso-
nalstyrka vi har just nu känns det imponerande att 
vi ändå med hjälp av duktiga ideella krafter kan er-
bjuda så mycket att välja på i vår kyrka. 

För någon vecka sedan hade vi en stor kulturfest 
– där de tre EFS-verksamheter som nu finns i 
Hammarbykyrkan träffades för att dela Guds ord, 
tillsammans äta mat från de olika kulturerna och 
bjuda varandra på kultur från våra olika länder i 
form av sång, dans, Pippi Långstrump och mycket 
annat. Ett härligt exempel på integration mellan 
våra grupper.

Hammarbykyrkan tillhör numera de 3-4 EFS-
kyrkor som har flest medlemmar – om vi räknar 
ihop medlemmarna i den svenska och den persiska 
EFS-föreningen och de personer som inom kort blir 
medlemmar i den EFS-förening som vår Oromo-
grupp (från Etiopiens största provins) håller på att 
bilda. I det här numret av vårt ”blad” försöker vi 
spegla denna stora mångfald. Bl. a. intervjuas Du-
ressa Mabesha Teka, som leder Oromogruppen, av 
Paul Blomgren. Vi inför också en ruta, där f d mus-
limer i den persiska gruppen, berättar om sin väg till 
kristen tro.

Arbetet med att rekrytera en ytterligare präst till 
vår kyrka, en präst med fokus på den svenska EFS-
föreningen, har hittills inte burit frukt – men styrel-
sen arbetar vidare med denna viktiga fråga. Självfal-
let innebär det en påfrestning på föreningen att vi 
har så få anställda jämfört med tiden i samarbets-
kyrkosituationen. Och som i de flesta verksamheter 
uppstår det också ibland interna meningsskiljaktig-
heter, människor känner sig 
”icke hörda” och tappar sugen 
en stund. Men vi Hammarbyare 
ger inte upp så lätt, eller hur? 
Kanske kan vi lära av publiken 
på Tele2 som match efter match, 
oberoende av hur matcherna går, 
i med- och motgång, stöttar sina 
grönvita Bajenspelare?

Carl-Olof Strand (red)
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< det är en förmån för mig att få 
delta i gudstjänster i Hammar-
bykyrkan. Jag får vara med i det 
festliga (= gudstjänster) och slipper 
allt ansvar och slit som måste till 
däremellan. Glädjen gäller både de 
persiska gudstjänsterna på fredagar 
och de svenska på söndagar. Trots 
sina olikheter bygger de på samma 
bibel, samme Jesus och samma 
gudstjänstordning. 

Vi gläds åt den väckelse som 
pågår bland farsitalande – i 
Stockholm och på andra 

håll i Europa (se förra numret av 
Hammarbykyrkan Aktuellt). Frisk-
heten bland många nykristna är 
speciell. Men också troheten, gäst-
friheten och den andliga erfarenhe-
ten där gammal, ny och förnyad tro 
blandas är frukter av samme Ande. 
Jag tror att Gud sänder människor 
från andra länder för att förnya 
kristenheten i Sverige. Nya kommer 
till kristen tro och vi får alla känna att vi tillhör 
Kristi världsvida kyrka. Som pensionär ser jag hur 
EFS Mittsverige – i Hammarbykyrkan, Bäckby-
kyrkan i Västerås och de små föreningarna i Häl-
singland – på olika sätt tar vara på den möjlighe-
ten.

Vi svenska kristna behöver varken känna oss 
misslyckade eller ta på oss ett orimligt an-
svar för våra nya trossyskon. Ni har tagit 

det viktiga steget att upplåta kyrkan. Fortsätt att 
låta varje förening uttrycka sin kulturella identitet 
och använda sitt språk. De skillnaderna är berikan-
de, inte farliga.
Gudstjänsterna tolkas åt båda hållen av farsitalande 
som lärt sig svenska. Flera kan ta vara på den möj-
ligheten att mötas inför Guds ansikte. Så motver-

kas mytbildningar. 
Lär känna varandra vid kyrkkaffeborden. Dela 
tron i Pilgrimsvandring i Bibeln (onsdagar) och 
Torsdagsbön. Be för och med varandra.

