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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

SOMMAR 2018

SOMMAR Och SOl 

– en vARM tid, näRA JeSuS! 
Sommaren är en tid så full av förväntningar! På 
oss själva, på andra människor och på Gud. 
Sommaren är också en tid då Jesus vill komma 
dig och mig riktigt nära. Att välkomna Jesus 
som Herre i sitt liv, det är att bli ett barn till 
Gud. Han vill fylla oss med sin Helige Ande, 
med sin kärlek, med sin förlåtelse och med kraf-
ten från sin uppståndelse. Denna sommar är ett 
gyllene tillfälle för oss att söka Gud. Att läsa i 
Bibeln om Jesus Kristus och att ta till sig Hans 
löften till oss. För han sviker oss aldrig. Honom 
kan vi alltid lita på! Att dela Jesustron tillsam-
mans med andra kristna i Hammarbykyrkan, 
eller i någon annan kyrka, i familjen eller på lä-
ger och konferenser. Det är viktiga sommar-in-
gredienser för mig! 

Jesus sade förresten några sista ord till sina vän-
ner, innan det blev dags för Honom att lämna 
dem för att vara med sin Pappa i himlen:
”Ni skall få kraft när den Helige Ande kommer 
över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem 
och i hela Judeen och Samarien och ändå till 
jordens yttersta gräns.” (Apg 1:8)
Detta löfte från Gud gick sedan i uppfyllelse 
när den Helige Ande kom till de första kristna i 
Jerusalem, under Pingsten år 33 e. Kr. Och 
även nu, under sommaren 2018, så vill Jesus 
uppfylla sina löften. Att Han är den levande 
Guden som vill komma oss riktigt nära, och 
fylla oss helt med sin Helige Ande, så att vi kan 
ära Honom och älska våra medmänniskor! 
Gud välsigne dig! 

Gustav Hafström, präst i Hammarbykyrkan
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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   

Präst : 
Gustav Hafström
E-post: gustav.hafstrom@hammarbykyrkan.nu
tel: 0738-569436

Pastor: 
Mats Backholm
E-post: matsbackholm@gmail.com
tel: 073-504 34 30

Kyrkomusiker:
Håkan sandlund
E-post: hakan.sandlund@svenskakyrkan.se
tel: 0730-732499

Ordförande i  
missionsföreningen:
camilla Öberg
E-post: ordforande@hammarbykyrkan.nu
tel: 0709-88 65 48

Präst för den persiska eFS-föreningen:
annahita Parsan
E-post: annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu
tel: 073-856 9435

Präst för Oromogruppen:
duressa teka Mabesha
E-post: surfalo2015@gmail.com
tel: 073-529 5282

Webbredaktör:
carl-olof strand
E-post: carlolofstrand@gmail.com

RedAKtÖRenS RutA
<  i år har vi en helt osannolikt vacker försommar i 
maj, ja det har varit så varmt att vi t o m kan känna det 
som om vi haft högsommar i flera veckor. När detta 
skrivs har det varit högtryck, blå himmel, svaga vindar 
och sol så gott som oavbrutet i fyra veckor. Åtminstone 
vi som är pensionärer har haft en fantastisk tid med 
möjligheter att njuta av livet i Guds vackra natur.

Men allting har sin tid. Värme och torka har också 
en avigsida, bl a behövs regn för landets jordbrukare och 
även i våra trädgårdar är det ju trevligt med gröna gräs-
mattor och blommande rabatter. Så det är väl bäst att 
lita på att vår Herre också förser oss med några rejäla 
regn under sommaren.

I Hammarbykyrkan har sommaren genom åren varit 
lågsäsong. Många av våra medlemmar har haft sina röt-
ter på andra orter i Sverige och liksom jag och min fa-
milj återvänt dit under våra sommarsemestrar. Men 
med både en persisk grupp och en oromogrupp i Ham-
marbykyrkan ändras denna bild. Våra persiska och 
oromska vänner har oftast inga sommarstugor vid 
Norrlandskusten eller i Skåne att återvända till och vill 
gärna lyssna till Guds ord i Hammarbykyrkan även un-
der sommarmånaderna. Alltså har både farsigruppen 
och oromogruppen gudstjänster hela sommaren.

Söndagsgudstjänster på svenska 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 Skarp-
näckskyrkan i Skarpnäck. Du är också välkommen till 
farsigruppens söndagsgudstjänster, där det finns möjlig-
het att få tolkning till svenska.

I det här sommarprogrammet hittar du också pro-
grammet för söndagarnas gudstjänster på Svalkan, Bet-
lehemskyrkans sommargård inom Ulriksdals slottsom-
råde.

Jag önskar dig alltså en lång, avkopplande och livgi-
vande sommar 2018!

Carl-Olof Strand (red)
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Sommarens  
gudstjänster 
söndagsgudstjänster på 
svenska i Hammarbykyrkan
Söndag 10 juni kl 11.00
sinnesrogudstjänst
Mats Backholm, Erica Braun, Håkan sandlund

Söndag 17 juni kl 11.00
söndagsgudstjänst – Förlorad och återfunnen. Gus-
tav Hafström & Håkan sandlund.

