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mal, men julen har inte längre samma skimmer
som när jag var barn, när jag var ung eller t o m när
jag själv hade barn. Tindrar verkligen barnbarnens
ögon lika mycket som mina gjorde när vi på julaftonen kom ner från vår lilla lägenhet till farmors och
farfars lite större lägenhet i samma hus för att fira jul
med dem och med pappas brors familj? Nej, julens
magi är nog delvis passé. Visst känns det fint att fira
Jesu födelse och sjunga de gamla älskade julpsalmerna – men julens kommersiella del skulle jag numera helt klara mig utan.
Men – självfallet firar vi jul även i år i Hammarbykyrkan. I det här numret kan du läsa om våra julkonserter, vår jullunch för daglediga, vår julmarknad och annat med anknytning till julen.
Efter julhelgen börjar det nya året 2019. En bit in
i januari drar Hammarbykyrkans intensiva verksamhet igång igen med gudstjänster, barn- och
ungdomsgrupper och äldre verksamhet. Det gäller
inte bara den gamla ”svenska” EFS-föreningen utan även våra relativa nykomlingar, den persiska
EFS-föreningen och EFS-gruppen från den etiopiska Oromoprovinsen.
I det här numret kan du utöver programmet med
alla aktiviteter också ta del av Paul Blomgrens intervju med vår ljudman, Joel Gustavsson, och redaktörens intervju med Göran Ahlforn om jourgrupperna i kyrkan. Redaktören berättar
också om det sopplunchföredrag
på temat ”Klimatet – behöver vi
bry oss?” som han höll i mitten
av november. Som vanligt finns
det också en ”betraktelse” på sidan 3, den här gången är det vår
präst, Gustav Hafström, som
skrivit den.
Carl-Olof Strand (red)

Ingenting är omöjligt för Gud!
< För 2020 år sedan, när jungfru Maria var
ung, fick hon plötsligt besök av ängeln Gabriel

från Gud. Han berättade för henne att hon skulle
föda Guds Son. Och att hennes släkting Elisabet,
som redan var gammal, också skulle föda barn, nu
på sin ålderdom. Hur kunde detta vara möjligt?
Jo, säger ängeln: ”Ty ingenting är omöjligt för
Gud.” (Luk 1:37)
När vi nu firar Advent, firar vi ankomsten av
Guds Son – Jesus Kristus! Men hur kan egentligen
den levande Guden – Han som konstruerat hela
universum – välja att bli en liten begränsad människa och födas som en bebis i den lilla staden
Betlehem? Jo, Jesus berättar för oss att det är för
att Gud älskar oss så mycket. ”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 vill varje dag vara den viktigaste i vårt liv.
När vi vaknar på morgonen kan vi säga i våra
hjärtan: ”Tack Jesus för denna dag. Led mig efter
din vilja idag. Jag vill följa dig!”. Jesus vill förvandla varje människa med sin kärlek, kraft och glädje.
Han har dött för oss alla på korset för att förlåta
oss vår skuld. Han välkomnar oss med öppna armar. Samma relation som Jesus har med sin pappa

i himlen – kan vi få
ha med Gud! Vi blir
Guds barn – när vi
tar emot Jesus i våra
hjärtan. Bibeln säger: ”Om du med
din mun bekänner
att Jesus är Herre,
och i ditt hjärta tror
att Gud har uppväckt honom från
de döda, skall du bli
räddad.” (Rom
10:9)
Som barn till
Gud blir vi helt förvandlade av Jesus.
Vi får ett nytt mål med vårt liv – Himmelriket!
Redan här och nu får vi leva i Guds rike, där Jesus
är Kung! Under denna vintriga och mörka tid –
vill Jesus Kristus lysa upp våra liv. Han vill fylla
oss med sin kärlek och sin kraft och använda oss
som sina budbärare. Jesus sade: ”Jag är världens
ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh 8:12)
Gustav Hafström, präst i Hammarbykyrkan

Julkonserter i Hammarbykyrkan
• Lördag den 8/12 kl 17.00

Julkonsert
Gospelgruppen New Born Community
under ledning av Marcus Berglund.
Entré: 100/50 kr
Utgångskollekt till Hammarbykyrkan
• Fredag den 14 december kl 19.00

