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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

DEn sVEnsKTaLanDE FÖrEninGEn
PG 35 80 94-1
Swish-nummer 1234 1950 12

Hemsida: www.hammarbykyrkan.nu

E-post: info@hammarbykyrkan.nu
E-post för lokalbokning: 
boka@hammarbykyrkan.nu

Kyrkans telefonnummer:
Köket i kyrkan: 073-856 94 37   
Präst : 
Gustav Hafström
E-post: gustav.hafstrom@hammarbykyrkan.nu
tel: 073-856 94 36
Pastor: 
Mats Backholm
E-post: matsbackholm@gmail.com
tel: 073-504 34 30
Kyrkomusiker:
Håkan Sandlund
E-post: hakan.sandlund@svenskakyrkan.se
tel: 073-073 24 99
Ordförande i  
missionsföreningen:
camilla Öberg
E-post: ordforande@hammarbykyrkan.nu
tel: 070-988 65 48
Webbredaktör:
carl-olof Strand
E-post: carlolofstrand@gmail.com

Präst för den persiska EFs-föreningen:
annahita Parsan
E-post: annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu
tel: 073-856 94 35

Präst för Oromogruppen:
duressa Mabesha teka
E-post: surfalo2015@gmail.com
tel: 073-529 52 82

rEDaKTÖrEns ruTa
< i din hand, på din datorskärm eller i din smar-
ta telefon har du just nu det 194:e numret av 
Hammarbykyrkan aktuellt. Omslagsbilden doftar 
vår eller hur? När detta skrivs i mitten av februari 
har våren rent metrologiskt redan kommit till Sveri-
ge, ovanligt tidigt. Det kan både kännas bra och 
mindre bra. Alltid skönt med värme i vårt ofta kyl-
slagna land, samtidigt känns det som ytterligare ett 
tecken på den uppvärmning av jorden som oroar 
både Sveriges unga klimatprofet Greta Thunberg 
och världens vetenskapsmän – och numera också en 
och annan politiker och företagsledare.

I det här numret kan du läsa om Lars Jakobsson, 
vår ideellt arbetande vaktmästare, som nu efter 15 
år tänkt sig att lämna denna uppgift i Guds rike. 
Camilla, vår ordförande sedan ett par år, avslutar 
också sin ordförandeperiod och reflekterar över de 
år som gått sedan hon tog på sig uppgiften. Vårpro-
grammet för gudstjänster, soppluncher och andra 
veckoaktiviteter presenteras. Vi puffar också för den 
traditionella välgörenhetsgalan/missionsgalan den 
30 mars då vi gästas av superduon Per-Erik Hallin 
och Bengt Johansson. Vidare kan du läsa om EFS 
Mittsveriges distriktskonferens som i år – den 26-
28 april – äger rum i Hammar-
bykyrkan. Här är alla våra tre 
föreningar i kyrkan, den svensk-
talande, den persisktalande och 
den oromotalande föreningen, 
engagerade i de praktiska ar-
rangemangen.

Välkommen alltså till guds-
tjänster och andra aktiviteter un-
der den vår som stundar. 
Carl-Olof Strand (red)
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< Camilla Öberg, allas vår mim, lämnar i och 
med årsmötet i mars sin uppgift som ordfö-
rande i EFs-föreningen. Här tittar hon tillbaka 
på de år som gått sedan hon tog på sig ordfö-
randerollen.

Att tjäna Hammarbykyrkan som ordförande tror 
jag var Guds uppdrag till mig under en period. 
För det är jag glad, tacksam och stolt. Glad över 
alla stunder med en fantastisk styrelse. Så många 
smörgåsar vi mumsat och frågor vi diskuterat. 
Aldrig har det varit tråkigt och alltid har jag åkt 
hem med mer inspiration och energi än när jag 
kom. Jag kommer sakna våra torsdagskvällar i 
styrelsen! Tacksam för alla oerhört kunniga, var-
ma, generösa, erfarna människor. Tacksam för alla 
uppriktiga, kloka samtal. Tacksam att ha fått 
komma innanför skinnet på en 50-åring som 
gömmer så många härliga minnen, hissnande his-
torier och helhjärtat engagemang. 