Söndag 24 juni

Söndag 1 juli

Söndag 8 juli

Söndag 15 juli

Söndag 22 juli

lördag 28 juli kl 14.00
dopgudstjänst 
annahita Parsan & Gustav Hafström 

Söndag 29 juli kl 11.00
Gudstjänst i anslutning till den persiska sommar-
konferensen i Hammarbykyrkan
annahita Parsan, Gustav Hafström m fl

Söndag 5 aug

Söndag 12 aug

Söndag 19 aug kl 11.00
sommargudstjänst 
Mats Backholm

Söndag 26 aug kl 11.00
Ingen gudstjänst i Hammarbykyrkan  
p g a föreningshelg på Åkerö.

Söndag 2 sept kl 11.00
Upptaktsgudstjänst
Gustav Hafström, Mats Backholm
Hammarbykyrkans kör och Håkan sandlund
söndagsskolan startar

söndagsgudstjänster på 
farsi i Hammarbykyrkan
Juni: söndagar kl 17.00
Juli-aug: söndagar kl 13.00
Gudstjänst på farsi med tolkning till svenska
annahita Parsan m fl

söndagsgudstjänster på 
oromo i Hammarbykyrkan
Juni: söndagar: söndagar kl 14.00
Juli-aug: söndagar kl 15.30
Gudstjänst på oromo.
duressa teka Mabesha m fl.

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: Se www.triangelkyrkan.se.

KvällSAndAKteR i  
SKARPnäcKSKyRKAn
varje söndag kl 18.00 under sommaren är det kvälls-
andakt eller kvällsgudstjänst i Skarpnäckskyrkan.
Skarpnäckskyrkan ligger på Skarpnäcks Allé 31 i 
Skarpnäck.
Mer information: Se www.skarpnackskyrkan.se

GudStJänSteR På SvAlKAn
Svalkan är Betlehemskyrkans sommargård. den 
ligger på ulriksdals slottsområde invid edsvi-
ken. varje söndag mellan den 17 juni och 19 au-
gusti är det gudstjänst kl 11.00.
Medverkar gör:
17/6 Mark carlsson
24/6 lars Hallin
1/7 Helena alin
8/7  christoffer abrahamsson
15/7 Gerwin Bos
22/7 Erik nilsson
29/7 amanda Vadian
5/8 christoffer abrahamsson
12/8 Mark carlsson
19/8 christoffer abrahamsson
 Årets svalkan-säsong avslutas fredag den 24/8 kl 
18.00 med en grillfest.

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

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



PeRSiSK KOnFeRenS
Även i år blir det en stor persisk sommarkonfe-
rens i Hammarbykyrkan. Den pågår den 26-29 
juli. Den 28 juni hålls en dopgudstjänst kl 
14.00. Konferensen avslutas söndag den 29 juli 
kl 11.00 en gudstjänst med tolkning till svenska 
i Hammarbykyrkan.

MiSSA inte:
Sillunch 13/6
Onsdag den 13 juni kl 12.00 avslutas vårens 
sopplunchprogram med en sillunch. Anmälan på 
lista i kyrkan eller på telefon till Gun-Britt Ny-
lund, 070-222 94 32, gunbritt.nylundgmail.com.

Surströmmingsfest 23/8
Torsdag den 23 augusti kl 18.00 inviger vi hös-
ten med en traditionell surströmmingskväll i 
Hammarbysalen. En kväll för surströmmingsäls-
kande norrlänningar och andra som vill pröva på 
denna exklusive maträtt.

Åkerö 18 – Kristen hela livet, hela tiden. 
åkerö 18 - Familjeläger på åkerögården, 10-14 juli 2018

Träffa gamla och nya vänner, njut av god mat, häng med på 
roliga aktiviteter, och inte minst, upptäck och fördjupa dig i 
tron och livet med Jesus. I år handlar lägret bl a om vad det 
innebär att leva varje dag som kristen. Konferensen har tre 
spår: barn, ungdom och vuxen, men mycket tid är även ge-
mensam. Medverkande är bland andra Mia Ström, Helena 
Cashin, LarsOlov Eriksson, och Amanda Vadian. Vår egen 
Gustav Hafström kommer att vara ansvarig för ungdomsak-
tiviteterna
Läs mer om hur du anmäler dig på EFS Mittsveriges hemsi-
da: http://www.efsmittsverige.org/2018/04/akero18-2/
Sista anmälningsdag är 10 juni.
Anmälan till: http://www.efsmittsverige.org/evenemang/akero17/

FÖReninGShelG På åKeRÖ- 
GåRden den 25-26 AuGuSti 2018
Årets föreningshelg hålls redan helgen den 25-26 
augusti, dvs ca en månad tidigare än brukligt. 
Som vanligt håller vi till på Åkerögården, EFS 
Mittsveriges kursgård på Rådmansö. I år är det 
liksom förra året bara den svensktalande fören-
ingen som deltar. Medverkar gör föreningens an-
ställda, Gustav Hafström, Mats Backholm och 
Håkan Sandlund. Info om anmälan mm kom-
mer senare. Har du nu frågor, kontakta Gustav 
Hafström.

de AnStälldAS SeMeStRAR MM
Sommaren innebär semester för kyrkans anställ-
da. Gustav Hafström är med på Åkerö 18 och på 
den persiska konferensen, i övrigt har han se-
mester och är föräldraledig. Mats är i tjänst un-
der första halvan av sommaren och då är det som 
vanligt möjligt att boka tisdagstider med honom 
för personliga samtal. 