Christmas for Everyone
Andreas Sandlund och musiker
Entre: 150 kr

• Söndag den 16 december kl 10.00

En sång om ljuset
En julmusikgudstjänst med Hammarbykyrkans kör,
Husby-Långhundra kyrkokör och Hammarbykvartetten.
Dirigent: Håkans Sandlund.
Tonsättare och pianist: Arne Lundmark.
Fri entré / kollekt
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Konsten att låta
ALLA HÖRA

< En bra ljudanläggning ska med rätt teknik

kunna återge ljudet från allt som sker på estraden utan att det förvrängs för åhörarna oavsett
var de sitter i lokalen.
I Hammarbykyrkan ar det Joel Gustavsson som
bär huvudansvaret for denna komplexa uppgift.
Joel är uppväxt i Piteå och redan som mycket
ung fick han sköta ljudet i EFS-kyrkan med en
mycket enkel anläggning.
Efter studentexamen flyttade Joel 1992 till
Stockholm och läste vidare på KTH och fort4

satte efter sin civilingenjörsexamen att doktorera och arbeta
med programmering av metallurgiska modeller för stålindustrin.
När började du arbeta med
ljudet i Hammarbykyrkan?
– Då jag kom till Stockholm
gick jag med i Hammarbykyrkan och just då var jag uppriktigt trött på ljudanläggningar
efter min kamp med den enkla
utrustningen hemma i Piteå.
– Det var först från år 2007
som jag blev ansvarig för ljudanläggningen här i vår kyrka,
berättar Joel. Sedan dess har
all utrustning stegvist bytts ut
mot det vi har i dag. Jag har
haft god hjälp. Inte minst av
Andreas Beckström som arbetar professionellt med ljudanläggningar och dessutom är
medlem i Hammarbykyrkans
missionsförening.
Hur är förutsättningarna för
att skapa bästa möjliga ljud i
vår möteslokal?
– Grundproblemet är lokalens
form, förklarar Joel. Det perfekta hade varit om den byggts
som en konsertlokal med upphöjd estrad och
åhörarplatserna i stigande höjd med de sista
platserna högst upp.
Joel har under årens lopp skaffat oss en ljudanläggning med rika möjligheter, för den som förstår det, att kompensera för de problem som lokalen kan ge. De stora riktade högtalarna sitter
högt upp i taket. Ljudet förändras väldigt
mycket beroende av hur mycket folk som befinner sig i lokalen. För de som sitter långt bak

gäller att direktljudet påverkas i betydligt större utsträckning än högtalarljudet.
Hur går det för andra som använder vår ljudanläggning?
– Jag har gjort en bruksanvisning med text och
bilder för de som orkar och kan läsa den, säger
Joel. Och så har jag försökt visa och förklara
hur vi gör med alla mikrofoner, stativ och sladdar. Sen kommer den del som ger mig extra arbete - nämligen det jobb som följer av att alla
inte klarar av att plocka in allt man tagit fram
så att det hamnar på sina rätta platser. Alla
sladdar ska buntas och tejpas. Ofta blir det fel
som tar tid att rätta till.
Att förbereda för besökande talare, sångare,
körer och musiker.
– Jag försöker att vara med på alla svenska
samlingar i stora lokalen. Särskilt när vi har
besökande aktörer. Ett problem kan då vara att
de som ska medverka kommer så sent att vi
inte hinner testa och anpassa ljudanläggningen

efter behov.
Med fjärrkontrollen i handen.
Vi har sett att du Joel tar med dig en surfplatta
när du går fram för att sjunga med i kören.
– Jo, så är det, säger Joel. Det är en avancerad
utrustning som gör att jag trådlöst kan reglera
det mesta utan att behöva gå till mixerbordet.
En fantastisk insats.
Joel satsar otroligt mycket tid och kraft på att
ge oss bra ljud under alla förhållanden. Ofta
väljer Joel att själv betala för de kompletteringar som behövs i stället för att gå den långa vägen via tidskrävande budgeteringar. Vi har
mycket att tacka Joel för. Det är lätt att glömma hur mycket tid och kraft som behövs och
som Joel förser oss med för att allt ska fungera.
Till sist en önskan från Joel:
– Vi ser gärna fler som kan vara ljudtekniker i
Hammarbykyrkan, gärna ungdomar.
Text och bild: Paul Blomgren