Därtill är jag stolt. Stolt över att vi varje söndag 
slår upp portarna och få fira gudstjänst. Stolt för 
varje tillfälle som samlar människor till gemen-
skap, uppmuntran, diskussion, bön eller eftertan-
ke. Stolt över att vi får vara en kyrka som vill berö-
ra, oavsett språk, bakgrund och sammanhang. För 
det är väl det vi ska vara, ett Gudshus för männis-

kor med svar och utan svar, med tro och tvivel, 
med och utan pengar till kollekten. 

Som kyrka och som kristna tror jag vårt gyllene 
uppdrag är att sprida tro, hopp och kärlek. På oli-
ka sätt och utifrån det som är oss själva. Hammar-
byhöjden, ett av jordens mest sekulariserade kvar-
ter, väntar. Väntar på att hitta dörren till kyrkan 
och våga öppna den. Jag hoppas du vill vara med 
och öppna den för någon. Jag hoppas du vill dela 
morgondagen i Hammarbykyrkan! 

Varma hälsningar, Camilla, ordförande

Reflektion

Lördag den 9 februari samlades ca 25 personer 
från den svenska EFS-föreningen till en gemen-
sam visionslördag i kyrkan. Meeha, vår indiske 
medlem, hade lagat en fantastisk lunch med in-
diska kryddor och ungdomsgruppen hade bakat 
en smaskigt kladdig chokladkaka. Stort tack för 
all god förtäring!

Under dagen fick vi föra värdefulla samtal 
och diskussioner i en ärlig och tillåtande ton. 
Frågor om varför vi är i kyrkan, vad vårt upp-
drag är och hur vi ska levandegöra visionen togs 
upp. Det fanns en enighet kring att den vision 
vi har idag är relevant men att den kan sakna 
explicit uttryck om undervisning och mission. 

Mats Backholm, som under ett par år ansva-
rat för våra sinnesrogudstjänster slutar sin tjänst 

till sommaren. Många uttryckte sorg över detta 
och vi resonerade kring hur hans arbete kan 
fortsätta. Från föreningens håll finns det en vilja 
att fortsätta formen och tilltalet från sinnesro-
gudstjänsterna. Förslaget blev att ge en grupp 
uppdraget att arbeta med att hitta en fortsätt-
ning på dessa gudstjänster.

Visionsdag
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< Lars jakobsson med rötter i 
skåne kom efter sin civilingen-
jörsexamen i Stockholm år 1970, 
att tillhöra Hammarbykyrkan där 
Yon Sundberg var pastor. Yon 
hade en fantastisk förmåga att sät-
ta folk i arbete och snart var även 
Lars engagerad i en rad aktivite-
ter. 

Lars valdes år 2004 till att vara 
ansvarig Fastighetsskötare för 
Hammarbykyrkan. Och nu fem-
ton år senare vill han vid årsmötet 
den 23 mars 2019 lämna över 
ansvaret till den som styrelsen ut-
ser. 
Vad gör en fastighetsskötare? 

För att lättare kunna förklara 
vad vår Fastighetsskötare ansvarar 
för bad styrelsen Lars att skriva 
ned detta. Det blev en lång lista.

– Det är ju ett diversearbete, sä-
ger Lars. Man får ta det som dy-
ker upp. Men här är ett axplock: 

– Jag börjar min dag med att gå 
ronden i kyrkan och kolla alla 
WC, kursrum, värmeledning, be-
lysning m.m och åtgärda det som 
behöver rättas till.

• Röja utomhus runt kyrkan: 
Plocka fimpar, papper, ta hand 
om sopor och skräp som ställts i 
uteförrådet. Städa förråd och köra 
iväg skräp veckovis. 

