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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

REDAKTÖRENS RUTA
< Jag tillbringade mina första 24 år i Norrbotten,

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 för den farsitalande gruppen:
Annahita Parsan
Telefon: 0738-569435
E-post:
annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu
Pastor och själavårdare
Mats Backholm
Mobil: 073-50 43 430
E-post: matsbackholm@gmail.com
Kyrkomusiker:
Håkan Sandlund
Telefon: 0730-732499
E-post: hakansandlund61@gmail.com
Ordförande i den
svenska
EFS-föreningen
Camilla (Mim) Öberg
E-post:
camilla.oberg
@vivalogopedi.se
Webbredaktör
Carl-Olof Strand
E-post:
carl-olof.strand
@telia.com
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där vintern är lång, våren så gott som obefintlig, men
sommaren helt OK jämfört med förhållandena i Mäldalen, där jag och min familj bor sedan 47 år tillbaka.
Norrbottenssommaren var livet, resten av året var ett
nödvändigt ont som ledde fram till en ny livsbejakande
sommar. Lite så känns det fortfarande. Vi underhåller
också känslan genom att nu som pensionärer tillbringa
en stor del av sommaren i ett sommarhus vid Bottenvikens strand, ett par mil söder om Piteå.
Sommarpsalmer, som ”En vänlig grönskas rika dräkt”
och ”I denna ljuva sommartid” får ofta mina ögon att tåras och sången blir inte alltid bra, störd av den inre rörelse som sommarpsalmerna väcker till liv. Sommaren blir
också gärna en metafor för hur vi tänker oss det eviga livet. Inte pulsar vi fram i snöstorm i himlen, inte.
I Hammarbykyrkan har sommaren genom åren varit
lågsäsong, eftersom många av våra medlemmar har haft
sina rötter på andra orter i Sverige och liksom jag och
min familj återvänt dit under våra sommarsemestrar.
Men med både en persisk grupp och en oromogrupp i
Hammarbykyrkan ändras denna bild. Våra persiska och
oromska vänner har oftast inga sommarstugor vid Norrlandskusten eller i Skåne att återvända till.
Det är då naturligt att programmet i Hammarbykyrkan under sommaren i första hand upprätthålls av den
stora persiska gruppen. Du är alltså även som svensktalande välkommen till de gudstjänster som hålls varje fredag kl 18.00 under hela sommaren. De hålls på farsi,
men med möjlighet till tolkning till svenska.
Söndagsgudstjänster hålls under första halvan av juni
och andra halvan av augusti, men under högsommaren
hänvisar vi när det gäller söndagarna till våra grannkyrkor, Triangelkyrkan i Enskede och Skarpnäckskyrkan i
Skarpnäck. I det här sommarprogrammet hittar du också programmet för söndagarnas gudstjänster på Svalkan,
Betlehemskyrkans sommargård
inom Ulriksdals slottsområde.
Jag önskar dig en lång, avkopplande och livgivande sommar
2017!
Carl-Olof Strand (red)

Söndagsgudstjänster
i Hammarbykyrkan
Söndag 11 juni kl 11.00
Musikgudstjänst
– Sommarns dörr står nu på glänt
Erica Braun, Mats Backholm, Lage Wedin,
Hammarbykyrkans kör och Håkan Sandlund
Söndag 18 juni kl 11.00
Söndagsgudstjänst - Vårt dop
Lars Jakobsson, Musik: Anita Strand
Söndag 25 juni Ingen gudstjänst i HammarSöndag 2 juli
Söndag 9 juli
Söndag16 juli

bykyrkan. Vi hänvisar till våra
grannkyrkor Triangelkyrkan
och Skarpnäckskyrkan, samt
till EFS sommarhem Svalkan se separata notiser här intill.

