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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

Swish-nummer 1234195012

Hemsida: www.hammarbykyrkan.nu

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

Kyrkans telefonnummer:
Köket i kyrkan: 0738-569437   

EFS-präst: annahita Parsan
telefon: 0738-569435
E-post: annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu

Kyrkomusiker:
Håkan Sandlund
telefon: 0730-732499
E-post: hakansandlund61@gmail.com 

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

Webbredaktör
carl-olof Strand
E-post: 
carl-olof.strand @telia.com

REDAKTÖRENS RUTA
<   Här kommer vårnumret av vårt försam-
lingsblad, Hammarbykyrkan Aktuellt. Även 
denna gång har vi trots få anställda men med 
insatser från många föreningsmedlemmar 
lyckats åstadkomma ett gediget vårprogram.

Gudstjänsterna på söndagar är förstås nyck-
elverksamheten. Men det finns också samling-
ar som stickcafé, soppluncher, samtal om Bi-
belns pärlor under rubriken Frälsarkransen, 
Sinnesrokvällar mm.

Missionsgalan återkommer den 8 april i sin 
13:e upplaga, i år med den välkände sångaren 
Bengt Johansson, som dragplåster. Och senare i 
vår får vi en söndag besök av Troendegruppen 
från Piteå som bjuder på en varierad konsert.

I det här numret skriver Håkan Sandlund, 
som vikarierar som vår kantor, om musikens 
och sångens plats i kyrkan. Paul Blomgren har 
gjort en intervju med Maria Olson och Hasse 
Krantz om Sinnesrostunderna. Vi skriver ock-
så om den etiopiska grupp som fr o m denna 
termin har gudstjäns-
ter i vår kyrka på lör-
dagar. Och om grup-
pens ursprung bland 
oromo-/gallafolket, 
det folk som EFS för-
sta missonskallelse var 
riktat till.
Välkommen till våren 
i Hammarbykyrkan!
Carl-Olof Strand (red)
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PERSONALNYTT
Hanna Beckström, den ena av våra EFS-präster, är 
tjänstledig för studier under 2016. Annahita Parsan 
får t v hjälp med söndagsgudstjänsterna av tillfäl-
ligt ”inhyrda” präster och ideella resurser. 

Dessutom får vi under våren hjälp av Hans 
Lindholm. Hans har före sin pensionering tjänst-
gjort som präst i Lötenkyrkan och är välkänd sjä-
lasörjare för många inom EFS. Vid fyra tillfällen 
under våren predikar Hans i våra gudstjänster och 
efter kyrkfikat  kommer han då att ha en stunds 
fortsatt bibelundervisning för de som önskar. 
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< Det är söndag. 
Klockorna ringer 
samman till guds-
tjänst i Hammarby-
kyrkan. Det är Upp-
ståndelsedag och vi 
gör tjänst inför Gud. 
Vi tackar, vi ber, vi lä-
ser Ordet, vi hör på 
någon som har tänkt 
lite extra över dagens texter.
 

Vi gör en sak till, vi sjunger! Psaltaren och på 
andra ställen i Bibeln uppmanas vi att sjunga. 

Det verkar vila en slags hemlighet i detta med 
sången, den gör något med oss, den är en rik gåva.

När klockorna tonat ut sjunger vi den första 
psalmen och den är ofta en tackpsalm, en lov-
psalm. När vi sjunger psalmer och hymner tänker 
jag att vi sjunger teologi, vi sjunger ut djupa san-
ningar om vem Gud är, vad Han gjort, gör och 
kommer att göra.

Den första psalmen är en psalm som upphöjer 
Gud, inbjuder Anden och stämmer oss till gudstjänst.

Ett tag in i gudstjänsten sjunger vi lovsånger. 
Här sjunger vi direkt till Gud. Med enkla texter,  
ofta repetitiva kommer vi inför vår Himmelske Fa-
der som inför den Han är.

Allsmäktig Gud, men också en nära Vän. Nå-
gon har sagt att i lovsången blir vi ŕättvändá  Vi 
enkla människor med våra brister men också med 
vår storhet som Guds barn kommer inför den som 
skapat oss, den som uppehåller våra liv och den 
som älskar oss över allt annat.

Jag kommer ihåg en Sommarkonferens på Tim-
mernabben för många år sedan. Lovsången bör-

jade och jag förstod inte varför vi sjöng dessa sånger 
om och om igen. Efter någon dag var det dock nå-
got som hände i mig. De enkla texterna ´landade´ 
liksom i mig och jag började sjunga sångerna mer i 
hjärtat än med intellektet. Jag är tacksam att jag 
fick göra den erfarenheten. 

Efter att ha varit i ´lovsångens rum´́  kommer en 
frid, en glädje och en känslighet för Guds verk och 
den hjälper oss att inte falla ner i det som vill dra 

oss bort från Gud. Jag tror det händer något när vi 
sjunger lovsång på detta innerliga och nära sätt. 
Våra hjärtan öppnas på något sätt och vi kan ta in 
Ordet djupare. Vi kan träna oss i detta att sjunga 
med hjärtat, föreställa oss Jesus stå framför oss och 
ge dessa enkla sånger som ett tack.