• Kolla städning och beställa 
och köpa in det som fattas av pap-
per och städmaterial.

• Byta lampor/lysrör inom- och 
utomhus.

• Delta i brandsyn och elrevi-
sion och rätta till eventuella bris-
ter. 

• Ställa i ordning kyrksalen, 

En kunnig och  
praktisk man



Hammarbysalen och andra lokaler för olika 
aktiviteter. Dvs bära bord, stolar och ordna 
sladdar för ljud och bild.

• Hjälpa till när det behövs vid begravning 
och liknande evenemang mm. 
jag är inte ensam. 

– Vi är många som hjälps åt när det behövs. 
I vinter har till exempel “snöskottargänget” va-
rit ovanligt aktivt.

– Man måste tycka om arbetet med att hålla 
Guds hus i bästa möjliga skick för alla som 
samlas här, sammanfattar Lars. 

Vi är många som sett hur Lars lugnt fixar det 
mesta utan att vi helt förstått omfattningen av 
hans och medhjälparnas insatser. 

När Lars nu lämnar över ansvaret som Fast-
ighetsskötare finns han fortfarande kvar i 
Hammarbykyrkan. Det är vi tacksamma för 
eftersom det säkert blir många frågor från ef-
terträdaren. Men vi har ju Östen Brorson och 
andra som varit med i många år och kan det 
mesta om allt i våra lokaler och om tekniken 
som får allt att fungera. 

Lars har dessutom alltid varit aktiv i olika 
styrelser och arbetsgrupper inom Svenska Kyr-
kan och EFS. Lokalt, regionalt och nationellt. 

Tack Lars. Vi önskar dig och din hustru Iré-
ne en god fortsättning i Hammarbykyrkan och 
tid att njuta av lantluften i Skåne. 

Text: Paul Blomgren
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En kunnig och  
praktisk man

Ett spännande återbesök
Söndag den 2 juni kl. 
10.00 blir det en intres-
sant musikgudstjänst i 
Hammarbykyrkan. Då får 
vi besök av Staffan Sand-
lund och Britt Wennberg 
som kommer att sjunga 
och spela tillsammans 
med Håkan Sandlund och 
Hammarbykyrkans kör. 
Dessutom medverkar EFS Mittsveriges di-
striktsföreståndare Mia Ström som präst. 

Våra besökare i juni kommer från var sin stor 
EFS-familj i Pitebygden. 

Familjen Wennberg från Svensbyn hade nio 
barn, Britt Wennberg är ett av de yngsta. Mer-
parten av barnen kom att på olika sätt ägna li-
vet åt sång och musik. Britts äldre syster Chris-
tina gifte sig i 70-talets början med Staffan 
Sandlund, vår andra junigäst i kyrkan. Christi-
na blev kantor i vår kyrka  och stannade i den 
rollen i nära trettio år. Hon och Staffan flytta-
de runt år 2000 hem till Piteå. Christina avled 
2012. Britt, som nu besöker oss, tog efter någ-
ra år över kantorsrollen i Hammarbykyrkan 
och stannade i den uppgiften tills hon också 
drog norrut till hemtrakterna. Men sedan ett 
par år är Britt tillbaka i våra trakter, som kan-
tor i Djurö, Möja och Nämndö församling. 
Och nu gör hon alltså ett återbesök hos oss.