Vi ska undvika att jämföra den andliga nivån 
i olika grupper. Var och en får hålla sig 
nära Herren och öva sig i öppenhet för 

andra. Vi har mycket att lära av varandra. 
I höst har ni tillsammans ordnat Gemenskapshelg 
på Åkerögården 24-25/9, Kulturfest 29/10 och 
Mässa i föreningens tecken 23/10. Där var också 
oromogruppen med – hur skall vi ta mot den i 
Hammarbykyrkan?
Hammarbykyrkan genomgår en förnyelse. Gud 
vill utrusta alla grupper för den stora utmaningen 
– att kunna ge Guds rike vidare till nästa generation.

Hans Lindholm

Gud använder  
Hammarbykyrkan 
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< Vi träffar duressa Mabesha Teka i samband 
med höstens glada kulturfest då tre föreningar 
i Hammarbykyrkan, farsi- oromo- och svenskta-
lande, firade tillsammans med sång, dans och 
spännande mat.

Duressa berättar om sin bakgrund och vägen 
till den prästtjänst han nu har inom EFS. -För 
150 år sedan kom de första EFS-missionärerna 
till Etiopien och arbetade tillsammans med grun-
darna av Mekane Yesus-kyrkan som i dag till 70 - 
80 procent består av Oromofolket.

Oromo är den största folkgruppen i östra Afri-
ka. Det var till mitt folk, fortsätter Duressa, som 
EFS kom och hjälpte den befriade slaven Onesi-
mus, eller Hika Nesib som han hette innan han 
blev döpt, att översätta bibeln och gjorde det 
möjligt för Oromofolket att få Guds ord på sitt 
eget språk. Nu möts Oromo och EFS igen genom 
vår grupp som regelbundet samlas i Hammarby-
kyrkan.

Valde mellan medicin och teologi.
– Jag läste medicin i min födelseort i ett och 

ett halvt år, fortsätter Duressa. Sen sadlade jag 
om och satsade på att läsa teologi i Addis Abeba 
vid en skola som tillhörde Mekane Yesus-kyrkan. 
Under den tiden arbetade jag som universitetse-
vangelist. Jag prästvigdes 2005 men måste på 
grund av oroligheter fly till Kenya ett år senare.

från Malmö till Aneby i Småland.
– År 2011 kom jag via Malmö till Aneby. Jag fick 
mitt uppehållstillstånd redan efter tre månader. 
Två år senare kom min fru, Kabane, med våra sex 
barn. Gud har välsignat oss med fyra adopterade 
barn och tre biologiska barn. Vårt yngsta barn, 
det sjunde fick vi i Sverige. En pojke som nu är 
ett år och åtta månader.

– Genom distriktsföreståndaren för EFS-Syd-
öst fick jag möjlighet att göra en praktiktermin 
vid Johannelunds teologiska högskola i Uppsala. 
Sen hälsades jag välkommen i Svenska kyrkan 

och EFS i Linköpings domkyrka vid EFS årskon-
ferens i maj 2016.

Närmare arbetsplatserna .
Nu ska vi flytta till Norrköping för att komma 
närmare mina arbetsplatser. Jag har bland annat 
en prästtjänst i Linköping och är minst en dag 
per vecka i Stockholm med Oromogrupper. Jag 
träffar människor och ordnar bibelstudier och 
kurser på olika språk: Oromo, engelska och 
svenska. Min längtan är att bygga broar mellan 
oss oromofolk, andra invandrare och svenskar, 
säger Duressa och understryker hur viktigt det är 
att vi anpassar oss till landet vi bor i.

– Nu träffas vi till gudstjänst varannan lördag 
mellan 13.00 och 16.30. Efter gudstjänsten fikar 
vi och umgås. Vi planerar att flytta tiden till
söndag eftermiddag som passar bättre för många 

Duressa samlar Oromos 
i Stockholm 
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i en grupp på cirka 75 personer. De flesta bor i storstock-
holm och städer däromkring.

– Vi vill skapa en grupp där föräldrarna firar gudstjänst 
på oromo och barnen lär sig svenska genom att leka med 
dem som redan lärt sig tala svenska. Vi vill gärna lära våra 
barn om vårt kulturella arv och ge dem en kristen upp-
fostran.

Vi i Hammarbykyrkan är väldigt glada över att ha Oro-
mogruppen med i vår gemenskap.

Paul Blomgren intervjuade
Foto: Carl-Olof Strand

< Hammarbykyrkans tre grup-
per - den svenska, den persiska/
farsitalande och den etiopiska 
(med rötter i delstaten Oromo) - 
träffades lördag den 29 oktober till 
en hejdundrande kulturfest. 

