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I femtio år 
har Ham-
marbykyr-

kan varit en 
levande kyrka 
uppe på top-
pen av Ham-
marbyhöjden. 
Andliga ledare 
och medlem-
mar har kommit 
och gått och 
verksamheten 
har förändrats, 
utvecklats och 
växt med dem. I 
centrum för vår 
verksamhet står 
vår vision:

Tro som berör
Vi vill vara en 
kyrka där tro, 

glädje och erfarenheter kan delas så att vi hjälper 
människor att leva nära Jesus Kristus.

Vänskap som berör
Vi vill vara en kyrka som genom smågrupper 
utvecklar och skapar vänskapsrelationer samt er-
bjuder nya medlemmar och sökare en gemenskap 
där tron, livsfrågor och bön kan delas.

Uppmuntran som berör
Vi vill vara en kyrka där vi öppet och ofta upp-
muntrar varandra i glädje och svårigheter.

Samverkan som berör
Vi vill vara en kyrka där vi samverkar så att var 
och en kan bidra med sina gåvor och talanger.

Bön som berör
Vi vill vara en kyrka där bönen är vår viktigaste 
inspirations- och kraftkälla.

Nu firar vi 50 årsjubileum och i denna skrift vill 
vi fokusera på de sista tio åren i kyrkans historia 
då så mycket har hänt. Under de åren har Ham-
marbykyrkan gått från att vara en ganska vanlig, 
svensk samarbetskyrka till att bli en fristående 
aktiv EFS-kyrka som bjudit in det allt mer globala 
samhälle som öppnar sig omkring oss. Med tre 
EFS-föreningar under samma tak - svenska grup-
pen, persiska gruppen och oromogruppen vill 
vi nu verka för integration på riktigt och på sikt 
kunna överbrygga barriärer som språkgränser 
och generationsgränser. Vi vill också förenas i tro, 
framtidshopp och tacksamhet och finnas där för 
varandra i sorg och glädje.

På följande sidor får du veta mer om var vi kom-
mer ifrån och vart vi är på väg.

Ulf Perbo, vice ordförande i Svenska EFS-föreningen

Välkommen till Hammarbykyrkan!





• Hammarbykyrkan är en 
“förlängning” av Blasie-
holmskyrkan, en kyrko-
byggnad på Blasieholmen, 
som uppfördes i slutet av 1800-talet på initiativ 

av Gustaf Emanuel Beskow och 
såldes och revs på 1960-talet. 

• När kyrkan på Blasieholmen 
såldes samlades pengarna från 
försäljningen i en fond, 
som sedan användes 
för att bygga den nya 
kyrkan på Hammarby-
höjden. 

Kyrkan ritades av arkitekt Erik 
Lindgren och invigdes den 19 oktober 
1969.
Från 1970-2991 var Yon Sundberg präst 
i Hammarbykyrkan. Han ville att Ham-
marbykyrkan skulle vara som en “fyr-
båk på höjden”.

• Den svenska EFS-föreningen grundades 1965, 
och de senaste 10 åren har två nya EFS-grupper 
tillkommit i Hammarbykyrkan: en persisktalande 
och en oromotalande EFS förening som är mycket 
aktiva.

• Hammarbykyrkan är en distriktskyrka inom 
Svenska kyrkan. Verksamheten var 
under mer än 20 år en samarbetskyrka 
mellan EFS och Svenska kyrkan i Skar-
pnäcks församling. Sedan 2013 drivs 
och finansieras Hammarbykyrkans 
verksamhet dock helt på ideell basis.

• EFS står för Evangeliska Fosterland-
sstiftelsen, en självständig missionsor-
ganisation inom Svenska kyrkan. EFS 
grundades 1856 och har för närvarande 
ca 14.000 medlemmar i Sverige.

Hammarbykyrkans  
historia



Nu står vi på
egna ben igen
2013 ställdes Hammarbykyrkan kan-

ske inför sin största utmaning 
någonsin, då Skarpnäcks församling avslutade 
samarbetet med EFS-föreningen, efter många 
års gemenskap.

