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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

REDAKTÖRENS RUTA
< Nu vaknar Hammarbykyrkan upp igen – efter

sommarens stiltje.
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I det här numret av Hammarbykyrkan Aktuellt –
det 189:e – kan du läsa en betraktelse av Mats Backholm, som sedan i våras arbetar 25 % som pastor
och själavårdare i vår kyrka. Det finns också en intervju med Mats som Gun och Paul Blomgren
gjort.
Fr o m höstupptakten den 27 augusti finns även
Gustav Hafström i Hammarbykyrkan. Gustav är
EFS-präst och presenterar sig och sin familj på sid 3.
I det här numret berättar vidare
Mansour Sadrmousavi om sin
väg från Iran till Sverige och från
islam till att bli en kristen. I övrigt hittar du förstås höstens program med gudstjänster och
andra aktiviteter. Välkommen
till en ny ”termin” i Hammarbykyrkan.
Carl-Olof Strand (red)

Personalnytt
• Gustav Hafström är EFS-präst och kommer att
tjänstgöra 75% fr.o.m. 25/8. Gustav kommer att ha
huvudansvaret för vår andliga verksamhet.
• Mats Backholm är pastor och tjänstgör 25%.
Han predikar regelbundet, erbjuder personliga
samtal och kommer alltid att finnas i kyrkan på tisdagar. Boka gärna tid för samtal direkt med Mats
via mail eller telefon.
Tillsammans kommer Gustav och Mats att vara
med och leda och utveckla Hammarbykyrkans arbete och bjuda in och ta emot människor som
kommer till kyrkan.
• Håkan Sandlund tjänstgör som kyrkomusiker på
25%. Han leder kyrkokören, planerar musiken och
medverkar i gudstjänsterna.

2

Jag är för att vi är
< Från födseln och genom hela livet har alla
människor grundläggande behov av självständighet och närhet. De två drivkrafterna

finns som en existentiell axel inom människan.
För att hitta en sund balans behöver vi utrymme
för autonomi, självständighet, identitetsutveckling
och självförverkligande. Men vi behöver också sårbarhet, närhet, tillhörighet och delaktighet.
Är det övervikt på den första delen blir vi individualister med stora krav att ensamma hävda det
egna jaget. Vi tenderar att bli egenmäktiga och
håller ifrån oss det nära mötet med oss själva,
medmänniskan, existensen och Gud. Är det övervikt på den andra delen förlorar vi vår egen röst
och förmåga att urskilja oss ur kollektivet. Det leder till en osund sammansmältning, ett osunt beroende. Tilliten och självrespekten krymper. Obalans är ohälsa.
Sårbarhet

I den här betraktelsen väljer jag att lägga betoningen på sårbarheten, eftersom den i vår kultur har för
litet utrymme. Det finns ett förakt för svaghet, ett
behov att polera ytan och hålla ifrån sig existensens
grundvillkor. Vi är alla disponibla för död, ensamhet, orättvisa, lidande, sjukdom och svaghet. De
grundvillkoren gör oss sårbara och beroende av
varandra. Ärligt talat gör det oss beroende av en
högre makt – Gud.
Om inte sårbarheten och svagheten bekräftas
som naturliga kan de i stället upplevas som skamliga. Det leder till förnekelse, en reducerad autenticitet. Det eroderar intimiteten med oss själva, medmänniskan, existensen och Gud.
Bejakad sårbarhet öppnar existensens kärna, eftersom sårbarhet är den djupaste kontaktytan i relationer. Sårbarheten kan paradoxalt nog bli ett
kraftcenter, vi kan erfara den andliga hemligheten i
att vara starka i svagheten, helade i Guds sårbara
närvaro – helade i vår gemensamma sårbarhet, 2
Kor 12:9-10, 1 Petr 2:24. Nära äktheten finns
Gud. Vi lever då inte bara sunt utan också sant.
Gemenskap