Gudstjänster i
Triangelkyrkan
Varje söndag kl 11.00 under sommaren är
det gudstjänst i Triangelkyrkan.
Triangelkyrkan ligger på Stockholmsvägen 18
i Enskede och är en del av Equmeniakyrkan.
Mer information: www.triangelkyrkan.se

Kvällsandakter i
Skarpnäckskyrkan
Varje söndag kl 18.00 under sommaren är
det kvällsandakt eller kvällsgudstjänst i
Skarpnäckskyrkan.
Skarpnäckskyrkan ligger på Skarpnäcks
Allé 31 i Skarpnäck.
Mer information: www.skarpnackskyrkan.se

Söndag 23 juli kl 11.00
Gudstjänst i anslutning till den persiska
sommarkonferensen i Hammarbykyrkan
Annahita Parsan m fl
Ingen gudstjänst i Hammar-

Söndag 30 juli bykyrkan. Vi hänvisar till våra
Söndag 6 aug grannkyrkor Triangelkyrkan
och Skarpnäckskyrkan, samt

Söndag 13 aug till EFS sommarhem Svalkan se separata notiser här intill.

Söndag 20 augusti kl 11.00
Sommarandakt , Mats Backholm
Söndag 27 augusti kl 11.00
Upptaktsgudstjänst för höstterminen
– Tro och liv
Annahita Parsan, Mats Backholm m fl.

Fredagsgudstjänster på
farsi i Hammarbykyrkan
Fredagar kl 18.00
Gudstjänst på farsi med tokning till svenska
Annahita Parsan m fl

Gudstjänster på Svalkan
Svalkan är Betlehemskyrkans sommargård. Den ligger på Ulriksdals slottsområde invid Edsviken.
Söndag 25 juni
11.00 Gudstjänst på Svalkan, Clas Jönsson
Söndag 2 juli
11.00 Gudstjänst på Svalkan, A& F Thornell
Söndag 9 juli
11.00 Gudstjänst på Svalkan, Tomas Edler
Söndag 16 juli
11.00 Gudstjänst på Svalkan, Martin Bengtsson
Söndag 23 juli
11.00 Gudstjänst på Svalkan, Marie Larsson
Söndag 30 juli
11.00 Gudstjänst med nattvard på Svalkan,
Christoffer Abrahamsson
Söndag 6 augusti
11.00 Gudstjänst med nattvard på Svalkan
Mark Carlsson
Söndag 13 augusti
11.00 Gudstjänst med nattvard på Svalkan
Christoffer Abrahamsson
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Persisk konferens

Även i år blir det en stor persisk sommarkonferens i Hammarbykyrkan. Den pågår den 20-23
juli. Konferensen avslutas söndag den 23 juli kl
11.00 en gudstjänst med tolkning till svenska i
Hammarbykyrkan. Varmt välkomna!

Missa inte:
Sillunch 14/6

Onsdag den 14 juni kl 12.00 avslutas vårens sopplunchprogram med en sillunch. Anmälan på lista
i kyrkan eller på telefon till Gun-Britt Nylund,
070-222 94 32, gunbritt.nylund@gmail.com.
Surströmmingsfest 25/8

Torsdag den 25 augusti kl 18.00 inviger vi hösten med en traditionell surströmmingskväll i
Hammarbysalen. En kväll för surströmmingsälskande norrlänningar och andra som vill pröva på
denna exklusive maträtt.

Åkerö 17 – Kallade och heliga
Familjeläger på Åkerögården, 11-15 juli 2017

V

älkommen till ett läger för hela familjen. Här får du umgås med gamla och nya vänner, njuta av god mat, roliga aktivitet samt en chans att upptäcka och fördjupa dig i tron och livet
med Jesus. Lägret har särskilda aktiviteter för barn och ungdomar, men mycket tid är även
gemensam. Ta med dig vänner och familj och kom!
Årets tema är hämtat från inledningen till flera av breven i Nya testamentet och handlar om vad
det innebär att leva som kristen. Bibelstudierna på förmiddagarna kommer att utgå ifrån Romarbrevet och kvällsgudstjänsterna
ägnas några av de så kallade
stororden: nåd, tro, frälsning.
Bibelstudier, samtal, bön och
gudstjänster ger tillsammans
möjligheter att fördjupa sig i
vad det är att vara kristen. Välkommen till en vecka av gemenskap och fördjupning.
Medverkande är bland andra
Christoffer Abrahamsson, Helena Cashin, Olof Edsinger, LarsOlov Eriksson, Mats Nyholm,
Mia Ström och Michael Rastas.
Anmälan till: http://www.
efsmittsverige.org/evenemang/
akero17/

Glöm inte att boka in Gemenskapshelgen på Åkerögården 23-24/9!!!

