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Tro som berör   Vänskap som berör   Uppmuntran som berör   Bön som berör   Samverkan som berör
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HAMMARBYKYRKAN
ansluten till EFS, rörelse inom Svenska kyrkan.

nathorstvägen 44, 121 37 johanneshov
PG 35 80 94-1

Swish-nummer 1234195012

Hemsida: www.hammarbykyrkan.nu

E-post: info@hammarbykyrkan.nu
E-post för lokalbokning: 
boka@hammarbykyrkan.nu

Kyrkans telefonnummer:
Köket i kyrkan: 0738-569437   

Präst : 
Gustav Hafström
E-post: gustav.hafstrom@hammarbykyrkan.nu
tel: 0738-569436

Pastor: 
Mats Backholm
E-post: matsbackholm@gmail.com
tel: 073-504 34 30

Kyrkomusiker:
Håkan Sandlund
E-post: hakan.sandlund@svenskakyrkan.se
tel: 0730-732499

Ordförande i  
missionsföreningen:
camilla Öberg
E-post: ordforande@hammarbykyrkan.nu
tel: 0709-88 65 48

Präst för den persiska EFs-föreningen:
annahita Parsan
E-post: annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu
tel: 073-856 9435

Präst för Oromogruppen:
duressa teka Mabesha
E-post: surfalo2015@gmail.com
tel: 073-529 5282

Webbredaktör:
carl-olof Strand
E-post: carlolofstrand@gmail.com

rEDaKTÖrEns ruTa
< när man som jag är ideell ”medarbetare” i 
flera olika föreningar är februari en ansträngd 
månad. Det är flera olika årsmöten som skall förbe-
redas, revisioner skall utföras och årsmötesmaterial 
tas fram. Det har därför blivit tight om tid att ta 
fram material till detta nummer av Hammarbykyr-
kan aktuellt. Men nu är det i alla fall klart. Vi har 
den här gången med en intervju som Gun Blom-
gren gjort med Marcus Berglund, som ofta medver-
kar som musiker i kyrkan. Vi skriver förstås också 
om allt intressant som väntar under våren, t ex mis-
sionsgala, storloppis, kväll om religionsfrihet, års-
möten mm. 

Tack till alla som bidrar med material och särskilt 
tack till Anders Parsmo som gör 
layouten och bidrar med sina 
teckningar till Hammarbykyr-
kan Aktuellt. 

Du som läser Hammarbykyr-
kan är välkommen med tips och 
texter/bilder. Nästa fullmatade 
blad skall vi ha klart i slutet av 
augusti 2018.

Carl-Olof Strand (red)
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PErsOnalEn i  
HammarbyKyrKan
Gustav Hafström är präst och arbetar 75%. 
Mats Backholm är pastor och själavårdare och 
arbetar 25%. Håkan Sandlund arbetar 25% 
och leder då bl.a.  kyrkokören och kyrkans 
musikteam. Tillsammans arbetar de för att 
utveckla vår församling, sprida Guds ord och 
personligen möta dig som föreningsmedlem 
och andra människor som söker sig till kyrkan 
med längtan efter andlighet eller frågor kring 
Guds ord. Alla tre deltar i regelbunden bön 
och möten med Annahita Parsan, präst i per-
siska EFS-föreningen, och Duressa Teka Ma-
besha, präst i den oromotalande EFS-grup-
pen. Du är alltid välkommen att kontakta 
Gustav eller Mats för frågor eller samtal. 
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< Låt oss komma ut 
och vittna om Jesus 
Kristus, den upp-
ståndne. (Joh 21:1-14)

Påskens vittnen, de 
som var med och de 
som mötte den upp-
ståndne Jesus, delade 
med sig av vad de sett 
och hört, och spred 
budskapet om hur 
Gud kommit i värl-
den, mött människor, 
kommit med förso-
ning och befrielse och 
burit på en kärlek star-
kare än döden. Och deras vittnesmål inspirerar 
och lär oss än idag. Men inte bara de första 
kristna var påskens vittnen, utan även vi får vara 
påskens vittnen i vår vardag. Också vi har i upp-
gift som kristna att vittna om påskens under – 
det som hände då, men också hur uppståndel-
sen, Guds kärlek och försoning finns i våra liv 
idag. De här vittnesbörden kan innebära att vi 
vågar prata om hur tron spelar roll i våra liv, el-
ler hur erfarenheter av nåd, förlåtelse, Guds kär-
lek och frid gör eller gjort skillnad för oss. Men 
vi kan också vara påskens vittnen i handling för 
människor omkring oss.