”Ubuntu” är ett afrikanskt uttryck som återspeglar
en livsfilosofi grundad i solidaritet och ömsesidigt

beroende av varandra. Det kan översättas ”jag är
för att vi är”.
Vi blir till och fortsätter att formas i relationer. I
större perspektiv handlar det om relationen till mig
själv, medmänniskan, Gud och hela skapelsen.
Den kristna församlingen är till sitt väsen en social
praktik och en social kropp, som är relationell. I relationer kan vi såras och skadas, men också träda
fram, utvecklas och helas. Det kristna budskapet
handlar om att Gud inbjuder oss till gemenskap
med sig själv och varandra genom Jesus Kristus,
1Joh 1:1-4. I den helande gemenskapen ges generöst utrymme för självständighet och närhet, integritet och sårbarhet.
Den som älskar är sårbar. Gud är kärlek, Gud är i
sitt djupaste väsen sårbar. Gud är inte självcentrerad
utan decentrerad, Gud är självutgivande och inkluderande. Människan är sårbar, det gör att församlingens djupaste väsen är sårbarhet – inte präktighet.
Sann andlighet utmanar självcentreringen och gör
att vi lever för någon/något större än oss själva.
Vågar vi mötet med en kärlek som är större än
den kärlek vi betraktar oss själva och varandra
med? Det finns en smärta, en förlust av kontroll i
det mötet. Men vinsten är erfarenhetsmässig kunskap av kärlek, som ger fördjupad frihet till självständighet och närhet. Det är en gudomlig skapelseprocess som stärker tilliten. En återställelse av det
djupt mänskliga.
Vänlig hälsning från Mats Backholm
Pastor i Hammarbykyrkan

3

Gustav och Sara
presenterar sig
< Vår nye EFS-präst heter Gustav Hafström.
Här presentar han sig själv och sin familj:

Hej vänner!
Vi är så glada över att nu få komma till er i Hammarbykyrkan och gå in i tjänst som prästfamilj.
Vår familj består av Gustav (präst), Sara (prästfru), samt Benjamin (10 år) och Silas (7 år). Efter
snart sju år i Sörbykyrkan i Örebro bestämde vi
oss i julas för att flytta till Uppsala för att komma
nära våra familjer. Då tog ni i Hammarbykyrkan kontakt. Därefter åkte vi i Sörbykyrkans farsi-talande Alpha-grupp på
vårbesök till Hammarbykyrkan och deltog i både Fredagsgudstjänsten (farsi) och
Söndagsgudstjänsten (svenska), och dialogen med styrelsen och med Annahita
fördjupades. Nu är det med stor förväntan vi går in i den nya uppgiften.
Jesus säger i Matteus 28:18-20: ”Åt mig
har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den
Helige Andens namn och lär dem att hålla
alla de bud jag har gett er. Jag är med er
alla dagar till tidens slut.”
Detta kända bibelord kallas missionsbefallningen och är en central bibeltext för
alla kristna. Det läses exempelvis på alla
dop i EFS/Svenska kyrkan. Vi vill gärna
se det som en programförklaring för de
närmaste åren:
1. Jesus har all makt. Han är mäktig
Gud!
2. Jesus älskar alla folk och länder lika
mycket och gör oss till ett nytt folk 4

GUDS FOLK - med medborgarskap i ett nytt
rike - HIMMELRIKET.
3. Jesus vill att vi ska bjuda in nya människor att
bli Hans vänner, undervisa dem i Guds Ord och
döpa dem in i Hans rike.
4. Och Jesus kommer aldrig att överge oss, för
Han är kyrkans ledare.
Guds rika välsignelse och omsorg om oss alla!
Gustav och Sara Hafström