Efter predikan sjunger vi teologi igen. En psalm el-
ler sång som sammanfattar det som sas i predikan. 

Ibland så är kören eller en solist med. Körsången / 
solosången i gudstjänsten är ingen uppvisning på 

något sätt. De är redskap för lovsång, fördjupning, 
ett sätt att berätta något om vem Gud är. Ofta är 
dessa sånger en bön. 

Innan nattvarden sjunger  vi en sång som riktar 
in oss mot det mysterium som Nattvarden är. 
Nattvarden, ett sätt att möta Gud på djupet, ta del 
av Gud själv i vin och bröd. Under nattvarden 
sjunger vi också. Bönesånger, lovsånger, sånger som 
hjälper oss att vara kvar i Guds goda närvaro, som 
hjälper oss att be.

Vi avslutar också med sång. Det är bra om den 
sista sången kan ha ett slags lyft, som liksom ger 
oss en skjuts ut i veckan som kommer. 

Jag är mycket tacksam att få finnas i Hammarby-
kyrkan. Att få leda Hammarbykyrkans fina kör 

fyller mig med ödmjukhet och glädje. Vår kyrka 
behövs i det område där vi finns. Många männis-
kor i Johanneshov, ja i Stockholm längtar efter ge-
menskap och efter det som finns i vandringen nära 
Jesus Kristus.

Bönen, diakonin. förkunnelsen, musiken, själa-
vården. Allt är redskap för att människor ska få 
detta möte. 

/ Mvh Håkan Sandlund 

Sången i gudstjänsten 
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< Under våren är det sinnesrostunder kl 
17.30 den sista torsdagen i varje månad. Kan-
ske du som jag undrar vad man gör under 
Sinnesrostunden? För att få veta det har jag 
frågat Maria Olson som är en av de som håller 
i samlingarna, och Hasse Krantz som både 
deltar och är ett stöd.

Maria förklarar varför man samlas: 
– Vi samlas för att vi har en längtan efter att 

växa i vår tro på Gud och Jesus. Detta har fört 
oss till att inspireras av 12-stegsandligheten, som 
bland annat företräds av Anonyma Alkoholister, 
AA, liksom andra program i samma andlighet. 

– Det finns en oerhörd kraft i att samlas i all 
enkelhet en stund mitt i veckan i gemensam still-
het och bön, där också en talare kort delar med 
sig av sitt liv. Mitt i detta enkla får vi dela med 
oss av vår sårbarhet och många gånger maktlös-
het inför vad som händer våra liv, 
vare sig det handlar om vårt behov 
av kontroll, av alkohol eller något 
annat som kan räknas till bunden-
heter som vi människor så lätt 
hamnar i.

– Vår strävan är att skapa en mil-
jö som är tillitsfull. En miljö präg-
lad av ärlighet och öppenhet inför 
livet och inför våra egna liv, och 
varandras. Vi vill på detta sätt ge 
Gud plats i våra Sinnesrostunder.

Hasse vet hur det kan vara
Hasse Krantz berättar om sina egna 
upplevelser och hur han kom till en 
punkt i sitt liv då han insåg att han 
inte själv klarade av att förändra sitt liv. 

– Jag tog kontakt med AA och fick hjälp genom 
12-stegsprogrammet. Och med Guds hjälp får 
jag nu vara med och dela mina erfarenheter om 
hur man kan bli befriad.

Hasse fortsätter och berättar om Sinnesrostun-
derna: 

– Vi bör-
jar vår 
samling 
med en 
stilla 
stund för 
att komma 
ner i varv 
och kunna 
känna att 
vi är när-
varande 
här och 
nu, och ge 
plats för 
det andli-
ga. Vid varje träff har vi en inbjuden talare som 
berättar om sitt liv utifrån ett valt tema inspirerat 
av 12-stegsprogrammet. 

– Sen är vi tysta en stund då vi ber 
och mediterar. Vi får tillfälle att på-
minna varandra om vår tacksamhet 
för att vi kan överlämna oss till Gud i 
visshet om att vi är befriade från våra 
bördor, skam och skuld och får leva 
fullt ut här och nu.

Välkommen!
Alla som önskar en stilla stund i var-
dagen är välkomna till sinnesrostund i 
kyrkan sista torsdagen i varje månad 
kl 17.30 – ca 18.30 året om! 

En sinnesrogudstjänst med Harry 
Månsus som talare hölls den 21 febru-
ari. Nästa sinnesrogudstjänst i Ham-
marbykyrkan är planerad till den 5 

juni kl 11.00.
Vill du veta mer om Sinnesrostunden? Kontak-

ta Maria Olson 073-615 18 59 eller maila  
maria@fotogen.se

Text & bild: Paul Blomgren

Sinnesrostunden 
– en plats för andligt  
växande i vår tro  

SInnESro-
BÖnEn
Gud, ge mig sin-
nesro att accep-
tera det jag inte 
kan förändra
mod att föränd-
ra det jag kan
och förstånd att 
inse skillnaden.

