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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
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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
telefon: 0738-569436

E-post:  
hanna.beckstrom@hammarbykyrkan.nu

Kyrkomusiker:
Marie lee Gustafsson
telefon: 0739-299 253.
E-post: marieleegustafsson@gmail.com 

Ledare för after 
Work Gospel:
Erika Hammarberg
telefon: 073-980 4065
E-post: erika.hammarberg
@gmail.com

Ordförande i missions-
föreningen
Göran ahlforn
E-post:goran.ahlforn@
gmail.com

Webbredaktör och 
informationsansvarig
Carl-olof Strand
Epost: carl-olof.strand
@telia.com

rEDaKTÖrEns ruTa
< med ökande ålder 
uppskattar man vå-
ren mer och mer. 
Börjar förstå varför 
man ibland när det 
gäller ålder pratar om 
att man nu är t ex 68 
vårar. På våren startar 
livet, man har överlevt 
ännu en mer eller 
mindre tung vinter 
och kan se fram emot 
sol och ljus och värme under några månader. 

Lagom till vårens inträde hälsar vi Hanna 
Beckström tillbaka i tjänst som EFS-präst i 
vår kyrka. Hanna har varit föräldraledig 
och börjar nu arbeta igen, först på 50 % och 
längre fram i år på 75 %. Tillsammans med 
Annahita Parsan utgör hon nu en stark teo-
logisk resurs i vår verksamhet. 

I mars återkommer Missionsgalan i sin 
elfte upplaga. Årets musikaliska gäster är 
De Våras, en grupp som var stora inom EFS 
på 1980-talet och som nu gör en intressant 
reunion-konsert. Gruppens namn passar ju 
bra så här på våren – men har egentligen 
inget med våren att göra. I stället är namnet 
taget efter EFS ungdomslokaler i Skellefteå, 
där gruppen uppstod och gjorde sin debut.

I det här numret intervjuar Paul Blomgren 
Lennart Bergström. Lennart leder varje 
torsdagskväll en konversationscirkel, där 
svenskar och iranier tillsammans rådbråkar 
det svenska språket. Integration i praktiken. 
Dessutom finns programmet för våren, både 
de ”stående” återkommande aktiviteterna 
och det löpande programmet. Notera bl a 
att ministern Stefan Attefall besöker vår 
kyrka onsdag den 9 april kl 19.00. Boka 
även in två kvällar i april/maj då Anders 
Sjöberg tar oss med på en rundtur i Apost-
lagärningarna.

Välkomna till våren 2014 i Hammarby-
kyrkan!

Carl-Olof Strand (red)
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< Du har säkert funderat över vad som 
är viktigt i livet. Många av oss skulle säja 
familjen, vänner, hälsa, arbete och god eko-
nomi. Andra skulle kanske säga fred i värl-
den och god miljö. I allt detta ligger både 
tankar om nuet och framtiden. När man 
som jag är pensionär börjar man också re-
flektera över det liv man levt hittills och vad 
som är bestående minnen och erfarenheter 
och vad som varit och fortfarande är viktigt. 

Det första jag kommer att tänka på är be-
tydelsen av levande gemenskap och goda re-
lationer. Vad hade livet varit utan detta?  
Det är utgångspunkten för allt det andra. 
Vad skulle vi göra med våra drömmar om vi 
vore ensamma. I kyrkan vill vi särskilt betona ge-
menskap och relationer och vi talar om både ”ho-
risontella” relationer med varandra och ”vertika-
la” med Gud, som i ett kors.

Många känner sig idag stressade för att hinna 
med allt som är viktigt så att det s.k. livspusslet 
ska gå ihop. Men även om vi hinner med alla akti-
viteterna, vad blev det av det väsentliga i livet? Var 
fanns den lugna gemenskapen, de goda samtalen 
och relationerna, och vad hände med stillheten, 
vilan och eftertanken? Och förmågan att lyssna 
till Guds röst.  I kyrkan har vi en stor möjlighet 
att finna detta om vi tar oss tid.  Vi kan finnas till 
för varandra som ”levande stenar” där alla behövs, 
man blir buren av andra ”stenar” och man bär 
några själv. Och grundstenen är Jesus själv. Jag 
tror det är så en församling är tänkt att vara. 

Jag har tänkt på hur jag själv haft tid att hinna 

med att vara i kyrkan under stor del av mitt liv 
år, trots ett krävande arbete och familj, tills jag 
kommit fram till att det kanske är just på grund 
av att. kyrkan varit mitt andningshål, där jag 
mött både stillhet och glädje. Jag har mött andra 
människor och frågeställningar, kort sagt jag har 
fått näring på ett annat sätt och ett annat plan. 

