
Kära Vänner I Hammarbykyrkan!

Vi vill med detta brev skicka en hälsning till er alla nu när vi står inför påsken. Kyrkan har be-
hövt helt ställa om verksamheten i riktlinjer med vad myndigheter och Stockholm stift beslutat.
I tider av oro och där människor inte får träffas så får vi komma ihåg att Gud är med oss där vi 
är. I bönen är vi aldrig begränsade. Under denna tid vill vi därför uppmuntra till att ge tid för 
bön och bibelläsning och också hålla kontakt med varandra och ringa nära och kära.

Magnus Persson skriver i ett inlägg på vår facebook sida:
“Det är speciella tider vi är med om. Vi har gått in i Stilla veckan som förmodligen kommer att bli mer stilla 
än någonsin givet omständigheterna. Kanske Gud vill göra något med oss, i oss och genom oss i denna tid 
av avskildhet och stillhet. Uppmaningen ljuder i psaltaren: Bli stilla och besinna att Herren är Gud. (Ps 46) 
Under stilla veckans dramatiska dagar som leder fram till korset och uppståndelsen kommer jag därför att 
lägga ut en kort text här med länk till de betraktelser jag skriver på Re:formera bloggen.
Ber och hoppas att det under rådande situation kan hjälpa oss att tränga in i påskens stora mysterium och glädje.”

Facebook
En viktig kanal för information och för att kunna se gudstjänster och andakter sker via internet. Genom 
att följa Hammarbykyrkan på facebook får du del av information, hälsningar och korta andakter och där 
kan du även läsa de betraktelser som Magnus publicerar.

Påsken
Eftersom vi inte kan ha gudstjänster i Hammarbykyrkan under påsken vill vi rekommendera att ta del av 
påsken gudstjänster via nätet. Under påsken sänder EFS riks via www.efs.nu<http://www.efs.nu/> lång-
fredagsgudstjänst med Magnus Persson och på påskdagen sänds påskdagens gudstjänst live ifrån S:ta 
Clara kyrka på www.clarakyrka.se<http://www.clarakyrka.se/>

Kontakt
Behöver du tala med en präst når du Mattias Nordström på 0702891219 eller via mail
mattias.nordstrom@efs.nu eller Magnus Persson via mail på magnus.persson@efs.nu

Våra medlemmar Gunbritt Nylund 0702229432 samt Göran Ahlforn 0705402594 
finns tillgängliga via telefon på dagtid och du kan även skicka dina böneämnen 
eller frågor till info@hammarbykyrkan.nu

Gåvor
I dessa tider är våra utgifter detsamma som tidigare men många tillfällen till 
intäkter försvinner, såsom uthyrning och kollekter. Därför vill gärna vädja om 
trofasthet i givandet även under rådande omständigheter. Om du vill ge en gåva 
till Hammarbykyrkan under denna påskhelg kan du ge på följande sätt: Plusgiro 
för gåvor mm till den svenska EFS-föreningen: 35 80 94-1
SWISH konto: 1234 19 50 12

Vi ber och om och önskar er alla i Hammarbykyrkan en välsignad Stilla vecka 
och en Glad påsk!
Ulf Perbo, styrelseordförande
Mattias Nordström, präst
Magnus Persson, präst

“Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn 
ingen oro och tappa inte modet.” Johannesevangelium 14:27