Maria Olson med dottern Indre som gär-
na följer med till söndagens gudstjänst.
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En etiopisk grupp kommer att hålla till 
med gudstjänster mm i kyrkan på lörda-
gar. Den har sitt ursprung i Mekane Ye-

sus-kyrkan. Denna kyrka har i sin tur bildats 
som en följd av EFS missionsarbete i Etiopien. 
EFS missionsarbete firar i år, 2016, 150-årsjubi-
leum. Idag består Mekane Yesus till största del av 
oromofolket, cirka 70-80 procent av medlem-
marna och de flesta i kyrkans ledning är oromo.

Oromo är den största folkgruppen i Etiopien 
och de finns även delvis i norra Kenya. Oromo 
är samma folk som det EFS en gång i världen be-
nämnde som galla, dvs den folkgrupp som var 
EFS ursprungskallelse. Det var oromo (galla) 
som var målet för EFS första missionärer 1866. 

Dessa första missionärer kom dock aldrig fram 
till oromofolket utan etablerade i stället mission i 
Eritrea. Först nästan 40 år senare nådde EFS-
missionärer fram till oromofolkets områden i 
centrala, västra och södra Etiopien. 

Däremot kom oromoslaven Onesimos, eller 
Hika Nesib som han hette innan han blev döpt, 
till EFS missionsstation i Massaua i nuvarande 
Eritrea. Där fick Onesimos skolundervisning, 
blev kristen och döpt 1872 som den förste av 
EFS internationella mission. Han skickades se-
dan på vidare utbildning vid Johannelund i 
Bromma där han studerade i ca 5 års tid, lärde 
sig svenska och fick många kontakter. 

När Onesimus återvände till Eritrea begav 
han sig nästan omgående med på en av 
de så kallade galla-expeditionerna som 

gjordes. Han kom till Jimma i västra Etiopien 
1877 och påbörjade missionsarbete där, men flyt-
tade senare till Bodji och Nedjo, som blev hans 
hem under ganska många år. Där översatte han 
tillsammans med oromokvinnan Aster Ganno bl 
a Bibeln till oromospråket och gjorde därmed en 
enormt viktig missionsinsats för sitt folk.

Detta var också förstå gången som oromosprå-
ket kom i skrift, så den bibelöversättningen har 
också fungerat som ett slags språkstandardise-
ring för oromospråket, ungefär som Gustav Va-
sas bibel för det svenska språket. Bibeln tillsam-
mans med katekesen och andra översatta böcker 
blev oromospråkets första litteratur och därmed 
viktiga för läs- och skrivundervisning. Därför är 
också Onesimos, eller Abba Gemechis (glädjes 
fader) som han också kallas, mycket välkänd 
bland oromos. 

Nu välkomnar vi alltså efterföljare till Onesi-
mus till Hammarbykyrkan, 150 år efter att EFS 
startade sin yttre missionsverksamhet och nu fi-
rar ett viktigt missionsjubileum. Känns lite som 
att cirkeln slutits!

DEN ETIOPISKA 
GRUPPEN, OROMO-
FOLKET OCH EFS 
MISSIONSJUBILEUM.

PER-EIVE BERNTSSON KOMMER På BESÖK
Den 27-29 maj besöker Per-Eive Berntsson Hammarbykyrkan. Per-Eive 
är en mycket välkänd EFS präst från Halmstad. Han kommer att predika 
den 27 maj på den persiska fredagsgudstjänsten, samt den 29 maj på 
söndagsgudstjänsten. Lördagen den 28 maj kl 10-16 kommer Per-Eive 
att leda ett seminarium om ”Våra nådegåvor”. Mer info kommer senare.  
 



GUDSTJÄNST  
Förkunnelse – Bön - Musik

MARS  
Söndag 6 mars
11.00  temagudstjänst. Seendets Gud.
 Mats Backholm, Erica Braun, Marcus Berglund   
 med gospelkör  

Söndag 13 mars
11.00  Mässa. Guds mäktiga verk.
 Hans lindholm, Kristina laestander, 
 lage Wedin
13.00  Bibelundervisning 1 med Hans lindholm, 
 för de som önskar 

Söndag 20 mars
11.00  Gudstjänst. Vägen till korset.
 torbjörn Freij, lars Jakobsson, 
 Jenny nilsson  

Skärtorsdag 24 mars
12.00  Mässa med påsklunch. annahita Parsan, 
 Håkan Sandlund, ansvariga för lunchen.
18.00  Ekumenisk kvällsmässa i triangelkyrkan 
 Pehr Hellberg m.fl.

Långfredag 25 mars
10.00  (obs. tiden) Ekumenisk gudstjänst i 
 Skarpnäckskyrkan. annahita Parsan m.fl. 

