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I höst uppmärksammar vi Yon Sundberg som konstnär med en
utställning. Yon var konstnär och samtidigt präst i Hammarbykyrkan mellan 1970 och 1991.

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

Foto: Carl-Olof Strand
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REDAKTÖRENS RUTA
< Ny termin och ett nytt nummer av
Hammarbykyrkan Aktuellt. Ett år efter

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 (f d Gustafsson)
Telefon: 0739-299 253.
E-post:
marie.lee.sylvendahl@hammarbykyrkan.nu
Ledare för After
Work Gospel:
Erika Hammarberg
Telefon: 073-980 4065
E-post: erika.hammarberg
@gmail.com
Ordförande i missionsföreningen
Göran Ahlforn
E-post:
goran.ahlforn@gmail.com
Webbredaktör och
informationsansvarig
Carl-Olof Strand
E-post: carl-olof.strand
@telia.com
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att Skarpnäcks församling sade upp samarbetsavtalet blommar fortfarande Hammarbykyrkan och vi kan presentera ett omfattande program för hösten, så omfattande att
vi denna gång utökat antalet sidor från normalt åtta till tolv sidor. Utöver de veckovisa
gudstjänsterna – som är ryggraden i vår
verksamhet – satsar vi denna höst på en kulturmånad med föredrag, sång och musik.
Kulturmånaden börjar onsdag den 8/10 och
slutar lördag den 15/11. Vi återupptar också
Alpha, vår grundkurs i kristen tro, en kurs
som riktar sig till dig som vill lära känna
vad kristen tro innebär och till dig som vill
fördjupa de kunskaper du redan har. Ledare
blir våra bägge präster. Hanna Beckström,
som är tillbaka i tjänst efter barnledigheten,
samt Annahita Parsan. Hanna svarar för betraktelsen på nästa sida under rubriken ”Se
jag gör allting nytt”.
I det här numret skriver vidare Gun och
Paul Blomgren om de ungdomar som på
ideell basis håller igång arbetet bland de
äldre ungdomarna. Du kan också läsa om
det lyckade ReLoad-lägret på Gotland och
om de Hammarbyscouter som deltog i EFS
patrullriks i Gärdsmark i Västerbotten.
Dessutom finns förstås hela höstprogrammet för gudstjänster, kulturevenemang,
soppluncher, kvinnofrukostar, körer och
barn-/ungdomsaktiviteter. Samt våra studiecirklar.
Välkommen till hösten
i Hammarbykyrkan.
Carl-Olof Strand (red)

”Se, jag gör allting nytt”
< För ett och ett halvt år sedan skrev jag

betraktelsen i Hammarbykyrkan Aktuellt
på det temat. Då var turbulensen kring
samarbetet med Skarpnäcks församling
som störst och framtiden för vår kyrka på
Hammarbyhöjden var oviss. Mitt i osäkerheten hade dock ett bibelord fastnat hos
mig. Det var från Uppenbarelseboken 21:5
där det står ”Han som satt på tronen sade:
Se, jag gör allting nytt.” Och jag anade en
uppmuntran från Gud att se med tillit och
förväntan på framtiden. Vår Gud, han som
sitter på tronen, är en stor Gud som har förmågan att använda även till synes hopplösa
situationer till att göra något nytt och gott.
Nu har ett år gått efter att samarbetet med
Skarpnäcks församling avslutades. Det har
varit ett år med mycket hårt jobb för
många av er som engagerar er ideellt i
Hammarbykyrkan. Samtidigt tycker jag
mig nu verkligen se det som jag anade då:
Att Gud gör någonting nytt och gott i vår
kyrka. För nu spirar det av liv i Hammarbykyrkan. Det finns en ny glädje och ett
nytt engagemang. Det finns en kraft som
driver framåt och en värme som nya människor som kommit in i kyrkan har berättat att de mötts av. Allt det här är tecken på att
Guds Ande är närvarande och verksam.
Samtidigt finns det en uppmaning i bibelordet
från Uppenbarelseboken som jag tror är viktig
för oss just nu. Det står ”Se, jag gör…” Det betyder att det är Gud som gör. Vi får hänga med
och se, får vara en del av, får bli redskap i mästarens händer – men det är Gud som gör. Det betyder dels att vi behöver fråga Gud: vad vill du
göra? Och vara lyhörda för svaret. Vi behöver
tillsammans söka Guds ledning i allt vi gör. För
det finns så många bra saker vi skulle kunna
göra, men vad är Guds vilja för Hammarbykyrkan just nu? Samtidigt betyder det också att det
som sker inte hänger på oss. Som det står i
Sakarja 4:6 ” Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min

