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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

aktuellt



                             

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: Hanna Beckström
telefon: 0738-569436 
E-post:  
hanna.beckstrom@hammarbykyrkan.nu

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

Kyrkomusiker:
Marie lee Sylvendahl
telefon: 0739-299 253.
E-post:  
marie.lee.sylvendahl@hammarbykyrkan.nu  

Ledare för after 
Work Gospel:
Erika Hammarberg
telefon: 073-980 4065
E-post: hej@pianoerika.se

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

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

rEDaKTÖrEns ruTa
< Vintern börjar släppa sitt grepp och vi 
går mot ljusare tider. I det här numret av 
Hammarbykyrkan Aktuellt finns vårt inne-
hållsrika program för våren 2015. Hanna 
Beckström skriver på sidan 3 om de tre benen 
i det kristna livet, gemenskapen, bönen och 
Bibeln. Vårens program speglar de tre benen 
på olika sätt.

Till gemenskapen hör stickcaféet på månda-
gar. Paul Blomgren har besökt stickcaféet och 
skriver om besöket på sid 5. Till gemenskapen 
hör också soppluncherna varannan onsdag. 
Under våren bjuder vi på ett rikt program med 
många intressanta ”föreläsare” (se sid 8).
  
I vårens program finns också ett starkt fokus 
på bönen. Läs på sid 7 om torsdagskvällarna 
med bönegemenskap och måltid kl 17-20 och 
bönering kl 21.30. Slutligen Bibeln, det tredje 
benet. Här finns under våren ett nytt pro-
graminslag, ”Frälsarkransen”, där vi onsdagar 
ojämna veckor delar bibelord, bön och samta-
lar om vandringen nära Gud. Läs också på sid 
9 om ”Bibelår 2015”, EFS och SALT:s satsning 
på att att göra 2015 till ett år då bibelläsning 
återigen kommer i fokus. Här finns fina hjälp-
medel på webbsidan ”bibel.efs.nu”.

Även i år blir det en 
missionsgala. Den 
hålls lördagen den 28 
mars. I år gästas vi av 
ingen mindre än Inge-
mar Olsson. Han 
gjorde succé hos oss 
vid missionsgalan 
2006 och kommer 
nu tillbaka. Läs mer 
om missionsgalan på 
sid 12.

Välkomna till oss i 
Hammarbykyrkan

Carl-Olof Strand (red)
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< i min kristna tro tänker jag att jag står på 
tre ben – tre grundpelare som är viktiga för att 
min tro och min relation till Gud ska hållas le-
vande och växa. 

Det första benet är gemenskapen. Gemenska-
pen med andra människor som jag kan dela min 
tro, mina funderingar, mina tvivel med. Männis-
kor som jag kan få be tillsammans med. För mig 
har hemgruppen en stor betydelse för den ge-
menskapen.  Men också gemenskapen i guds-
tjänsten, runt nattvarden, där vi tillsammans får 
ta emot Jesus när han kommer så nära som det 
bara går. För att han vill ha gemenskap med oss. 

Det andra benet är bönen. Att genom bön som 
samtal umgås med Gud. Att i bön överlåta mitt 
liv i Guds händer i tillit till Honom som är större 
än mig och som finns där och bär mig.  Men 
också att genom bön kunna bära varandra genom 
svåra situationer. 

Det tredje benet är Bibeln. Bibelläsningen som 
så lätt blir mer ett dåligt samvete än en hjälp i vår 
tro, men som när vi lever med den gör något med 
oss. Någon sa att om jag låter mig ”marineras” i 
Bibelns berättelser så övar jag upp min känslighet 

för Guds Ande så att jag kan bli ledd av Anden 
mitt i min vardag. Att låta mig marineras i Guds 
ord är ett av benen i min tro. 

Dessa tre ”ben” kommer att finnas med på lite 
olika sätt i kyrkan under våren så håll utkik i 
programmet.