Påskdagen 27 mars
11.00  Ekumenisk mässa i Hammarbykyrkan. Kristus är 
 uppstånden. carl-Johan Freed, annahita 
 Parsan, Håkan Sandlund, Hammarbykyrkans 
 kör, persiskt lovsångsteam

APRIL
Söndag 3 april
11.00  Gudstjänst. Påskens vittnen. Hans lindholm,   
 annahita Parsan, Håkan Sandlund
13.00  Bibelundervisning 2 med Hans lindholm, 
 för de som önskar

Söndag 10 april
11.00  Mässa. Den gode herden. 
 anders Johansson, annahita Parsan,  
 Ellen Gårdstedt

Söndag 17 april
11.00  Gudstjänst. Vägen till livet.
 roksana Parsan m fl, Håkan Sandlund

Söndag 24 april
11.00  Mässa. Att växa i tro. 
 Gästtalare, Mim Öberg, ludvig Käll 

MAJ
Söndag 1 maj
11.00  Gudstjänst. Bönen. 
 annahita Parsan, Miguel robaina med 
 sånggruppen Shine

Söndag 15 maj
11.00  Mässa. Den heliga Anden.
 Hans lindholm, Kristina laestander, Marcus   
 Berglund med gospelkör
13.00  Bibelundervisning 3 med Hans lindholm, 
 för de som önskar

Söndag 22 maj
11.00  Gudstjänst med små och stora. 
 Gud Fader, Son och Ande. 
 ”ture tiger”, Mim Öberg, Håkan Sandlund, 
 alsike skolkör
 terminsavslutning för söndagsskolan och   
 andra grupper. Söndagsskolan startar igen   
 söndag 28 augusti.

Söndag 29 maj
11.00  Mässa. Vårt dop. Per-Eive Berndtsson, 
 annahita Parsan, Håkan Sandlund & 
 Hammarbykyrkans kör.

JUNI
Söndag 5 juni
11.00 Ev. Sinnesrogudstjänst. Kallelsen till Guds rike.
 Gästtalare, livsberättelser, sång och musik med 
 nils-Erik Markgren och anna Stolpe

Söndag 12 juni
11.00  Mässa.  Förlorad återfunnen.
 Hans lindholm, Kristina laestander, 
 Håkan Sandlund
13.00  Efterföljande samtal med Hans lindholm,
 för de som önskar

Söndag 19 juni
11.00  Gudstjänst. Att inte döma. 
 duressa Mabesha, Håkan Sandlund m.fl.

Välkommen till Hammarbykyrkans gudstjänster! 
Söndagens 11- gudstjänst tolkas till farsi, söndags-
skola finns för barnen och kyrkfika serveras efter 
gudstjänstens slut. Fredagar kl. 18.00 Gudstjänst 
på farsi med tolkning till svenska.                                                                     
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Barn och unga  
SÖNDAGSSKOLA 3-13 åR 
Vår söndagsskola, samt tonårs- och ungdomsarbetet 
är en viktig del av vårt gudstjänstfirande. I dessa 
grupper erbjuds barnen och de unga en förtrogen-
het med och erfarenhet av kristen tro och andligt 
växande i vår tid.  
Söndagsskola har vi kl.11.00, de flesta söndagarna,  
i tre olika åldersindelade grupper: Gulliver 3-6 år, 
Äventyrarna 7-10 år, agenterna 5:ans-8:ans årskurs. 
Kontaktperson: anders Parsmo, 070-714 60 51,  
anders@parsmo.nu

LÖRDAGSäVENTyR,  
1:AN-5:ANS åRSKURS 
träffas ca 1 lördag i månaden. Mycket bus men ock-
så lite allvar. Kontaktperson: Erik Bergström  
073-421 85 98, egb.bergstrom@telia.com

TONåRSGRUPP (TG),  
6:AN-8:ANS åRSKURS 
träffas ca 1 gång i mån, oftast på en lördag.  action 
& andakt. Kontaktperson: Margareta Johansson,  
070-717 84 46,  margareta.johansson@erland.se 

UNGDOMAR  
9:ANS åRSKURS - GyMNASIET 
träffas i Betlehemskyrkan på fredagar klockan 18.00
För mer info, kontakta John aldvén, tel. 070- 689 02 76 

 

Musik
HAMMARByKyRKANS KÖR – 
KOM MED OcH SJUNG! 
Ungdoms- och vuxenkör med blandade röster och 
repertoar. Körövning varje tisdag 18.30 - 20.30 
ledare/kontaktperson: Håkan Sandlund, 
E-post: hakan.sandlund@svenskakyrkan.se    

KONSERT MED  
TROENDEGRUPPEN!
Söndag den 10 april kl. 16.00 ger Troendegrup-
pen från Piteå Musikhögskola konsert i Hammar-
bykyrkan. Kören sjunger en blandad repertoar 
allt från spirituals till klassiskt. Fri entré. Frivillig 
kollekt till Hammarbykyrkans verksamhet efter 
konserten. Missa inte denna konsert. 