–Det var en svår tid, men det positiva som hände 
var att vi fick ett starkt engagemang för kyrkan. 
Nu har vi gått vidare och ser möjligheter i nya 
samarbeten, säger Göran Ahlforn, som var ord-
förande i Hammarbykyrkans förening vid tiden 
för uppsägningen.

Att Skarpnäcks församling sa upp avtalet kom 
plötsligt och var smärtsamt, och trots att Hammar-
bykyrkan fick ekonomiskt stöd för övergångstiden 
till att bli en fristående kyrka var oron stor för att 
förändringarna skulle leda till att kyrkan måste 
läggas ner. Men så blev det inte. Hammarbykyr-
kan har drivits vidare med en minskad fast  
personalstyrka och ideella krafter.

– Vi har haft väldigt många frivilliga som velat 
bidra och givandet gick upp de första åren, så vi 
har klarat det på något sätt, säger Göran Ahlforn. 

Uthyrning av lokaler har efter uppsägningen 
blivit ett sätt att få in pengar till verksamheten. 
Lokalbristen är stor i Stockholm och via ett bok- 
ningssystem med nyckelkoder har det blivit 
möjligt att administrera lokaluthyrningen.

–”Jouren” har också varit viktig, att medlem-

mar turas om att finnas i kyrkan på dagtid, för att 
kunna hålla den öppen, säger Göran Ahlforn.

Teologiskt fortsätter Hammarbykyrkan följa 
Svenska kyrkans 
ordning. 

Om man ska 
se någon fördel 
med skilsmässan 
från Skarpnäcks 
församling så tror 
Göran Ahlforn 
att den på ett 
sätt underlättat 
samarbetet med 
de två nya grup-
per som etablerat 
sig i kyrkan under 
2010-talet - oro-
mogruppen och 
persiska gruppen. 

–Vi har ju en 
sorts direkt-
demokrati i 
kyrkan och har 
kunnat ta beslut 
om hur vi ska 
hantera våra nya 
grupper på våra 
egna föreningsmöten utan att någon annan blandat 
sig i. Det hade nog inte varit lika lätt i det tidigare 
samarbetet, säger han.

Och det är han tacksam över eftersom han tycker 
att de nya grupperna gett kyrkan ett helt nytt liv.

–De har gett oss en möjlighet att göra både en 
kristen och social insats och har berikat våra liv, 
säger Göran Ahlforn.



Gustav Hafström blev anställd 
som präst 2017 av den svenska 
EFS-föreningen. Han har bland 

annat satsat mycket på att bygga upp 
ett barn- och ungdomsarbete i kyrkan. 
Samtidigt anställdes Mats Backholm för 
att ta hand om sinnesrogudstjänster och 
själavårdssamtal.

–Det har varit väldigt posi-
tiva och fina år, säger Gustav 
Hafström.

Svenska EFS-gruppen har 
gudstjänst och kyrkkaffe varje 
söndag och på onsdagarna träf-
fas man för sopplunch eller bi-
belsamtal. Under de år Gustav 
varit präst i kyrkan har man 
byggt upp gudstjänsterna på ett 
sätt så att de varit av lite olika 
karaktär, vilket passat försam-
lingen. Kören står regelbundet 

för musikgudstjänster och man har också nattvards-
gudstjänster och familjegudstjänster och de senaste 
åren har man testat att ha sinnesrogudstjänster, 
vilket fallit väl ut. De har hållits av Mats Backholm 

och drivs nu vidare av Hans Lindholm.
–De olika gudstjänsterna tilltalar olika personer. 

Många av medlemmarna går på alla gudstjänster, 
medan andra helst kommer när det är mycket 
musik, eller för att de tycker om sinnesrokon-
ceptet, säger Gustav Hafström.

Många av den svenska gruppens medlemmar 
träffas regelbundet i de hemgrupper de ingår i och 
har bibelstudium, samtal och samvaro. 

Alla medlemmar som vill ingår också i en ansvars-
grupp där de har ansvar för att förbereda och med-
verka vid gudstjänsten med till exempel textläsning, 
kollekt med mera och att ordna kyrkkaffe.

