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Så såg det ut när
Hammarbykyrkan
firade 50 år!...
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Tro som berör Vänskap som berör Uppmuntran som berör Bön som berör Samverkan som berör
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< Jul igen! Jag har en mental bild av året som en
klocka, där nyåret finns ungefär kl 7. I denna bild är advents-, jul- och nyårstiden oproportionerligt lång och utgör ca en fjärdedel av hela året. I verkligheten handlar
det ju om en dryg månad. Detta speglar kanske vilken
betydelse julen hade i min barndom. Skyltsöndagen tidigt i december, då affärerna i Piteå visade upp det som
skulle bli årets julklappar och då Sparbanken visade
tecknad film i ett skyltfönster mot gatan samtidigt som
det pågick ett maratonmöte i missionshuset intill Sparbanken. Vidare julklappsinköpen, skolans luciafirande,
söndagsskolans julfest, juniorernas julfest, missionsföreningens julfest, ja det var ingen hejd på julfestandet i
den EFS-miljö jag växte upp. Till detta förstås julaftonens familjefest med många julklappar och som en krona på verket min födelsedag i mitten av januari. Inte
konstigt att julen kom att utgöra en viktig och omfattande del av barnets tidsmedvetande.
Nu, som snart 74-åring, har julens glans bleknat betydligt. När detta skrivs i mitten av november känns det
t o m som att jag utan problem skulle kunna hoppa över
årets julfirande. Men jag vet att julstämningen ändå till
sist kommer att infinna sig. Med ”Gå Sion din konung
att möta” på Hammarbykyrkans julmarknadsinledning
brukar jag åter känna julbudskapets vibrationer och sedan rullar det på med kyrkokörens ”Advent” av Otto
Olsson på första advent och andra julsånger senare under december. En jullåtslista på Spotify tar över i mobilen och rullar på fram till julaftonens morgon. Sen kommer julaftonsfirandet med barn och barnbarn i
hemmets hägn innan det är dags för julevangeliet i kyrkan på juldagen. Därefter känns julen som kristen högtid nästan passé, annandagsreorna tar över, barnbarnen
ägnar sig åt idrottscuper av olika slag, spelar julklappsdataspelen eller bygger julklappslegot.
I det här numret skriver vi om våra advents- och
julaktiviteter i Hammarbykyrkan. Vi skriver också om
de två första månaderna av det nya
året, 2020. Det blir upptaktsgudstjänst den 19 januari kl 18 (obs tiden) med mottagande av de nya
prästerna. I slutet av januari blir
det som vanligt en vinterkonferens. I övrigt fortsätter de stående
aktiviteterna även på det nya året.

Carl-Olof Strand (red)
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Ett nytt NÅDENS ÅR!
< Våra liv levs inte i
ett tomrum utan

struktureras av vardagar, helger, årstider
och högtider. Vart vi
befinner oss i denna
tidscykel påverkar oss
mer än vad vi tror.
Marknaden har förstått detta och skapat
ett eget mönster som
präglar våra liv och
köpvanor. Det talar
om för oss när vi ska
vara glada, och fira,
vad vi ska äta och hur
vi ska pynta hemmet.
Det är konsumtionens sekulära evangelium som genom denna inramning förkunnar vad
det goda livet innebär i varje säsong. Arbetsveckan
avslutas med fredagsmys och årstiderna accentueras av högtider som förknippas med mat, fest och
ledighet. Denna struktur formar våra planer och
vanor, våra samtalsämnen och vår förväntan, år
efter år.
Som kristna lever vi i denna värld som alla
andra. Men Gud kallar oss att se, förstå och leva
våra liv utifrån ett annorlunda perspektiv. Vi ska
inte låta tidsandans tillfälliga trender bestämma
rytm och fokus för våra liv. Vi kallas istället att att
tolka hela våra liv utifrån Guds handlande i och
genom Kristus. Kyrkoåret hjälper oss att sätta in
våra egna liv i detta större sammanhang. Dess
söndagar och högtider, var och en med sina särskilda texter, teman och sånger, speglar livets växlingar i ljuset av berättelsen om Jesu liv, död och
uppståndelse. Här ryms glädje och sorg, tro och
tvivel, förtvivlan och hopp. Varje söndag är därför
en viktig hållplats, ett riktmärke på vår färd genom livet som formar och fördjupar vår tro.