Dessutom vet ju vi, som delar den kristna tron, 
att där Jesus är i centrum finns kraft att få. Fun-
dera och samtala gärna med familj och vänner 
om hur du prioriterar och väljer. Vad är viktigt 
nu och på lång sikt?  Och tänk på det som Tomas 
Sjödins boks titel säger: ”Det händer när du vi-
lar”. Jag hoppas att du ska uppleva att Hammar-
bykyrkan kan vara ditt och din familjs andnings-
hål, där ni kan få vila och kraft att gå vidare.

 
Göran Ahlforn

 ordförande i Hammarbykyrkan

3

Vad är viktigt?

ny hemsida
Sedan i augusti i fjol har Hammarby-
kyrkan en ny hemsida. 
www.hammarbykyrkan.nu 
är samma adress som tidigare – men ut-
seendet och innehållet är nytt. 

Hammarbykyrkan finns också på Face-
book. Skriv Hammarbykyrkan i sökru-
tan så hittar du dels vår officiella page, 
dels en intressegrupp som startats av 
vänner till Hammarbykyrkan.

Missa inte  
Annahita i SvT
Onsdag den 7 maj kl 20.00 kan 
vi alla få se Annahita Parsan, vår 
EFS-präst, i Sveriges television. 
Då sänds ett program i serien ”När livet vänder”, 
där Annahita intervjuas av Anja Kontor. Pro-
grammet spelades in i Hammarbykyrkan i slutet 
av oktober 2013.



Tolken har en  
central roll
Saeideh asgharirad är stu-
dent och kom till Sverige 
2009. Hon kom senast från 
Falun där hon studerat och 
hon är nu mycket aktiv i 
Hammarbykyrkan bland 
annat med att simultantol-
ka i våra Gudstjänster. 
– Jag tycker att de här träf-

farna är en bra idé, säger vår tolk, som verkligen lärt sig 
bra svenska på den korta tid hon varit i Sverige.

< Lennart Berg-
ström är initiativta-
gare till konversa-
tionscirkeln, som 
den kallas i högtidli-
ga sammanhang. 

–Vi träffas för att 
träna oss i det svens-
ka språket, prata om 
svensk kultur och 
framför allt för att lära 
känna varandra, förklarar Lennart.

När vi besökte gruppen en torsdagskväll i 
januari hade nio personer samlats runt ett 
bord i ett av Hammarbykyrkans studierum. 
Fyra perser med olika bakgrund och olika 
kunskap i svenska och ”fem gammelsvenskar”. 
Saeideh Asgharirad tolkade och översatte allt 
som blev sagt både på svenska och farsi.

Läsa Och LjuDa
Kvällen startade med att alla presenterade 
sig och Lennart berättade om kvällens pro-
gram. Det började med att han på tavlan 
skrev första versen av den 23:e psalmen i vår 
bibel. Och för att göra det riktigt tydligt ri-
tade han också ett får och en herde. När vi 
läste texten blev det klart för oss att många 
av våra språkljud är svåra för den som talar 
farsi. Exempelvis ”ng” i  ”inget”. Och natur-
ligtvis är det samma problem för svenskta-
lande att klara av ljuden i främmande språk. 
Stämningen var hela tiden härligt avspänd 
och skratten var många. Inte minst när vi 
svensktalande försökte uttala orden på farsi.

aLFaBETET – En prÖvninG
Nästa uppgift var att träna på Å, Ä och Ö i 
vårt alfabet. I farsi är skrivtecknen helt an-
norlunda och vårt alfabet är därför en första 
prövning. Den här kvällen hade vi Cecilia, 
Marie och Malin med oss. De kom från en 
av våra hemgrupper och kastade sig med liv 
och lust in i uppgiften att lära ut vårt alfa-
bet. Hur bokstäverna ser ut och hur de ska 
uttalas. Det blev ett glatt ljudande och gri-
maserande. Som sista uppgift fick alla läsa 

tidningen 
Metro. Där 
fanns många 
vardagliga 
rubriker som 
behövde för-
klaras. Här 
hade vår tolk 
Saeideh fullt 
jobb.

Lennart hade ordnat med kaffe och vi 
fick tillfälle att lära känna varandra lite bätt-
re. Och vi lär oss att inte vara rädda för att 
sitta ner tillsammans vid kaffeborden efter 
gudstjänsterna. Även om vi inte alltid för-
står varandra finns det många farsitalande 
som talar svenska eller engelska och som 
gärna hjälper till. Ofta kommer man långt 
med gester och ett varmt leende. Alla är väl-
komna till torsdagsträffarna. Kom och unna 
dig en glad kväll med nya vänner!