Kanske låter det stort att vara ett påskens vitt-
ne – hur ska vi kunna vara det, i jämförelse med 
dessa första kristna som mött Jesus, brutit bröd 
med honom, träffat honom i fysisk bemärkelse, 
själva varit med. Men även dessa, de som vi nu 
ser som apostlar och några av de viktigaste män-
niskorna i den kristna historien, tvivlade på sin 
förmåga. När Petrus springer där i vattenbrynet 
mot Jesus vet vi inte vad han tänker, men nog 
måste det finnas dubbla känslor hos honom – en 
stark kärlek och övertygelse men också oro även 
sin egen förmåga, att han svikit när det verkli-
gen gällde. Och som Paulus skriver, att han som 
en gång förföljde de kristna nu är en apostel – 

han kallar till och med sig själv för ett ofull-
gånget foster. 

Den uppståndne Jesus mötte sina lärjungar i 
deras vanliga vardagssyssla, med alla deras bris-
ter och styrkor och erfarenheter, och även vi kan 
upptäcka den uppståndne i våra vanliga, vardag-
liga liv.

Annahita Parsan

Påskens vittnen  
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< Vi i Hammarbykyrkan har förmånen att då 
och då få lyssna till new born Community un-
der ledning av Marcus Berglund. Det började 
när han var anställd i Skarpnäcks församling 
och kören behövde en repetitionslokal. 

Körens namn kommer sig av att Marcus har 
ett band som heter Community. Han fick i 
uppdrag av Svenska Kyrkan att starta en gos-
pelkör i Flemingsberg. Då var det bara att lägga 
till New Born - född på nytt! 

Kören är öppen för alla oavsett om man är en 
bekännande kristen eller ej. Övningarna och 
framträdandena inleds alltid med att Marcus 
ber om välsignelse över alla som deltar. Marcus 
är medlem i vår församling och säger att han 
älskar Hammarbykyrkan! 

Det är något med Marcus som gör att man 
känner sig glad. När han sätter sig vid flygeln 
slår han an en ton som inte bara har med hans 
musicerande att göra. 

Nyfiken på det ber jag Marcus berätta om sig själv. 

missionärsbarn
– Jag föddes i Santiago, Chile och kom till Sve-
rige när jag var 6 veckor gammal. Jag växte upp 
i Östhammar. Mina föräldrar, Anna-Lena och 
Gunnar Berglund var missionärer i Zaire, nu-
varande Demokratiska Republiken Kongo. Jag 
var i Lötenkyrkan då och då, därför att mina 
kusiner var aktiva där. Missionskyrkan i Öst-
hammar var den församling jag kallade min 
hemförsamling. Lennart Lannerkrans var min 
farbror och han var en profil inom EFS och lä-
rare på PIUS, pastoralinstitutet, i liturgisk 
sång. Det är honom jag haft som förebild när 
det gäller det musikaliska. 

– En annan stor förebild var min farfar Erik 
Berglund, pastor inom EFS. Han var min stöt-
tepelare och inspiration. Han blev 93 år och in 

i det sista ledde han en bönegrupp. 
– Jag hade en stökig period när jag gick i åt-

tonde klass. Jag svor mycket och var stöddig 
mot mina kompisar tills jag plötsligt en dag 
kom på andra tankar och frågade mig: Vad hål-
ler jag på med? Jag ändrade mig helt. På min 
fråga om det möjligen hörde ihop med farfars 
och andras förböner får jag ett varmt leende till 
svar. 