Möt Mats Backholm
< Sedan maj 2017 har vi
glädjen att ha Mats Backholm som pastor i vår församling. Mats har sina röt-

ter i finlandssvenska
Österbotten. Redan som 23åring upplevde han en medveten tro och en kallelse av
Gud att predika. Han studerade teologi och vigdes till
pastor i den finlandssvenska
Missionskyrkan.
Mats kände tidigt i sin
pastorsroll att han ville beröra människor, troende och
icke troende. Han har arbetat med själavård i Sverige
och Finland. I Sverige aktivt
både inom Svenska kyrkan
och olika frikyrkor.
Nu kommer Mats att arbeta deltid här i Hammarbykyrkan och i
Svenska kyrkan i Hedemora. Och dessutom
fortsätta att resa på olika kallelser.
Förväntansfull

Jag har träffat Mats för att få höra hur han ser
på sin tjänst i vår församling. Mats berättar
om sitt liv med prövningar, framgångar och
erfarenheter som nu med Guds hjälp formar
hans tjänst.
– Jag önskar, säger Mats, att Hammarbykyrkan ska vara en helande miljö för medlemmar
och andra som vill dela vår gemenskap. Och
att detta ska märkas i mina predikningar, bibelstudier och personliga samtal.
–Vi människor är alla olika och uttrycker vår
andlighet på olika sätt. Men genom att respektera varandra kan vi tillsammans få möta Gud och
varandra i en försonande och helande närvaro.
Evangeliststipendium

Vi har hört att du fick ta emot ett stipendium
från Frank Mangs-fonden. Berätta:
– Jo det stämmer. Det var i slutet av 80-talet
och första gången som Fonden delade ut sti-

pendiet vid Örebromissionens konferens Torp
utanför Örebro. Den då välkände predikanten
Frank Mangs kallade fram mig och höll ett
personligt tal till mig. Han la sina händer på
mig och bad en välsignelsebön. Både under talet och hans bön var jag djupt berörd av Guds
närvaro så att när jag själv ombads att bedja
kunde jag bara få fram: Tack Gud för din nåd.
– Jag ser fram emot att:
• Få möta och personligen lära känna församlingens medlemmar och andra människor som
vill dela vår gemenskap.
• Predika med undervisning och bibelstudier.
• Kunna erbjuda personliga samtal där vi möts
i en dialog med utrymme för allt mänskligt.
• Vi tillsammans fördjupas i tillhörighet och
delaktighet med Jesus Kristus som tydligt
centrum.
Mats sammanfattar:
– Ett nyckelord för hur vi förhåller oss till
varandra kan vara: Att vi med bevarad integritet vågar visa lite mer sårbarhet inför Gud och
varandra.
Text och foto: Paul Blomgren
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GUDSTJÄNST
Förkunnelse – Bön - Musik
Välkommen till Hammarbykyrkans gudstjänster!
Söndagens 11-gudstjänst hålls på svenska med
tolkning till farsi. Söndagsskola finns för barnen
och kyrkfika serveras efter gudstjänstens slut.
Söndagar kl 14 är det gudstjänst på oromo.
Söndagar kl 17 är det gudstjänst på farsi med
tolkning till svenska.
GUDSTJÄNSTER PÅ SVENSKA:

Augusti
Söndag 27 aug
11.00 Upptaktsmässa – Ett hjärta större än världen
Mats Backholm, Gustav Hafström,
Håkan Sandlund och Hammarbykyrkans kör.		
Söndagsskolan startar.

September
Söndag 3 sept
11.00 Söndagsgudstjänst – Friheten i Kristus.
Gustav Hafström, Lage Wedin

Söndag 10 sept
11.00 Mässa – Medmänniskan
Gustav Hafström, Marcus Berglund och
	New Born Community

Söndag 17 sept
11.00 Sinnesrogudstjänst
Mats Backholm, Erica Braun, Håkan Sandlund

23 - 24 september är det gemenskapshelg
på Åkerögården.
Ingen gudstjänst i Hammarbykyrkan på söndagen.