Ande, säger Herren.” Vi behöver komma ihåg i
vårt engagemang att samme Gud som vill verka
genom oss också har skapat oss med begränsningar och behov av vila och återhämtning.
Därför ska vi inte göra mer än vi har ork och
kraft till även om det skulle innebära att vissa saker inte blir gjort. Vi får inte heller låta ”borde”
och ”måste” bli drivkrafter i vårt engagemang.
Istället behöver vi vara rädda om den glädje och
värme och det liv som nu spirar och komma ihåg
vårt behov av att låta Honom fylla på med kraft
för att vi ska orka i längden.
Så nu när en ny termin börjar tror jag att vi kan få
se fram emot det Gud vill göra i vår kyrka med
både tillit och förväntan. ”Se, jag gör allting nytt.”
Hanna Beckström Beckström,
präst i Hammarbykyrkan
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FÖR UNGDOMAR
MED UNGDOMAR
< För ett år sedan
fick Hammarbykyrkan möjlighet att
utveckla verksamheten med nya former. En sådan är
ungdomsgruppen
ReLoad som är en
kreativ och dynamisk mötesplats.
För ReLoad står den
unga generationen
i fokus. Nu har jag
träffat fyra entusiaster som ser till att
det finns en fortsättning för våra ungdomar i Hammarbykyrkan.

I januari 2014 samlades 26 tidigare konfirmander, ledare och andra ungdomar för att skapa en
fortsättning till de träffar man tidigare haft.
Inför upptakten frågade man deltagarna
vad de tyckte var viktigt och ville ha med på
samlingarna. Flest svar fick Lovsång och
Samtal, som gör att man kan känna sig trygg
i gruppen och kan prata om i stort sett vad
som helst. Och nu i höst fortsätter samlingarna varannan fredag i Hammarbykyrkan.
ReLoad Summercamp på Gotland

Just när det här skrivs samlas ungdomarna i
Visby för ReLoad Summercamp. Det vill
säga – de laddar om! Inte bara med cykelturer och andra aktiviteter utan också med bibelstudier och lovsång. De backas upp av vår
präst Hanna Beckström och vår kyrkomusiker Marie Lee Sylvendahl.
Fyra eldsjälar

Sandra Elmstein, som varit konfaledare i
Hammarbykyrkan i tio år, har med sina erfarenheter en betydelsefull roll i ReLoad.
– Det är spännande att vi får chansen att
skapa något nytt på ungdomarnas villkor, säger Sandra.
Linnéa Román säger om arbetet med ReLoad:
– Vi fyra kompletterar varandra och har
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Linnéa Román, Sandra Elmstein,
Elin Tegström, Roksana Parsan.

grymt kul tillsammans. Förändringarna i
kyrkans organisation har tvingat oss att tänka och handla i nya banor. Och det är både
nyttigt och spännande. Linnéa sitter också i
Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet i Skarpnäcks församling.
Elin Tegström är ordförande i lokalföreningen för Salt i Hammarbykyrkan, vilket
innebär ett nära samarbete med alla som jobbar med barn, ungdom och föräldrar i olika
sammanhang. Musik ligger Elin varmt om
hjärtat. Det är därför naturligt att hon ansvarar för musiken till både andakter och träffar.
Roksana Parsan, som tidigare varit deltidsanställd i Hammarbykyrkan, jobbar nu vidare som volontär och är ledare för ungdomsarbetet:
– Vi jobbar nära varandra i den här gruppen
med många kreativa lösningar, säger Roksana.
Målsättning

Roksana Parsan sammanfattar gruppens
målsättning: - Vi vill skapa något långvarigt
som ger tillit. Alla ska kunna lita på att vi
finns där på fredagarna. Vi vill vara en fungerande grupp där nya kommer in och tar ansvar så att vi så småningom själva kan kliva åt
sidan.
Men framför allt vill vi att alla vi möter ska
få uppleva vad det betyder att vara en kristen!
Bild och text: Gun och Paul Blomgren