För att möta kyrkans yngre medlemmar har 
Gustav startat barn- och ungdomsgrupper.

–Det är viktigt att barn och unga får en tro som 
håller hela livet. Men jag såg att inte alla trivdes med 
att gå på gudstjänsten och startade ungdomsgrup-

Både barn och vuxna ska växa i 
Hammarbykyrkan



pen. Den växer och jag tycker det har blivit lyckat, säger han. 
Gustav tycker att samarbetet med oromogruppen och 

persiska gruppen varit väldigt positivt och på sikt spår han 
att det kommer att bli allt tätare. Jesus sade ju: “Åt mig har 
getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör 
alla folk till lärjungar.”

–Fortsätter man bygga församlingen tillsammans tror jag 
att Hammarbykyrkans tre grupper är en enda stor grupp 
om tjugo år. Kan vi fortsätta att vara en utåtriktad försam-
ling, som tycker det är viktigt att bjuda in nya människor, 
då har vi en stark framtid, säger han.

Nu är Gustav pappaledig och han har 
varit öppen med att han kommer att 
lämna över sin tjänst till en ny person 
efter föräldraledigheten.

–Min förhoppning är nu att försam-
lingen hittar en präst som bor närmare 
kyrkan och vill leda arbetet vidare, men 
jag vill gärna komma tillbaka hit och gäst-
predika, säger han.

Präster i Hammarbykyrkan 2009-2019
Henrik Roos 2001-2009
Anders Lennse 2009-2013 ›› 
Hanna Bäckström 2009 - 2016  
(var anställd redan tidigare) ››
Thomas Larsson 2011-2011
Annahita Parsan 2012 -
Duressa Mabesha Teka 2016 -
Gustav Hafström 2017 -
Mats Backholm 2017 - 2019 ››

Styrelseordförande i Svenska gruppen  
2000-talet
Ulf Perbo 1999-2001
Göran Ahlforn 2001-2016
Camilla Öberg 2016-2019 ››

STYRELSENS PRIO: 
EN NY PRÄST

Hammarbykyrkans Svenska 
EFS-förenings verksamhet 
organiseras av en styrelse. För 

styrelsen står just nu rekryteringen av 
en ny präst högst på agendan.

–Vi påbörjar arbetet med att hitta Gustav 
Hafströms ersättare under hösten, säger 
Ulf Perbo, vice ordförande i styrelsen.

Sedan Hammarbykyrkan blev en 
fristående EFS-kyrka har styrelsearbetet 
blivit mer utmanande, eftersom det är be-
tydligt färre anställda i kyrkan. Det finns 
också två stora EFS-kyrkor i centrala 
Stockholm som konkurrerar om de som 
söker sig till kyrkor med ett EFS-inspire-
rat arbetssätt.

Men den starka traditionen av frivilli-
gengagemang består bland medlemmarna 
och många jobbar hårt för att bidra till 
församlingen. 

Och det totala antalet medlemmar i Ham-
marbykyrkans tre EFS-föreningar: svenska 
gruppen, persiska gruppen och oromogrup-
pen gör kyrkan till Sveriges största och snab-
bast växande EFS-kyrka. Att på olika sätt 
bidra till att underlätta de nya gruppernas ar-
bete har varit en ny och inspirerande uppgift 
för många både i styrelsen och församlingen.

–Vi gläder oss över det stora interna-
tionella arbete som vi öppnat upp kyrkan 
för, säger Ulf Perbo.



Musiken har och har alltid haft en viktig 
plats i Hammarbykyrkan. Här har 
funnits allt från brusande orgelmusik, 

solosång, lovsång, ungdomskör, babysång, band 
av olika slag, övande elever från Musikhögsko-
lan, blåsorkester och många körer.

–Musiken är ett av flera red-
skap vi har att måla evangeliet 
om Jesus Kristus med, menar 
Håkan Sandlund, föreningens 
musiker sedan 2015. 