Oktober
Söndag 1 okt
11.00 Söndagsgudstjänst – Änglarna
Gustav Hafström, Christer Wallström

Söndag 8 okt
11.00 Mässa – Lovsång
Gustav Hafström, Håkan Sandlund och
Hammarbykyrkans kör

Söndag 15 okt
11.00 Sinnesrogudstjänst
Mats Backholm, Erica Braun, Marcus Berglund
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Söndag 22 okt
11.00 Gudstjänst för små och stora – Trons kraft
Mats Nyholm, Camilla Öberg, Arvid Perbo

Söndag 29 okt
11.00 Söndagsgudstjänst – Att leva tillsammans
Klas Lindberg, Håkan Sandlund

November
Söndag 5 nov
11.00 Söndagsgudstjänst – Vårt evighetshopp
Inga Belani, Gustav Hafström, Håkan Sandlund
och Hammarbykyrkans kör

Söndag 12 nov
11.00 Gemensam mässa för föreningarna – Frälsningen
Gustav Hafström, Annahita Parsan,
	Duressa Mabesha Teka, Lage Wedin m fl

Söndag 19 nov
11.00 Söndagsgudstjänst – Vaksamhet och väntan
Gustav Hafström, Ulf Johansson

Söndag 26 nov
11.00 Sinnesrogudstjänst
Mats Backholm, Erica Braun, Håkan Sandlund

December
Söndag 3 dec
11.00 	Adventsgudstjänst – Ett nådens år
Gustav Hafström, Annika Hudak och
Hammarbykyrkans kör

Sinnesrogudstjänster

I höst kommer tre av söndagsgudstjänsterna att
utformas som sinnesrogudstjänster.
Erica Braun, Håkan Sandlund och Mats Backholm är ansvariga för planeringen av gudstjänsterna. Sinnesrogudstjänsterna har en annan utformning än de vanliga söndagsgudstjänsterna
och kommer inte att använda kyrkoårets texter
utan ha karaktären av temagudstjänster. Datum
för sinnesrogudstjänsterna är:
17 september, 15 oktober och 26 november.
Bjud gärna med vänner och bekanta till de här
gudstjänsterna. Sinnesrogudstjänsten är en vilsam och enkel gudstjänst som passar både den
ovana och vana kyrkobesökaren.

Barn och unga

Vår söndagsskola, samt tonårs- och ungdomsarbetet är en viktig del av vårt gudstjänstfirande. I
dessa grupper erbjuds barnen och de unga en
förtrogenhet med och erfarenhet av kristen tro
och andligt växande i vår tid.

Söndagsskola 3-13 år
Söndagsskola har vi kl.11.00 de flesta söndagarna:
Äventyrarna, ca 7-10/11 år och
Agenterna ca 11/12-15 år.
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 också 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: Anna Kindbom
070-360 1020, anna@kindbom.nu

ungdomar
9:ans årskurs - gymnasiet
Under utredning för egen regi, annars hänvisar vi till
fredagsaktivitet i Betlehemskyrkan.

Musik
Hammarbykyrkans kör –
kom med och sjung!
Ungdoms- och 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. 17.00, tolkning till svenska.
Både svensk- och farsitalande är välkomna!

Bibelstudier för farsitalande
Tisdagar kl. 18.00
Torsdagar kl. 18.00 (med andakt)

Förbön
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
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Samlingar för
gemenskap och
andligt växande
Stickcafé

Måndagar udda
veckor med start
11 september
kl 12.30 – 15.30
Välkommen till träffar på dagtid, du
som är intresserad av olika slags handarbeten
och som söker gemenskap i kyrkan. Högläsning ur en bok och samtal. Fika till självkostnadspris.
Kontaktperson: Gerd Lithner tel. 073-958 90 40
gerd.lithner@gmail.com

Sopplunch med
andakt och program

Onsdagar jämna veckor
start 6 sept kl 12.00
För dig som har möjlighet att vara med på
dagtid, vill äta en god soppa tillsammans
med andra och lyssna på olika intressanta
ämnen.
Vi börjar med en andakt, därefter lunchsoppa med kaffe och kaka innan dagens gäst berättar eller sjunger. Lunchen kostar 40 kr.
Kontaktperson: Gun-Britt Nylund
tel. 070 222 94 32