Familjen Sandlund från Norrfjärden hade 
fem pojkar - Sören, Sture, Stig, Staffan och 
Sven-Erik. Alla har i olika omfattning kommit 
att ägna sig åt sången och musiken. Stig har se-
dan 1970-talet bl a varit ledare för Troende-
gruppens fantastiska kör, Sven-Erik är proffs-
musiker och vår gäst i juni, Staffan, har varit 
sångare vid Kungl Operan. Tillsammans med 
sin fru Christina, gjorde han också många 
framträdanden som kyrkosångare - inte minst i 
Hammarbykyrkan där Christina alltså i många 
år var kantor. Musiktalangen har också gått vi-
dare till nästa generation. Staffans dotter Ida 
växte upp i vår kyrka och är nu internationellt 
känd som jazzsångerska. En av Sven-Eriks sö-
ner syntes ofta med sitt instrument i Hammar-
bykyrkan - men omkom i den stora tsunamin 
2004. Sörens barn har också i olika roller varit 
med i Hammarbykyrkans verksamhet. Och är 
det i hög grad just nu genom Håkan Sandlund, 
vår nuvarande kantor, son till Sören och bror-
son till Staffan som besöker oss i juni.



GUDSTJÄNST  
Förkunnelse – Bön - Musik

GUdStJÄnStEr PÅ SVEnSKa:

mars
söndag 3 mars
10.00  Musikmässa. tema: ”Här en källa rinner”. 
 Gustav Hafström, Håkan Sandlund och 
 Hammarbykyrkans kör.

söndag 10 mars
10.00  Sinnesrogudstjänst.
 Mats Backholm, Erica Braun & Håkan Sandlund.

söndag 17 mars
10.00  Söndagsgudstjänst. tema: ”Att bli mer lik Jesus   
 utifrån Kolosserbrevet”. Jan-Erik Josefsson och
 christer Wallström.

söndag 24 mars
10.00  Gudstjänst för små och stora.
 Gustav Hafström, Söndagsskolan, Håkan 
 Sandlund, Hammarbykyrkans barnkör Joy.

Lördag 30 mars
18.00  Hammarbykyrkans välgörenhetskonsert
 Per-Erik Hallin, Bengt Johansson, Parastesh,   
 oromo art and Worship.

söndag 31 mars
10.00  Musikmässa. tema: ”Livets bröd.”
 Gustav Hafström, Johanna Gard & Soulful   
 Voices. Besök av Gideoniterna

aPriL
söndag 7 april 
10.00  Gudstjänst för små och stora. Gustav Hafström,  
 Johanna Gard och Soulful Kids. 

söndag 7 april
13.00  Väckelsegudstjänst Sebastian Stakset, 
 annahita Parsan, Gustav Hafström. 

söndag 14 april
10.00  Sinnesrogudstjänst.
 Mats Backholm, Erica Braun, Håkan Sandlund   
 och Hammarbykyrkans kör.

Torsdag 18 april skärtorsdag
12.00  Skärtorsdagsmässa.     
 tema: ”Det nya förbundet”. Gustav Hafström.

Torsdag 18 april skärtorsdag i Triangelkyrkan
18.00  Getsemanestund. Pehr Hellberg m.fl.

Fredag 19 april Långfredag i skarpnäckskyrkan
10.00  långfredagsgudstjänst. tema: ”Korset”. 
 Gustav Hafström m.fl.

söndag 21 april i Hammarbykyrkan
10.00  Påskdagsmässa för alla nationaliteter. 
 tema: ”Kristus är uppstånden.” 
 Jae Sung Kim, Gustav Hafström, annahita Parsan.

Fredag 26 april EFs Distriktskonferens 
i Hammarbykyrkan
18.00  Startgudstjänst distriktskonferensen. 
 tema: ”Bön.” Mia Ström, duressa Mabesha   
 teka. Håkan Sandlund.
18.00  Ungdomssamling (Brasrummet). 
 Gustav Hafström, Maria Smeds, Sofia Svensson.