Kyrkoåret utspelar sig mellan Kristi första och
andra tillkommelse. Han kommer först som frälsaren, som det fullkomliga offret för våra synder,
och sedan som konungen, domaren och fridsfursten. Första halvan, från advent till pingst, fokuserar på Kristus. Andra halvan av kyrkoåret, efter
pingst fram till Domsöndagen, handlar om den
kristnes liv i efterföljelse av Kristus. För den kristne slutar och börjar varje vecka med söndagen,
Herrens dag. Gud samlar oss för att vi ska få möta
honom i evangeliet, genom skriften och sakramenten. Sedan sänds vi på ut i vardagen av och
med honom. Söndagen är därför den kristna kyrkans, och den kristnes, stora dag i veckan. Den firar att Guds skapelse blev fullbordad på den sjunde dagen och den firar Jesu uppståndelse. Därför
är varje söndag en ovärderlig tillgång för den som
önskar se och leva sitt liv utifrån evangeliets nåd
och ljus.
Magnus Persson
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Jubiléet i backspegeln

< Den 19 oktober 1969 invigdes Hammarbykyrkan, byggd på Solklippan på Hammarbyhöjden.

Lördagen den 19 september 2019 firade de tre
EFS-föreningar som samsas om lokalerna kyrkans 50-årsjubileum.
De tre föreningarna består av den
ursprungliga missionsföreningen,
en persisk farsitalande förening
och en etiopisk oromotalande förening. Lägger man ihop alla medlemmar finner man att Hammarbykyrkan nu har flest medlemmar
av alla EFS-kyrkor i Sverige.
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Firandet inleddes med
en konsert, mycket fint arrangerad av Håkan Sandlund, kyrkomusiker i
Hammarbykyrkan. Hammarbykyrkans kör medverkade förstås, liksom Soulful Voices, en stor
gospelkör som leds av Johanna Gard. Välkända Ida
Sand stod för förnämliga
soul-gospel-jazz-nummer.
Även gamla sjungande
Hammarbyiter som Staffan Sandlund och bröderna Arne och Ulf Lundmark medverkade.
Konserten följdes av en
festmåltid med cirka 120
gäster, där ett bildspel från
kyrkans historia visades
samtidigt som goda minnen delades.
Dagen efteråt fortsatte
firandet med en välbesökt
och högtidlig jubileumsmässa. Sex år efter det dramatiska året 2013, då
Skarpnäcks församling
bröt samarbetsavtalet med Hammarbykyrkan,
fick kyrkan besök av Stockholms nye biskop,
Andreas Holmberg. Biskopen ledde nattvardsgången och EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem predikade.
Även Mia Ström, distriktsföreståndare i Mittsverige, medverkade liksom de tre EFS-föreningarnas präster, Gustav Hafström, Annahita
Parsan och Duressa Mabesha Teka.
Vid kyrkkaffet fick biskop Andreas tillfälle att berätta om det
valspråk han valt, ”Bli kvar i min
kärlek”. Biskopen betonade EFS

viktiga roll inom Svenska kyrkan och berättade
om sina egna arbetserfarenheter från de tidigare samarbetskyrkorna Akallakyrkan och Ängskyrkan i Tumba.
Till jubileet sammanställdes en liten jubileumsskrift. Dess rubrik ”Tacksamhet och
framtidstro” kan stå som kännetecken för hela
jubileumshelgen. Tacksamhet över de 50 år
som gått och tro på en viktig roll i evangeliets
tjänst under år som kommer.
Carl-Olof Strand
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UG – ungdomshäng med undervisning…

< Var annan onsdag samlas de. Hammarbykyrkans
ungdomar från åttonde klass och uppåt. Gustav
Hafström var den som drog igång gruppen, men
när han nu är pappaledig så har Micah Fryxelius
från St Klara och Simon Ström från EFS Mittsverige
ryckt in som ledare. Var annan onsdag är det undervisning och var annan onsdag är det ”häng”.