Verksamhet för 
farsitalande 
SÖNDAGSGUDSTJäNSTER  
På SVENSKA 
Söndagar kl. 11.00, tolkning till farsi.

FREDAGSGUDSTJäNSTER  
På FARSI 
Fredagar kl.18.00, tolkning till svenska.

BIBELSTUDIUM FÖR FARSITALANDE 
Tisdagar kl. 18.00 - 21.00  

PILGRIMSVANDRING I BIBELN 
Onsdagar kl 18.30 - ca 20.00
Bibelberättelser, gemensamma samtal och bön. 
Både svensk- och farsitalande är välkomna!

TORSDAGSBÖN 
Torsdagar kl.18.00
Vi delar kristen tro och en stunds bönegemenskap

Ledare/kontaktperson för farsitalande verksamheten:  
Annahita Parsan, 073 856 94 35   
annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu
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Samlingar för  
gemenskap och  
andligt växande
UPPENBA-
RELSE- 
BOKEN 
Vi hälsar Hans Lind-
holm välkommen till 
oss i Hammarbykyr-
kan! Hans har före sin 
pensionering tjänst-
gjort som präst i Lö-
tenkyrkan och är väl-
känd själasörjare för 
många av oss inom 
EFS. Vid fyra tillfällen 
predikar Hans i våra 
gudstjänster och efter 
kyrkfikat kommer han då att ha en stunds fortsatt bi-
belundervisning för de som önskar. Det finns en läng-
tan efter fördjupning i kristen tro och de här samlingar-
na vill vara ett svar på det. 

BIBELUNDERVISNING MED UPPENBARELSE-
BOKEN SOM UTGåNGSPUNKT
Söndagar mellan 13.00 -15.00 (cirkatider):
13 mars, 3 april, 15 maj, samt tillfälle till uppföl-
jande samtal med Hans 12 juni.         

FRäLSARKRANSEN 
Välkommen till en grupp där vi delar livserfarenheter och 
bibelord utifrån de olika pärlorna i Lönnebos omtyckta 
Frälsarkrans. Vi börjar träffarna 
med gemensamt fika och avslu-
tar med en andaktsstund.
Kontaktperson: Kristina laes-
tander, tel. 070 235 60 13, 
kristina.roos@gmail.com 

FÖRSTA VARVET MED 
FRäLSARKRANSEN  
– SAMTAL KRING BIBELNS PäRLOR
Träff varannan vecka på tider & datum som 
gruppen kommer överens om. Vill du vara med? 
ring eller maila Kristina, se ovan. 

ANDRA VARVET MED FRäLSARKRANSEN  
– SAMTAL KRING BIBELNS PäRLOR 
Onsdagar udda veckor kl. 13.00 – 15.00

PILGRIMSVANDRING I BIBELN
Onsdagar varje vecka kl. 18.30 – ca. 20.00.
Bibelberättelser, gemensamma samtal och bön. 
Både svensk- och farsitalande är välkomna!
Kontaktperson: annahita Parsan, 073- 856 94 35 
annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu

SINNESRO – EN STILLA  
KVäLLSSTUND I KyRKAN
Reflektion, ljuständning, sinnesrobön, en-
kelt fika…
Detta tillfälle vänder sig till alla som önskar 
en stund av stillhet i sin vardag. Talare varje 
gång med någon som delar med sig av sina 
erfarenheter.
Välkommen sista torsdag i varje månad  
kl. 17.30 – ca.18.30.

Datum och tema mars – juni:
25 februari kl. 17.30. tema ”Min egen del”
31 mars kl. 17.30. tema ”Ärlig önskan om en förändring”
28 april kl. 17.30. tema ”Ödmjukt be om hjälp”
26 maj kl. 17.30. tema ”Vilja att se på sitt liv och sina 
relationer”
30 juni kl. 17.30. tema ”Göra gott mot oss själva  
och andra”
Vill du veta mer? Kontakta sinnesrogruppen gnm. 
Maria olson, 073-615 18 59   
maria.olson@cehum.su.se 
 

STIcKcAFé
Välkommen till träffar på 
dagtid, du som är intresse-
rad av olika slags handarbe-
ten och som söker gemen-
skap i kyrkan. Högläsning ur 
en bok och samtal. Fika till självkostnadspris.
Måndagar udda veckor kl. 12.30 – 15.30
Kontaktperson:  
Gerd lithner, 073-958 90 40 
gerd.lithner@gmail.com 
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SOPPLUNcH MED  
ANDAKT OcH PROGRAM
För dig som har möjlighet att vara med på dagtid, vill äta en 
god soppa tillsammans med andra och lyssna på olika in-
tressanta ämnen. 
Vi börjar träffarna med en andakt, därefter lunchsoppa 
med dessert och en gäst som berättar. Lunchen kostar 40 kr.