Annahita Parsan
blev ”Årets
Evangelist”
Evangelistfonden – en fond skapad av
en man som heter Roger Larsson –
delar varje år ut stipendier till en eller
flera evangelister som arbetar med fokus på klassisk evangelisk tro och
mission. Vid en stipendiehögtid i Klara kyrka den 17 november fick vår
Hammarbypräst, Annahita Parsan, ta
emot priset som ”Årets Evangelist”. I
motiveringen sägs att ”hennes liv vittnar lika starkt som hennes ord om
Jesu livsförvandlande kärlek och förlåtelse. Som präst i den farsitalande
gemenskapen i Hammarbykyrkan
förkunnar hon frimodigt evangeliet
och har fått se hundratals muslimer
omvända sig till Kristus”. Vi gratulerar Annahita till utmärkelsen.
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GUDSTJÄNST
Förkunnelse – Bön - Musik
Välkommen till Hammarbykyrkans gudstjänster!
Söndagens 10-gudstjänst hålls på svenska. Söndagsskola finns för barnen och kyrkfika serveras
efter gudstjänstens slut.
Söndagar kl 13:00 är det gudstjänst på farsi.
Lördagar kl 13:00 är det gudstjänst på oromo.

Söndag 13 jan
10.00 Sinnesrogudstjänst
Mats Backholm, Erica Braun och Håkan
Sandlund. Söndagsskolan startar.

Söndag 20 jan

GUDSTJÄNSTER PÅ SVENSKA:

10.00 Mässa för alla nationaliteter.
	Tema: Livets källa.
Gustav Hafström, Annahita Parsan
13.00 Gemensam dopgudstjänst i Skarpnäckskyrkan. Annahita Parsan, Gustav Hafström.

december

Fredag 25 jan

Söndag 2 dec
Söndag 2 dec
10.00 Adventsgudstjänst.
	Tema: Ett nådens år. Gustav Hafström,
	Annika Hudak och Hammarbykyrkans kör.

Söndag 9 dec
10.00 Sinnesrogudstjänst
Mats Backholm, Erica Braun, Håkan Sandlund

Söndag 16 dec
10.00 Musikgudstjänst
Gustav Hafström, Arne Lundmark, Håkan 		
Sandlund, Hammarbykyrkans kör och Husby-		
	Långhundra kyrkokör.

Söndag 23 dec
10.00 Sammanlyst gudstjänst till Skarpnäckskyrkan.
Pastor Sarah Jonsson.

Juldagen 25 dec
13.00. Julmässa för alla nationaliteter. 			
	Tema: Jesu födelse. Gustav Hafström, Annahita 		
Parsan. Håkan Sandlund, Mani och Parastesh.

Söndag 30 dec
10.00. Sammanlyst gudstjänst till Skarpnäckskyrkan.
Pastor Jae Sung Kim.

Nyårsafton 31 dec
18.00 - midnatt.
Persiska EFS-föreningen inbjuder till nyårsfirande i
Hammarbykyrkan.

19.30 Vinterkonferensgudstjänst i Hammarbykyrkan.
	Tema: Människor och samhällen,
förvandlade av Jesus
EFS Missionsföreståndare Kerstin Oderhem, 		
	Annahita Parsan, Duressa Mabesha Teka ,
Gustav Hafström, Parastesh, Oromo Art and
Worship, Håkan Sandlund.

Lördag 26 jan
19.00 Väckelsemöte i Betlehemskyrkan.
Sebastian Stakset. Gustav Hafström.
Mer info se hemsidan.

Söndag 27 jan
11.00 Sammanlyst festhögmässa i St Clara kyrka.
Mats Nyholm, Gustav Hafström,
Håkan Sandlund, körer från Hammarbykyrkans
och Betlehemskyrkan m.fl.

Februari
Söndag 3 feb
10.00 Mässa för alla.
	Tema: Uppenbarelsens ljus.
			Gustav Hafström. Musiker ej fastställt.

Söndag 10 feb
10.00 Sinnesrogudstjänst.
Mats Backholm, Erica Braun och Håkan Sandlund.

Söndag 17 feb
10.00 Söndagsgudstjänst.
	Tema: Nåd och tjänst.

