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Nytt från  

Styrelsen 
2014-08-21 
 

Vid det första sammanträdet efter den ovanligt varma sommaren 2014 ägnades ti-
den främst åt att utvärdera sommarens och planera höstens verksamhet. 

 

Sommaren som gick 

 
Sommargudstjänsterna har omväxlande letts av präster och av lekmän. Överlag har det 
fungerat bra. Dock har vi haft18 procent färre deltagare än föregående år, vilket 
kanske delvis kan skyllas på det ovanligt fina sommarvädret.  
 
Den persiska sommarkonferensen 24-27 juli blev mycket lyckad. Många fler deltagare 
än 2013, även från Holland, Finland och Norge. Mellan 60 och 150 personer deltog vid 
de olika samlingarna. En stor del av deltagarna sov över i kyrkan. 
 
Ungdomsgruppen, som numera kallar sig ReLoad, har haft ett cykelläger på Gotland. 
Man hade 15-16 deltagare, både svenskar och perser. Har skapat en bra gemenskap i 
gruppen. Marie Lee Sylvendahl var med och övade sång med gruppen med sikte på att 
kunna få igång en ungdomskör/lovsångsgrupp med deltagare ur gruppen. Hanna 
Beckström deltog del av lägret. 
 
Många Hammarbyare, 30-40 personer, deltog i sommarlägret ”Åkerö 14” på Åkerögår-
den, på temat ”Längtan”. Totalt hade lägret ca 150 deltagare. 
 
Ca 25 vuxna och barn deltog i EFS Patrullriks i Gärdsmark. 

 

Höstens verksamhet 

 
Höstens verksamhet är planerad fram t o m november och ett nytt nummer av Hammar-
bykyrkan aktuellt kommer inom kort. Några glimtar: 
 

 En ny Alphakurs, dvs. en grundkurs i kristen tro, startar den 15/10 2014. Viktigt 
att även några föreningsmedlemmar är med. Inbjud gärna vänner och bekanta! 

 Gemenskapshelgen hålls i år den 27-28 september, även i år på Åkerögården. Te-
mat är ”Längtan”. 

 I oktober november hålls en ”kulturmånad” – med flera intressanta inslag, före-
drag, konserter och utställning av Yon Sundbergs konst. Yon var präst i kyrkan 
mellan 1970 och 1991. 

ReLoad på Gotland 
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Föreningens ekonomi 

 
Det ekonomiska utfallet t o m mitten av augusti ser OK ut. Kollekterna är dock väsentligt 
lägre än budgeterat. Detta kompenseras dock bl a av att intäkterna från uthyrning av 
lokaler i kyrkan är mycket högre än budget och mycket högre än tidigare år. 
 

 
Övrigt i punktform 

 

 Vi har från EFS-föreningen skickat en skrivelse till Stockholms stift och till 
Skarpnäcks församling med begäran om bidrag för vårt persiska arbete. 

 Vi har också från EFS-föreningen skickat ut en förfrågan till andra ideellt drivna kyr-
kor i söderort, där vi föreslår bildandet av ett lokalt ekumeniskt råd med sikte på att 
bl a öka samarbetet mellan kyrkorna. 

 Styrelsen och de anställda har en strategidag lördag den 13 september.  

 Kyrkklockornas motorer kommer att bytas ut, något som delvis kommer att finansie-
ras via de gåvor som kom in i samband med Fredrik Rytteståhls  begravning. 

 Hissens dörrar kommer att bytas ut mot en säkrare dörrlösning. 

 Nu finns en fast projektor för dataprojektion uppsatt i Hammarbysalens tak. 
 

Carl-Olof Strand 
 

LÄS MER OM HAMMARBYKYRKAN PÅ HEMSIDAN OCH PÅ FACEBOOK-

SIDAN 
 
Adressen till vår hemsida är www.hammarbykyrkan.nu. Här hittar du all viktig 

information om verksamheten i Hammarbykyrkan.  
 
Om du finns på Facebook bör du förstås också gå in och ”gilla” sidan ”Hammarby-
kyrkan”, som är föreningens officiella ”Facebook-page”. Det finns också en intresse-
grupp, även den med namnet ”Hammarbykyrkan”, där olika medlemmar gör inlägg 
om vår verksamhet.  
 
 

http://www.hammarbykyrkan.nu/