Jag får en liten pratstund med Samuel & Simon
Bergström, Alice Lindh, Emmy Parsmo, Jessica
Sandström och Julius Kindbom innan de ska
äta tillsammans en mörk och kulen oktoberonsdag.
Varför hänger man på UG en onsdagskväll?,
undrar jag och får en mängd olika svar…
– För man inte har något bättre för sig.
– Det är roligt att träffa kompisar!
– En del vill bara umgås, andra vill utvecklas
i sin tro.
– Nice!…och gratis mat...
Vad gör ni då?
– Vi lagar mat eller bakar varje gång och äter
tillsammans.
– Var annan gång chillar vi och leker, var annan gång undervisar Micah eller någon annan
och så blir det diskussion och någon lek.
– Och så spelar vi musik och sjunger på
andakter…
Vad är det bästa med UG?
– Att träffa alla!...
– …underbara människor.
– Att få komma ut ur huset någon gång.
Och det sämsta?
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– Att man inte hinner plugga.
– Att det alltid är köttfärsröra…
Vad är det för skillnad nu jämfört när Gustav
höll i det?
– Micah och Gustav pratar väldigt olika.
– Ja, Micah pratar mer själv och det är mindre diskussion. Men med Gustav var aldrig
BARA ”häng”.
– Maten är ny, förut var det bara bakning…
Hur många brukar ni vara?
– Ca sex till åtta ungdomar och två ledare.
Åker man på läger med UG?
– Ja, en helg om året brukar vi åka till Örebro
på en liten ungdomskonferens.
– Och så övernattar vi i kyrkan ett par gånger
per år.
Ni har ju varit med på gudstjänster och både
spelat drama och lett lovsången. Hur har det
varit?
– Kul!!!
Micah Fryxelius berättar att han är väldigt tacksam för förtroendet han fått.
– Jag har ju ingen teologisk utbildning, men vi
har alltid diskuterat teologi hela tiden i familjen.
Han menar dock att han har känt att han har
många gemensamma tankar med Gustaf Hafström och kan fortsätta på det inkörda spåret.
Simon Ström kände att han ville ha någon mer
uppgift och ville gärna hoppa in och hjälpa till.
– Det är väldigt skönt med stöd, avslutar Micah.
Text: Anders Parsmo

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.
Vårterminen startar måndag 13/1.
Kontakt: Gerd Lithner tel: 073-958 90 40,
Anita Strand tel: 072-514 86 66.

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

Program
Onsdag 11 dec kl 12.00
Jullunch
Anmälan till Gerd Lithner tel 073 958 90 40,
Gun-Britt Nylund tel. 070 222 94 32 eller
lista i kyrkan. Pris: 150 kr.
Onsdag 22 jan 2020 kl 12.00
Marcus musik
Marcus Berglund sjunger för och med oss.
Onsdag 5 feb kl 12.00
Ådalen vår hembygd
Bengt-Olof Näslund berättar.
Onsdag 19 feb kl 12.00
Medverkande meddelas senare.
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GUDSTJÄNST
Förkunnelse – Bön - Musik
Välkommen till Hammarbykyrkans gudstjänster!
Söndagens 11-gudstjänst hålls på svenska. Söndagsskola finns för barnen och kyrkfika serveras
efter gudstjänstens slut.
Söndagar kl 14:00 är det gudstjänst på farsi.
Lördagar kl 13:00 är det gudstjänst på oromo.
GUDSTJÄNSTER PÅ SVENSKA:

December
Söndag 1 december 11.00
Adventsgudstjänst. Annahita Parsan, Håkan Sandlund och Hammarbykyrkans kör.
Söndag 8 december 11.00
Sinnesrogudstjänst. Hans Lindholm.
Gullevi Svensson.
Söndag 15 december 11.00
Mässa. Magnus Persson, Håkan Sandlund och
Hammarbykyrkans kör.
Söndag 22 december 11.00
Musikgudstjänst ”Julens älskade psalmer”. Håkan
Sandlund, Cecilia och Ulf Perbo.
Juldagen 25 december kl 14
Julgudstjänst tillsammans med Betlehemskyrkan och
persiska föreningen. Annahita Parsan, Ulf Perbo, musiker från Betlehemskyrkan.

Januari
Trettondagen 6 januari kl 11
Missionsgudstjänst i Betlehemskyrkan. Staffan
Grenstedt och Annahita Parsan.
Söndag 12 januari kl 11
Söndagsgudstjänst. Mattias Nordström.
Söndag 19 januari kl 18 (obs tiden)
Mässa med välkomnande av våra nya präster. Mattias
Nordström, Magnus Persson, Håkan Sandlund och
Hammarbykyrkans kör.
(Kl 11 prästvigning i Storkyrkan av bl a Mattias)
Fredag 24 januari kl 19
EFS Vinterkonferens kvällsmöte i Hammarbykyrkan. Håkan Sandlund och Maria Smeds m fl står för
musiken. Se separat program för hela helgen.
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Söndag 26 januari kl 11
EFS vinterkonferens mässa i S:ta Clara (inställt i
Hammarbykyrkan). Hammarbykyrkans kör medverkar.

Februari
Söndag 2 februari kl 11
Mässa. Magnus Persson
Söndag 9 februari kl 11
Mässa. Mattias Nordström
Söndag 16 februari kl 11
Sinnesrogudstjänst. Hans Lindholm
Söndag 23 februari kl 11
Mässa. Mattias Nordström

Barn och unga

Vår söndagsskola, samt tonårsoch 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.