Onsdagar jämna veckor kl.12.00 – ca.14.30.
Kontaktperson: Gertrud Häger, 073- 985 14 89

Program 
Onsdag 9 mars kl. 12.00
Går det att bli hel fast livet har gått sönder? Gunilla Björk-
qvist berättar om sitt arbete med drabbade människor 
och vägen till helande.  
Skärtorsdag 24 mars kl.12.00 
Mässa med annahita Parsan och därefter påsklunch. 
Kostnad för lunchen: 100 kr. anmälan senast en vecka 
före till Gerd lithner, 073-958 90 40, eller på en lista i 
kyrkan (nere vid trappan).    
Onsdag 6 april kl.12.00
Jesus är hoppet – en livsberättelse av annahita Parsan 
Onsdag 20 april kl.12.00
Lina Sandell i våra hjärtan! Gun och Paul Blomgren sjung-
er med oss. 
Onsdag 4 maj kl.12.00 
Har du kvar din barnatro? Kristina laestander berättar 
och vi samtalar om barndomsminnen från bönhus och 
kyrka.  
Fredag 20 maj
Bussresa till linköpings domkyrka. Se särskilt program 
med kostnad, anmälan etc.
Onsdag 8 juni kl.12.00
Sillunch i Hammarbysalen.
Kostnad för lunchen: 60 kr.  anmälan senast en vecka 
före till Gerd lithner, 073-958 90 40, eller på en lista i  
kyrkan (nere vid trappan).  
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Bönen i kyrkan
Hammarbykyrkan vill vara en kyrka 
som bärs av bön och där vi bär varandra 
i bön. 

Bönering, 
varje torsdagskväll kl. 21.30
Var vi än befinner oss bildar vi tillsam-
mans en bönering och ber en stund för 
vår kyrka. 

Torsdagsbön
Torsdagar kl. 18.00
Vi delar kristen tro och en stunds böne-
gemenskap.

Böneuppdrag
Vill du hjälpa till att be för något speci-
fikt? Vi behöver förebedjare för kyrkans 
alla grupper, styrelsen, de anställda m.fl. 
Känner du för att be för något av detta 
under det kommande året?  Eller vill du 
själv bäras i bön?
Vill du ha någon som ber för dig i varda-
gen? Eller vill du vara någons förebedja-
re? Kontakta Erica Braun, mail: familjen-
braun@hotmail.com 

Bönenätverk med EFS-kyrkor  
– vi ber för Lötenkyrkan!
I vårt distrikt finns ett bönenätverk där 
olika kyrkor ber för varandra. lötenkyr-
kan ber för Hammarbykyrkan och vi ber 
för deras kyrka. lötenkyrkan vill att vi 
speciellt ber för deras ungdomsverksam-
het och för kyrkans ekonomi. 
Be för lötenkyrkan i hemgrupper och ta 
med 
vår vän-
kyrka i 
enskild 
bön!

Bönen i Hammarbykyrkan
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Konstkurser i  
Hammarbykyrkan
Välkommen till våra trevliga och konstskapande 
studiecirklar!

Kontakta kursledaren om du har frågor och kurs-
anmälan görs till respektive ledare.

IKONMåLNING 
10.00 lördagar, kl 9.30-12.15  
Kostnad: 1.100 kr. I avgiften ingår en del av materialet.
ledare/ kontaktperson: lis Engblom, 072-177 61 90

PORSLINSMåLNING 
12 onsdagar, kl 10.00-12.30  
Kostnad: 900 kr. Material ingår ej
ledare/ kontaktperson: Ingrid lagelius, 08-88 21 33

Hammarbykyrkan har ett nära  
samarbete med Sensus  
studieförbund. 

Sommarens gudstjänster juli- augusti kommer att finnas färdigställt i ett särskilt program under 
juni månad och höstens programblad är klart i slutet av augusti. Söndag 28 augusti är alla väl-
komna till gudstjänst och upptakt för höstens verksamhet! Notera redan nu Gemenskapshelgen 
24- 25 september 2016.

STORT TAcK TILL ALLA MEDARBETARE som på många olika sätt bidrar med arbetsinsatser i  
HAMMARByKyRKAN!
 
Herren är min Herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, Han låter mig vila 
vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Psaltaren 23                                                                                                                                

EKUMENISK PåSKKONFERENS 
Vi är några kyrkor, söder om söder, som sedan ett 
år tillbaka bildat ett ekumeniskt nätverk.  I nätver-
ket ingår Triangelkyrkan (Equmeniakyrkan), Skarp-
näckskyrkan (Alliansmissionen), Kärrtorpskyrkan 
(Alliansmissionen) och Hammarbykyrkan.  Präster-
na och några medlemmar träffas ca 2 ggr per ter-
min för att stödja varandra genom att dela erfa-
renheter, bön och behov av samarbete. Vi avser att 
samplanera några av sommargudstjänsterna och 
inför påsken har vi planerat en ekumenisk påsk-
konferens. Konferensen innebär att vi alla får möj-
lighet att samlas till 
olika gudstjänster i 
våra kyrkor vid tre 
tillfällen. Våra präs-
ter och musiker kom-
mer att samarbete i 
dessa gudstjänster. 
Välkommen till pås-
kens gudstjänster!