Hammarbykyrkans kör har 
funnits sedan kyrkan bygg-
des. Dess repertoar och stil 
har genom åren influerats 
av de körledare kören haft. 
Många musiker har tjänat 
föreningen genom åren: Lage 

Wedin, Chris-
tina Sandlund, 
Maria Rob-
ertson och 
Kicki Nylund. 
Under 2010-
talet har kören 
letts av Maria 
Robertsson, 
Marie Lee 
Sylvendahl 
och sedan 2015 
Håkan Sand-
lund. Ham-
marbykyrkans 
kör har nu 24 
medlemmar. 
Inriktningen 

musikaliskt är det klassiska klangidealet. 
–En innerlig ton och texter som berör är det jag 

söker när jag letar sånger till kören, säger Håkan. 
Att hitta en sång som man känner har ett in-

neboende budskap och är bra musikaliskt är rena 
lyckokänslan, tycker Håkan och han uppskattar 
mycket när nya sångare hittar till kören. 

–Kören har till vår glädje fått några nya medlem-
mar senaste åren men det finns plats för fler. Det 
är också fantastiskt med de sångare som varit med 
i många år. Det ger en stabilitet och kontinuitet 
och fyller mig med tacksamhet, säger Håkan.

Förra året startades också en barnkör för ål-
drarna 6-9 år. Kören  heter Joy och i nuläget är ett 
10 tal barn med i kören. 

–Agnes Öberg är assisterande körledare och så 
viktig för kören. 

Via kören som främst består av barn i närområ-
det har nya människor hittat till kyrkan. Barnen 

I musiken kan vi 
dela evangeliet



sjunger och föräldrarna fikar under tiden. 
–Det är en stor välsignelse att få arbeta i Ham-

marbykyrkan och jag hoppas på att föreningens 
medlemmar fortsätter att stå med i bön för musik-
en och vår kyrkas viktiga uppgift, säger Håkan 
Sandlund.

Musikverksamhet i Hammarbykyrkan:
Kyrkokören - blandad kör för vuxna
Barnkören - åldrarna 6 och 8 år
Oromogruppens kör
Persiska gruppens kör
Newborn community - gospelkör
Soulful kids, Soulful voices: Johanna Gards körer

HANTVERKS-GLÄDJE
ÖPPNAR KYRKANS DÖRR

Hammarbykyrkans stickcafé startades 
av diakon Jeanette Brorsson för cirka 
femton år sedan och har sedan drivits 

vidare av husmor och församlingsmedlem Gerd 
Lithner. 

Kärleken till garn, stickor och nålar samlar både 
gamla och nya kyrkobesökare.

–Vi är en hängiven grupp, när vi frågar om vi 
ska ha ett kafé till på terminen brukar gruppen 
alltid svara ”ja”, säger Gerd Lithner.

Tanken bakom stickcaféet var från början att  
erbjuda en aktivitetsmöjlighet till daglediga i 
området kring kyrkan, men besökarna kommer 
idag från hela Stockholm för att handarbeta. Vissa 
som börjat i gruppen har efter hand också börjat 
besöka gudstjänsterna. 

De flesta stickar på cafét, men man får ägna sig 
åt vilket hantverk man vill. Sticka, virka, laga eller 

brodera, allt är möjligt.
–Vi turas om att hjälpa varandra om vi kör fast i 

våra projekt, nån vet oftast hur man ska lösa prob-
lemet säger Gerd.

Hembakat fika efter en roterande fikalista och en 
liten andakt står också på programmet varje gång. 

Hantverksintresserade av båda kön är välkomna 
på stickcafet, men herrarna lyser ännu med sin 
frånvaro. 

–Men de är förstås också väldigt välkomna, 
säger Gerd.



På 1860-talet fick EFS en vision 
från Gud att skicka missionärer till 
oromofolket i Etiopien. Det blev 

början till det missionsarbete som fortsatt 
växa än idag. Och sedan 2016 finns Sver-
iges enda oromotalande EFS-grupp i Ham-
marbykyrkan. 

—Att komma till Hammarbykyrkan kändes som 
att komma hem, säger prästen Duressa Mabesha 

Teka, som leder grup-
pen och även job-
bar på EFS Arken i 
Söderköping. Gruppens 
styrelse som består av 
medlemmarna Tsehayi 
Seda, Chali Tujuba, 
Almaz Solomon, Amarti 
Tadesse och Duretti 
Amanuel.