Januari

Söndag 24 feb

Söndag 6 jan

10.00 Söndagsgudstjänst.
Tema: Det levande ordet. Miguel Robaina med team.

10.00 Missionshögtidsgudstjänst med
efterföljande missionsföredrag.
EFS-inspiratör Ingrid Lundström, docent Klas 		
	Lundström, Gustav Hafström, Håkan Sandlund.
Insamling till EFS Mission.
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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 7-15 år
Söndagsskola har vi kl.11.00 de flesta söndagarna:
Äventyrarna, ca 7-10/11 år och
Agenterna ca 11/12-15 år.
Kontaktperson: Henrik Swärd, 073-780 40 30,
henrik.sward@hotmail.com

Musik
Hammarbykyrkans kör –
kom med och sjung!
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

Lördagsäventyr,
1:an-5:ans årskurs
Träffas ca 1 lördag i månaden. Mycket bus men också lite allvar. Kontaktperson: vakant för ögonblicket,
kontakta Gustav Hafström för mer info.
gustav.hafstrom@hammarbykyrkan.nu

Tonårsgrupp (TG),
6:an-8:ans årskurs
Träffas ca 1 gång i mån, oftast på en lördag. Action
& andakt. Kontaktperson: Maria Olsson,
073-615 18 59, maol@du.se

ungdomsgrupp
HÖgstadiet gymnasiet
Vi träffas varannan onsdag kl 18.3021.00 med start den 9 januari.
För dig som vill lära känna Jesus
och få kristna kompisar!
Ungdomsläger med ledartema på
Åkerögården: 1-3 feb. Kontakta ledare Gustav Hafström för mer info.
gustav.hafstrom@hammarbykyrkan.nu Välkomna!

BARNKÖRen Joy

Vi sjunger härliga sånger leker, dansar
sånglekar. Vi sjunger i ett par gudstjänster per termin och
gör Luciatåg.
Vi övar på tisdagar kl. 17.30-18.15. Kostnad 300 kr per år.
Ledare: Håkan Sandlund,
Catarina Ceder, Agnes Öberg.
Kontakt: hakan.sandlund@
svenskakyrkan.se eller
ring 073 073 24 99.

Verksamhet för
farsitalande
Söndagsgudstjänster
PÅ farsi
Söndagar kl. 13.00, tolkning till svenska.
Både svensk- och farsitalande är välkomna!

Bibelstudier för farsitalande
Tisdagar kl. 18.00
Torsdagar kl. 18.00

bön & lovprisning
Fredagar 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

Oromogruppen
Oromogruppen firar tills vidare sina gudstjänster på lördag kl 13.00 - ca 16.30. De tre första
onsdagarna i varje månad har man förbön/själavård i andaktsrummet kl 17.30-19.00 och den
fjärde onsdagen i månaden har man styrelsesammanträde vid samma tidpunkt, också i
andaktsrummet.
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Samlingar för
gemenskap och
andligt växande
Stickcafé

Måndagar udda
veckor
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,
Anita Strand tel: 072-514 86 66.
Sista tillfället före jul är den 3 dec.
Första tillfället efter jul är den 14 jan 2019.

Sopplunch med andakt
och program

Onsdagar jämna veckor 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 50 kr.
Kontaktperson: Gun-Britt Nylund,
tel. 070-222 94 32

Onsdagsträffar

Onsdagar udda veckor kl 13.00-15.00
Öppna onsdagsträffar - Fika, bibelsamtal utifrån Markusevangeliet och andakt. 16/1,
30/1, 13/2.
Ledare: Gustav Hafström, gustav.hafstrom@
hammarbykyrkan.nu tel: 073-8569436

Program
Onsdag 12 dec 2018
Jullunch. Pris 150 kr
Anmälan senast 8 dec till Gerd Lithner tel
073-958 90 40 el.
Gun-Britt Nylund tel. 070 222 94 32
Onsdag 23 jan
Senaste nytt från Etiopien
Gerry Rönnmark
Onsdag 6 febr
Folkdräkten som identitetsmarkör idag
Anna Lindkvist Adolfsson,
etnolog, konstnär
Onsdag 20 febr
Att bli äldre
Margareta Lilja Psykoterapeut
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Klimatet –
behöver vi bry oss?

