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Hammarbykyrkan vill vara en kyrka som berör
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   

EFS-präst: annahita Parsan
telefon: 0738-569435
E-post: 
annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu

Kyrkomusiker:
Håkan sandlund
telefon: 0730-732499
E-post: hakansandlund61@gmail.com 

Ordförande i  
missionsföreningen
camilla (Mim) Öberg
E-post:
camilla.oberg
@vivalogopedi.se

Webbredaktör
carl-olof strand
E-post: 
carl-olof.strand 
   @telia.com

REDAKTÖRENS RUTA
<  Solen skiner från en klarblå himmel när detta 
skrivs – den 31 maj 2016. Vi ser fram emot en förhopp-
ningsvis varm och skön sommar. Bakom oss lägger vi en 
vinter och en vår och mycket som hänt hos oss i Ham-
marbykyrkan. I den persiska verksamheten har vi genom 
dop fått ta emot nya medlemmar i Kristi kyrka. Vi har 
också tagit emot en grupp kristna med ursprung i Orom-
oprovinsen i Etiopien, som använder våra lokaler på lör-
dagar. Just nu pågår rekryteringen av en präst med fokus 
på de svensktalande i kyrkan. Ansökningstiden går ut 
idag och i bästa fall kan vi ha vår präst på plats när verk-
samheten drar igång på allvar igen i slutet av augusti.  

Genom att vi har vakans på den ena prästtjänsten är 
sommarprogrammet i kyrkan ganska tunt. Vi kommer 
att ha gudstjänster som vanligt under juni månad. I juli 
blir det en sommargudstjänst med Carl-Eric Sahlberg, ti-
digare präst i St Clara kyrka, den 10 juli kl 18. Den 24 
juli kl 11 håller Annahita Parsan en sommarandakt och 
helgen efteråt är det en numera sedvanlig persisk kristen 
konferens i kyrkan. Den avslutas på söndag den 31 juli 
med en gudstjänst på farsi kl 11. 

För övriga söndagar under juli och augusti hänvisar vi 
till våra frikyrkliga grannar i Triangelkyrkan i Enskede 
och Skarpnäckskyrkan i Skarpnäck. Triangelkyrkan har 
gudstjänster varje söndag kl 11.00 under sommaren och 
Skarpnäckskyrkan har kvällsandakter, likaledes varje sön-
dag, men kl 18.00. Dessutom pågår fredagarnas farsiguds-
tjänster i Hammarbykyrkan så gott som hela sommaren.

Vi tipsar också om sommarens gudstjänster på Svalkan, 
EFS Betlehemskyrkans sommarhem på Ulriksdals slotts-
område. Mellan den 12 juni och 14 augusti är den guds-
tjänst på Svalkan varje söndag kl 11.00.

Söndag den 28 augusti är det upptaktsgudstjänst inför 
hösten i Hammarbykyrkan. Sedan börjar alla grupperna 
igen. Den 24-25 september är det gemenskapshelg på 
Åkerögården. Boka redan in den helgen i din almanacka!

Till sist vers 2 ur min sommar-
psalmfavorit:
Sin lycka och sin sommarro  
de yra fåglar prisa:
ur skogens snår, ur stilla bo,  
framklingar deras visa.
En hymn går opp av fröjd och hopp 
från deras glada kväden,  
från blommorna och träden.

Carl-Olof Strand (red)
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PErsIsK KonFErEns  
28-31 juli
Annahita Parsan m.fl. Tolkas till svenska.

Gudstjänst 31 juli klockan 11:00

sommar 2016 i Hammarbykyrkan
25/6 Skarpnäckskyrkan har samling midsommardagen kl. 18:00.

26/6 Sommarandakt kl 11:00 med Annahita Parsan. 

 Arvid Perbo står för musiken.  

3/7 Ingenting i Hammarbykyrkan. Se info om Triangel- och Skarpnäckskyrkan nedan.

10/7 Sommargudstjänst kl 18:00 med Carl-Erik Sahlberg & Annahita Parsan. 

17/7 Ingenting i Hammarbykyrkan. Se info om Triangel- och Skarpnäckskyrkan nedan.

24/7 Sommarandakt kl 11:00 med Annahita Parsan. 

31/7 Gudstjänst kl 11:00 som ingår i den Persiska Konferensen. Se nedan.

7/8  Ingenting i Hammarbykyrkan. Se info om Triangel- och Skarpnäckskyrkan nedan.

14/8 Ingenting i Hammarbykyrkan. Se info om Triangel- och Skarpnäckskyrkan nedan.

21/8 Sammanlyst till Triangelkyrkan kl 11.00.

 Triangelkyrkan har gudstjänst varje söndag förmiddag kl 11:00.

 Skarpnäckskyrkan har kvällsandakt varje sommarsöndag kl 18:00.

KOM IGÅNG MED OSS I HÖST!
Upptaktsgudstjänst den 28 aug kl 11:00 med 
Annahita Parsan, Henrik Roos och  
Håkan Sandlund.



VÄLKOMMEN 
TILL GEMEN-
SKAPSHELG

24-25 september

Även i år blir det en gemenskapshelg på 
Åkerögården sista helgen i september. 
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 en rad talare. Program 
och mer info kommer i nästa ”Ham-
marbykyrkan aktuellt”, men boka in 
helgen REDAN NU! 

PROGRAM FÖR SVALKAN  PÅ 

ULRIKSDALS SLOTTSOMRÅDE

JUNI 

Söndag 19/6 11:00 GUDSTJÄNST på 
Svalkan med Christoffer Abrahamsson

 

Söndag 26/6 11:00 GUDSTJÄNST på 
Svalkan med John Aldvén.

 

JULI

 

Söndag 3/7 11:00 GUDSTJÄNST på  
Svalkan med Christoffer Abrahamsson

 

Söndag 10/7 11:00 GUDSTJÄNST på 
Svalkan med Amanda Vadian

 

Söndag 17/7 11:00 GUDSTJÄNST på 
Svalkan med Anna Thorén

 

Söndag 24/7 11:00 GUDSTJÄNST på 
Svalkan med Tommy Hagström

 

Söndag 31/7 11:00 GUDSTJÄNST på 
Svalkan med Lars-Åke Spångberger

 

AUGUSTI

 

Söndag 7/8 11:00 GUDSTJÄNST på  
Svalkan med Chstoffer Abrahamsson

 

Söndag 14/8 11:00 GUDSTJÄNST på 
Svalkan med Mark Carlsson

 

Onsdag 17/8 17:00 GRILLKVÄLL på 
Svalkan