Skärtorsdag 24 
mars kl. 18.00: Eku-
menisk Getsemane-
afton och mässa i 
triangelkyrkan. 
Pehr Hellberg m.fl.
Långfredag 25 mars kl. 10.00 (obs.tiden): Eku-
menisk gudstjänst i Skarpnäckskyrkan. annahita 
Parsan m.fl. 
Påskdagen 27 mars kl. 11.00: Ekumenisk mässa 
i Hammarbykyrkan. Kristus är uppstånden. carl 
Johan Freed, annahita Parsan, Håkan Sandlund, 
Hammarbykyrkans kör, persiskt lovsångsteam.

triangelkyrkan, Stockholmsvägen 18, t-bana 
Sandsborg
Skarpnäckskyrkan, Skarpnäcks allé 31, t-bana 
Skarpnäck
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FÖRKORTAT KALENDARIUM
(RESERVATION FÖR äNDRINGAR)   
Mars 
1    18.00  Bibelstudium på farsi
1    18.30  Körövning (H-kyrkans kör)
2    13.00  Frälsarkransen, andra varvet
2    18.30  Pilgrimsvandring i bibeln
3    18.00  torsdagsbön
4    18.00  Gudstjänst på farsi 
6    11.00  Gudstjänst med söndagsskola
8    18.00  Bibelstudium på farsi
8    18.30  Körövning (H-kyrkans kör)
9    12.00  Sopplunch med program   
9    18.30  Pilgrimsvandring i bibeln
10  18.00  torsdagsbön
11  18.00  Gudstjänst på farsi 
12 14.00 Salts årsmöte
12  16.00  Föreningens årsmöte 
12  tG & lördagsäventyr (ta kontakt för info)
13  11.00  Gudstjänst med söndagsskola
13   13.00  Bibelundervisning 1
14   12.30  Stickcafé
15  18.00  Bibelstudium på farsi
15  18.30  Körövning (H-kyrkans kör)
16  13.00  Frälsarkransen, andra varvet
16  18.30  Pilgrimsvandring i bibeln
17   18.00  torsdagsbön
18  18.00  Gudstjänst på farsi 
18 20.00 Persiska föreningens årsmöte
20  11.00  Gudstjänst med söndagsskola
22  18.00  Bibelstudium på farsi
22  18.30  Körövning (H-kyrkans kör)
23  18.30  Pilgrimsvandring i bibeln
24  12.00  Skärtorsdagsmässa med påsklunch
24  18.00  Ekumenisk kvällsmässa i triangelkyrkan 
25  10.00  Ekumenisk gudstjänst i Skarpnäckskyrkan.
27  11.00  Ekumenisk mässa i Hammarbykyrkan
29  18.00  Bibelstudium på farsi
29  18.30  Körövning (H-kyrkans kör)
30  13.00  Frälsarkransen, andra varvet
30  18.30  Pilgrimsvandring i bibeln
31  17.30  Sinnesrostund
31  18.00  torsdagsbön
april
1   18.00  Gudstjänst på farsi 
2   16.00   Missionsgala (café öppnar)
3   11.00  Gudstjänst med söndagsskola
3   13.00  Bibelundervisning 2 
5   18.00  Bibelstudium på farsi
5    18.30  Körövning (H-kyrkans kör)
6    12.00  Sopplunch med program   
6    18.30  Pilgrimsvandring i bibeln
7    18.00  torsdagsbön
8    18.00  Gudstjänst på farsi 
10  11.00  Gudstjänst med söndagsskola
10 16.00 Konsert med ”troendegruppen”
12  18.00  Bibelstudium på farsi
12  18.30  Körövning (H-kyrkans kör)
13  13.00  Frälsarkransen, andra varvet
13  18.30  Pilgrimsvandring i bibeln
14  18.00  torsdagsbön
15  18.00  Gudstjänst på farsi 
16  tG & lördagsäventyr (ta kontakt för info)