Gotlandsläger

ReLoad är Hammarbykyrkans ungdomsgrupp. I
juli 2014 hölls en SummerCamp på Gotland.
Några intensiva och helt fantastiska dagar. Vi har
lärt känna varandra, pratat med varandra, skrattat och gråtit tillsammans. Mest imponerade är
kanske att vi cyklade 4 långa mil till stranden,
svetten rann som Niagarafallen och sadlarna var

hårda som sten MEN vi kom fram. Till slut. Vi
har haft så grymt kul; dansat, sjungit, lagat mat
och lärt oss både svenska och persiska. 15 personer
som knappt kände varandra åkte tillsammans på läger och återvände som det bästa av alla världens
gäng. Ett gäng fyllt av glädje, kärlek och humor.
Roksana Parsan

Scoutläger

I år hölls Patrullriks, EFS stora riksomfattande scoutläger, i byn Gärdsmark i Västerbotten. Ett gäng scouter från Hammarbykyrkan hade en fantastiskt lägervecka
med sol, värme och många bad i en vacker
norrländsk miljö tillsammans med 1300
andra scouter.
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GUDSTJÄNSTER I
HAMMARBYKYRKAN
Välkommen till kyrkans gudstjänster!
Söndagsgudstjänsterna tolkas till farsi och varje
söndag serveras kyrkkaffe.
Fredagar kl. 18.00 Gudstjänst på farsi.

AUGUSTI
Söndag 31 augusti
11:00 Upptaktsgudstjänst. Tro och Liv.
Hanna Beckström, Marie Lee Sylvendahl, 		
	ReLoad ungdomar. Söndagsskolestart.

SEPTEMBER
Söndag 7 september
11.00 Mässa. Friheten i Kristus.
Stig Axelsson, Annahita Parsan, Lise Edman.

Söndag 14 september
11.00 Mässa. Medmänniskan.
Hanna Beckström, Henrik Roos, Mia Karlsson, 		
	Tobias Livheim.

Söndag 21 september
11.00 Musikgudstjänst. Enheten i Kristus.
	Annahita Parsan, Göran Ahlforn, 			
Erika Hammarberg och After Work Gospel.

Söndag 28 september
Obs. ingen gudstjänst i Hammarbykyrkan pga Gemenskapshelg på Åkerögården.
(Se särskilt program).

OKTOBER
Söndag 5 oktober
11.00 Gudstjänst. Del 1 av Apostlagärningarna.
	Anders Sjöberg, Kristina L Roos. Kyrklunch.		
		Nils-Erik Markgren.

Söndag 12 oktober
11.00 Mässa med små och stora. Lovsång.
Hanna Beckström, Ludvig Käll, Elin Tegström 		
med team.
Skördeauktion i anslutning till kyrkfikat.

Söndag 19 oktober
11.00 Gudstjänst. Att lyssna i tro.
Klas Lindberg, Carl-Olof Strand,
	Anita Strand, Amirarsalan Anari.
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Söndag 26 oktober
11.00 Mässa. Trons kraft.
Hanna Beckström, Gun Blomgren, Sören Kågedal.

NOVEMBER
Söndag 2 november
11.00 Gudstjänst. Vårt evighetshopp.
	Annahita Parsan m.fl. Marie Lee Sylvendahl.

Söndag 9 november
11.00 Mässa. Samhällsansvar.
	Annahita Parsan m.fl. After Work Gospel
medverkar.

Söndag 16 november
11.00 Gudstjänst. Del 2 av Apostlagärningarna.
	Anders Sjöberg, Kristina L Roos, Arne Lundmark.

Söndag 23 november
11.00 Mässa. Kristi återkomst.
Hanna Beckström, Anne och Ulf Johansson.

Söndag 30 november 1 i advent
11.00 Gudstjänst. Ett nådens år.
Hanna Beckström, Erica Braun,
Marie Lee Sylvendahl, Hammarbykyrkans kör.

Julavslutning för söndagsskolan söndag 14
december kl 11.00. Gudstjänst med små och
stora, Hanna Beckström m.fl.

KULTURMÅNAD I HAMMARBYKYRKAN

Söndag 19 oktober
Carl-Olof Strand ger vid kyrkkaffet glimtar ur
Yon Sundbergs gärning i Hammarbykyrkan.