Text och foto: Paul Blomgren
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En glad kväll bland vänner



GUDSTJÄNSTER I HAM-
MARBYKYRKAN  
MARS 2014
söndag 2 mars
11:00  Mässa. Kärlekens väg.  annahita Parsan, 
 Gun-Britt nylund, Martin najafi, anoosha dehghani.

söndag 9 mars
11.00  temamässa. Bön 1. annahita Parsan, Erika   
 Hammarberg och after Work Gospel.

söndag 16 mars
11.00  temagudstjänst. Bön 2. roksana Parsan och   
 medverkande som delar vittnesbörd.
 anne och Ulf Johansson med vänner. 

söndag 23 mars
11.00  temagudstjänst. Bön 3. Hans Hernberg, Jakob  
 Sandlund och Karin lind.

söndag 30 mars
11.00  Mässa med små och stora. livets bröd.
 Hanna Beckström, ludvig Käll och 
 tonårsgruppen. 

APRIL 2014
söndag 6 april
11.00  Gudstjänst. Försonaren.
 Biskop Joseph Bvumbwe från Malawi,   
 andreas Sandlund m.fl.

söndag 13 april
11.00  Mässa. Vägen till korset. annahita Parsan, 
 Marie lee Gustafsson och Kyrkokören.

Torsdag 17 april
12.00  Skärtorsdagsmässa. det nya förbundet.
 Hanna Beckström. Påsklunch efter mässan.

Fredag 18 april
11.00  långfredagsgudstjänst. Korset.
 Hanna Beckström och Maria Ekenhill.

söndag 20 april
11.00  Påskdagsmässa. Kristus är uppstånden.
 annahita Parsan, Gun och Paul 
 Blomgren, Martin najafi & anoosha dehghani. 

söndag 27 april
11.00  Gudstjänst. Påskens vittnen.
 Hanna Beckström, Erika Hammarberg   
 och after Work Gospel.
 

MAJ 2014
söndag 4 maj
11.00  lovsångsmässa. den gode herden. annahita   
 Parsan, ludvig Käll och Ungdomsteam.

söndag 11 maj
11.00  Musikgudstjänst. Vägen till livet.
 Marie lee Gustafsson, Kyrkokören, 
 li Eckerheim och Jonas Jersild. 

söndag 18 maj
11.00  Mässa. att växa i tro.
 Hanna Beckström och Jakob Sandlund.

söndag 25 maj
11.00  Gudstjänst med små och stora. Bönen.
 Gästpredikant. ludvig Käll och tonårs-
 gruppen. Våravslutning för alla grupper.

JUNI 2014
söndag 1 juni
11.00  Gudstjänst. Hjälparen kommer. Hanna 
 Beckström, anne och Ulf Johansson med vänner.

söndag 8 juni
11.00  Pingstmässa. den helige anden.
 annahita Parsan och Marie lee Gustafsson.

söndag 15 juni
11.00  Gudstjänst. Gud fader, Son och ande. 
 Gästpredikant och Johannes Skoog
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SOPPLUNCH  
med program
andakt, soppa och föredrag. Lunchpris 40 kr.

Onsdag 5 mars kl 12.00
”Framtiden bor hos oss”
Helena Hedlund
Onsdag 19 mars kl 12.00
”Minns du dikten?”
Berit Eklund kåserar kring svenska poeter
Onsdag 2 april kl 12.00
”Hälsa i tiden”
Annica F. Stoor och Ann-Marie Lindholm
Torsdag 17 april kl 12.00 (obs. dag)
Skärtorsdagsmässa med påsklunch
Lunchkostnad 100:- Anmälan senast 14/4 
till Gerd Lithner 073 958 90 40,
eller skriv på lista i kyrkan.

Onsdag 30 april Valborg, ingen lunch.  

Onsdag 14 maj kl 14.00
”Evangelisten Gunborgs sånger”
Miguel Robaina (piano) och Martina 
Strand Nyhlin (sopran) bjuder på sånger av 
evangelisten Gunborg Carlsson, 86 år. Gun-
borg är med och berättar om sina sånger.

Onsdag 28 maj, ingen lunch.

Onsdag 11 juni kl 
12.00 Sillunch.
Kostnad 60 kr. Anmälan 
senast 9 juni till Gerd 
Lithner 073 958 90 40,
eller på lista i kyrkan.

Den traditionella vårutflykten är flyttat till 
slutet av augusti, då vi reser med buss till Wij 
Trädgårdar i Ockelbo. Mer information om 
detta får du i sommarprogrammet.