Hanna Beckström, 
präst i Hammarbykyrkan

Vill du ha någon att 
prata med? 
Ta gärna kontakt med Hanna Beckström 
eller Annahita Parsan i Hammarbykyr-
kan. Båda är präster med erfarenhet av 
samtal och själavård. Hanna har psykote-
rapeutisk grundutbildning med KBT-in-
riktning. 
Maria Bergström, familje- och anhörigs-
terapeut, tar också emot för samtal på 
tel. 070 725 38 88.
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Att stå på tre ben

Jag fyller 70 år den 30 mars – men 

tänker inte ha någon mottagning. 

om du ändå vill uppmärksamma 

detta – sätt då in en gåva till Ham-

marbykyrkans diakoni på plusgiro 

358094-1.

jeanette Brorson  
f d diakon i Hammarbykyrkan



< Karin Gustafsson: 
I Psaltaren kapitel 37:5 står det ”Lägg ditt liv i 
Herrens hand. Lita på honom, han kommer att 
handla”. Den här versen läser jag både i glädje och 
i livets svåra perioder. Jag fylls av hopp då Gud er-
bjuder mig att lägga mitt liv i hans hand. När jag 
tittar tillbaka på mitt liv ser jag att Gud gripit in 
många gånger, och med ledning i viktiga livsval.
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< Östen Brorson: 
I Jesaja 42:3 profeterar Jesaja om Jesus och sä-
ger: ”Det knäckta strået bryter han inte av, den 
tynande lågan släcker han inte.” I bland när 
man känner sig otillräcklig är det bibelordet en 
tröst. 

< Gun Blomgren: 
I brevet till de kristna i Filippi, Fil 4:6, skriver Pau-
lus: ”Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar 
och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla 
era önskningar.” För mig känns det som en oänd-
ligt stor nåd att få knäppa sina händer och tacka 
Gud för allt det goda som finns. Och lika stort är 
det att få tala med honom om det som är svårt och 
tungt och lägga det i Guds starka händer... 

Bibelord som betytt 
mycket för mig
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< Varannan måndag häl-
sar Gerd Lithner, som är 
ansvarig för Stickcaféet, del-
tagarna välkomna när de 
droppar in i brasrummet i 
Hammarbykyrkan. Här 
plockar de fram sina handar-
beten. Och sen stickar, vir-
kar, syr och pratar de i glad 
samvaro. Innan kaffet läser 
Gerd ett stycke ur Tomas 
Sjödins bok ”Jag lutar åt 
Gud”.
Det började med lappar i 
brevlådor och på anslags-
tavlor.
I januari 2011 delade Jeanet-
te Brorson, som tidigare varit 
diakon i Hammarbykyrkan, ut lappar i kyrkans 
närområde och bjöd in till Stickcafé. Det kom en 
liten grupp, som växte i takt med att deltagarna 
berättade för vänner och bekanta om hur roligt de 
hade på sina träffar. 

– Nu är vi 15 - 20 personer, säger Jeanette.
Vi hjälper varandra.
En så här glad gemenskap fyller många funktio-
ner får jag veta. --Vi hjälper varandra att lösa pro-
blem som dyker upp, vi byter mönster och en 
dam som skulle på bröllop fick hjälp med att an-
passa sin korsett till dagens mått.

inte bara stickcafé.
Gerd berättar: --Den här gruppen hjälper oss i 
kyrkan på många sätt. Alla kan så mycket mer än 
att sticka. De dukar och gör i ordning till olika 
fester här i kyrkan och de bakar kakor. Några 
ordnar också med maten till Alfagruppens träffar. 

–Vi skulle ha svårt att klara allt utan den hjälp 
vi får från Stickcaféets deltagare, säger Gerd. Sär-
skilt nu när så mycket av vår verksamhet bygger 
på frivilliga insatser.

Välkommen till Stickcaféet. Vi träffas månda-
gar i udda veckor kl 12.30 - 15.30 till glada stun-
der med samtal, handarbete och fika. Ring Gerd 
Lithner på 073 958 9040 eller bara kom!

Text och foto Paul Blomgren

Stickcaféet - en levande trivselhörna! 



GUDSTJÄNSTER I  
HAMMARBYKYRKAN  

mars 2015  
söndag 1 mars
11:00  Gudstjänst med små och stora. 
 Den kämpande tron.                                                                                                                   
 Hanna Beckström, Maria olsson, anna Stolpe, 
 anna Hallberg, ludvig Käll.    

söndag 8 mars
11.00  Gudstjänst. Kampen mot ondskan.
 Klas lindberg, Erica Braun, andreas Sandlund  
                                                             

söndag 15 mars
11.00  Mässa. Livets bröd.               
 Hanna Beckström, lars Jakobsson, 
 Marie lee Sylvendahl och Hammarbykyrkans kör                
               
söndag 22 mars
11.00  Gudstjänst. Guds mäktiga verk.
 annahita Parsan, Göran ahlforn, 
 Erika Hammarberg och after Work Gospel  
                                                             
söndag 29 mars
11.00  Gudstjänst med små och stora. Vägen till korset.
 ”tilda tiger”, Hanna Beckström, ludvig Käll  
                  

aPriL 2015 
skärtorsdag 2 april
12.00  Mässa. Det nya förbundet.(obs.tiden)
 Hanna Beckström, Johannes Skoog    
                  