Onsdag 8 oktober kl 18.00
”Kriget mot kristna - där tron kostar mest”
Föredrag om förföljelse av kristna i världen av
Jacob Rudolfsson. Efteråt visning av filmdokumentären ”Love Costs Everything”.

Söndag 26 oktober kl 18.00
”En kväll i möte med Dan Anderssons dikter”.
Anders Sjöberg sjunger och reflekterar över
Dan Anderssons texter om tro och liv.

Söndag 12 oktober kl 16.00
Konsert i kyrkan med tre musikaliska vänner.
Martina Strand Nyhlin, Miguel Robaina och
David Jansson.
Inget inträde, frivillig kollekt.
Lördag 18 oktober kl 16.00
Unik konstutställning i kyrkan med Yon Sundbergs verk. Yon var välkänd pastor i kyrkan
och konstinspiratör för många.
Dropin med mingel.
Lördag 18 oktober kl 18.00
Konsert i kyrkan med Marie Lee Sylvendahl,
Hammarbykyrkans ungdomar och kyrkokör.
Inget inträde, frivillig kollekt.

SOPPLUNCH
med program
Andakt, soppa och föredrag.
Lunchpris 40 kr.

Onsdag 3 september kl 12.00
”Spår och sidospår omkring smålänningen
Vilhelm Moberg”
Jan-Åke Roos

Söndag 2 november kl 18.00
”Väckelsen, världen och vi – i P-O Enqvists litterära spegel”. Föredrag av Birger Thureson.
Söndag 9 november kl 11.00
Upplevelse av gospelkulturen i gudstjänsten
och vid kyrkkaffet talar Erica Rönnbäck under
temat ”Vad är konst”?
Lördag 15 november kl 18.00
Kulturmånaden avslutas med en svenskpersisk fest!
Buffé med traditionella rätter från olika kulturer, sång och musik. Kostnad: 60 kr.
Föranmälan.
Varmt välkommen!
Onsdag 15 oktober kl. 12.00
”Lina Sandells liv och sånger”
Ulla och Jan Andersson
Onsdag 29 oktober kl. 12.00
Vi samlas till Ljusandakt i kyrkan
Jeanette Brorson
Onsdag 12 november kl. 12.00
”Bild och ton”
Carl-Olof Strand

Onsdag 17 september kl 12.00
”Ett besök i Ecuador”
Henrik Markgren

Obs. Ingen Sopplunch onsdag 26 november
p g a förberedelser inför lördagens julmarknad.

Onsdag 1 oktober kl 12.00
”Önskesånger”
Eva Wedin

Onsdag 10 december kl. 12.00
Jullunch. Föranmälan senast en vecka innan
till Gerd Lithner 073 9589040, eller på lista i
kyrkan.

KVINNOFRUKOST
med program

Lördag 30 augusti kl 9.00 -12.00
Tema: ”Mammor i bön”
Anette Berg

Frukost, föredrag, samtal.
Frukostpris ca. 50 kr.

Lördag 15 november kl 9.00 – 12.00
Tema: ”Relationen mammor och döttrar”
Margareta Sjöberg
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Persisk uppslutning i somras!
< Persiska konferensen hölls den 24-27 juli
2014, årets tema var ”Välja vägen”. Människor

kom till tro, en person döptes och många fick helande både till själ och kropp. Antalet deltagare
varierade mellan de olika mötena, dock låg siffrorna stadigt på ett minimum om 60 personer
och som mest 150 personer. Våra talare var från
Storbritannien. Prästen och teologen Arman
Roshdie höll studieseminarier med frågestunder
utifrån en ren och skär teologisk framställning
och pastor Samuel Amir Bazmjou förkunnade i
en mer predikande form. För lovsång och undervisning kring detta stod Dariush Golbaghi från
Nederländerna, en framstående musiker och lovsångare i den persisk kristna världen. Denna konferens attraherade perser från hela Sverige och
Skandinavien, allt ifrån Oslo till Västerås,
Öresund, Örebro och Göteborg.
Roksana Parsan

Hallå alla
unga!
Vill ni
sjunga?!
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Är du mellan typ 15 och 25
och gillar att sjunga? Eller
känner du någon som kan
vara intresserad? Du är iså
fall välkommen att höra av
dig till Marie Lee Sylvendahl
(f d Gustafsson). Hennes mobilnummer är
0739-299 253 och mejladressen är marie.lee.sylvendahl@
hammarbykyrkan.nu

Kurs i själavård!