 HELKVÄLL  
måndag 17 mars 
för samordnare och ledare i kyrkan!

17.30 -18.30 Samordnare i Ansvars- och hem-
grupper. Soppa för den som önskar klockan 
17.00.
18.30 Gófika för alla!
18.45 – 20.45 Ledarträff med repr. från Sensus 
studieförbund om bl.a. regler för cirklar och om 
ledarskap i olika grupper.
Anmäl senast torsdag 13 mars till Maria, 
maria.b@bergstroms.org eller till Kristina,  
kristina.roos@gmail.com. Skriv om du deltar vid 
en eller båda träffarna och om du önskar äta 
soppa. Alla hjärtligt välkomna!       

APOSTLA-
GÄRNINGARNA 
– med uppmuntran som berör! 

Bibelföredrag och samtal
Söndag 27 april och söndag 4 
maj i Hammarbykyrkan                                                                                                                                   
18.00 – 20.00 Anders Sjö-
berg, präst och författare

MINISTER BESÖKER  
HAMMARBYKYRKAN!
Onsdag den 9 april klockan 19.00 
Civil- och bostadsminister Stefan Attefall besöker vår kyrka.
Han kommer att berätta om sitt engagemang för förföljda 
kristna i världen och hur det är att vara kristen i topp-politiken. 
Välkomna!
Stefan Attefall är ansvarigt statsråd för trossamfunden i Sverige
Moderator: Carl-Olof Strand

KVINNOFRUKOST 
med program
Frukostpris ca. 50 kr.

Lördag 29 mars kl 9.00-12.00
Tema: Anhörig i 12- stegsbehandling. 
Amelie Rönngren, alkohol- och drogterapeut

Lördag 26 april kl 9.00-12.00
Tema: Livet som invandrare.
Sahar Sharifi, förskollärare

Lördag 24 maj kl 9.00-12.00
Tema: Livet som kvinna idag.
Margareta Sjöberg, leg. psykoterapeut
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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 (klass 5-8))                                                
Söndagsskolan har våravslutning sön-
dag den 25 maj.
Kontaktpers: anders Parsmo, 
tel. 070-7146051

Lördagsäventyr (klass 1-4)                                                                                 
träffas ca 1 gång i mån, oftast på en 
lördag. 
Kontaktpers: lotta roos, tel. 070-
4004089, mejl: rooslotta@gmail.com

Tonårsgrupp TG (klass 5-8)                                                                         
träffas ca 1 gång i mån, oftast på en 
lördag.                                                       
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 scoutlä-
ger i Gärdsmark i augusti 2014.                            
ledare/kontaktpers: Erik Bergström, 
tel. 073-4218598, 
mejl:egb.bergstrom@telia.com

ungdomsgruppen 
träffas fredagskvällar enligt särskilt 
program.
Kontaktperson:  roksana Parsan 
tel. 070 037 76 55: Efter vecka 12: 
Hanna Beckström 0738-569436.

vuxEn 
stickcafé 
- gemensamma stunder med samtal, 
handarbete och fika.                          
Måndagar udda veckor kl. 12.30 - 15.30.     
Kontaktpers: Gerd lithner, tel: 073-
9589040, mejl: gerd.lithner@gmail.com.

Kvinnofrukost  
med föredrag och samtal                                       
lördagar kl 09.00 ca en gång i måna-
den. Se särskilt program.
Kontaktpersoner: Gun-Britt nylund, 
tel: 070-222 94 32, mejl: gunbritt.ny-
lund@gmail.com eller Sahar Sharifi, 
tel: 073-760 74 47

sopplunch med andakt och program                                                          
lunchen kostar 40 kr. Se särskilt 
program.                                                                                        
onsdagar jämna veckor kl.12.00  
Kontaktpers:  Jeanette Brorson,  
tel.070-2891317.

Bibelsamtal i brasrummet                
Samtal om kommande söndags 
evangelietext.                                                             
onsdagar udda veckor, kl. 13.00    
Kontaktpers: Göran ahlforn, tel. 070-
5402594, mejl: goran.ahlforn@
gmail.com 

