
Verksamhetsberättelse för Hallundakyrkans ungdom (HKU) 
verksamhetsåret 2009

Inledning
Som ordförande är det roligt att åter få vara först med att läsa sammanfattningen 
över vad som hänt i HKU under ett år – och veta att berättelsen är glimtar och 
sammanfattning; det är alltid så mycket mer som händer under ett år än vad 
verksamhetsberättelsen fångar. På sedvanligt HKU-manér har flera bidragit till 
denna verksamhetsberättelse som Ungdomsrådet härmed framlägger.
Hallundakyrkans ungdom (HKU) i Hallunda, Botkyrka kommun, är ansluten till 
Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU). HKU är en egen förening som är nära 
knuten till Hallundakyrkans församling. Under år 2009 hade HKU 24 medlemmar – 
med medlem i HKU avses den som 1) vill verka i enlighet med föreningens stadgar 
och som 2) under året betalt av föreningen fastställd medlemsavgift eller på annat 
sätt skriftligen tagit ställning för medlemskap.
HKU är medlem i / del av andra föreningar: SMU:s distrikts- och riksförbund, 
Sociala Missionen, Hallunda Norsborgs föreningsråd och Plattformen för idéburna 
organisationer i Botkyrka. Genom medlemsskapet i SMU är HKU också medlem i 
equmenia. HKU har deltagit med ombud eller representanter i ett flertal årsmöten 
och samlingar hos ovanstående föreningar. HKU är även en registrerad förening i 
Botkyrka kommun.
Tack till ledare, deltagare, medlemmar och andra vänner som på olika vis deltagit 
och format HKU.
Läs och gläds över HKU anno 2009!
Henrik Hemrin

Anställda och ledare
Under 2009 har HKU inte haft någon anställd, men församlingens anställda Carin 
Hemmati har varit ledare i HKU:s verksamhet. I berättelsen för respektive 
verksamhet redovisas samtliga ledare.
Henrik Hemrin

Föreningsdagen 2009
Hallundakyrkan var med på Föreningsdagen i Hallunda centrum den 26 september 
2009 mellan klockan 12 och 14. Vi hade ett bord med lite böcker, kassetter med 
Bibeln som ljudbok och diverse böcker om kyrkan och annat material. Vi hade 
dessutom med oss Hallundakyrkan International och deras kör under ledning av 
pastor Sam Nweze. Kören sjöng och många av HKI:s medlemmar kom dit för att 
vara med i sången och även dansa och dela ut blad till förbipasserande. Vid bordet 
var Carro Duff och Esther Parker tillsammans med Pastor Carin Hemmati och HKI:s 
ordförande Josef Etbon och många andra från både svenska och engelska gruppen 
som kom för att vara med, hjälpa och visa sitt engagemang. 
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Under tiden vi var där kom många förbi och tittade på de färgglada infobladen som 
vi satte upp, samt tog med sig information om vad som händer i kyrkan under 
veckorna, om bibelstudier och musikskolan, svenskalektionerna och mycket mer. 
Några människor kom också förbi för att prata lite och fråga om kyrkans 
verksamhet. En ung man i skinnjacka kom förbi och berättade om sitt liv, att han 
aldrig hade varit i en kyrka och lovade att kanske komma tillbaka till Hallundakyrkan 
på söndag och en annan besökare var den som hade rest längst, eftersom han kom 
från Australien och var här på besök hos släktingar vid samma tidpunkt som 
Föreningsdagen pågick. 
Genom sin närvaro vid bordet och genom kören som sjöng gav vi i Hallundakyrkans 
gemenskap ett vittnesbörd om Jesus och det kristna budskapet till alla som var med 
under Föreningsdagen. Det kändes meningsfullt att kunna nå ut till människor från 
hela världen och att kunna visa vår fina kör och vilka fina människor som samlas 
hos oss till kristen gemenskap i Hallundakyrkan varje söndag på olika språk. Det 
var roligt att kunna visa att vi kan samsas även om vi kommer från olika kulturer och 
språkgrupper och har olika sätt att uttrycka vår tro på, och det var fint att kunna nå 
ut till människor som kanske aldrig ens hade tänkt tanken att Gud älskar dem och 
att Han vill vara nära dem. Det var en händelserik dag och det var roligt att kunna 
vara med på ett hörn och ge lite glädje genom sången och våra olika sätt att leva 
Kristi budskap.
Carlota (Carro) Duff

Konfirmation (ht)
Under läsåret 2009/2010 pågår det, tillsammans med Centrumkyrkan i Tumba, 
konfirmation. Tillsammans är det fyra konfirmander, varav två är från Hallunda och 
två från Tumba. Med som ledare finns Carin Hemmati, Linnea Jansson och Jacob 
Lindgren. Även Matilda Törneke, Michaela Mann och Matilda Klinga finns med som 
hjälpledare. 
Under hösten har vi lekt lekar, läst och pratat om Bibeln, gjort egna pärmar där vi 
ska samla materialet från hela läsningen samt gått en bibelvandring genom hela 
gamla testamentet. Nu under våren kommer vi starta med en hajk tillsammans med 
Stuvstas konfirmations grupp, vi kommer fortsätta prata och läsa Bibeln och i slutet 
av terminen kommer vi åka på läger till Hjälmargården. 
Matilda Klinga