Onsdagsträffar

Onsdagar udda veckor med start
13 september kl 13.00-14.30
Välkommen till höstens samlingar där vi delar
livserfarenheter och lär känna olika kvinnor
och män i Bibeln utifrån Y Eggehorns bok.
Vi börja träffarna med gemensamt fika och avslutar med en andaktsstund.
Kontaktperson: Gun-Britt Nylund
tel 070-222 94 32

Bönen
i kyrkan
Bönen
i Hammarbykyrkan
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 tillsammans en
bönering och ber en stund för vår kyrka.
Böneuppdrag
Vill du hjälpa till att be för något specifikt? 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?
Kontakta Gustav,
Mats eller någon i
EFS-föreningens
styrelse.
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Program
Onsdag 6 sept.
Älskade psalmer och sånger
Lage Wedin sjunger för och med oss.
Onsdag 20 sept.
Sjömansprästens baksida…
Nils-Göran Wetterberg, sjömanspräst och
musiker och Jörgen Toresson, musiker,
bjuder på ett omväxlande program.
Onsdag 4 okt.
Barn, unga och nätporr
Ulrika Stigberg författare och präst medverkar.
Onsdag 18 okt.
Eksem orsakade av produkter i vardagen
Ann-Therese Karlberg professor medverkar.
Onsdag 1 nov.
Ljusandakt i allhelgonatid
Gerd Lithner medverkar.
Onsdag 15 nov.
En kryssning på Donau
Carl-Olof Strand visar bilder och berättar.
Onsdag 29 nov.
Ingen sopplunch.

Gospeldag

Lördag 26 augusti
Kom och sjung gospel med
Marcus Berglund och gospelkörledare från London Naveen
Arles och London International Gospel Choir. Övning under dagen och konsert kl
19.00. Avgift för deltagande:
100 kr. Kollekt till Hammarbykyrkan vid konserten.

Lördag den 2
december kl
Julmarknad
11.00-15.00
Hammarbykyrkans traditionella julbasar.
Start med
andakt i kyrkan. Försäljning, lotterier,
loppis/secondhand.
Traditionell servering med smörgåsar och kaffebröd, Café
Tropica, pitepalt, persisk och etiopisk mat mm.

Gemenskapshelg
Helgen den 23 - 24 september.
Välkomna till en helg av gemenskap på Åkerögården för
hela familjen. Medverkar gör
bl a Gustaf Hafström, Mats
Backholm och Håkan Sandlund. Särskilda aktiviteter för
barn- och ungdomar.

Gemensam mässa för alla
tre föreningarna

Söndag 12 november kl 11.00
Vi firar vårt samarbete i Hammarbykyrkan med
en gemensam gudstjänst för den svenska föreningen, den persiska föreningen och oromogruppen. Medverkar gör bl a Gustav Hafström,
Annahita Parsan och Duressa Mabesha Teka.

Kulturfest

Lördag 28 oktober kl 17.00
Våra tre föreningar i Hammarbykyrkan (svensk-,
farsi- och oromotalande) bjuder gemensamt in till
en kulturfest med mat, musik, gemenskap och
möjligheter att bättre
lära känna varandra
över språk- och föreningsgränserna.
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Bengt Fjellstedt

Bengt Fjellstedt har avlidit efter en tragisk arbetsplatsolycka. Han klämdes torsdag
den 3/8 svårt mellan två lastbilar på PostNords anläggning i Västberga. Han dog
måndag den 7/8. Bengt kom
med i Hammarbykyrkans
verksamhet redan i sin ungdom. Bodde sedan på annan
ort i många år men kom tillbaka till Stockholm och Hammarbykyrkan för
knappt tio år sedan. Bengt var de senaste åren
ofta i kyrkan på dagtid och hjälpte till med
många praktiska saker, som snöskottning mm.
Vi lyser frid över Bengts minne.