F

inns klimathotet? Är läget allvarligt?
Behöver vi som kristna bry oss?
Detta var temat för ett föredrag vid
sopplunchen i Hammarbykyrkan den 14
november. Den som under en knapp timme belyste detta ämne var undertecknad,
Carl-Olof Strand, som också är redaktör
för Hammarbykyrkan aktuellt. Här finns ett litet sammandrag av föredraget:
Vi möter idag två bilder av situationen i världen. Den ena säger att vi aldrig haft en så bra
värld, den andra säger att vi står inför ett hot om
vår civilisations undergång. Båda bilderna är
sanna. Vi har nått dit vi nått mycket tack vare
möjligheterna att utnyttja de fossila bränslen
som lagrats i jordskorpan under årmiljoner. När
vi nu på ett par hundra år tar upp dessa fossila
tillgångar och bränner upp dem orsakar vi stora
koldioxidutsläpp. Koldioxid är en s k växthusgas, gaser som gör att solens instrålning hindras
att reflekteras tillbaka ut i rymden och därmed
medför att våra hav och vår atmosfär värms upp.
Under 10000 år, hela vår civilisations existens,
har temperaturvariationerna varit påfallande
små. Men nu ökar temperaturen, särskilt i
Arktis, vilket på sikt väntas få dramatiska konsekvenser för livet på jorden. Den samlade vetenskapen menar nu att vi måste hålla temperaturökningen under +2 grader. Medvetenheten om
problemet och viljan att göra något åt saken är
fortfarande låg, både i vårt eget land och ännu
mer om man tittar ut över världen. Klimatet kan

100-åring!

Den 23 november fyllde
Barbro Nilsson 100 år. Ett
tiotal Hammarbyare var
med och firade henne, tillsammans med hennes dotter Eva och andra anhöriga.
Barbro är bördig från
Älvsbytrakten i Norrbotten. Hon har varit medlem i EFS-föreningen i Hammarbykyrkan ända

ytterst bara räddas genom att politiker och de ca
hundra världsomspännande företag, som står för
ca 70 % av alla CO2-utsläpp, initierar radikala
förändringar och innovativa lösningar när det
gäller vår energiförsörjning.
Men vi har också alla ett ansvar för klimatet
i vår egna privata liv. Individer, föreningar, företag, enskilda stater – alla kan vi freda vårt samvete med att våra egna bidrag till utsläppsreduceringen är helt eller näst intill helt försumbara.
Just när det gäller detta moraliskt/etiska ansvar
har kyrkorna en viktig roll att fylla. Det finns
många argument för att vi i kyrkan skall engagera oss i klimatkampen. Vi har fått ett ansvar av
Gud att förvalta skapelsen. ”Allt vad ni vill att
människorna skall göra för er, skall ni göra för
dem”, säger Jesus. Det kristna hoppet måste hållas levande i våra kyrkor, inte så att vi kan bortse
från problemen utan genom att vi försöker inge
mod att agera, att ändra livsstil, att föra fram det
grundläggande budskap om Kristi kärlek till
världen och människorna. ”Gör det lilla du kan,
gör det villigt och glatt” sjöng Lina Sandell och
det gäller även i klimatfrågan.
Carl-Olof Strand

sedan kyrkan invigdes 1969. På
70-talet var hon bl a söndagsskollärare. Mer än hälften av hennes
mycket långa liv har hon bott i Tyresö, de senaste åren på äldreboendet Björkbacken. Barbros hälsa är
numera inte den bästa, så högtidsdagen tillbringade hon liggande i
sin säng - med norrbottensschalen
på sig och en liten drottningtiara på sitt huvud.
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Nostalgi-rutan
Nedslag i Hammarbykyrkans historia

< Hammarbykyrkan togs i bruk hösten
1969. Alltså fyller kyrkan 50 år det år som

kommer. 1970 kom Yon Sundberg som präst
till kyrkan och blev den som byggde upp vår
förening och vår verksamhet på Hammarbyhöjden. Yon blev kvar i kyrkan fram till sin för
tidiga död 1991. På bilden står Yon i predik-

stolen. Vid orgeln sitter Eva Wedin, syster till
Lage Wedin. Lage var kyrkans första kantor.
Orgeln är kyrkans andra orgel och stod till
vänster om altaret. Alldeles i början fanns en
enkel liten orgel på den nuvarande orgelns
plats. Den nuvarande orgeln kom till på 1980talet.