Vi delade Guds ord, åt mat från 
de tre kulturerna och bjöds på un-
derhållning med musik, persisk 
och afrikansk dans, vackra kläder 
och svensk barnkultur i form av 
Astrid Lindgrens karaktärer och 
sånger. Vi fick t o m ta del av 
Hammarby IF:s kampsång, ”Idag 
är jag stark”. 

Ulf och Cecilia Perbo ledde det 
hela med god översättningshjälp av 
Annahita Parsan. Duressa från 
oromogruppen höll den inledande 
betraktelsen.

Kulturfest med drag

Ett gäng ungdomar från farsigruppen 
sjöng ackomanjerade av Arvid Perbo.

Lektion i svensk finkultur.

Oromogruppen bjöd på sång & dans.



GUDSTJÄNST  
Förkunnelse – Bön - Musik

deceMbeR  
Söndag 4 december 
11.00  2a advent, Mässa
 Guds rike är nära. Hans lindholm & 
 tove Åhrmann.

Söndag 11 december  
11.00  3a advent, Julavslutnings-gudstjänst
 Bana väg för Herren. anders Parsmo, Sofia 
 Ödman & christer Wallström.

Söndag 18 december  
11.00  4a advent, Julmusik-gudstjänst
 Herrens moder. annahita Parsan, Stig axelsson, 
 Håkan Sandlund & Kyrkokören.

Söndag  
24 december,  
Julafton
Samling vid 
krubban (kl 
10.00)och Jul-
nattsguds-
tjänst (kl 23.00) 
sammanlyst till 
Skarpnäcks-
kyrkan.

Söndag  
25 december,  
Juldagen 
11.00  Mässa - 
Jesu födelse.  
annahita Parsan och anita Strand.

Lördag 31 december , Nyårsafton 
23.00  nyårsbön. annahita Parsan

JANUARi
Söndag 1 januari, Nyårsdagen
16.00  Gudstjänst - I Jesu namn
 oBS! Sammanlyst till Skarpnäckskyrkan

fredag 6 januari, Trettondag Jul 
Sammanlyst till betlehemskyrkan.
 
Söndag 8 januari
11.00  Mässa - Jesu dop , Hans lindholm

Söndag 15 januari
11.00  Upptaktsgudstjänst - Livets källa
  annahita Parsan och Ulf lundmark.

Söndag 22 januari
11.00  Mässa - Jesus skapar tro. Klas lindberg.

Vinterkonferensen
fredag 27 januari
19.00  Kvällsmöte. annahita Parsan, Mia Ström &     
 Håkan Sandlund.

Lördag 28 januari
 tomas Sjödin & Magnus Persson m fl i 
  Betlehemskyrkan.

Söndag 29 januari
11.00  Sammanlyst till clara Kyrka.

febRUARi
Söndag 5 februari
11.00  Mässa  - Kyndelsmässodagen, Hans lindholm

Söndag 12 februari
11.00  Gudstjänst för Små & Stora - Nåd och tjänst   
 Henrik roos

Söndag 19 februari
11.00  Musikgudstjänst - Det levande ordet 
 ”en spelmans himlafärd”
 annahita Parsan, Kyrkokör, Håkan Sandlund,   
 arne lundmark & Jerry Winbladh von Walter. 

Söndag 26 februari 
11.00  Gudstjänst - Kärlekens väg, lars Jakobsson
 

MARS
Söndag 5 mars
11.00  Mässa - Prövningens stund, Hans lindholm 

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. (Sista 
Mässan 30/11, börjar igen 25/1.)
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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: Gulliver 3-6 år (var 
annan söndag), Äventyrarna 7-10 år (varje söndag), 
agenterna 5:ans-8:ans årskurs (varje söndag).  
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 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 
Fredagsaktivitet i Betlehemskyrkan.

 

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

PERSONALNYTT
• Hanna Bäckström – har formellt avslutat sin 
tjänst i Hammarbykyrkan. Hanna arbetade hos 
oss i nästan 10 år och betydde mycket för många 
i kyrkan. Tack Hanna för din tid här! Nu läser 
Hanna in kurser för att få behörighet till Svenska 
kyrkan.  Vi önskar Hanna lycka till med de gre-
kiska glosorna och ber om välsignelse över henne 
och hela hennes familj. 
• Hans Lindholm – fortsätter att hålla guds-
tjänster regelbundet under våren för att täcka 
upp för prästvakansen. 
•Håkan Sandlund – Förhoppningsvis kommer 
Håkan tillbaka på 30%  i vår men det är i skri-
vande stund inte helt klart eftersom han har åta-
gande hos sin andra arbetsgivare. 
Marie-Lee är fortsatt föräldraledig. 
• Prästtjänsten – Prästrekryteringen fortsätter så 
ha tålamod. Vi har inte hittat rätt person än men 
fått större insikt angående vilken typ av person vi 
tror att vi behöver. 
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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.
Sista gången för året är 30/11, börjar igen 25/1.
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 kyr-
kan. Högläsning ur en bok och samtal. Fika till själv-
kostnadspris.
Måndagar udda veckor 
kl. 12.30 – 15.30
avslutning:
måndag 5 december- 16
Start: vårens första Stick-
café måndag 16 januari -17
Kontaktperson:  
Gerd lithner, 073-958 90 40 

