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Missionsgalan 2014
Lördagen den 29 mars hölls den årliga Missionsgalan till förmån för EFS Mission. I år var artisterna dels De Våras, dels vår egen Marie Lee Gustavsson, som bidrog med högklassiskt pianospel.
Även i år var galan välbesökt och genererade ca 85 000 kr i intäkter som går till EFS mission.
Paneldebatt ”Förföljelse av kristna”
Onsdagen den 9 april hölls en paneldebatt i Hammarbykyrkan, med bland annat civil- och
bostadsminister Stefan Attefall. Kvällen kom att belysa olika aspekter på invandrares samt asylsökandes utsatta situation i Sverige och då framför allt för de som har konverterat till en kristen
tro från andra religioner som islam. Som exempel kan nämnas hur enskilda individer behandlas
av vänner/släkt som har sin tro kvar i Islam men också svenska myndigheters hållning på vad
som skall betraktas som giltiga skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige.
Andra mer allmänna ämnen var hur vi kristna upplever att det övriga samhället ser på utövandet
av den kristna tron och oss kristna. Men också på som vissa upplever en svensk kyrka som inte
tar ställning för den egna läran.
Gemenskapshelg på Åkerögården
Den 27-28 september i år kommer det att vara en gemenskapshelg på Åkerögården. Mer information om denna kommer senare men nu har ni datumet och platsen.
Övriga nyheter







Hanna Beckström har nu återkommit till sin tjänst efter sin föräldraledighet. Tjänsten är för
tillfället på 50 % men hon kommer att fr.o.m. den 18 augusti gå upp till 75 procent.
EFS avslutar från halvårsskiftet 2014 Annahita Parsans pionjärtjänst (som utgör 50 % av
hennes tjänst) men EFS riks kommer under hösten 2014 bidra med 50000 kr till Annahitas
persiska tjänst i Hammarbykyrkan. Missionsföreningen kommer under hösten att gå in med
mellanskillnaden. Ungdomsarbetet håller på att sätta sig. Roksana Parsan gör tillsammans
med andra ungdomar en stor insats i detta arbete.
Vi behöver vara uppmärksamma på vilka som vistas i kyrkan då det har förekommit flera incidenter. Bland annat måste vi kontrollera att alla fönster och dörrar är stängda och låsta när
kyrkan lämnas. Under möten kanske vi behöver låsa ytterdörren om ingen är vakt där.
EFS föreningens styrelse kommer framöver att ha styrelsemöte varannan månad, och arbetsutskottsmöte varannan månad. Det innebär att utskotten kommer att få ett betydligt större
operativt ansvar för verksamhet resp. budget inom sitt område
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Fastighetsutskottet har tagit fram Brandskyddsinformation som frivilligledare, ansvar gruppledare och dagsjour ska skriva under på att man tagit del av. Ett motsvarande säkerhetsdokument finns också framtaget för hyresgäster i kyrkan.

Lars Magnusson

LÄS MER OM HAMMARBYKYRKAN PÅ HEMSIDAN OCH PÅ FACEBOOKSIDAN
Kyrkan har en ny webbsida sedan i somras. Men adressen är som förut
www.hammarbykyrkan.nu. Här hittar du all viktig information om verksamheten
i Hammarbykyrkan.
Glöm inte medlemsavgiften för 2014 som är 300 kr per person men 50 kr för studerande ungdom
Om du finns på Facebook bör du förstås också gå in och ”gilla” sidan ”Hammarbykyrkan”, som är föreningens officiella ”Facebook-page”. Det finns också en intressegrupp, även den med namnet ”Hammarbykyrkan”, där olika medlemmar gör inlägg
om vår verksamhet.
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