Långfredag 3 april
11.00  Gudstjänst. Korset.
 annahita Parsan, arvid Perbo med kvartett                                  
                                                             

Påskdagen 5 april
11.00  Gudstjänst. Kristus är uppstånden.
 Hanna Beckström, Marcus Berglund   
                                                             
söndag 12 april
11.00  Mässa. Påskens vittnen.
 annahita Parsan, Erika Hammarberg 
 och after Work Gospel 

                  

söndag 19 april
11.00  temagudstjänst. Nya testamentet - Guds ord? 
 Webpredikan med docent James Starr
 lars Jakobsson, Sören Kågedal   
   
 Möjlighet till samtal om predikan 
 under kyrkfikat.
                                                             

söndag 26 april            
11.00  temamässa. Tillit och överlåtelse, del 1.
 Mats Backholm, Hanna Beckström, anita Strand     
                  

maj 2015
söndag 3 maj
11.00  Gudstjänst. Tillit och överlåtelse, del 2. 
 Hanna Beckström, tove Åhrman                     
                                                             

söndag 10 maj
11.00  Gudstjänst med vittnesbörd. Bönen.
 annahita Parsan med vänner, anna Hallberg  
                                                             
söndag 17 maj
11.00  Mässa. Hjälparen kommer.
 Stig axelsson, Erica Braun, Ulf Johansson                           
                                                             
Pingsdagen 24 maj
11.00  Gudstjänst med små och stora. Den helige Anden. 
 Hanna Beckström, Mim Öberg, anna Stolpe,   
 anna Hallberg                     
 Våravslutning för alla grupper.
                                                             

söndag 31 maj
11.00  Gudstjänst. Gud Fader, Son och Ande.
 En av kyrkans Hemgrupper, kallad 
 ”Fredagsgruppen”, leder, talar och musicerar i   
 dagens gudstjänst. 

juni 2015  
söndag 7 juni
11.00  Mässa. Vårt dop.
 Hanna Beckström, tove Åhrman               
                                                             

söndag 14 juni
11.00  Mässa. Kallelse till Guds rike. 
 annahita Parsan, anna Stolpe, nils-Erik Markgren 
 
Fr.o.m. söndag 21 juni – 23 aug firar vi sommarguds-
tjänster varje söndag klockan 11.00 i Hammarbykyrkan. 
Sommarprogrammet är under planering.

söndag 30 aug
11.00  Upptaktsgudstjänst. Medmänniskan. 

Välkommen till kyrkans alla  gudstjänster!
söndagsgudstjänsterna tolkas till farsi och varje  
söndag serveras kyrkkaffe.
Fredagar kl. 18.00:  Gudstjänst på farsi.                                                                      
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Sinnesro – en stilla 
kvällsstund i kyrkan 
(studierum 3)

Reflektion, ljuständning, fritt delande och 
bön om sinnesro.
En torsdag varje månad klockan 17.45 – 18.30 i 
kyrkans nedre plan. 
Start den 29 januari.
Övriga datum för våren: 26 februari, 26 mars, 
23 april och 28 maj. Välkommen!

Frälsarkransen – med 
bibelns pärlor 

Vi delar bibelord, bön och samtalar om vand-
ringen nära Gud.
Onsdagar ojämna veckor klockan 13.00 – 
15.00. 
Start den 11 februari. 
Hanna Beckström och Kristina Laestander 
Roos leder träffarna. Fika 25 kr. Välkommen! 

Temagudstjänster
Under våren kommer vi att ha tre gudstjänster 
som syftar till ytterligare fördjupning i kristen 
tro och förankring av tron i vardagen.

19/4 Tema: Nya Testamentet – Guds ord?
Vi får en web-predikan med docent James 
Starr som svarar på frågor som: Hur blev 
evangelierna till? Är Nya Testamentet trovär-
digt? Hur bestämdes vilka böcker som skulle 
ingå i Nya Testamentet?