– Jag konfirmerades på Åkerögården precis 
som min bror och mina kusiner. Den platsen 
betyder mycket för mig. Jag gick Musikallinjen 
på gymnasiet men studerade musik väldigt 
mycket på egen hand. Jag lärde mig mest av 
det. 

– När jag var 21 år gick jag Bibel- och Dra-
malinjen på Betelseminariet, nuvarande Betel 
Folkhögskola.Det var mycket bibelstudier. Vi 
fördjupade oss i bibeln och det var då jag tog 
beslutet att följa Jesus på allvar. Sedan gick jag 
Svenska Kyrkans grundkurs i Hagaberg. An-
ders Sjöberg var lärare och hans bibelundervis-
ning har haft stor betydelse för mig. Och vi har 
fortfarande kontakt. Jag var också med på en av 
hans Israel-resor. 

Gatans kör 
År 2016 gjorde SVT en programserie, Gatans 
kör, som leddes av Rickard Söderberg och där 
också jag blev engagerad. När programserien 
var slut ville Föreningen Ny gemenskap att kö-
ren skulle leva vidare och anställde mig som 
körledare. Det uppdraget betyder mycket för 
mig, Det är helt underbara människor med sto-
ra behov av värme och kärlek. Vi övar varje tis-
dag och ger konserter i olika kyrkor och lokaler. 
Eller utomhus. Första november sjöng vi på 
Sergels torg och den elfte november hade vi 
konsert i Immanuelskyrkan. 

En körledare, solist och 
musiker av Guds nåde!  
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att träffa andra körer
– Jag älskar att åka ut och träffa körer på andra 
håll. Just den här helgen har jag varit i Marie-
hamn och träffat körer från Gotland, Åland 
och Finland. Det var väldigt roligt. Det är nå-
got jag hoppas att jag ska få fortsätta med! 

Det syns att Marcus gillar att inspirera 
andra och det är något vi i Hammarbykyrkan 
är tacksamma för. 

Text och bild Gun Blomgren 

Statsministern och 
finansministern på 
besök i Hammarby-
kyrkan
< Den 18 januari besökte vår statsminis-
ter stefan lövfén och vår finansminister 
Magdalena Andersson Hammarbykyrkan. 
Besöket gällde dock inte kyrkans verksam-
het. I stället var det pensionärsorganisationen 
PRO som hyrt Hammarbysalen för en IT-
kurs för äldre, en kurs som fick besök av re-
geringens två viktigaste ministrar. Vår tors-
dagsjour hade mobilkameran med och tog en 
bild av gästerna i kyrkans entré.

sTOrlOPPis 12 maj
Lördag den 12 maj är det återigen Storloppis 
i Hammarbykyrkan. I år är det den persiska 
EFS-föreningen som står som arrangör. Lop-
pisen öppnar kl 11.00 och är öppen till 15.00. 
Klockan 10.30 är det en kort andakt i kyrk-
salen. 

Vid fint väder kommer vi att sätta upp 
stånden på parkeringsdäcket samt ha fika, 
mat med mera inne i lokalerna. Är vi utom-
hus så kör vi även med korvgrill. Det kom-
mer finnas riktigt fina saker att handla i olika 
prisklasser. Vi tar kort, kontanter och swish.



GUDSTJÄNST  
Förkunnelse – Bön - Musik

GUdStJÄnStEr PÅ SVEnSKa:

mars   
söndag 4 mars
11.00  Mässa för alla. Kampen mot ondskan.   
 Gustav Hafström, anna Hallberg.

lördag 10 mars 
16.00   Årsmöte för EFS missionsförening i 
 Hammarbykyrkan.

söndag 11 mars
11.00   Sinnesrogudstjänst. Mats Backholm, 
 Erica Braun, Håkan Sandlund.
13.30   Gemensam dopgudstjänst i Skarpnäcks-
 kyrkan. annahita Parsan, Gustav Hafström.

söndag 18 mars
11.00 Gudstjänst för små och stora - 
 Gustav Hafström. Salt.