Lördag 27 april EFs Distriktskonferens 
i Hammarbykyrkan
10.00  Inledningsgudstjänst inför årsmötet.
 EFS Mittsveriges distriktsföreståndare Mia Ström. 

söndag 28 april EFs Distriktskonferens 
i Hammarbykyrkan
11.00  (oBS! tiden!) Mässa för alla nationaliteter. 
 tema: ”Påskens vittnen.”
 Gustav Hafström, annahita Parsan. 
 Håkan Sandlund och Hammarbykyrkans kör.

maj
söndag 5 maj
10.00  Söndagsgudstjänst. tema: ”Den gode herden.”
 Hans Stanley, Marcus Berglund och 
 new Born community.

söndag 12 maj
10.00  Sinnesrogudstjänst. 
 Mats Backholm, Erica Braun & Håkan Sandlund.

söndag 19 maj
10.00  Mässa för alla. tema: ”Att växa i tro.” Gustav   
 Hafström, Miguel robaina och alpha & omega.

söndag 26 maj
10.00  Gudstjänst för Små och Stora
 Söndagsskolans avslutning. 
 Söndagsskolan medverkar. Gustav Hafström.

Välkommen till Hammarbykyrkans gudstjänster!
söndagens 10-gudstjänst hålls på svenska. sön-
dagsskola 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.    
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juni
söndag 2 juni
10.00  Musikgudstjänst.
 Staffan Sandlund, Britt Wennberg, Håkan  
 Sandlund och Hammarbykyrkans kör.

sveriges nationaldag 6 juni
19.00  Ekumenisk Sverigebön. annahita Parsan, 
 Gustav Hafström,  Håkan Sandlund m.fl.

söndag 9 juni Pingstdagen
10.00  Mässa för alla. tema: ”Den Helige Ande.”
 Gustav Hafström, Håkan Sandlund.

söndag 16 juni
10.00  Sinnesrogudstjänst
 Mats Backholm. Erica Braun, Håkan Sandlund.

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 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

LÖrDaGsäVEnTyr,  
1:an-5:ans årsKurs 
träffas ca 1 lördag i månaden. Mycket bus men ock-
så 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 18.30-
21.00. För dig som vill lära känna Je-
sus och få kristna kompisar!
Kontakta ledare Gustav Hafström för 
mer info. gustav.hafstrom@ham-
marbykyrkan.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, agnes Öberg.  
Kontakt:  hakan.sandlund@svenskakyrkan.se eller 
ring 073 073 24 99.

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

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 gudstjäns-
ter på lördag kl 13.00 - ca 16.30. De tre första 
onsdagarna i varje månad har man förbön/själa-
vård i andaktsrummet kl 17.30-19.00 och den 
fjärde onsdagen i månaden har man styrelse-
sammanträde 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 träf-
far på dagtid, du 
som är intresserad 
av olika slags handarbeten och som söker ge-
menskap 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. 

OnsDaGsTräFFar  
– Fika•BiBEL•Bön
Onsdagar udda veckor kl 13.00-15.00 
ledare: Gustav Hafström,  
gustav.hafstrom@hammarbykyrkan.nu  
tel: 073-8569436

teman för samlingarna är: 
13 mars: Hammarbykyrkan berör
27 mars: Jesus i fokus
10 april: Bibeln i hjärtat
24 april: Mission och Jesusglädje
8 maj: Bön hemma och tillsammans
22 maj: Diakoni – att älska vår nästa.

 

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 lunchsop-
pa med kaffe och kaka innan dagens gäst be-
rättar eller sjunger.  Lunchen kostar 50 kr.
Kontaktperson: Gun-Britt nylund, 
tel. 070-222 94 32

Program 
Onsdag 6 mars 12.00
Strängaspel
Sten Eriksson, trubadur

Onsdag 20 mars 12.00 
SeniorNet – där äldre lär äldre om IT
Eva Blommegård, Sidsel nybö och  
carl-olof Strand

Onsdag 3 april 12.00 
Äldre och läkemedel
astrid Kågedal, apotekare

Torsdag 18 april 12.00
Påsklunch och mässa
Föranmälan till 073-958 9040  
eller 070-222 9432

Onsdag 15 maj 
Ev vårutflykt

        

Den 23 januari gästades sopplunchen av Agne 
Nordlander och Jerry Rönnmark. De gav oss in-
tressant och aktuell information från vårt mis-
sionsland Etiopien.
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Årets välgörenhetsgala äger rum den 30 
mars med start 18.00. Årets artister är Per-
Erik Hallin och Bengt Johansson. Galan 

är i år ett samarrangemang med oromogruppen i 
Hammarbyrkyrkan, som gör en särskild insam-
ling till Etiopien. Etiopisk mat serveras före kon-
serten. Efter konserten blir det möjlighet till fika 
och smörgåsar i Hammarbysalen.