Konversationscirkel för alla! 
torsdagar kl. 18.00 - 19.30.  
Kvällar då vi träffas och tränar det 
svenska språket, pratar om svensk 
kultur och lär känna varandra.
Ingen föranmälan eller kursavgift, 
fika till självkostnadspris.
Kontaktperson: lennart Bergström, 
tel: 070 725 38 89

musiK
hammarbykyrkans kör                                                                           
Ungdoms- och vuxenkör med blan-
dade röster och repertoar.                                                                   
Körövning varje tisdag 18.30- 20.30.
ledare/kontaktperson: Marie lee 
Gustafsson, tel: 0739 299 253, mejl: 
marieleegustafsson@gmail.com

after Work Gospel                                                                                       
Ungdoms- och vuxenkör med blanda-
de röster och med gospelinriktning.                  
Körövning varje torsdag 17.30 -19.30. 
Kostnad: 500 kr
ledare: Erika Hammarberg, tel: 
073 980 40 65, 
mejl: hej@pianoerika.se

vErKsamhET FÖr 
FarsiTaLanDE 2014
söndagsgudstjänster                                                                                                   
Varje söndag kl. 11.00                                                                                                                      

Fredagsgudstjänster                                                              
Varje fredag kl.18.00 

Bibelstudium för farsitalande                                                            
Varje tisdag, kl. 18.00 - 21.00                     

Konversationscirkel för alla! 
Varje torsdag kl. 18.00. 
Kvällar då vi träffas och bl.a. tränar det 
svenska språket.
                                                                                                 
Ledare/kontaktperson för farsitalande: 
Annahita Parsan, tel. 0738-569435, 
mejl: annahita.parsan@ 
hammarbykyrkan.nu 

sTuDiEcirKLar 
I Hammarbykyrkan har vi ett varierat 
utbud av studiecirklar. Är du intresse-
rad eller vill veta mer om våra konst-
cirklar är du välkommen att kontakta 
ledarna för de olika grupperna:

ikonmålning på lördagar
ledare/kontaktperson: lis Engblom, 
tel. 0721 776 190.                                              
porslinsmålning på onsdagar                                                                                                          
ledare/kontaktperson: Ingrid lage-
lius, tel. 08 882 133.
målarskola på torsdagar, med oli-
ka tekniker i olja och akryl                                                 
ledare/kontaktperson: luis deza, e-
post: luis@dezagallery.com   
Funderar du på skrivarcirkel – som 
nybörjare eller du somkommit en 
bit på väg? 
ledare/kontaktperson: Kristina 
laestander roos 070 235 60 13.
 
Har du önskemål och tips om nya cirk-
lar, kurser eller grupper i kyrkan? Kon-
takta Programutskottet/Kristina 
070 235 60 13 eller kristina.roos@
gmail.com
Hammarbykyrkan har ett nära samar-
bete med Sensus som är Svenska kyr-
kan och EFS studieförbund, med inrikt-
ning på bl.a. livsfrågor och mångfald.

Det här händer regelbundet i Hammarbykyrkan
MARS till JUNI 2014



2014 års MISSIONSGALA 
i Hammarbykyrkan

Lördag den 29/3 kl 18.00

DE VÅRAS, som var stora inom EFS på 1970-talet,   
återförenas i en unik reunion-konsert. Dessutom blir det klassisk 

pianomusik med Marie Lee Gustafsson.

Från 16.00 är serveringen öppen - med lotterier, brödförsäljning mm.
Behållningen från galan går helt till EFS internationella arbete.
Inträde: 100 kr.

De Våras började 
sjunga tillsammans i 
Mobackenkyrkan i 
Skellefteå 1975. Grup-
pens namn kommer 
från det gamla namnet 
på EFS-föreningen i 
Skellefteå, ”Föreningen 
de våra”. Under slutet av 
1970-talet och början av 
1980-talet sjöng de se-
dan i bönhus och kyr-
kor, med eller utan 
sånganläggning, a cap-
pella, eller till gitarr och 
så småningom till jazz-
grupp och storband, i 
konserthus och på festi-
valer. Gruppen gav också ut två LP-skivor, den ena kom 1978 och den andra 1981. I ett av Hammar-
bykyrkans närradioprogram på 80-talet kallade denna tidnings redaktör De Våras för ”EFS Man-
hattan Transfer”. Alla som gillar den amerikanska supergruppen vet då vad som väntar vid årets 
missionsgala i Hammarbykyrkan.

EFs-föreningens årsmöte
Lördag den 15 mars kl 16.00 håller EFS-föreningen sitt årsmöte i Hammarbysalen. Föreningen 
driver verksamheten i Hammarbykyrkan, fr o m 1/7 2013 helt utan det formella samarbete med 
Skarpnäcks församling, som funnits i ett tjugotal år. Du som 
är medlem i föreningen är välkommen till en intressant kväll, 
då vi utvärderar det turbulenta året 2013 och tar ställning till 
planer och budgetar för 2014 och åren därefter. Dessutom 
väljer vi förstås nya medlemmar i föreningens styrelse.