Duressa som är 
prästvigd i Etiopien 
kom till Sverige 2011 
och förstod snart att det 

fanns många andra oromotalande i hans nya land, 
men ingen oromotalande kristen grupp. 

– För mig var det så konstigt att det inte fanns 
någon oromokyrka här i Sverige där allt började, 
säger han.

Oromofolkets historia i Etiopien präglas av för-
tryck och Duressa förstod att det fanns en längtan 
bland oromotalande att få vara tillsammans och ta 
del av Guds ord på sitt eget språk.

–Vi ville att nå dem och deras familjer. Dessutom 
har vi ett fantastiskt gemensamt kulturellt arv med 
matlagning, kläder och kultur som vi ville hålla 
ihop kring, säger Duressa.

Från början sågs man i en lägenhet i Vårberg, 
men sedan träffade Duressa Henrik Roos som en 
tid var präst i Hammarbykyrkan. 

—Jag kände i mitt hjärta att han kunde hjälpa 
mig, och 2016 i början av januari kom vi hit, säger 

Oromogruppen har  
hittat hem i Hammarby

”Himlens Gud skall ge oss framgång. 
Nu börjar vi, hans tjänare, att bygga.”                     
Nehemja 2:20



Duressa.
Lördagen är oro-

mogruppens dag i 
Hammarbykyrkan. 
De ses i kyrkan mel-
lan klockan 13-1630 
för gudstjänst och 
fika. Gudstjänsterna 
innehåller mycket 
musik eftersom för-
samlingsmedlemmen 
Binyam Tujuba är 
en väldigt begåvad 
musiker. På onsda-
garna har gruppen 
också lovsång och 
barngudstjänst, 
själavård och 
styrelsemöten.

–Vi är ungefär 
15-20 personer från Stockholmsområdet som ses 
regelbundet. Många jobbar inom yrken där de har 
oregelbunden le-
dighet, så medlem-
marna får komma 
när de kan, säger 
Duressa.

Vid större kon-
ferenser kommer 
även medlem-
marna som finns 
i andra delar av 
Sverige och då 
kan man vara över 
70 personer.

Fyra till sex 
gånger om året 

anordnas också ungdomsträffar.
–Då har vi undervisning från fredag till söndag, 

säger Duressa.
Det finns också en musikgrupp som sjunger och 

dansar i traditionell oromoklädsel - Oromo Art & 
Worship.

En viktig fråga för gruppen är att stötta oromo-
folket i hemlandet Etiopien.

–På insamlingsgalan i år samlade vi in totalt 40 
000 kronor till de i vårt folk i Etiopien som finns 
på internflyktingläger. Våra pengar kan göra stor 
skillnad där, säger Duressa.

Hammarbykyrkans oromogrupp drömmer om 
att nå ut till fler oromotalande i Sverige, och även 
om att sprida budskapet om evangeliet bland sven-
skar. Man hoppas också en dag kunna hjälpa en 
evangelist i Etiopien att etablera sig på en ny plats 
och nå fler oromofolket. 

–Vi är nöjda med att vara i Hammarbykyrkan 
med våra syskon. Både perserna och svenskarna 
är väldigt hjälpsamma. Vi känner oss hemma, vi 
känner oss inte som främlingar, säger Duressa.



Hammarbykyrkans persiska grupp 
består till största delen av muslimer 
som konverterat till kristendomen. 

Gruppen växer kraftigt och har nu över 300 
medlemmar.

–Vår grupp har blivit allt starkare med åren, när 
medlemmarna vuxit in i sin tro, säger Annahita 
Parsan, präst i persiska gruppen.

För mindre än tio år sedan bestod persiska grup-
pen av ett fåtal personer som etablerade sig i St 
Clara kyrka och snart hade man 60 medlemmar. 

–St Clara var en fantastisk kyrka, men den hade 
inte lokaler som passade oss. Vi behövde hitta 
någonstans där vi även kunde ha undervisning, 
säger Annahita.