En ny musikduo har sett dagens ljus när legen-
derna Per-Erik Hallin och Bengt Johansson gör 
konsert tillsammans. Två vänner och två mycket 
namnkunniga artister: Per-Erik Hallin (som tur-
nerat med Elvis Presley och tävlat i Melodifestiva-
len två ggr) och Bengt Johansson, gitarristen och 
musikern som släppt ett 20-tal plattor möts och 
ger av sitt bästa. Ett piano, en gitarr och två röster 
och en kväll då dessa artister öser ur varandras di-
gra låtkataloger med meningsfullt mellansnack 
och många tillfällen för publiken att sjunga med. 
Bengt har varit med oss vid en insamlingsgala för 
några år sedan medan Per-Erik kommer att gästa 
Hammarbykyrkan för första gången. 

Välgörenhetsgala 
den 30 mars

EFS Mittsveriges års- 
konferens i Hammar-
bykyrkan
Den 26-28 april hålls EFS Mittsveriges 
årskonferens i Hammarbykyrkan. De tre 
föreningarna i Hammarbykyrkan, den 
svenska och persiska föreningen samt 
oromogruppen svarar gemensamt för ar-
rangemangen. 

Fredag 26 april kl 18.00 är det en 
startgudstjänst då bl a Mia Ström med-
verkar. Lördagen inleds med en guds-
tjänst kl 10.00 och sedan ägnas dagen åt 
årsmötesförhandlingar. Konferensen av-
slutas söndag den 28 april med en ”mäs-
sa för alla nationaliteter”. Under konfe-
rensen blir det också på lördag kl. 18.00 
en ungdomssamling med medverkan av 
Maria Smeds och Gustav Hafström.

EFS-föreningens årsmöte
Den svenska missionsföreningens årsmöte hålls lördag 
den 23 mars kl 16. Du som är medlem är välkommen 
till en kväll då vi avslutar det år som varit, väljer re-
presentanter till styrelsen och planerar för det år, 
2019, som vi redan är inne i. Välkommen att göra din 
röst hörd och delta i årsmötet!

Salt-föreningens årsmöte
Barn- och Ungdomsföreningen i Hammarbykyr-
kan, SALT, har årsmöte 23/3 kl 14:00. Välkomna!
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< i höst fyller Hammarbykyrkan 50 år. Den här bilden är tagen 1968, från ett fönster i det in-
tilliggande studenthemmet. Bakom kyrkbygget syns den vandringskyrka som då stod på det nu-
varande parkeringsdäcket och som sedan flyttades och blev Broängskyrkan i Tumba. 

Nostalgi-rutan
nedslag i Hammarbykyrkans historia

50-årsjubileet
Vi uppmärksammar att kyrkan 
fyller 50 år i höst och det ska firas 
med stor pompa den 19-20 okto-
ber. Vi har chansen att dela in-
tryck, minnen, bilder och händel-
ser från 50 år. Vad bär du med dig 
från tiden i Hammarbykyrkan? 
Var med i planeringen av årets 
stora celebration. Ulf Perbo och 
Camilla Öberg arbetar med att 
planera jubileet. Hör gärna av dig 
till dem och berätta vad du kan 
bidra med, både när det gäller 
program och praktisk medverkan.