ONSdAgSTRäffAR 
Välkommen till samlingar där vi delar livserfarenheter och 
lär känna olika kvinnor och män i bibeln utifrån en av 
Ylva Eggehorns böcker. Vi börjar träffarna med gemen-
samt fika och avslutar med en andaktsstund.
Onsdagar udda veckor, kl. 13.00- 14.45 
avslutning onsdag 7 december- 16 
Start: vårens första onsdagsträff 
onsdag 18 januari 2017 
Kontaktperson: Gun-Britt nylund, 070 222 94 32

En kväll om religionsfrihet 
är religionsfriheten hotad? Detta var temat 
för en viktig kväll i Hammarbykyrkan torsdag 
den 17 november. Vi hade besök av Lars Adak-
tusson, Sveriges numera mest kände EU-politi-
ker och den som i EU-parlamentet drivit frågan 
om erkännande av det pågående folkmordet av 
kristna i det av IS proklamerade kalifatet i Irak 
och Syrien. Medverkade gjorde också Tomas 
Österberg från tidningen Dagen, Erik Helmers-
son, som är ledarskribent på Dagens Nyheter 
samt Annahita Parsan, vår svensk-persiska präst 
i Hammarbykyrkan. Bortåt 130-140 åhörare 
trängdes i Hammarbysalen.

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.

Onsdagar jämna veckor kl.12.00 – ca.14.30.
Kontaktperson: Gun-Britt nylund, 070 222 94 32
Start: Vårens första sopplunch 25 januari 2017

program 
Onsdag 30 november
Sista sopplunchen för hösten med temat I väntan. Gun 
och Paul Blomgren sjunger adventssånger/psalmer med 
oss.
Onsdag 14 december 
Jullunch med andakt och klassiskt smörgåsbord. anmä-
lan senast en vecka före till Gerd lithner 073 958 90 40, 
eller på lista i kyrkan (nere vid trappan). Kostnad: 120 kr. 
Onsdag 25 januari 
Gifter i vår vardag. Mattias Öberg docent i toxikologi 
medverkar.
Onsdag 8 februari
Glädje i musiken Ulf lundmark sjunger för oss.
Onsdag 22 fe-
bruari 
Albanien – ett 
land i förvandling. 
carl-olof Strand 
berättar om och 
visar bilder från 
en resa till alba-
nien.
Onsdag 8 mars 
kl 12.00
Ingegerd nyde-
vik medverkar. 
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fÖReNiNgSMÖTe
Söndagen 19/2 har vi höstens förenings-
möte efter gudstjänsten och kyrkfikat. 
Kom och hör 
vad som händer 
i föreningen - 
och var med och 
påverka.

eNKäTeN
Vi vill veta vad du tycker! Därför har vi 
tagit fram en enkät om gudstjänsterna 
och livet i församlingen. Jätteviktigt att 
så många som möjligt svarar på denna. 
Den är ett sätt att försöka lyssna på med-
lemmarna. 

Enkäten finns ute nu! Först och främst 
på nätet. En länk finns utskicad via mail 
till alla medlemmar. Har du inte fått nå-
gon hör du av dig till Camilla Öberg el-
ler Erica Rönnbäck. För de som inte kan 
svara via webben finns pappersex att till-
gå i kyrkan. De finns på expeditionen 
och ifyllda lägges de anonymt i en grön 
låda i kyrkan (exp). 

I slutet av enkäten finns en möjlighet 
att lämna synpunkter och kommentarer 
som inte har fångats upp av de andra frå-
gorna.

Varje person får bara fylla i enkäten 
EN gång. Sista dag att lämna/skicka in 
enkäten är den 31/12.
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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 
Start: 21 januari 2017 
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  
Start: 8 februari 2017
Kostnad: 900 kr. Material ingår ej
ledare/ kontaktperson: Ingrid lagelius, 08-88 21 33

Hammarbykyrkan har ett nära  
samarbete med Sensus  
studieförbund. 