Annahita Parsan har blivit känd som den första 

svenska kvinnliga prästen som konverterat från 
Islam och för sitt dramatiska öde som flykting från 
Iran som hon beskrivit i boken ”Flykten till livet”. 
Hon studerade till präst i Uppsala och gjorde sin 
praktik i Hammarbykyrkan 2011. När hon mötte 
dåvarande präst Anders Lennse och styrelseord-
förande Göran Ahlforn stod det plötsligt klart var 
persiska gruppen skulle kunna hålla till.

–Det var fantastiskt bra att att få vara här och 
ha tillgång till kyrkans lokaler. Jag kan inte säga 
att vi lärt känna svenska gruppen helt och hållet, 
men de personer jag känner är underbara och fina 
och bra, det är därför vi fortsätter att vara här, 
säger hon.

Persiska gruppen har nu verksamhet fyra dagar 
i veckan. Det är välbesökta bibelstudium två 
dagar i veckan samt fredagsbön och söndagsgud-

Persiska gruppen växer 
så det knakar



stjänst. Alla församlings-
medlemmarna deltar också i 
en ansvarsgrupp. Det finns 
totalt 24 grupper, bland 
andra ekonomigruppen, 
köksgruppen, städgruppen, 
och välkomstgruppen. En 
styrelse organiserar arbetet 
och där är Roksana, Annahi-
tas dotter ordförande. Grup-
pens lovsångsteam Parastesh 
som leds av Mani Mohsen är 
mycket uppskattat och har 
fått Urbults hederspris.

En viktig del i persiska 
gruppens verksamhet är vux-
endop av nya medlemmar. 
Annahita förbereder dopkan-
didaterna med dopundervisn-
ing och fyra gånger per år 
ordnas 24-timmarsundervisn-
ing inför dopet. 

–Då stannar vi i kyrkan ett 
dygn och har kvällsandakt, 
bön, undervisning och fru-
kost, det brukar vara väldigt fint, säger Annahita.

Dopen hålls i Skarpnäckskyrkan som har en 
dopgrav för vuxna.

–Som mest har det varit 25 personer som döpts 
på samma gång.

De som är med i gruppen kan ofta ha en svår 
situation i väntan på att få uppehållstillstånd i 
Sverige.

–Många kan vara besvikna och ledsna när de 
får avslag och blir av med både jobb och lägenhet. 
Det är mycket som händer. Vi behöver en diakon 
och glädjande nog kommer vår medlem Rosita 

Hamidi att vigas som diakon 
i år, säger Annahita.

Persiska gruppen har 
en viktig social betydelse 
för medlemmarna. Vissa 
medlemmar kan vara helt 
ensamma i Sverige. Annahita 
själv öppnar till exempel sitt 
hem på julafton och man firar 
även persiskt nyår i kyrkan 
med alla församlingsmedlem-
mar som vill.

I framtiden vill gruppen 
ägna sig mer åt mission, både 
i Sverige och i andra länder. 
Gruppen vill vända sig både 
till redan kristna som söker 
bli starkare i sin tro, och till 
andra som längtar efter att 
bli kristna. Annahita möter 
hela tiden muslimer som blir 
nyfikna på kristendomen 
och hon vill gärna prata om 
varför hon själv valt att kon-
vertera. Hon tror också att 

det är många i persiska gruppen som börjar vara 
redo att själva berätta om sin tro för andra.

–Som nykristen tänker man i början mest på vil-
ken tro man håller på att få. Men nu tror jag många 
börjar bli starka nog att gå ut och berätta om vad de 
känner i sina hjärtan, säger hon, och avslutar med 
att citera ett av hennes favoritbibelord:

1 Petrusbrevet 4:10
Tjäna varandra , var och en med den nådegåva han 
fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många 
former”



Medlemmarnas 
engagemang har 
stor betydelse

Hammarbykyrkan 
skulle inte klara 
sig utan alla fan-

tastiska medlemmar som 
engagerar sig i kyrkans 
verksamhet. Vi frågade 
några av dem varför de 
engagerar sig i Hammar-
bykyrkan.