26/4 och 3/5 Tema: Tillit & överlåtelse
Under två söndagar i följd får vi fundera kring 
tillit och överlåtelse till Gud. Vad innebär det i 
min vardag? Hur kan mitt liv präglas av större 
tillit? Hur kan jag utmanas till meningsfull 
överlåtelse? 
Vi får bland annat fördjupa oss i Jesu ord i 
Matt 6: 25-34 ”Gör er inga bekymmer”.

Bönen i Hammarbykyrkan 
Hammarbykyrkan vill vara en kyrka som 
bärs av bön och där vi bär varandra i bön.

Bönering
Var vi än befinner oss bildar vi tillsammans en 
bönering och ber för vår kyrka varje torsdags-
kväll kl. 21.30

Böneuppdrag
Vill du hjälpa till att be för något specifikt? Vi 
behöver förebedjare för årets konfirmander, 
kyrkans alla grupper, styrelsen, de anställda 
mm. Känner du för att be för något av detta 
under det kommande året? Hör av dig till 
Hanna Beckström, mail: hanna.beckstrom@
hammarbykyrkan.nu 

Bär någon i bön
Vill du ha någon som ber för dig i vardagen? 
Eller vill du vara någons förebedjare? Kontakta 
Erica Braun, mail: familjenbraun@hotmail.
com 

Torsdagskvällar – med tro och bön
Vi delar kristen tro, en stunds bönegemenskap 
och en enkel måltid tillsammans. Torsdagar kl. 
17.00-ca. 20.00 i kyrkan. Vill du veta mer? 
Kontakta Annahita Parsan, mail: annahita.par-
san@hammarbykyrkan.nu 
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Stickcafé
gemensamma stunder med samtal, 
handarbete och fika.
Måndagar udda veckor 
kl. 12.30 - 15.30.     
Kontaktperson: Gerd Lithner, 
tel: 073 958 90 40 
E-post: gerd.lithner@gmail.com

SOPPLUNCH med program
Andakt, soppa och föredrag. Lunchpris 40 kr.
Varannan onsdag, jämna veckor, klockan 12.00

4 mars Passionärer - det är vi det! Pensionsåldern 
 och om livet efter yrkeslivet. Birger Thureson 
18 mars Fryshusets viktiga arbete. 
 Ulrika Stigberg och Leif H Gustafson    
2 april Skärtorsdagsmässa och påsklunch. 
 Hanna Beckström
15 april Britt G Hallqvist 100 år – en beundransvärd 
 psalmdiktare. Asta Stenlund Werlinder, 
 Berit Eklund och Anita Strand                       
29 april Bibelord blir bilder - Barbro Strömgrens konstnärskap. 
             Lars Strömgren                                                            
13 maj Glimtar ur livet i den karismatiska rörelsen.
 Maria Olsson
27 maj Församlingsresa till Östanbäcks kloster i Sala. Särskilt program kommer. 
 Anmälan på lista i kyrkan.
3 juni Sillunch. Anmälan på lista i kyrkan.

Kvinnofrukost med 
program
Två lördagar under våren klockan 9.00 -12.00. 
Frukostpris ca 50 kr.

Lördag 28 februari 
Bitar i ett livspussel – om tillvaron med familj,  
arbete, fritid och mycket mer! 
Hur får man ihop livet? Hur får man till stunder 
av stillhet och egen tid? Några kvinnor med erfa-
renhet av pusslandet i livets olika skeden berättar. 
Anmälan till Kristina LR senast onsdag 25/2 
tel 070 235 60 13 Välkommen!

Lördag 9 maj
”Gör er inga bekymmer” – samtal om att finna tillit 
och att leva i nuet.
Hanna Beckström, präst och KBT-terapeut, berät-
tar utifrån sina erfarenheter och vi delar tankar 
med varandra. 
Anmälan till Kristina LR senast onsdag 6/5 
tel 070 235 60 13 Välkommen!
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Vårkonserter
OLördag 25 april klockan 18.00
Hammarbykyrkans kör under ledning 

av Marie lee Sylvendahl

Ur Faurés requiem
 
OLördag den 9 maj kl 18.00
orgelkonsert

Johannes Skog

Musik av J S Bach, W a Mozart m fl

 
OLördag den 30 maj kl 18.00
Konsert med tre musikaliska vänner.