Hammarbykyrkans diakonala utskott ordnar
en kurs i själavård.
Syftet är att samordna den diakonala verksamheten men också att göra dess arbete känt
i föreningen och hos folket på Hammarbyhöjden.
Kursen består av fem öppna tretimmars seminarier då vi går igenom vad församlingsdiakoni innebär och hur den organiseras i
Hammarbykyrkan.
Kursstart lördagen den 4 oktober kl 09.00 i
Hammarbykyrkan. Olika föreläsare har engagerats.
Alla som är intresserade av diakonalt arbete
eller som vill veta mer är välkomna. Kursen
är gratis men vi tar upp en frivillig kollekt till
kyrkans arbete vid varje tillfälle.
Mer information kommer. Ansvarig kursledare är Lennart Bergström, 070-725 38 89.
Välkommen till kursen i själavård!

Till Wij Trädgårdar
i Ockelbo

Foto: Carl-Olof Strand

Den årliga vårutflykten blev i år en
sensommarutflykt. Onsdag den 20
augusti åkte ett 20-tal daglediga
Hammarbyiter på en utflykt till Wij
Trädgårdar i Ockelbo. Dagen innehåll
visning av trädgårdarna och en gemensam lunch. Samt ganska många
timmar tillsammans i bussen dit och
tillbaka.
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Det här händer regelbundet i Hammarbykyrkan
SEPT till NOV 2014

Gudstjänster

Söndagar kl. 11.00 för alla.
Tolkning till farsi.
Fredagar kl. 18.00 gudstjänst på farsi.

Barn och ungdom
Söndagsskola 3-13 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
Start: 31 augusti

Lördagsäventyr
1:an-5:ans klasser
Träffas ca 1 gång i mån, oftast
på en lördag.
Kontaktpers: Lotta Roos, tel.
070 400 40 89, mejl: 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
Start: 13 september
Ungdomsevent Reload,
9:an och uppåt
Träffas varannan torsdagskväll. Öppet hus med läxhjälp, WII & käk mellan 15-17,
mötet börjar 18:30.
Kontaktperson: Roksana Parsan
tel. 070 037 76 55. E-post:
roksanaparsan@hotmail.se
Start: 11 september
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Vuxen

Ny Alphakurs – en grundkurs för dig som vill veta
mer om kristen tro!
10 onsdagar kl. 18.00 (varannan vecka).
Kontaktpersoner/ledare:
Hanna Beckström tel: 0738
569 436 och
Annahita Parsan tel. 0738
569 435
Anmälan: senast 8 oktober
till någon av ledarna.
Start: 15 oktober - introduktionskväll med Alphamiddag
(som vi bjuder på, därefter 30
kr/träff) och info om kursen.
Stickcafé - gemensamma
stunder med samtal, handarbete och fika.
Måndagar udda veckor kl.
12.30 - 15.30.
Kontaktpers: Gerd Lithner,
tel: 073-958 90 40,
mejl: gerd.lithner@gmail.com
Start: 8 september
Kvinnofrukost med föredrag och samtal
Två lördagar under hösten kl
09.00 – 12.00. Program finns i
kyrkan.
Kontaktpersoner: Gun-Britt
Nylund, tel: 070 222 94 32,
mejl: gunbritt.nylund@
gmail.com
Start: 30 augusti
Sopplunch med andakt
och program
Lunchen kostar 40 kr. Program finns i kyrkan.

Onsdagar jämna veckor
kl.12.00.
Kontaktpers: Gertrud Häger,
tel: 073 985 14 89
Start: 3 september
Bibelsamtal i brasrummet
Samtal om kommande söndags
evangelietext.
Onsdagar udda veckor
kl. 13.00.
Kontaktpers: Göran Ahlforn,
tel. 070 540 25 94, mejl: goran.ahlforn@gmail.com
Start: 10 september

Musik

Hammarbykyrkans kör
Ungdoms- och vuxenkör
med blandade röster och
repertoar.
Körövning varje tisdag
18.30 - 20.30.
Ledare/kontaktpers:
Marie Lee Sylvendahl,
tel: 0739 299 253,
mail: marie.lee.sylvendahl@
gmail.com
Start: 2 september
After Work Gospel
Ungdoms- och vuxenkör
med blandade röster och
med gospelinriktning.
Körövning varje torsdag
17.30 -19.30.
Kostnad: 500 kr
Ledare/ kontaktperson: Erika
Hammarberg, tel: 073 980 40
65, mail: hej@pianoerika.se
Start: 28 augusti