En tidig predikan i Hammarbykyrkan

Parastesh fick
Utbults hederspris
Sveriges finaste pris inom kristen musik
heter Utbultstipendiet. Vid årets prisutdelning i pingstkyrkan i Jönköping fick
Parastesh med ledare Mani Hohseni
från Hammarbykyrkans persiska förening ta emot ett särskilt hederspris! Parastesh medverkar i de persiska gudstjänster och även vid våra gemensamma
träffar, senast i samband med kulturkvällen i oktober. Motiveringen till hederspriser var att Parastesh ”arbetar med
att översätta och sprida kristna lovsånger till farsitalande”. Hammarbykyrkan
aktuellt gratulerar Parastesh till den
fina utmärkelsen.
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Sinnesrogudstjänster

I

Hammarbykyrkan har under våren en gudstjänst varje månad formen av sinnesrogudstjänst. Dessa
gudstjänster har en annan form än de vanliga söndagsgudstjänsterna. De använder inte kyrkoårets
texter utan har karaktären av temagudstjänster. Gudstjänsterna planeras av Erica Braun, Håkan Sandlund och Mats Backholm. Under hösten hålls det sinnesrogudstjänster söndagarna den 16 september,
14 oktober, 11 november och 9 december.
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.

Helande samtal med
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 människorna 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. 073-504 3430, matsbackholm@gmail.

Jourgrupperna behöver förstärkning
Hösten 2013, dvs för mer än fem år sedan, upphörde Hammarbykyrkans långvariga samarbete
med Skarpnäcks församling, något som radikalt
förändrade de ekonomiska förutsättningarna för
verksamheten i Hammarbykyrkan. Många uppgifter som tidigare utförts av anställda togs över av
frivilliga medarbetare.
Ett nytt inslag hösten 2013 blev jourgrupperna.
Göran Ahlforn var 2013 ordförande i den svenska
EFS-föreningen. Nu är han bl a samordnare av
jourgruppernas verksamhet och är samtidigt tillsammans med sin fru Lillian den som har jour på
torsdagar.
– Jourgruppernas uppgift, säger Göran, är att
hålla kyrkan öppen på vardagar och att samtidigt
utföra viktiga uppgifter i kyrkan. Vi tar emot besökande, ser till att de organisationer som hyr in sig i
kyrkans lokaler på vardagar är nöjda med sin förhyrning, tar in posten, lämnar ut nycklar, vattnar
blommor, ”plockstädar” i kök och andra lokaler,
fyller på toapapper, gör utskrifter av informationsblad och affischer, tar bort stearin från sanden i
ljusbärarbåten. Vi håller ordning, kan man säga,
och det är förstås oerhört viktigt när vi nu är tre
olika föreningar som använder kyrkans lokaler.
– Från början var vi ett tiotal personer, de flesta
pensionärer, som engagerade oss i de nystartade

jourgrupperna. Nu är vi
bara sex personer kvar och
eftersom vi behöver ”jobba”
två och två, bl a av säkerhetsskäl, kan vi numera
bara hålla kyrkan öppen tisdag till torsdag. Vi behöver
bli fler som engagerar sig i
detta, säger Göran. Det är
ett utmärkt sätt att ge av sin
tid och betyder mycket för
kyrkan. Det är inte fysiskt
jobbigt. Det innebär ofta trevliga samtal med prästerna, kantorn och besökare. Men vi lär också känna personer från den persiska gruppen som står för
veckostädningen eller som bara besöker kyrkan. Vi
får dessutom kontakt med ”externa” besökare som
tillhör grupper som hyr in sig i kyrkan och med
musiker som övar i kyrkan.
Du som är ledig på dagtid kanske skulle kunna
tycka att det här låter intressant vara med på
några timmar per vecka. Eller kanske skulle du
kunna vara backup för de som nu står för jouren
de veckor de inte kan vara med, t ex pga sjukdom
eller resor. Hör i så fall av dig till Göran Ahlforn,
goran.ahlforn@gmail.com.
Text: Carl-Olof Strand
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December
Lö 1 11.00-15.00 Hammarbykyrkans julmarknad.
Sö 2 10.00 	Adventsgudstjänst. Tema: Ett nådens år.
			