Hammarbykyrkans invigning 1969
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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 Sand-
lund och Mats Backholm. Under våren hålls det sinnesrogudstjänster söndagarna den 10 mars, 14 

april, 12 maj och 16 juni.
Bjud gärna med vänner och bekanta till de här gudstjäns-

terna. Sinnesrogudstjänsten är en vilsam och enkel guds-
tjänst som passar både den ovana och vana kyrkobesökaren. 

Helande samtal med  
Mats Backholm
Mats Backholm har mångårig erfarenhet av att möta oli-
ka 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 återkom-
ma flera gånger. Du är varmt välkommen att kontakta Mats. 073-504 3430, matsbackholm@gmail.

Tack Mats!
För två år sedan kom Mats Backholm till kyr-
kan. Har har arbetat 25 % med två saker. Han 
har varit tillgänglig för samtal på tisdagar och 
han har tillsammans med Erica Braun &  
Håkan Sandlund ansvarat för sinnesroguds-
tjänsterna. Dessa har hållits en gång per må-
nad, de har dragit allt fler besökare månad för 
månad och vi har även vid de gudstjänsterna 
sett många gudstjänstdeltagare som vi normalt 
inte ser i vår kyrka. I och med att vårterminen 
2019 är slut lämnar Mats sin tjänst hos oss och 
går vidare till andra uppgifter i Guds rike. Vi 
tackar honom för det ”underifrån”-perspektiv 
på kristendomen som han delat med sig av un-
der de två åren. Alla är vi sårbara i något avse-
ende. Mats har lyft fram och visat oss den 
styrka som den sårbare kan finna i Gudsrela-
tionen och lyft fram kristendomens adelsmär-
ke: medmänskligheten. Och varje sinnesro-
gudstjänst har avslutats med den viktiga 
sinnesrobönen: Gud, ge mig sinnesro att ac-
ceptera det jag inte kan förändra, mod att för-
ändra det jag kan och förstånd att inse skillna-
den. Tack Mats för det du gett oss!

Carl-Olof Strand

GuDsTjänsT mED  
sEBasTian sTaKsET
Söndag den 7 april kl 13.00 blir det en 
gemensam svensk-persisk väckelseguds-
tjänst. Då kommer Sebastian Stakset till 
kyrkan och medverkar i gudstjänsten 
tillsammans med Annahita Parsan och 
Gustav Hafström. Sebastian var tidigare 
känd som Sebbe Staxx i Kartellen. För 
3-4 år sedan fann han vägen till Gud. 



Kalendarium (svenska föreningen)

mars
lö 2 13.00  oromo-gudstjänst
Sö 3 10.00  Musikmässa. Gustav Hafström,  
   Håkan Sandlund och kören. 
  13.00 Farsi-gudstjänst 
ti 5 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 6 12.00 Sopplunch - Sten Eriksson, trubadur
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 ”Hammarbykyrkan berör”
lö  16 13.00  oromo-gudstjänst
Sö 17 10.00 Söndagsgudstjänst. Jan-Erik Josefsson   
   och christer Wallström.
  13.00 Farsi-gudstjänst 
ti 19 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 20 12.00 Sopplunch - Eva Blommegård, Sidsel   
   nybö och carl-olof Strand
lö  23 13.00  oromo-gudstjänst
  14.00 Salts Årsmöte
  16.00 EFS-föreningens Årsmöte
Sö 24 10.00 Gudstjänst för små och stora.
   G Hafström, Söndagsskolan, H Sandlund,  
   Hammarbykyrkans barnkör Joy.
  13.00 Farsi-gudstjänst 
Må 25 12.30 Stickcafé
ti 26 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 27 13.00 onsdagsträff ”Jesus i fokus”
lö  30 13.00  oromo-gudstjänst
  18.00 Välgörenhetsgalan m Bengt Johansson &  
   Per-Erik Hallin.
Sö 31 10.00 Musikmässa. G Hafström, Johanna Gard   
   & Soulful Voices. Besök av Gideoniterna
  13.00 Farsi-gudstjänst  