FÖRENINGSMÖTE

Söndagen 17/9 är det föreningsmöte efter gudstjänsten och
kyrkfikat. Kom och hör vad som
händer i föreningen - och var
med och påverka. Mer info när
det närmar sig...

Nostalgi-rutan
Nedslag i Hammarbykyrkans historia

Christina Sandlund vid den gamla orgeln

Christina Sandlund var Hammarbykyrkans
kantor på 70- och 80-talet. Här sitter hon vid
kyrkans andra orgel i mars 1979. När kyrkan
var ny fanns en liten orgel placerad ungefär där
den nuvarande orgeln finns. Ganska snart ersat-
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tes den av den orgel som finns på bilden. Runt
1980 byttes den orgeln ut mot den Grönlundsorgel som vi numera använder. Christina
hade goda kontakter i musikvärlden och ordnade med gästande solosångare och körer vid söndagsgudstjänster och andra samlingar.

Min väg från muslim
till kristen
< Mansour Sadrmousavi
berättar:

– Jag och min då 6-åriga
dotter Noora kom från
Teheran för fyra år sedan.
Min hustru, Nooras
mamma hade dött. Det
kändes meningslöst att
vara kvar i Iran. Där hade
vi levt ett lyckligt familjeliv. Jag hade ett eget företag. Vi bodde i ett fint
hus. Vi var rättrogna
muslimer.
Vi bestämde oss för att
lämna Iran och valde att
flytta till Sverige. Jag har
en bror här. Mitt liv som
rättrogen muslim fortsatte.
Jag var ivrig att lära
mig svenska och började
delta i ett språkcafe i
Skarpnäck. Där träffade
jag Anders som rekommenderade Hammarbykyrkan och berättade att
det fanns många perser
där. Efter ett par månader gick jag dit. Jag började ställa frågor om skillnaden mellan Islam och
Kristendomen. Det blev
många, långa samtal med Azita och vår präst
Annahita.
Jag hade redan i mitt hemland brottats mycket
med Gud. Jag kunde inte acceptera det svåra
som hänt oss. Jag läste bibeln och bad mycket
till Jesus varje dag. Under tre veckor pågick en
kamp inom mig. Jag började tänka på att säga ja
till Jesus och att låta döpa mig.
Den 20 december 2015 kom den stora dagen
när jag och Noora döptes. Det var en glädjedag.
Förra året hände en mycket svår sak. Jag hade

startat ett företag, en Food truck. Verksamheten
gick bra. Jag hade många stamkunder. En morgon upptäckte jag att någon hade bränt ner bilen. Det var en svår prövning i mitt liv.
I dag känner jag en stark förtröstan på Gud att
Han kommer att leda och hjälpa oss. Min stora
glädje är att gå till Hammarbykyrkan. Där har
vi fått en ny familj, nya systrar och bröder. Jag
ser ljust på framtiden. Jesus är alltid med oss!
Text: Gun Blomgren
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Kalendarium
Augusti			
Fr 25 18.00
Lö 26		
Sö 27 11.00
		
17.00
Ti 29 18.00
To 31 18.00

Förbönsstund (farsi)
Gospeldag m Marcus B (100:-)
Upptaktmässa – Backholm/Hafström
Gudstjänst på farsi
Bibelstudium på farsi
Bibelstudium & andakt (farsi)

September			

Fr 1 18.00 Förbönsstund (farsi)
Sö 3 11.00 Gudstjänst – Gustav Hafström
		
17.00 Gudstjänst på farsi
Ti 5 18.00 Bibelstudium på farsi
		
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 6 12.00 Sopplunch - Lage Wedin
To 7 18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
Fr 8 18.00 Förbönsstund (farsi)
Sö 10 11.00 Mässa – Gustav Hafström
		
