Hammarbykyrkan
aktuellt

sommar 2014

Foto: carl-olof strand

nr 179

Hammarbykyrkan vill vara en kyrka som berör
Tro som berör Vänskap som berör Uppmuntran som berör Bön som berör Samverkan som berör

EFS-präst
Hanna Beckström, Telefon: 0738-569436
E-post: hanna.beckstrom@hammarbykyrkan.nu

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

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

EFS-präst
Annahita Parsan, Telefon: 0738-569435
E-post: annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu

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

REDAKTÖRENS RUTA
< ”En vänlig grönskas rika dräkt har
smyckat dal och ängar”. När jag hör den

psalmen tåras mina ögon lätt och jag känner
sommarens fantastiskt närvaro. Sommaren
– den tid på året då vi får fylla på batterierna inför höstens och vinterns ofta mörka
och mödosamma veckor. Själv tillbringar
jag oftast en stor del av sommaren i Norrbotten, där solen nästan inte går ner under
de ljusaste sommarnätterna i juni/juli.
I Hammarbykyrkan går verksamheten förstås ner på lite av sparlåga under sommaren. Men – det blir även detta år gudstjänster varje söndag kl 11 under
sommarperioden. Lekmän från kyrkans
stora frivilliggrupp hoppar in och tar ansvar för gudstjänsterna under våra prästers
semester.
Vi påminner om sillunchen för daglediga
onsdag den 11 juni kl 12. Notera också utflykten till Wij trädgårdar onsdag den
20/8 och den traditionella surströmmingsfesten, som i år hålls den 22 augusti. Både
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Kyrkomusiker
Marie Lee Gustafsson
Telefon: 0739-299 253.
E-post: marieleegustafsson@gmail.com

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

sill, trädgårdar och surströmming hör sommaren till!
Redaktören önskar er alla en härlig sommar.
Carl-Olof Strand (red)

										

SOMMARPROGRAM 2014

AUGUSTI

JUNI

11:00 	Sommargudstjänst, Maria & Lennart Bergström

Söndag 8 juni
11:00 	Söndagsmässa, Annahita Parsan,
Marie Lee Gustafsson

Onsdag 11 juni
12:00 	Sillunch för daglediga. Kostnad 60 kr.
	Anmälan senast 9 juni till Gerd Lithner,
073-958 9040

Söndag 15 juni
11:00 	Söndagsgudstjänst, Gerd Lithner,
Gästpredikant, Johannes Skoog

Söndag 22 juni
11:00 	Sommargudstjänst,
	Carl-Olof & Anita Strand

Söndag 29 juni
11:00 	Sommargudstjänst, Caroline Brorson.

JULI
Söndag 6 juli
11:00 	Sommargudstjänst, Henrik Roos

Söndag 3 augusti
Söndag 10 augusti
11:00 	Sommargudstjänst, Maria & Lennart Bergström

Söndag 17 augusti
11:00 	Sommargudstjänst,
	Roksana Parsan & Thomas Fransson

Onsdag 20 augusti
Utflykt till Wij trädgårdar i Ockelbo. Kostnad 350 kr.
Anmälan senast 4/8 till Jeanette Brorson tel. 070289 13 17 mail. jeanette.brorson@tele2.se.

Fredag 22 augusti
18:00 	Surströmmingsfest i Hammarbysalen,
anmälan senast 18/8 till Gerd Lithner
tel. 073-958 90 40.

Söndag 24 augusti
11:00 	Sommargudstjänst, Hanna Beckström,
Marie Lee Gustafsson

Söndag 31 augusti
11:00 Upptaktsgudstjänst, Hanna Beckström,
Marie Lee Gustafsson m.fl. Söndagsskola

Söndag 13 juli
11:00 	Sommargudstjänst, Annahita Parsan

Söndag 20 juli

Varje fredag under sommaren är det gudstjänst på farsi kl 18.00

11:00 	Sommargudstjänst, Annahita Parsan

Söndag 27 juli
11:00 	Sommargudstjänst, Arman Roshdi,
	Annahita Parsan.
	Avslutning på persisk konferens,
tolkning till svenska.