Verksamhet för
farsitalande
Söndagsgudstjänster
Söndagar kl. 11.00
Fredagsgudstjänster
Fredagar kl.18.00
Bibelstudium för farsitalande
Tisdagar kl. 18.00 - 21.00
Start: 19 augusti
Bönegruppen
Torsdagar kl. 17.00 – 19.00
Start: 21 augusti
Ledare/kontaktperson för farsitalande verksamhet: Annahita
Parsan, tel. 0738 569 435.
E-post: annahita.parsan@
hammarbykyrkan.nu

Konstkurser

Välkommen till våra
konstskapande kurser!
Obs. kursanmälan görs till
ledaren senast en vecka
före start.
Ikonmålning 10 lördagar
Kostnad: 1.100 kr. i avgiften
ingår en del av materialet.
Ledare/ kontaktpers: Lis
Engblom,
tel. 0721 776 190
Start:
13 september
Porslinsmålning 12
onsdagar
Kostnad: 900 kr. Material ingår ej.
Ledare/ kontaktpers: Ingrid
Lagelius,
tel. 08 882 133
Start: 17 september

Målarskola10 torsdagar
- olika tekniker i olja och
akryl
Kostnad: 1.100 kr. Material
ingår ej.
Ledare/ kontaktpers: Luis
Deza, e-post: luis@dezagallery.com
Start: 2 oktober

Skrivarcirklar

Välkommen till kreativt skrivande!

Obs. kursanmälan görs till
ledaren senast en vecka
före start.
För nybörjare
Skrivarcirkel för dig som vill
sätta minnesbilderna på pränt.
5 måndagar jämna veckor
13.00 – 15.30
Kostnad: 300 kr (bok ingår)

Ledare/ kontaktperson: Kristina Laestander Roos tel 070
235 60 13
Start: 15 september
Fortsättningscirkel
För dig som kommit en bit
på väg i eget skrivande.
5 söndagar under hösten
17.00 – 19.30
Ledare/ kontaktperson: Kristina Laestander Roos tel 070
235 60 13
Start: 21 september
Har du önskemål och tips om nya
cirklar, kurser eller grupper i kyrkan? Kontakta Programutskottet/
Kristina 070 235 60 13, kristina.
roos@gmail.com
Hammarbykyrkan har ett nära samarbete med Sensus studieförbund.
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27 -28 september

VÄLKOMMEN TILL
GEMENSKAPSHELG
PÅ ÅKERÖGÅRDEN

Tema: Längtan – vad är din längtan?
Läs mer om program, kostnad, anmälan m.m. i det särskilda infoblad som finns
tillgängligt i kyrkan och som också skickas med E-post till föreningens medlemmar.

Onsdagen den 8 oktober
kl.18.00

”Kriget mot kristna - där tron
kostar mest”
Föredrag av Jacob Rudolfsson.
Visning av filmdokumentären ”Love Costs Everything”.

Lördag 18 oktober
kl 18.00

konsert i kyrkan.
Marie Lee Sylvendahl, Hammarbykyrkans ungdomar och
kyrkokör.
Inget inträde, frivillig kollekt.

Söndag 12 oktober
kl. 16.00

Konsert i kyrkan med tre
musikaliska vänner!
Martina Strand Nyhlin, Miquel
Robaina och Dan Jansson.
Inget inträde, frivillig kollekt.

Konstutställning med Yon
Sundbergs verk från kl 16.00

Lördag 29 november kl. 11.00 – 15.00

JULMARKNAD
Start med andakt i kyrkan.
Försäljning, servering, lotterier, loppis,
Café Tropica, pitepalt, tombola m.m.
Välkommen!

Söndag 26 oktober
kl 18.00

”En kväll i möte med Dan Anderssons dikter”.
Anders Sjöberg sjunger och
reflekterar över
Dan Anderssons texter om
tro och liv.
Söndag 2 november
kl. 18.00
”Väckelsen, världen och vi - i
P-O Enqvists litterära spegel”.
Föredrag av Birger Thureson.