ViNTeRKONfeReNSeN
fredag 27 januari
19.00  Kvällsmöte i Hammarbykyrkan. annahita 
Parsan, Mia Ström & Håkan Sandlund.

Lördag 28 januari
Hela dagen med tomas Sjödin & Magnus Persson 
m fl i Betlehemskyrkan. Håll utkik efter tider och 
mer info i separat program eller på hemsidan.

Söndag 29 januari
11.00  Sammanlyst till clara Kyrka.

JULpROgRAMMeT
Söndag 24 december , 
Julafton
i Skarpnäckskyrkan. Samling vid 
krubban (kl 10.00 ) och Julnatts-
gudstjänst (kl 23.00).

Söndag 25 december , Juldagen 
11.00  Mässa i Hammarbykyrkan - Jesu födelse.  
annahita Parsan och anita Strand.

Lördag 31 december , Nyårsafton 
23.00  nyårsbön i Hammarbykyrkan. annahita Parsan

Söndag 1 januari, Nyårsdagen
16.00  Gudstjänst i Skarpnäckskyrkan - I Jesu namn

fredag 6 januari, Trettondag Jul 
11.00  Sammanlyst till Betlehemskyrkan. 

STOR- 
LOppiS!!!
Lördag 11 fe-
bruari
Även 2017 blir det 
en Stor-loPPIS i 
kyrkan!  det blir 
inlämning och för-
säljning av böcker, 
leksaker, kläder 
och prylar. och 
servering så klart! 
Håll ögonen öpp-
na för mer info!
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Min väg från muslim 

till kristen

< fouzieh Shamsin berättar:
Jag och mina två barn, tre och sju år gamla, kom 
från Iran 2011. Då var jag besviken, tom och 
ledsen efter allt vi fått uppleva. Och jag ville inte
längre tro på den gud jag bett till som muslim - 
och ingen annan gud heller.

En kvinna på mitt arbete såg att jag var ledsen 
och tog med mig ut för att dricka kaffe. Vi passe-
rade S:ta Clara kyrka och gick in till deras serve-
ring och jag sa att jag inte ville höra om Gud. Jag 
kunde inte förlåta varken människor eller den 
gud jag bett till.

Prästen kom och hälsade och såg att jag var ledsen: 
–Får jag be för dig?
Hon ber och jag gråter och vet inte vad som 

sker men den sten jag känt i mitt hjärta försvann. 
Jag blev glad och sprang hem till barnen.

Jag fick låna en bok på persiska om det kristna 
livet och läste att jag skulle låta döpa mig för att 
då får man kraft i Jesu namn. Och i april 2012 
blev jag döpt och fick uppleva att med Gud i 
hjärtat är Han med oss varje sekund. I försam-
lingen fick barnen nya fastrar och mostrar och 
lekkamrater.

Många av våra problem finns kvar men med 
Jesus känner vi oss trygga och vet att Han alltid 
är nära oss.

Text och foto: Paul Blomgren

eN SpeLMANS HiMLAfäRd 
Söndag den 
19 febr kl 
11.00 är det 
musikguds-
tjänst i kyr-
kan. Då fram-
för Hammar- 
bykyrkans kör 
Arne Lund-
marks ”En 
spelmans him-
lafärd”, ett 
sångspel för 
kör, piano och 
flöjt. Utöver 
kören medverkar Arne själv (körledning och 
piano) och Jerry Winblad von Walter (flöjt).

Så här säger Arne själv om verket: ”Titeln 
på stycket är en anspelning på Dan Anders-
sons ”En spelmans jordafärd”.

Den textliga inspirationen kommer 
främst från de psalmtexter som använder sig 
av vandringen som en metafor för livets alla 
faser och tider.

Ett gammalt tänkespråk ligger också som 
grund: Jag är ett barn av jorden och av den 
stjärnbeströdda himlen.

Flöjtisten, i detta fall min gode vän sen 
ungdomsåren, Jerry Winblad von Walter 
förkroppsligar Spelmannen och tar oss med 
i höstliga virvlar , midvinterlandskap och 
grönskande ängar.

Och kören vandrar med i vila och upp-
brott.”

peRSiSKA feSTeR fÖR ALLA!!!
Torsdag 22/12 18:.00 
andakt...
...sedan julbord med persiska förtecken.