Fredag 23 mars
19.00 religionsfrihetskväll i Hammarbykyrkan med
  lars adaktusson, Erik Johansson mm.

söndag 25 mars 
11.00  Söndagsgudstjänst. Vägen till korset. 
 Pastor carl-Johan r. Freed från Hela Människan 
 predikar (tidigare pastor i Skarpnäckskyrkan). 
 Miguel robaina spelar.

skärtorsdag 29 mars
12.00  Skärtorsdagsmässa. Gustav Hafström.
18.00  i triangelkyrkan. Gemensam Skärtorsdags-
 gudstjänst. Pehr Hellberg predikar 
 Samarrangemang Hammarbykyrkan Svenska, 
 Persiska och oromo, Skarpnäckskyrkan och 
 triangelkyrkan.

långfredag 30 mars 
10.00   i Skarpnäckskyrkan. Gemensam långfredags-  
 gudstjänst. Gustav Hafström, Miguel robaina,  
 anna Hammarwall, Björn Svensson. Sam- 

 arrangemang Hammarbykyrkan Svenska, 
 Persiska och oromo, Skarpnäckskyrkan och   
 triangelkyrkan.

aPril
Påskdagen 1 april
11.00.  Påskdagsmässa. Kristus är uppstånden. 
 Jae Sung Kim från Skarpnäckskyrkan. Gustav  
 Hafström, annahita Parsan. Samarrangemang 
 Hammarbykyrkan Svenska, Persiska och 
 oromo, Skarpnäckskyrkan och triangelkyrkan. 
 Miguel robaina och SHInE spelar.

söndag 8 april
11.00  Mässa för alla – Påskens vittnen. 
 Gustav Hafström, lage Wedin. Efter kyrkfikat 
 föreningsmöte.

söndag 15 april
11.00  Sinnesrogudstjänst. Mats Backholm, Erica 
 Braun, anna Hallberg.

lördag 21 april
18.00  Missionsgala med Michael Johnsson, 
 Hammarbykyrkans kör, Håkan Sandlund m fl.

söndag 22 april 
11.00  Mässa för alla – Vägen till livet. Hans lindholm, 
 nBc och Marcus Berglund.

söndag 29 april 
11.00  Söndagsgudstjänst – att växa i tro. Henrik roos.

maj
söndag 6 maj
11.00  Musikgudstjänst – oändligt Han ger. 
 Hammarbykyrkans kör, Hammarbykvartetten, 
 Gustav Hafström, Håkan Sandlund.
16.00  Musikgudstjänst – Frälsarkransen. 
 ansgarskyrkans kör. 

söndag 13 maj 
11.00  Sinnesrogudstjänst. Mats Backholm, 
 Erica Braun, Håkan Sandlund.

18-20 maj   Oromo-konferens i Hammarbykyrkan.

söndag 20 maj 
11.00  Gemensam söndagsgudstjänst – den Helige   
 ande. duressa teka Mabesha, Gustav 
 Hafström, oromo musikteam.

Välkommen till Hammarbykyrkans gudstjänster!
söndagens 11-gudstjänst hålls på svenska. sön-
dagsskola 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.
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söndag 27 maj 
11.00  Gudstjänst för små och stora. 
 Söndagsskoleavslutning. Gustav Hafström, 
 lage Wedin.

juni
söndag 3 juni 
11.00  Söndagsgudstjänst. Pionjärpastor Jan-Erik 
 Josefsson från Kärrtorpskyrkan predikar. 
 Miguel robaina spelar.

söndag 10 juni
11.00  Sinnesrogudstjänst. Mats Backholm, Erica 
 Braun, Håkan Sandlund.

söndag 17 juni 
11.00  Söndagsgudstjänst. Förlorad och återfunnen. 
 Predikant meddelas senare, Håkan Sandlund spelar.