Martina Strand nyhlin, Miguel robaina, 

david Jansson

Sånger och musik av W a Mozart

Bibelåret 
2015
Hur hittar vi nya sätt för en ny tid 
att mötas kring bibelordet? Vill vi 
ha allt serverat eller är vi beredda 
att själva ge oss in och läsa, upp-
fyllas, brottas och beröras? Kan vi 
hitta nya sätt att dela ordet så att 
det hjälper oss att växa i gemen-
skap? Vi tror det och vill leva den 
övertygelsen, därför utlyser EFS 
och Salt ett Bibelår 2015. Något 
som vi från EFS i Hammarbykyrkan gärna vill 
ansluta oss till.

Bibelåret har en egen hemsida, bibel.efs.nu. Där 
finns verktyg och inspiration samt en daglig bi-
belläsningsblogg där vi öppnar alla bibelns 
böcker under året som ligger framför. Hemsidan 
kommer vara under ständig växt under året. Via 

EFS facebooksida – som Du liksom andra face-
booksidor kan bestämma dig för att ”gilla” – 
tipsar EFS varje vecka om ”veckans bibeltext” 
inklusive en länk till till bibelverserna i bibeln.se 
och en faktatext med kommentarer till bibel-
verserna, skrivna av en teolog.

Kom med och gör året till ett Bibelår!
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Gudstjänster
söndagar kl. 11.00 för alla. 
tolkning till farsi.
Fredagar kl. 18.00 guds-
tjänst på farsi.
Kyrkfika efter gudstjänsterna.                                                                                                         

Barn och unGdom
Våravslutning för alla 
grupper söndag 24 maj.                                                                                                          

söndagsskola 3-14 år 
Under söndagens gudstjänst 
kl.11 har vi söndagsskola i tre 
grupper. 
Gulliver, 3-6 år
Äventyrarna, 7-10 år 
agenterna, 5:an-8:ans klasser
Kontaktpers: anders Parsmo,  
tel. 070 714 60 51

Lördagsäventyr  
1:an-5:ans klasser                                                                                 
träffas ca 1 gång i mån, oftast 
på en lördag. 
Kontaktpers: lotta roos, 
tel. 070 400 40 89, 
E-post: rooslotta@gmail.com

Tonårsgrupp TG, 
6:an-8:ans klasser                                                                           
träffas ca 1 gång i mån, oftast 
på en lördag.                                                       
Kontaktpers: Åsa Perbo Mulder,  
tel. 070 778 31 88
     
ungdomsevent reload, 
9:an och uppåt  
träffar i kyrkan varannan 
torsdagskväll klockan 18.00
Kontaktperson: roksana 
Parsan tel. 070 037 76 55

Vuxen                                                                          
se särskilda program för 
olika samlingar.

Bönen i Hammarbykyrkan 
– bönering, böneuppdrag, 
bär någon i bön. 
Tro och bön – torsdagskväl-
lar kl. 17.00 - 20.00 med enkel 
måltid.
sinnesro – stilla kvällsstund, 
en torsdag varje månad kl. 
17.45.
Frälsarkransen – med bi-
belns pärlor. 
onsdagar ojämna veckor kl. 
13.00 – ca 14.30. 
alpha – om kristen tro. Kur-
sen pågår under våren.
Hemgrupper som träffas 
varannan eller var tredje vec
ka.                                                  
stickcafé - träffar med sam-
tal, handarbete och fika.                          
Måndagar udda veckor kl. 
12.30 - 15.30.     
Kvinnofrukost med före-
drag och samtal.                                      
två lördagar klockan 9.00 un-
der våren. 
sopplunch med andakt och 
program.                                                          
onsdagar jämna veckor 
kl.12.00.  
 

musik
Körerna välkomnar gärna 
fler deltagare! 

Hammarbykyrkans kör                                                                            
Ungdoms- och vuxenkör med 
blandade röster och repertoar.                                                                   
Körövning varje tisdag 18.30- 
20.30.
ledare/kontaktperson: Marie 
lee Sylvendahl tel: 073 929 92 53 
E-post: marie.lee.sylvendahl@
hammarbykyrkan.se
Kören medverkar i gudstjänst 
söndag den 15 mars, samt 
med en konsert 25 april.

after Work Gospel                                                                                       
Gospelinriktad ungdoms- och 
vuxenkör med blandade röster.                 
Körövning varje torsdag 17.30 
-19.30 
Kostnad per termin: 930 kr.
ledare: Erika Hammarberg, 
tel: 073 980 40 65 
E-post: hej@pianoerika.se
Kören medverkar i gudstjäns-
ter söndagarna 22 mars och 
12 april.