Nyårsafton 31/12 kl 18.00 
nyårsfest med persiska förtecken.
23.00-01.00 Bön

Välkomna!



Kalendarium
November   
Sö 27 11.00 adventsgudstjänst med söndagsskola 
   - H roos, a Parsan m fl
ti 29 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 29 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 30 18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln
  20:00  Mässa
on 30 12.00 Sopplunch - G o P Blomgren

december
to 1 18.00 torsdagsbön 
Fr 2 18.00 Gudstjänst på farsi
Sö 4 11.00 Mässa med söndagssk - H lindholm
Må 5 12.30 Stickcafé - avslutning
ti 6 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 6 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 7 13.00 onsdagsträff (avslutning)
to 8 18.00 torsdagsbön
Fr 9 18.00 Gudstjänst på farsi
Sö 11 11.00 Julavslutningsgudstjänst för små & stora
ti 13 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 13 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 14 12.00 Jul-lunch. (120:-, anmälan krävs)
to 15 18.00 torsdagsbön
Fr 16 18.00 Gudstjänst på farsi
Sö 18 11.00 Julmusik-gudstjänst m Stig axelsson
Fr 23 18.00 Gudstjänst på farsi
lö 24 10.00 Samling vid krubban i Skarpnäckskyrkan
lö 24 23.00 Julnattsgudstjänst i Skarpnäckskyrkan
Sö 25 11.00 Juldagsmässa med a Parsan & a Strand
Fr 30 18.00 Gudstjänst på farsi
lö 31 18.00 nyårsfest m persiska förtecken
lö 31 23.00 nyårsbön. a Parsan

Januari
Sö 1 16.00 nyårsgudstjänst i Skarpnäckskyrkan
ti 3 18.00 Bibelstudium på farsi
Fr 6 11.00 trettondags-gudstjänst i Betlehemskyrkan
Fr 6 18.00 Gudstjänst på farsi
Sö 8 11.00 Mässa - Hans lindholm.
Fr 13 18.00 Gudstjänst på farsi
Sö 15 11.00 Upptaktsgudstjänst - annahita Parsan
Må 16 12.30 Stickcafé
ti 17 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 17 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 18 13.00 onsdagsträff
to 19 18.00 torsdagsbön
Fr 20 18.00 Gudstjänst på farsi
Sö 22 11.00 Mässa - Klas lindberg
ti 24 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 24 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 25 18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln
  20:00  Mässa
on 25 12.00 Sopplunch - Mattias Öberg
to 26 18.00 torsdagsbön
Fr 27 19.00 Vinterkonferens. annahita Parsan, Mia  
   Ström, Håkan Sandlund m fl.
lö 28  Vinterkonferens i Betlehemskyrkan
Sö 29 11.00 Vinterkonferens i clara Kyrka
Må 30 12.30 Stickcafé
ti 31 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 31 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör

februari 
on 1 13.00 onsdagsträff
on 1 18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln
  20:00  Mässa
to 2 18.00 torsdagsbön
Fr 3 18.00 Gudstjänst på farsi
Sö 5 11.00 Mässa - Hans lindholm
ti 7 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 7 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 8 12.00 Sopplunch -  Ulf lundmark
on 8 18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln
  20:00  Mässa
to 9 18.00 torsdagsbön
Fr 10 18.00 Gudstjänst på farsi
lö 11  Stor-loPPIS!
Sö 12 11.00 Gudstjänst för små & stora - H roos.
Må 13 12.30 Stickcafé
ti 14 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 14 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 15 18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln
  20:00  Mässa
to 16 18.00 torsdagsbön
Fr 17 18.00 Gudstjänst på farsi
Sö 19 11.00 Musikgudstjänst - ”En spelmans himlafärd”,  
   a Parsan, Kyrkokör, H Sandlund,  
   a lundmark & J Winbladh von Walter.
ti 21 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 21 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 22 18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln
  20:00  Mässa
on 22 12.00 Sopplunch -  carl-olof Strand
to 23 18.00 torsdagsbön
Fr 24 18.00 Gudstjänst på farsi
Sö 26 11.00 Gudstjänst - lars Jakobsson
ti 28 18.00 Bibelstudium på farsi
ti 28 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör

Mars
on 1 18.30 Pilgrimsvandring i Bibeln
  20:00  Mässa
on 1 12.00 Sopplunch - Mattias Öberg
to 2 18.00 torsdagsbön
Fr 3 18.00 Gudstjänst på farsi 
Sö 5 11.00 Mässa - Hans lindholm

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