Barn och unga  
Vår söndagsskola, samt tonårs- och ungdomsar-
betet 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 ock-
så lite allvar. Kontaktperson: Maria olsson, 
073-615 18 59, maol@du.se

TOnårsGruPP (TG),  
6:an-8:ans årsKurs 
träffas ca 1 gång i mån, oftast på en 
lördag.  action & andakt. Kontakt-
person: anna Kindbom,  
070-360 1020,  anna@kindbom.nu 

unGDOmsGruPP  
HÖGsTaDiET -  
GymnasiET 
Samlingar var annan onsdag 18:30-
21:00. Kontakta Gustav Hafström för 

mer info, 0738-569436,   
gustav.hafstrom@hammarbykyrkan.nu  Välkomna!

Musik
HammarbyKyrKans KÖr – 
KOm mED OCH sjunG! 
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
kl 12.30 – 15.30
Välkommen till träf-
far på dagtid, du 
som är intresserad 
av olika slags handarbeten och som söker ge-
menskap i kyrkan. Högläsning ur en bok och 
samtal. Fika till självkostnadspris.
Kontakt: Gerd lithner, tel. 073-958 90 40  
gerd.lithner@gmail.com

OnsDaGsTräFFar  
Onsdagar udda veckor kl 13.00-15.00 
Välkommen till vårens samlingar där vi delar 
livserfarenheter och får samtala utifrån dagens 
tema.
Vi börjar träffarna med gemensamt fika och 
avslutar med en andaktsstund.
Kontakt: GunBritt nylund, tel. 070- 2229432, 
gunbritt.nylund@gmail.com

 

sOPPlunCH mED anDaKT  
OCH PrOGram
Onsdagar jämna veckor 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 lunchsop-
pa med kaffe och kaka innan dagens gäst be-
rättar eller sjunger.  Lunchen kostar 40 kr.
Kontaktperson: Gun-Britt nylund, 
tel. 070 222 94 32

Program 
Onsdag 7 mars 
Fängelsepräst Per Hellberg berättar

Onsdag 21 mars
”Stilla veckan” enl. evangelisten Lukas. 
Professor em. Birger olsson

Torsdag 29 mars - Obs dag!  
Mässa och påsklunch. 
anmälan till 0739589040 (Gerd lithner) el. 
lista i kyrkan.
 
Onsdag 4 april
Ingen sopplunch denna onsdag

Onsdag 18 april
Om den helige Franciskus. Inger thurfjell.

Onsdag 2 maj
Vi sjunger in våren tillsammans med Eva 
Wedin.

        

Bönen i kyrkan
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 be-
höver förebedjare för kyrkans alla grupper, sty-
relsen, de anställda m.fl. Känner du för att be för 
något av detta un-
der det kommande 
året?  
Kontakta Gustav, 
Mats eller någon i 
EFS-föreningens 
styrelse.

Bönen i Hammarbykyrkan



9

FÖrEninGsmÖTE
Söndagen 8/4 är det föreningsmöte efter gudstjäns-
ten och kyrkfikat. Kom och hör vad som händer i 
föreningen - och var med och påverka.Håll öron & 
ögon öppna för mer info.

mässa FÖr alla - En ny  
GuDsTjänsTFOrm i Vår!
I vår prövar vi en ny gudstjänstform, som 
kallas ”Mässa för alla”. Dessa gudstjänster 
inleds med nattvardsdelen och avslutas 
med predikodelen, för att familjer, ung-
domar och äldre lättare ska kunna delta i 
nattvarden tillsammans, innan söndags-
skolan går ut. Dessa gudstjänster följer 
Svenska kyrkans och EFS ordning och 
leds av Gustav Hafström, och kommer 
att utvärderas i mars.

årsmÖTEn
Mars är årsmötestid 
i de föreningar som 
finns i Hammarby-
kyrkan. Lördag den 
10 mars har först 
SALT-föreningen sitt årsmöte kl 14.00 (Studierum 2) 
och kl 16.00 håller sedan den svenska EFS-föreningen 
sitt årsmöte i Hammarbysalen. Den persiska EFS-fören-
ingen har sitt årsmöte den 16 mars, efter förbönsguds-
tjänsten som börjar kl 18.00.

EFS Mittsverige – till vilka våra föreningar är anslutna 
– har sin årskonferens den 13-15 april i Hagabergs folk-
högskola, Södertälje. Det formella årsmötet äger rum 
lördag den 14 april. 