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

Söndagsskola
7-15 år
Söndagsskola har vi kl.11.00 de flesta söndagarna:
Denna termin försöker vi med en enda grupp för
ALLA åldrarna. Välkomna!
Kontaktperson: Henrik Swärd, 073-780 40 30,
henrik.sward@hotmail.com

Lördagsäventyr,
1:an-5:ans årskurs
Träffas ca 1 lördag i månaden. Mycket bus men
också lite allvar. Denna terminen med sporadiska samlingar. Kontaka kyrkan för info.

Tonårsgrupp (TG),
6:an-8:ans årskurs
Träffas ca 1 gång i mån, oftast på en lördag. Action & andakt. Kontaktperson: Erik & Gun-Britt
Bergström, egb.bergstrom@telia.com

ungdomsgrupp
HÖgstadiet - gymnasiet
Vi träffas varannan onsdag kl 17.00-ca 21.00. Vi
gör mat eller fika tillsammans, äter, diskuterar &
har kul. För dig som vill lära känna Jesus och få
kristna kompisar!
Kontakta t f ledare Micah för mer info: 076-890 81 07

BARNKÖRen Joy

Alla barn som gillar att sjunga och som är mellan 6-8
år är väldigt välkomna till Hammarbykyrkans Barnkör.
Vi sjunger svängiga låtar, leker, dansar sånglekar
mm. Vi sjunger i ett par gudstjänster per termin.
Vi övar på tisdagar kl. 17.30-18.15. Kostnad 300 kr per
år. Vi kör igång den 3 september. Då har vi en Prövapå-gång.
Vill du redan nu anmäla ditt barn eller få info?
Kontakta körens ledare Håkan Sandlund.
hakan.sandlund@svenskakyrkan.se eller
ring 073-073 24 99.
Välkomna!.

Verksamhet för
farsitalande
Söndagsgudstjänster
PÅ farsi
Söndagar kl. 14.00

Bibelstudier för farsitalande
Tisdagar kl. 18.00-20.00
Torsdagar kl 18.00-20.00

Förbön
Fredagar kl 18.00-21.00 andakt
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 17.30-20.30 och den
fjärde onsdagen i månaden har man styrelsesammanträde vid samma tidpunkt, också i
andaktsrummet.
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Nostalgi-rutan
Nedslag i Hammarbykyrkans historia

< Julmarknaden lördagen för första advent är en av Hammarbykyrkans äldsta traditioner.

Från början hölls julmarknaden/julbasaren i den bakre delen av kyrkan med vikväggen på plats.
Så småningom svällde marknaden ut och omfattade så småningom så gott som alla utrymmen i
kyrkan. De här bilderna är från julmarknaden 1986, dvs för 33 år sedan.
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VINTERKONFERENSEN 24-26 JAN

I början av året har vi glädjen att tillsammans med EFS Mittsverige bjuda in till den årliga Vinterkonferensen i Stockholm. Vi ser fram emot en helg tillsammans på temat Jesus skapar tro.
Konferensen äger rum i Hammarbykyrkan den 24 jan, Betlehemskyrkan den 25 jan och S:ta Clara
kyrka den 26 jan. Välkommen till Vinterkonferensen 2020!
En av konferensens talare är pastor Dawit Bokre, församlingsplanterare i Kalifornien, USA. Han
har rötter i den evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea och har en god relation till den eritreanska gemenskapen i Betlehemskyrkan.
Parallellt med Vinterkonferensen anordnas en ledarhelg för unga ledare, VÄXA, som arrangeras av
EFS och Salt Mittsverige tillsammans med EFS Sydöst.
Programmet för konferensen kommer snart på EFS Mittsveriges hemsida.

Personalnytt i Hammarbykyrkan inför 2020
Mattias Nordström
anställs som församlingspräst. Mattias
prästvigs inom kort
och är precis klar
med en master i kyrkohistoria på Johannelund. Han har tidigare arbetat med i
församlingstjänst
med särskilt fokus på ungdomsarbete och arbete
med unga vuxna, studenter och unga familjer
och även undervisat som lärare på bibelskola i
kyrkohistoria. Han har också arbetat mycket med
ekumenik, själavård, volontärer och frivilligarbete. Mattias kommer också att arbeta i St:a
Clara med undervisning på lärjungaskolan.
Magnus Persson anställs som präst med ett
särskilt uppdrag att arbeta med gudstjänstut-