april
ti 2 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 3 12.00 Sopplunch -astrid Kågedal, apotekare
lö  6 13.00  oromo-gudstjänst
Sö 7 10.00 Gudstjänst för små och stora. G Hafström,  
   Johanna Gard och Soulful Kids.   
  13.00 Farsi-gudstjänst 
Må 8 12.30 Stickcafé 
ti 9 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 10 13.00 onsdagsträff ”Bibeln i hjärtat”
lö  13 13.00  oromo-gudstjänst
Sö 14 10.00 Sinnesrogudstjänst – Mats Backholm
  13.00 Farsi-gudstjänst 
ti 16 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
to 18 12.00 Påsklunch och mässa. Föranmälan till   
   073-958 9040 eller 070-222 9432
  18.00  skärtorsdag i Triangelkyrkan 
   Getsemanestund. Pehr Hellberg m.fl
Fre 19 10.00 Långfredag i skarpnäckskyrkan
   långfredagsgudstjänst. G Hafström m.fl.
lö  20 13.00  oromo-gudstjänst

Sö 21 10.00 Påskdagsmässa för alla nationaliteter. 
   Jae Sung Kim, G Hafström, a Parsan.
Må 22 12.30 Stickcafé
ti 23 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 24 13.00 onsdagsträff ”Mission & Jesusglädje”
Fre 26 18.00  EFs Distriktskonferens 
   Startgudstjänst m Mia Ström, duressa   
   Mabesha teka & Håkan Sandlund.
  18.00 Ungdomssamling (Brasrummet). 
   G Hafström, Maria Smeds, Sofia Svensson.
lö 27 10.00  EFs Distriktskonferens
   Inledningsgudstjänst inför årsmötet.
   Mia Ström m fl
Sö 28 11.00 EFs Distriktskonferens (oBS! tiden!)
   Mässa för alla nationaliteter. 
   Gustav Hafström, annahita Parsan. 
   H Sandlund & Hammarbykyrkans kör.  
ti 30 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör

maj
lö  4 13.00  oromo-gudstjänst
Sö 5 10.00 Söndagsgudstjänst. Hans Stanley, 
   Marcus Berglund och nBc.   
  13.00 Farsi-gudstjänst 
Må 6  12.30 Stickcafé
ti 7 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 8 13.00 onsdagsträff ”Bön hemma & tillsammans”
lö  11 13.00  oromo-gudstjänst
Sö 12 10.00 Sinnesrogudstjänst – Mats Backholm
  13.00 Farsi-gudstjänst 
ti 14 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 15 ???? Ev Vårutflykt (Sopplunch-arr)
lö  18 13.00  oromo-gudstjänst
Sö 19 10.00 Mässa för alla. Gustav Hafström, 
   Miguel robaina och alpha & omega
  13.00 Farsi-gudstjänst
Må 20  12.30 Stickcafé 
ti 21 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 22 13.00 onsdagsträff  ”diakoni - att älska vår nästa”
lö  25 13.00  oromo-gudstjänst
Sö 26 10.00 Gudstjänst för Små och Stora
   Söndagsskolans avslutning. G Hafström.
  13.00 Farsi-gudstjänst 
ti 28 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör

juni
lö 1 13.00  oromo-gudstjänst
Sö 2 10.00  Musikgudstjänst. Staffan Sandlund, 
   Britt Wennberg, H Sandlund & kören. 
  13.00 Farsi-gudstjänst 
to 6 19.00  Ekumenisk Sverigebön. a Parsan, 
   G Hafström,  Håkan Sandlund m.fl.
lö  8 13.00  oromo-gudstjänst
Sö 9 10.00 Mässa för alla. G Hafström, H Sandlund.
  13.00 Farsi-gudstjänst 
lö 15 13.00  oromo-gudstjänst
Sö 16 10.00 Sinnesrogudstjänst – Mats Backholm
  13.00 Farsi-gudstjänst