Välgörenhetskonsert/ 
Missionsgala 2018
årets missionsgala hålls lördagen den 21 april.  
Galan börjar klockan 18.00 men redan från kl 16.00 
finns det möjlighet att äta mat, fika, köpa lotter och 
bröd mm.

I år gästas vi av pianisten och låtskrivaren Michael Jeff 
Johnsson. Hans musik andas en fantastisk innerlighet 
och texterna är starka och fyllda av livsvisdom. Även 
Parastesh Group och Oromo Art & Worship Team 
medverkar liksom Hammarbykyrkans kör. Insamling-
ar sker under kvällen till bl a offer för svälten i Etio-
pien och utsatta nyanlända i Stockholm.

Det är fantastiskt att för femtonde året i rad får samlas 
till Missionsgala. Missionsgalan är ju i första hand en 
handling för våra medmänniskor i nöd och för utbre-
dandet av Guds rike. Våra insamlingsresultat har stigit 
år från år. Vi får samtidigt höra god musik och umgås över en bit mat. 

Låt oss bjuda med vänner till årets Missionsgala och be att den får bli till välsignelse på allt sätt!

 



10

< Onsdag den 21 februari 2018 var det 
onsdagslunch i kyrkan. Då medverkade Erik 
Lindgren, Hammarbykyrkans arkitekt. Erik 
berättade om kyrkans tillkomst och utveck-
ling. Inledningsvis byggdes studenthemmet 
och parkeringsdäcket och först 1969 stod kyr-
kan klar. Det tog tid eftersom regeringen i slu-
tet av 1960-talet lade begränsningar på byggen 

av kyrkor och bensinstationer för att rikta alla 
byggresurser mot det s k miljonprogrammet 
för bostäder. Innan kyrkan blev klar fanns i 
ett par år en s k vandringskyrka uppförd på 
parkeringsdäcket. På den aktuella nostalgibil-
den syns vandringskyrkan och bakom den 
Hammarbykyrkan som står färdig. Bilden bör 
alltså vara tagen år 1969.

Nostalgi-rutan
nedslag i Hammarbykyrkans historia

maTilDa Har lämnaT jOrDEliVET
1970 kom Matilda Sundberg till Hammarbykyrkan tillsam-
mans med sin man Yon och sina fyra barn. I februari 2018 av-
led hon, 87 år gammal. Matildas man Yon var den präst som 
från 1970 till 1992 byggde upp verksamheten i kyrkan. Detta 
gjorde han med mycket stor hjälp av sin hustru. Matilda var en 
nyckelperson i den studieverksamhet som under 70- och 80-ta-
len var ett viktigt kännetecken för Hammarbykyrkan och som 
verkligen placerade kyrkan ”mitt i byn” eller i det här fallet 
”mitt på Hammarbyhöjden”. Hon var en duktig textilkonstnär 
och ledde själv bl a kyrkans vävkurser. Matilda ansvarade också 
under lång tid för uthyrningen av studentrummen i den stu-
dentbostadslänga som hörde ihop med kyrkan, men som nu-
mera ägs av Stockholms studentbostäder. Matildas begravning äger rum i Hammarby-
kyrkan den 9 mars kl 13.00.
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Sinnesrogudstjänster
I Hammarbykyrkan har under våren en gudstjänst varje månad 

formen av sinnesrogudstjänst. Dessa gudstjänster har en annan 
form än de vanliga söndagsgudstjänsterna.  De använder inte kyr-
koårets texter utan har karaktären av temagudstjänster.

Gudstjänsterna planeras av Erica Braun, Håkan Sandlund och 
Mats Backholm. Under våren hålla det sinnesrogudstjänster sön-

dagarna den 11 mars, 
15 april, 13 maj och 
10 juni

Bjud gärna med vän-
ner och bekanta till de 
här gudstjänsterna. 
Sinnesrogudstjänsten 
är en vilsam och enkel 
gudstjänst som passar 
både den ovana och 
vana kyrkobesökaren. 