17  11.00  Gudstjänst med söndagsskola
19  18.00  Bibelstudium på farsi
19  18.30  Körövning (H-kyrkans kör)
20  12.00  Sopplunch med program   
20  18.30  Pilgrimsvandring i bibeln
21  18.00  torsdagsbön
22  18.00  Gudstjänst på farsi 
24  11.00  Gudstjänst med söndagsskola
26  18.00  Bibelstudium på farsi
26  18.30  Körövning (H-kyrkans kör)
27  13.00  Frälsarkransen, andra varvet
27  18.30  Pilgrimsvandring i bibeln
28  17.30  Sinnesrostund
28  18.00  torsdagsbön
29  18.00  Gudstjänst på farsi 
Maj
1    11.00  Gudstjänst med söndagsskola
3    18.00  Bibelstudium på farsi
3    18.30  Körövning (H-kyrkans kör)
4    12.00  Sopplunch med program   
4    18.30  Pilgrimsvandring i bibeln
5    18.00  torsdagsbön
6    18.00  Gudstjänst på farsi 
8    11.00  Gudstjänst med söndagsskola
10  18.00  Bibelstudium på farsi
10  18.30  Körövning (H-kyrkans kör)
11  13.00  Frälsarkransen, andra varvet
11  18.30  Pilgrimsvandring i bibeln
12  18.00  torsdagsbön
13  18.00  Gudstjänst på farsi 
15  11.00  Gudstjänst med söndagsskola
15  13.00  Bibelundervisning 3
17  18.00  Bibelstudium på farsi
17  18.30  Körövning (H-kyrkans kör)
18   obs, ingen sopplunch
18  18.30  Pilgrimsvandring i bibeln
19  18.00  torsdagsbön
20  Församl.resa till linköping
20  18.00  Gudstjänst på farsi 
22  11.00  Gudstjänst, terminsavslutning.
24  18.00  Bibelstudium på farsi
24  18.30  Körövning (H-kyrkans kör)
25  13.00  Frälsarkransen, andra varvet, avslutn.
25  18.30  Pilgrimsvandring i bibeln, avslutn. 
26  17.30  Sinnesrostund
26  18.00  torsdagsbön
27  18.00  Gudstjänst på farsi 
28 10.00-16.00 Seminarium med Per-Eive Berntsson
28   tG & lördagsäventyr (ta kontakt för info)
29  11.00  Gudstjänst, ingen söndagsskola
31  18.00  Bibelstudium på farsi
Juni
3    18.00  Gudstjänst på farsi
5    11.00  Gudstjänst
7    18.00  Bibelstudium på farsi
8    12.00  Sillunch
9    18.00  torsdagsbön
10   18.00  Gudstjänst på farsi
12   11.00  Gudstjänst
14   18.00  Bibelstudium på farsi
16   18.00  torsdagsbön
17   18.00  Gudstjänst på farsi
19   11.00   Gudstjänst
30   17.30   Sinnesrostund



SALT-föreningen i Hammarbykyrkan hål-
ler sitt årsmöte lördag den 12 mars kl 14.00.

EFS missionsförening i Hammarby- 
kyrkan håller sitt årsmöte lördag  
den 12 mars kl 16.00.

Den persiska missionsföreningen i  
Hammarbykyrkan har sitt årsmöte fredag 
den 18 mars kl 20:00.   

EFS Mittsveriges årsmöte hålls den 9 april 
på Hagabergs folkhögskola i Södertälje.

EFS riks årskonferens hålls den 5-8 maj i 
Södertälje. Temat är 
”Älskad, rustad, sänd”. 
EFS Mittsverige är ar-
rangör och vi kommer 
att få tillfälle att som 
medlemmar i Hammar-
bykyrkan få bidra med 
praktiska uppgifter. I 
anslutning till konferen-
sen firas också 150-års-
jubiléet av EFS interna-
tionella mission som startade i Eritrea 1956.

Missionsgala 2016
Lördag den 2 april hålls Hammarbykyr-
kans 13:e missionsgala. Årets artist är sång-
aren BENGT JOHANSSON. Hammarby-
kyrkans kör och persisk musikgrupp 
medverkar också.

Vi öppnar kyrkan kl 16.00. Då finns kaffe, 
kakor, tårtor, smörgåsar mm att inta i Ham-
marbysalen. Där finns också lotterier samt 
hembakat bröd till försäljning. 
Kl 18.00 börjar missionsgalan i kyrksalen. 
Under kvällen gör vi som vanligt insamling-
ar till tre olika missionsprojekt.
Bengt Johansson är en välkänd sångare och 
sångförfattare i den svenska kristenheten – 
med en blandning av lovsång och kristen 
rockmusik. Kanske mest känd är han för 
psalmen ”Bara i Dig”.

Årsmöten 2016

Fredag den 20 maj klockan 8.30 reser vi med 
buss från Hammarbykyrkan, hämtar därefter 
upp fler resenärer vid Betlehemskyrkan och 
fortsätter vår färd mot Linköping. 
Vi stannar för lunch och en stunds flanerande i 
gamla Linköping innan vi åker vidare till Lin-
köpings domkyrka. Här får vi en stunds stillhet 
vid pärlorna i Frälsarkransen, en guidad visning 
av sevärdheter i kyrkan och ett eftermiddagsfi-
ka. Efter det återvänder vi mot Stockholm och 
beräknar vara tillbaka ca.18.30.  
Kostnad: 350 kr. per person (inkluderar mat och 
resa)
Anmälan senast 1 maj till Gun-Britt Nylund 
tel. 070-222 94 32 eller Gertrud Häger tel. 073- 
985 14 89 (eller på en lista i kyrkan, nere vid 
trappan).     
.

Bussresa till  
Linköping i maj!