veckling. Han arbetar såväl som riksinspiratör
inom EFS som samverkansansvarig för EFSSvenska Kyrkan och har lång erfarenhet av församlingsbyggande. En av hjärtefrågorna som
han driver i sin tjänst är fördjupning och förnyelse av gudstjänstlivet, där mässan blir det
nav som driver hela församlingslivet. Arbetet i
Hammarbykyrkan är på deltid och Magnus
fortsätter sin tjänst som riksinspiratör och samverkanssekreterare inom EFS.
Hans Lindholm – präst, författare och
bibellärare, ska ansvara för kyrkans sinnesrogudstjänster under vårterminen. Hammarbykyrkan har nära kontakter med olika grupper
inom tolvstegsrörelsen och sinnesrogudstjänster har blivit en viktig del av kyrkans
arbete. Hans har lång erfarenhet som förkunnare, själavårdare och av församlingstjänst.
Med gedigen erfarenhet av sinnesrogudstjänster
och tolvstegsrörelsen kan han fortsätta utveckla
denna del av Hammarbykyrkans gudstjänster.
Håkan Sandlund fortsätter som musikansvarig. Han leder kyrkans körer och ansvarar
för musiken på gudstjänsterna.
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Kalendarium (svenska föreningen)
December
Sö 1 11.00 Adventsgudstjänst. Annahita Parsan. 		
				
Hammarbykyrkans kör.
		 14.00 Farsi-gudstjänst
Må 2 12.30	Stickcafé???
Ti 3		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
Lö 7		13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 8		11.00 Sinnesrogudstjänst – Hans Lindholm & 		
				
Gullevi Svensson.
			14.00 Farsi-gudstjänst
Ti 10		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 11		12.00 Jullunch. Anmälan. Pris: 150 kr.
Lö 14		13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 15		11.00 Mässa. Magnus Persson, Håkan Sand-		
				
lund och Hammarbykyrkans kör.
			14.00 Farsi-gudstjänst
Ti 17		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
Lö 21		13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 22		11.00 Musikgudstjänst. Håkan Sandlund,
				
Cecilia och Ulf Perbo
			14.00 Farsi-gudstjänst
On 25		14.00 Julgudstjänst. Annahita Parsan,
				Ulf Perbo, musiker fr Betlehemskyrkan.
Lö 28		13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 29		11.00 Ingen gudstjänst i Hammarbykyrkan.
			14.00 Farsi-gudstjänst

Må 27 12.30	Stickcafé
Ti 28		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör

Februari
Lö 1		13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 2		11.00 Mässa. Magnus Persson. 			
			14.00 Farsi-gudstjänst
Ti 4		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 5		12.00	Sopplunch - Ådalen vår hembygd
				
Bengt-Olof Näslund berättar.
Lö 8		13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 9		11.00 Mässa. Mattias Nordström
			14.00 Farsi-gudstjänst
Må 10 12.30	Stickcafé
Ti 11		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
Lö 15		13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 16		11.00 Sinnesrogudstjänst. Hans Lindholm
			14.00 Farsi-gudstjänst
Ti 18		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 19		12.00	Sopplunch - Medverkande meddelas senare..
Lö 22 13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 23		11.00 Mässa. Mattias Nordström			
			14.00 Farsi-gudstjänst
Må 24 12.30	Stickcafé
Ti 25		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
Lö 29		13.00 	Oromo-gudstjänst

Januari
Lö 4		13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 5		11.00 Ingen gudstjänst i Hammarbykyrkan.		
			14.00 Farsi-gudstjänst
Må 6 		11.00 Missionsgudstjänst i Betlehemskyrkan. 		
				Staffan Grenstedt och Annahita Parsan.
Ti 7		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör???
Lö 11		13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 12		11.00 Söndagsgudstjänst. Mattias Nordström.
			14.00 Farsi-gudstjänst
Må 13 12.30	Stickcafé
Ti 14		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
Lö 18		13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 19		18.00 Mässa, Välkomnande av våra nya präster.
				
Mattias Nordström, Magnus Persson, 		
				
Håkan Sandlund och Hammarbykyrkans kör.
				
(Kl 11 prästvigning i Storkyrkan av bl a 		
				
Mattias Nordström.)
			14.00 Farsi-gudstjänst
Ti 21		18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 22		12.00	Sopplunch - Marcus musik
				
Marcus Berglund sjunger för & med oss.
Fr 24 		19.00	EFS Vinterkonferens kvällsmöte.
				
Håkan Sandlund och Maria Smeds m fl
Lö 25		 Hela dagen: Vinterkonferensen i BK.
			13.00 	Oromo-gudstjänst
Sö 26		11.00 EFS vinterkonferens mässa i S:ta Clara. 		
				
(inställt i Hammarbykyrkan)
			14.00 Farsi-gudstjänst

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