En resa till Wij trädgårdar

Sommaren på Svalkan

Onsdag den 20 augusti gör vi en dagsutflykt till Wij
trädgårdar i Ockelbo.
Anmäl dig senast 4/8 till Jeanette Brorson, tel. 070289 13 17, mejl:jeanette.brorson@tele2.se. Kostnad
350 kr.

Du som är kvar i stan över sommaren är som
vanligt välkommen till EFS Betlehemskyrkans
sommarhem Svalkan intill Ulriksdals slott. Sommarcaféet är öppet söndagar kl 12.00-18.00 med
start söndag den 15/6.

Höstens gemenskapshelg

Under juli månad blir det söndagsgudstjänster kl
11.00. Programmet kommer inom kort att finnas på www.svalkan.com.

Även i år blir det en gemenskapshelg på Åkerögården.
Boka redan nu in lördag-söndag den 27-28 september för denna aktivitet. Vi återkommer med program
i nästa ”Hammarbykyrkan Aktuellt”.
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Öppen kyrka – tack vare frivilliga!
< Hammarbykyrkan är öppen för besökare på vardagar mellan 10 och 15. Detta

är möjligt tack vare att medlemmar i vår EFS-missionsförening ställer upp och finns
på plats.
En av dessa är Gun-Britt
Nylund, som berättar hur det
fungerar.
– Vi är två personer i varje
jourgrupp som ansvarar för
en vardag var under veckan
och vi har ibland hjälp av
några farsitalande som spontant ställer upp. För varje dag
finns det en lista med uppgifter som vi ansvarar för. ExemGun-Britt Nylund och Azita Hosseini.
pelvis att ta emot besökare,
passa telefonen, ta in och sormånga svåra prövningar, trots att hennes man
tera post. Innan vi går hem checkar vi av lokaleroch dotter redan bodde här. Vändningen kom
na, släcker belysningar och levande ljus med
när hennes advokat gav henne telefonnumret
mera, låser tre ytterdörrar och sätter på larmet.
till vår präst Annahita Parsan. Annahita fick
leda Azita fram till en levande tro på Jesus och
hon fick hjälp i bön av hela gruppen med kristMånga besökare
na farsitalande. Hon fick uppleva att när det var
– Det är väldigt stimulerande och lärorikt att
som svårast ringde man en kväll helt oväntat
arbeta tillsammans på det här sättet, fortsätter
Gun-Britt. Många besöker oss och det finns all- från Invandrarverket och berättade att hon fick
stanna utan att först behöva åka tillbaka till
tid kaffe eller te för den som vill sitta ner och
Iran. Detta var ett mirakel.
prata. En del som bor i närheten berättar att de
– Jag började snabbt studera svenska för att klasett skylten ”Kyrkan är öppen”. De kommer in
ra proven till undersköterska. Och nu läser jag
och bekantar sig med vilka vi är, vad vi gör och
gymnasiekurser för att kunna fortsätta och utsäger ofta att de vill komma tillbaka när de ser
bilda mig till sjuksköterska, berättar Azita.
något intressant på vår tavla utanför.
– Vi farsitalande är uppdelade i fyra
Andra kommer in för att sitta ner i stillhet en
ansvarsgrupper, fortsätter Azita. Vi hjälps åt
stund i kyrkorummet. Eller böja knä framför
både med det praktiska här i kyrkan och med
altaret. Och kanske tända ett ljus vid ljusbäraatt förbereda de texter som ska läsas i kommanren. För många bland de farsitalande är vår
de gudstjänst. Vi har också dopundervisning.
öppna kyrka en särskilt uppskattad mötesplats.
Behovet att stödja varandra är stort eftersom
Det är fantastiskt att se med vilken glädje vi
vardagen för många är fylld med akuta problem
kan hjälpas åt där det behövs.
när det gäller kontakter med myndigheter och
att skaffa arbete och bostad.
Ett mirakel
Som avslutning berättar Gun-Britt,
Gun-Britt har bett Azita Hosseini att vara med
-Azita är bland annat i mån av tid med och förnär vi talar om frivilligarbete. I dag arbetar
bereder och deltar i våra Kvinnofrukostar.
Azita som undersköterska. Hon kom till Sverige
2009 och fick sitt uppehållstillstånd efter
Text och foto: Paul Blomgren