Gustav Hafström. Annika Hudak och
			
Hammarbykyrkans kör.
		 13.00 Farsi-gudstjänst
Må 3 12.30 Stickcafé
Ti 4 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 5 13.00	Onsdagsträff
Lö 8 13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 9 10.00 Sinnesrogudstjänst – Mats Backholm
		 13.00 Farsi-gudstjänst
Må 10 12.30 Stickcafé
Ti 11 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 12 12.00 Jul-lunch (150:-, anmälan)
Lö 15 13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 16 10.00 Musikgudstjänst. Gustav Hafström.
			Arne Lundmark. Hammarbykören &
			
Husby-Långhundra kyrkokör och
			
Håkan Sandlund.
		 13.00 Farsi-gudstjänst
Ti 18 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
Lö 22 13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 23 10.00 Gudstjänst i Skarpnäckskyrkan.
		 13.00 Farsi-gudstjänst
Ti 25 13.00 Julmässa för alla nationaliteter. 		
			
G Hafström, A Parsan. H Sandlund, Mani
			
och Parastesh.
Lö 29 13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 30 10.00 Gudstjänst i Skarpnäckskyrkan.
		 13.00 Farsi-gudstjänst
Må 31 18.00 till midnatt. Persiska EFS-föreningen
			
inbjuder till nyårsfirande.

Januari
Lö 5 13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 6 10.00 Missionshögtidsgudstjänst med
			
efterföljande missionsföredrag.
			
Ingrid Lundström, Klas Lundström,
			
Gustav Hafström, Håkan Sandlund		
		 13.00 Farsi-gudstjänst
Ti 8 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
Lö 12 13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 13 10.00 Sinnesrogudstjänst – Mats Backholm
		 13.00 Farsi-gudstjänst
Må 14 12.30 Stickcafé
Ti 15 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 16 13.00	Onsdagsträff
Lö 19 13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 20 10.00 Mässa för alla nationaliteter.
			
Gustav Hafström, Annahita Parsan
		 13.00 	Dopgudstjänst i Skarpnäckskyrkan.
			Annahita Parsan, Gustav Hafström.
Ti 22 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 23 12.00 Sopplunch - Gerry Rönnmark
Fre 25 19.30 Vinterkonferensgudstjänst i Hammarby			
kyrkan. Kerstin Oderhem, 			

			Annahita Parsan, Duressa Mabesha Teka,
			
Gustav Hafström, Parastesh, Oromo Art 		
			
and Worship, Håkan Sandlund.
Lö 26 13.00 	Oromo-gudstjänst (?)
Lö 26
Vinterkonferensen hela dagen i Betle-		
			
hemskyrkan. Se program.
		 19.00 Väckelsemöte i Betlehemskyrkan.
			
Sebastian Stakset. Gustav Hafström m fl.
Sö 27 11.00 Sammanlyst festhögmässa i St Clara
			
kyrka (Vinterkonferensen).
			
Mats Nyholm, Gustav Hafström,
			
Håkan Sandlund, körer från Hammarby-		
			
kyrkan och Betlehemskyrkan m.fl.
		 13.00 Farsi-gudstjänst (?)
Må 28 12.30 Stickcafé
Ti 29 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 30 13.00	Onsdagsträff

Februari
Lö 2 13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 3 10.00 ”Mässa för alla”. Gustav Hafström
		 13.00 Farsi-gudstjänst
Ti 5 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 6 12.00 Sopplunch - Anna Lindkvist Adolfsson
Lö 9 13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 10 10.00 Sinnesrogudstjänst – Mats Backholm
		 13.00 Farsi-gudstjänst
Må 11 12.30 Stickcafé
Ti 12 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 13 13.00	Onsdagsträff
Lö 16 13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 17 10.00 Söndagsgudstjänst
		 13.00 Farsi-gudstjänst
Ti 19 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 20 12.00 Sopplunch - Margareta Lilja
Lö 23 13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 24 10.00 Söndagsgudstjänst
		 13.00 Farsi-gudstjänst
Må 25 12.30 Stickcafé
Ti 26 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör

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

Kalendarium (svenska föreningen)