Azita Hosseini, kassör i Per-
siska gruppen.
Jag kom till Sverige 2012 
och kom till Hammarbykyr-

kan med Annahita. Jag har lärt mig mycket från 
Bibeln hur man kan leva och hjälpa till och att 
man ska ha kärlek och ge kärlek till varandra. I 
vår kyrka finns det många som behöver hjälp och 
vi hjälper varandra. 

Gun-Britt Nylund, 
dagjour, styrelse-
medlem, planerar  
bl a soppluncher  
och stickcafét.
Det kändes 
naturligt att engagera mig här jag kom till Stock-
holm och redan kände till kyrkan. Det ger mig 
mening och glädje att få ha en uppgift. Jag upp-
lever att Hammarbykyrkan är välkomnande och 
har blivit mitt andliga hem. 

Anders Parsmo, 
layoutar församlings-
bladet och uppdaterar 
hemsidan.
Jag engagerar mig 
för att det behövs 
och för att jag kän-
ner att det är för 
en bra sak. Jag får 
gemenskap och en 
chans att ifrågasätta 
och stärka min tro.
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Chali Tujuba, sekreterare 
i Oromogruppen.
Det finns många 
i Sverige som inte 
vet att vi har en 
oromokyrka, många 
ungdomar till exem-
pel. Jag vill att vi ska 
nå dem och växa och 
bli större.

Gertrud Häger, har 
många engagemang, 
bland annat i att 
besöka medlemmar i 
hemmen.
Jag kom till Ham-
marbykyrkan 

för 46 år sedan och upplevde att här fanns en 
levande församling för hela min familj. Här har 
jag möjlighet att fördjupas i min tro och leva i 
gemenskap med många vänner. Jag har också 
möjlighet att vara med i vardagsarbetet i den kyrka 
som Yon Sundberg ville skulle få bli en fyrbåk på 
Hammarbyhöjden. 

ATT SES I HEMGRUPP ÄR 
ETT SÄTT ATT DELA LIVET

Att ses i så kallade hemgrupper som 
träffas och umgås i varandras hem 
regelbundet är något som många i 

Hammarbykyrkan tycker om.

–I våran hemgrupp kan vi dela tankar om livet, 
vi pratar verkligen om högt och lågt och vitt och 
brett, säger Gun-Britt Bergström, som har varit 
med i en hemgrupp i 20 år.

Gun-Britts hemgrupp träffas hemma hos 
varandra varannan vecka. Det bjuds på fika 
och dagens värd får bestämma en text eller en 
artikel som man sedan kan tala och dela om. 

Gruppen har funnits i tjugo år, och har delats i 
två en gång. Eftersom man har blivit fler i grup-
perna funderar man nu på att dela de grupperna 
ytterligare en gång och skapa tre hemgrupper.

På de hemgruppsträffar Gun-Britt är med på 
är det bara de vuxna i familjerna som ses, men 
en gång om år brukar även barnen vara med.

–I juni brukar vi ses och ha picknick allihop 
det är väldigt trevligt, säger hon.
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Helger och  
festligheter
I Hammarbykyrkan har vi många återkom-

mande festliga tillfällen som samlar 
medlemmarna och lockar hemvändare.

Helgdagar
Under storhelger kan 
många vara bortresta. 
Genom ett ekumeniskt 
samarbete med närlig-
gande Skarpnäck-
skyrkan, som tillhör 
Alliansmissionen och 
Triangelkyrkan, som 
tillhör Equmeniakyr-
kan, ser vi till att 
ordna gemensamma 

gudstjänster så att många kan samlas på de vikti-
gaste helgdagarna på jul och påsk.

Missionsgalan
I 15 år har vi ordnat insamlingsgala till förmån för 
EFS missionsprojekt världen över. Senaste galan 
satte vi rekord igen och samlade in över 100 000 
kronor till de olika projekten. Artister på galorna 
har de senaste tio åren bland annat varit duon 

Bengt Johansson & Per-Erik Hallin, Frank Ådahl, 
Ingemar Olsson och Lena Maria Klingvall.