17.00 Gudstjänst på farsi
Må 11 12.30 Stickcafé
Ti 12 18.00 Bibelstudium på farsi
		
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 13 13.00	Onsdagsträff
To 14 18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
Fr 15 18.00 Förbönsstund (farsi)
Sö 17 11.00 Sinnesrogudstjänst – Mats Backholm
OBS! ca 13.00 Föreningsmöte
		
17.00 Gudstjänst på farsi
Ti 19 18.00 Bibelstudium på farsi
		
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 20 12.00 Sopplunch - Nils-Göran Wetterberg
To 21 18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
Fr 22 18.00 Förbönsstund (farsi)
Lö 23 till Sö 24 Gemenskapshelg på Åkerögården,
		Obs! ingen 11-gudstjänst i Hammarbykyrkan!
Sö 24 17.00 Gudstjänst på farsi
Må 25 12.30 Stickcafé
Ti 26 18.00 Bibelstudium på farsi
		
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
On 27 13.00	Onsdagsträff
To 28 18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
Fr 29 18.00 Förbönsstund (farsi)

Oktober
Sö 1
		
Ti 3
		
On 4
To 5
Fr 6
Sö 8
		
Må 9
Ti 10
		
On 11
To 12
Fr 13
Sö 15
		

11.00 Gudstjänst – Gustav Hafström
17.00 Gudstjänst på farsi
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
12.00 Sopplunch - Ulrika Stigberg
18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
18.00 Förbönsstund (farsi)
11.00 Mässa – Gustav Hafström
17.00 Gudstjänst på farsi
12.30 Stickcafé
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
13.00	Onsdagsträff
18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
18.00 Förbönsstund (farsi)
11.00 Sinnesrogudstjänst – Mats Backholm
17.00 Gudstjänst på farsi

Ti 17
		
On 18
To 19
Fr 20
Sö 22
		
Må 23
Ti 24
		
On 25
To 26
Fr 27
Lö 28
Sö 29
		
Ti 31

18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
12.00 Sopplunch - AnnTherese Karlberg
18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
18.00 Förbönsstund (farsi)
11.00 Gudstjänst f små & stora – Mats Nyholm
17.00 Gudstjänst på farsi
12.30 Stickcafé
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
13.00	Onsdagsträff
18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
18.00 Förbönsstund (farsi)
17.00 Kulturfest
16.00 Gudstjänst – Klas Lindberg
17.00 Gudstjänst på farsi
18.00 Bibelstudium på farsi

November
On 1
To 2
Fr 3
Sö 5
		
Må 6
Ti 7
		
On 8
To 9
Fr 10
Sö 12
		
Ti 14
		
On 15
To 16
Fr 17
Sö 19
		
Må 20
Ti 21
		
On 22
To 23
Fr 24
Sö 26
		
Ti 28
		
To 30

13.00 Sopplunch - Gerd Lithner
18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
18.00 Förbönsstund (farsi)
11.00 Gudstjänst - Inga Belani
17.00 Gudstjänst på farsi
12.30 Stickcafé
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
12.00	Onsdagsträff
18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
18.00 Förbönsstund (farsi)
11.00 Gemensam Mässa – Gustav Hafström m fl
17.00 Gudstjänst på farsi
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
13.00 Sopplunch - Carl-Olof Strand
18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
18.00 Förbönsstund (farsi)
11.00 Gudstjänst – Gustav Hafström
17.00 Gudstjänst på farsi
12.30 Stickcafé
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
12.00	Onsdagsträff
18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
18.00 Förbönsstund (farsi)
11.00 Sinnesrogudstjänst – Mats Backholm
17.00 Gudstjänst på farsi
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)

December

Fr 1
Lö 2
Sö 3
Ti 5
		
To 7
Fr 8
Sö 10

18.00 Gudstjänst på farsi
11.00 Julmarknad
11.00	Adventsgudstjänst – Gustav Hafström
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
18.00 Förbönsstund (farsi)
11.00 Gudstjänst f små & stora. Julavslutning.

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

