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Välkommen till sommarens gudstjänster 
 
Gudstjänster hålls kl 18.00 varannan söndag med start 28/6. Dessutom hålls en gudstjänst kl 11 den 2 
augusti i samband med en persisk konferens. Den 16/8 återupptas de regelbundna 11-gudstjänsterna. Läs 
mer här: 
http://www.hammarbykyrkan.nu/nyheter/sommaren-i-hammarbykyrkan_1691 

 

Gemenskapshelgen i höst 
 
Den hålls som vi gjort de senaste åren på Åkerögården 27-28 september. Boka in den i din kalender redan 
nu! Det blir en helg för gemenskap, andlig fördjupning och kraftsamling då vi bland annat får möjlighet att 
dela livet och tron med varandra, be tillsammans och lyssna till Mats Backholm som talar kring temat ”leva i 
sin tro”. 
 

Verksamhetsplanen 
Styrelsen arbetar med vidare med den verksamhetsplan som beslutades på årsmötet, samt översyn av de 
anställdas arbetsmiljö och prioriteringar. Vi kommer också att de över den samarbetsstruktur som vi har  
samt arbeta med att stärka integration och samverkan med den persiska föreningen och SALT 
 

Det ekonomiska läget 
 
Ekonomin utvecklas i stort enligt budget, men på inkomstsidan ligger vi dock kraftigt under vår budget när 
det gäller gåvor, autogiro och medlemsavgifter. Vi uppmanar fler att börja med autogiro. Alla gåvor är väl-
komna. Vår budget är beräknad på att vi kommer att göra ett underskott på 510 tusen kronor i år, vilket 
inte är hållbart i längden.  
 

Vikarierande kantor 
 
Under Marie Lee Sylvendahls barnledighet från ca mitten av oktober har vi den stora glädjen att hälsa Håkan 
Sandlund välkommen som vikarierande kantor. 
 

EFS riks årskonferens 2016 
 

Den kommer att hållas i Stockholm Kristi Himmelfärdshelgen 2016. Om Hammarbykyrkan kommer att till-
frågas om att bidra med praktiskt arbete får vi återkomma till. 
 

Glädje i det persiska arbetet 
 
Den persiska gruppen har återigen haft en stor dophögtid då 22 personer lät döpa sig. Vi glädjer oss åt vår 
systerförenings arbete. 
 
 
Ulf Perbo 
Styrelsens sekreterare 

 
 

EFS satsar på bibelläsning under Bibelår 2015. 

Läs mer på bibel.efs.nu 
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