Julmarknaden
Varje år dagen 
före festdagen 
Första advent 
ordnar Ham-
marbykyrkans 
medlemmar en 
välbesökt jul-
marknad som drar besökare från när och fjärran. 
Den innehåller allt man kan önska sig av lotterier, 
julpynt, hantverksbord och finloppis men också 
omtyckt exotisk mat som pitepalt, ingera och per-
siska godsaker.



Kulturkväll
När hösten är som mörkast brukar vi duka upp 
till kulturfest där vi till fullo låter de kulturella 
olikheter som finns inom kyrkans väggar blomma 
ut. Det blir musik och andra kulturyttringar från 
våra medlemmar från jordens hörn och även per-
sisk, etiopisk och svensk mat.

Persiskt nyår
Alla kyrkans medlemmar får varje år möjlighet att 
vara med och fira persiskt nyår - Norouz moba-
rak. Då dekoreras församlingssalen med traditio-

nella nyårsföremål och 
gästerna bjuds på persisk 
mat, underhållning och 
dans.

Sommarkonferens
I juli brukar persiska 
gruppen ordna en stor 
sommarkonferens med 
gudstjänster, musik och föredrag.

Jullunch, Sillunch och surströmmingsfest. 
Vi missar inga tillfällen att äta gott. Vid jul blir det 
hemlagad jullunch, före midsommar smakar vi på 
sillen och 
eftersom 
många av 
oss har 
rötterna i 
Norr- och 
Västerbot-
ten äter vi 
så klart sur-
strömming i 
augusti.

Vinter-
konferens
Varje vinter ordnar EFS i Stockholm en ge-
mensam vinterkonferens för Hammarbykyrkan 
St:a Clara Kyrka och Betlehemskyrkan. På 
vinterkonferensen blir det föreläsningar, andakter, 
gudstjänster och samvaro.



Aktiviteter
Sopplunch.
Jämna onsdagar har vi sop-
plunch i kyrkan i samarbete 
med Sensus studieförbund. Då 
äter vi soppa och lyssnar på en 
intressant föreläsare eller vacker 
musik.

Onsdagsträffar
Udda onsdagar träffas vi för att fika, ha bibel-
samtal och andakt.

Hemgrupper
Många av våra medlemmar träffas regelbundet i 
de hemgrupper de ingår i och har bibelstudium, 
samtal och samvaro. 

Ansvarsgrupper
Alla medlemmar som vill ingår i en grupp där de 
har ansvar för att förbereda och medverka vid 
gudstjänsten med till exempel textläsning, kollekt 
och att ordna kyrkkaffe.
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Barnens aktiviteter
Barnen är alltid välkomna i Hammarbykyr-
kan. Vi har också aktiviteter som riktar sig 
speciellt till dem. 

Söndagsskola
Under söndagens gudstjänst kl 11.00 har vi 
söndagsskola för barn 7-15 år. Barnen är med i 
gudstjänsten en stund. Efter “barnens minuter” 
och ljuständning går barnen en trappa ner.

Lördagsäventyr (1:an - 5:ans årskurs)
En grupp som träffas en gång i månaden och 
hittar på äventyr till exempel spel, bad eller 
lekar i kyrkan.

Tonårsgrupp TG (6:an - 8:ans årskurs)
Träffas ca en gång i månaden, oftast på en lördag.
Action och andakt.

Ungdomsgrupp (Högstadiet och gymnasiet)
Träffas varannan onsdag.
För den som vill lära känna Jesus och få kristna 
kompisar.

Scouter
När det drar ihop sig till stora scoutläger brukar 
Hammarbykyrkans scoutverksamhet vakna upp 
och ladda upp inför och vara med på dessa.
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Hammarbykyrkan på nätet
Vi finns så klart på nätet. 

Webbsida: Hammarbykyrkan.nu
Facebook: 

• Hammarbykyrkan
• Stockholm Oromo Christian church

• Hammarbykyrkan Persisk

Ansvariga för denna jubileumsskift:
Text: Martina Strand Nylin

Foto (där inte annat anges): Carl-Olof Strand
Layout: Anders Parsmo

 