Mats  
Backholm

Mats Backholm har mångårig erfarenhet av att möta olika 
människor i samtal. För honom är det viktigt att se och lyss-

na till varje person med empati, respekt och en icke-dömande atti-
tyd. Mats räknar med en varm och helande närvaro av en Gud 
som vill människan väl. Inget mänskligt är främmande för Gud.

Tid för samtal är tisdagar kl 10-20. Samtalens längd är ca 45 
minuter, möjlighet ges att återkomma flera gånger. Du är varmt 
välkommen att kontakta Mats! 073-50 43 430,  
matsbackholm@gmail.com

Temakväll om religionsfrihet

Fredag den 23 mars kl 19.00 är det en temakväll om religionsfrihetsfrågor i Hammarbykyrkan. 
Medverkar gör kd:s EU-parlamentariker Lars Adaktusson, Åke Göransson som är direktör för myn-
digheten för stöd till trossamfund, Erik Johansson som är EFS internationelle missionssekreterare 
samt Roksana Schnittger, ordförande i Hammarbykyrkans persiska förening. Thomas Österberg 
från tidningen Dagen modererar. 

ÖPPna  
TOrsDaGsKyrKan 
För dig som är dagledig, för-
äldraledig, arbetssökande, 
sjukskriven, pensionär, asyl-
sökande eller allmänt ledig 
från jobbet. Över en kopp 
kaffe möts vi till ett kort fö-
redrag om kristen tro – ett 
samtal med högt i tak. Se-
dan avslutar vi med en vär-
defull stund i kyrksalen. Du 
är varmt välkommen att vara 
med en torsdag ibland, eller 
varje vecka.
 
Program varje torsdag:
10.30 Kaffe och smörgås
11.00 Föredrag om Jesus 
och frågestund med prästen 
Gustav Hafström
11.45 Musik, bön och lju-
ständning i kyrksalen



Kalendarium
mars
ti 6 18.00 Bibelstudium på farsi
  18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 7 12.00 Sopplunch - Per Hellberg
to 8 10.30 Öppna torsdagskyrkan
  18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
Fr 9 18.00 Förbönsstund (farsi) + årsmöte 
lö 10 14.00 Salts årsmöte
  16.00 EFS-föreningens Årsmöte 
Sö 11 11.00 Sinnesrogudstjänst – Mats Backholm
  13.30 dopgudstjänst i Skarpnäckskyrkan
  14.00 oromo-gudstjänst 17.00 Farsi-gudstjänst
Må 12 12.30 Stickcafé
ti 13 18.00 Bibelstudium på farsi
  18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 14 13.00 onsdagsträff
to 15 10.30 Öppna torsdagskyrkan
  18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
Fr 16 18.00 Förbönsstund (farsi) + årsmöte
Sö 18 11.00 Gudstjänst för små & stora. G Hafström.
  14.00 oromo-gudstjänst 17.00 Farsi-gudstjänst
ti 20 18.00 Bibelstudium på farsi
  18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 21 12.00 Sopplunch - Birger olsson
to 22 10.30 Öppna torsdagskyrkan
  18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
Fr 23 19.00 temakväll om religionsfrihet
Sö 25 11.00 Gudstjänst – carl-Johan r Freed
  14.00 oromo-gudstjänst 17.00 Farsi-gudstjänst
Må 26 12.30 Stickcafé
ti 27 18.00 Bibelstudium på farsi
  18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 28 13.00 onsdagsträff
to 29 10.30 Öppna torsdagskyrkan
  12.00 Skärtorsdagsmässa, G Hafström
   m påsklunch (anmälan)
  18.00 Skärtorsdagsgudstjänst i triangelkyrkan
Fr 30 10.00 långfredagsgudstjänst i Skarpnäckskyrkan
  18.00 Förbönsstund (farsi)