Verksamhet för 
farsitalande
söndagsgudstjänster 
med tolk 
Söndagar kl. 11.00                 
                                                                                                    
Fredagsgudstjänster                                                              
Fredagar kl.18.00

Bibelstudium för 
farsitalande                                                            
tisdagar kl.18.00 - 21.00  

Det här händer regelbundet i Hammarbykyrkan 
mars-juni 2015
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Torsdagskvällar 
– med tro och bön
Vi delar kristen tro, en 
stunds bönegemenskap och 
en enkel måtid. 
torsdagar kl. 17.00-ca 20.00 
                    
Ledare/kontaktperson 
för farsitalande: 
annahita Parsan, 
tel. 0738-569 435
E-post: annahita.parsan@
hammarbykyrkan.nu 

                                                 

studiecirklar                                                                                                                                        
Vill du veta mer om våra 
konstcirklar? Ta kontakt 
med någon av ledarna för 
de olika grupperna.

ikonmålning på lördagar
ledare/kontaktperson: lis 
Engblom, tel. 0721 776 190 
                                             
Porslinsmålning 
på onsdagar                                                                                                          
ledare/kontaktperson: Ing-
rid lagelius, tel. 08 882 133

målarskola på torsdagar, 
med olika tekniker i olja 
och akryl                                                 
ledare/kontaktperson: luis 
deza, e-post: luis@dezagal-
lery.com   

Funderar du på skrivar-
cirkel – som nybörjare el-
ler kommit en bit på väg? 
ledare/kontaktperson: Kris-
tina laestander roos 070 
235 60 13

Hammarbykyrkan har ett nära 
samarbete med Sensus som är 
Svenska kyrkan och EFS studieför-
bund, med inriktning på bl.a. livs-
frågor och mångfald.    

sTOrT TaCK TiLL aLLa mEDarBETarE
- som på många olika sätt bidrar 

med sina arbetsinsatser  -      

 i HammarBYKYrKan!
                                                                                                                                     
”Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er….. Jag är vinstocken, ni är 
grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han 
rik frukt, utan mig kan ni ingenting göra”. 

Johannesevangeliet 15: 4-5

GlÖM IntE!!!
EFS Föreningens Årsmöte

lördagen 14/3 kl 16.00



Den 28 mars är det dags för den 12:e missions-
galan i Hammarbykyrkan. Vi öppnar kyrkan kl 
16.00. Då finns kaffe, kakor, tårtor, smörgåsar 
mm att inta i Hammarbysalen. Där finns  också 
lotterier samt hembakat bröd till försälning.
Klockan 18.00 börjar missionsgalan. Årets ar-
tist är Ingemar Olsson, den underfundige sånga-

ren som ända sedan 1970-talet varit en fixstjärna 
i den kristna musiken. Ingemar var gäst hos oss 
vid missionsgalan 2006 och är nu tillbaka som 
dragplåster vid missionsgalan. Under kvällen gör 
vi som vanligt insamlingar till tre olika mis-
sionsprojekt. Ett av projekten blir i år den per-
sisk-språkiga verksamheten i Hammarbykyrkan.

 

Turist i Playa del Ingles 
Webbredaktören med hustru har tillsammans med 
EFS-föreningens ordförande och hans hustru till-
bringat en gemensam ”koppla av – vecka” på Gran 
Canaria. Hotellet låg i Playa del Ingles, alldeles in-
till Templo Equmenico, en kyrka som används av 
såväl protestanter som katoliker och där gudstjäns-
terna avlöser varandra kväll efter kväll. 
  En av de aktörer som använder Tempo Equme-
nico är Skandinaviska Turistkyrkan. Här samsas 
kristna från i första hand olika frikyrkor i Sveri-
ge och Norge i en växande verksamhet. Tisdags-
kvällarnas ”Hela kyrkan sjunger” fyller under 
vintern kyrkan med ca 350 sångglada skandina-
ver från olika sammanhang.
  Vid vårt besök gästades tisdagskvällens all-
sångskväll av Ingemar Olsson, som alltså den 28 
mars kommer till Hammarbykyrkans missions-

gala. Tillsammans med Ingemar fick vi sjunga 
”Du vet väl om att du är värdefull”, ”Sköna 
människor”, ”Vila dina trötta fötter” och andra 
av hans ”örhängen”. En minnesvärd kväll bland 
soltörstande skandinaver i Playa del Ingles.

Carl-Olof Strand

Missionsgala med 
Ingemar Olsson
 