april   
Sö 1 11.00 Påskdagsmässa m Jae Sung Kim m fl
  14.00 oromo-gudstjänst 17.00 Farsi-gudstjänst
ti 3 18.00 Bibelstudium på farsi
  18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
to 5 18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
Fr 6 18.00 Förbönsstund (farsi)
Sö 8 11.00 ”Mässa för alla”. Gustav Hafström.
   Efter fikat: föreningsmöte.
  14.00 oromo-gudstjänst 17.00 Farsi-gudstjänst
Må 9 12.30 Stickcafé
ti 10 18.00 Bibelstudium på farsi
  18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 11 13.00 onsdagsträff
to 12 10.30 Öppna torsdagskyrkan
  18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
Fr 13 18.00 Förbönsstund (farsi)
Sö 15 11.00 Sinnesrogudstjänst – Mats Backholm
  14.00 oromo-gudstjänst 17.00 Farsi-gudstjänst
ti 17 18.00 Bibelstudium på farsi
  18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 18 12.00 Sopplunch -  Inger thurfjell
to 19 10.30 Öppna torsdagskyrkan
  18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
Fr 20 18.00 Förbönsstund (farsi)
lö 21 18.00 Missions-gala 2018 (servering fr 16:00)

Sö 22 10.00 ”Mässa för alla”. Hans lindholm.
  14.00 oromo-gudstjänst 17.00 Farsi-gudstjänst
Må 23 12.30 Stickcafé
ti 24 18.00 Bibelstudium på farsi
  18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 25 13.00 onsdagsträff
to 26 10.30 Öppna torsdagskyrkan
  18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
Fr 27 18.00 Förbönsstund (farsi)
Sö 29 11.00 Gudstjänst. Henrik roos.
  14.00 oromo-gudstjänst 17.00 Farsi-gudstjänst

maj  
ti 1 18.00 Bibelstudium på farsi
  18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 2 12.00 Sopplunch - Ewa Wedin
to 3 18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
Fr 4 18.00 Förbönsstund (farsi)
Sö 6 11.00 Musikgudstjänst m kör & kvartett.
  14.00 Gudstjänst på oromo
  16.00 Musikgudstjänst m ansgarskyrkans kör.
  17.00 Gudstjänst på farsi
Må 7 12.30 Stickcafé
ti 8 18.00 Bibelstudium på farsi
  18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 9 13.00 onsdagsträff
to 10 10.30 Öppna torsdagskyrkan
  18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
Fr 11 18.00 Förbönsstund (farsi)
lö 12 11.00 Stor-loppis!
Sö 13 11.00 Sinnesrogudstjänst – Mats Backholm
  14.00 oromo-gudstjänst 17.00 Farsi-gudstjänst
ti 15 18.00 Bibelstudium på farsi
  18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
to 17 10.30 Öppna torsdagskyrkan
  18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
Fr 18 18.00 Förbönsstund (farsi)
Fr 18-Sönd 20 oromo-konferens
Sö 20 10.00 Gemensam gudstjänst för tre föreningar.
Må 21 12.30 Stickcafé
ti 22 18.00 Bibelstudium på farsi
  18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
on 23 13.00 onsdagsträff
to 24 10.30 Öppna torsdagskyrkan
  18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)
Fr 25 18.00 Förbönsstund (farsi)
Sö 27 11.00 Gudstjänst för små & stora. G Hafström.
  14.00 oromo-gudstjänst 17.00 Farsi-gudstjänst
ti 29 18.00 Bibelstudium på farsi
  18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
to 31 10.30 Öppna torsdagskyrkan
  18.00 Bibelstudium & andakt (farsi)

juni
Fr 1 18.00 Förbönsstund (farsi)
Sö 3 11.00 Gudstjänst. Jan-Erik Josefsson.
  14.00 oromo-gudstjänst 17.00 Farsi-gudstjänst
ti 5 18.30 Körövning Hby-kyrkans kör
Fr 9 18.00 Förbönsstund (farsi)
Sö 10 11.00 Sinnesrogudstjänst – Mats Backholm
  14.00 oromo-gudstjänst 17.00 Farsi-gudstjänst
Fr 15 18.00 Förbönsstund (farsi)
Sö  17 11.00 Söndagsgudstjänst.
  14.00 oromo-gudstjänst 17.00 Farsi-gudstjänst

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