Söndagsskolan – engelskspråkig
Vi som har arbetat på söndagsskolan 2009 är Daniel, Rejoice, Stella, Esther, Oskar, 
Ihuoma och pastor Carin.
Vi har haft mellan 13-15 barn per söndag i gruppen från 3 år och upp till 12 år. Vi 
delade gruppen för att ge bättre undervisning. Barn under 3 år brukar vi inte räkna. 
Ïntresset för söndagsskolan är stort. Vi har haft en stark kunskapsutveckling år 2009 
med undervisning för de unga om Bibeln. I våras erhöll vi ett nytt hjälpmedel för att 
bli bättre lärare. I den instruktionshandboken ingår ett kapitel som tar upp 
evangelieundervisning och ledarskap. Varje kapitel tar upp hur lärare kan förbereda 
sig för att mer effektivt utföra sina uppgifter. Vi började med första Moseboken och 
nu är vi vid Samson och Delila. Vi har även fått materiel som gör leken enklare och 
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uppmuntrande för barnen.
Visionen för 2010 är att med ledning av den Heliga Anden kunna ger barnen mera 
gudomlig undervisnig och uppmuntran och att kontinuerligt arbeta med förnyelse 
och att lyssna på våra barns behov att lära sig ordet, med vår duktiga 
söndagsskolpersonal hoppas vi och ser fram emot varje söndagsmöte.
Vi hoppas också att ge mer struktur till vårt söndagsskolsarbete genom att rekrytera 
mer medarbetare bland medlemmarna. Vi hoppas också att kunna dela barnen 
ytterligare enligt åldergränser för att skapa mer effektiv undervisning.
Våran pastor planerar en träningsworkshop under den närmaste tiden för alla 
söndagsskolsmedarbetare i partnerskap med Immanuels International. 
En plan för ett regelbundet möte med alla söndagsskolsmedarbetare är på gång. 
Det hoppas vi kommer att hjälpa oss att göra periodisk bedömning av arbetet och 
hitta vägen för mer utveckling.
Den största hinder som vi har handlar om utrymme. Antalet barn i församlingen 
växer kraftigt och det börjar känner trångt med plats. Den gör det omöjligt att kunna 
dela barnen som man skulle vilja. Barnen har också svårt att röra sig i en kyrksal full 
av vuxna människor. Konsekvensen är mycket skrik åt barnen av vuxna som vill 
förhindra dem.
Zainab Parker

Söndagsskolan – svenskspråkig
Under vårterminen 2009 fortsatte söndagsskolan som tidigare med samlingar varje 
söndag.
Vi fullföljde arbetet kring boken Evangelium enligt Johannes Larsson.
Vi läste de olika kapitlen och gjorde arbetsuppgifter till dem. Det kunde vara att rita, 
måla korsord eller frågor. Ibland gjorde vi också dramatiseringar. Vid de större 
helgerna använde vi texter, som passade in på dessa helger.
Allteftersom terminen gick kom allt färre barn till söndagsskolan. En del är nu 
nästan tonåringar och andra har andra aktiviteter samma tid. Det kändes då inte 
meningsfullt att fortsätta på samma vis. Inför höstterminens start hade vi en 
diskussion om hur vi skulle gå vidare. Vi beslöt då att ha en lärarledd 
söndagsskollektion i månaden och i övrigt skulle barnen välja att vara med på 
gudstjänsten eller ha egna aktiviteter. De skulle bl.a. i tittskåpsformat bygga en 
händelse från bibeln t.ex. Noas ask, Jesu födelse osv.
Vår ambition var att ha olika tittskåp klara till terminens slut. Detta har inte fungerat 
särskilt bra och nu vet vi inte hur vi går vidare. Det troligaste alternativet är att helt 
lägga ned söndagsskolan under en period på grund av barn och ledarbrist.
Antalet barn under vt. har som mest varit åtta men vid många tillfällen endast två. 
Under höstterminen har barnen kommit mer sporadiskt.
Ledare har varit: Lena Aldener, Berit Hjerne och Lena Klinga.
Lena Aldener
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Tonår
Under 2009 började tonår träffas varje fredag istället för varannan. Vi var ca 10-12 
tonåringar och 3 ledare: Carin Hemmati, Lena Klinga och Maria Stillerman. Gruppen 
fick 6 nya ungdomar till hösten. Det känns jätteroligt att vi blir fler!
Under tonårskvällarna har vi bland annat spelat spel, ätit tacos, haft filmkvällar och 
bowlat i Vårby gård. I september åkte vi till Subtopia i Alby på Steens konsert där en 
av våra tonåringar deltog. En helg i oktober hängde 6 tonåringar med till Enköping 
på ungdomshelg med kärlekstema. En lördag i november följde även 2 av våra 
ungdomar med på Grandios, en heldag med aktiviteter inne i stan i 
Immanuelskyrkan. 
Vi åkte även till Stuvsta, Tumba och Älvsjö på Stortonår där många tonåringar från 
Stockholm samlades; först gudstjänst och därefter lek och fika. Hallunda höll också i 
ett Stortonår i november med ”maffiaturneringar”. 
Maria Stillerman

Ungdomsrådet
Ungdomsrådet (UR) är HKU:s styrelse som under året bestått av Ulf Aldener 
(sekreterare), Henrik Hemrin (ordförande), Lars-Gunnar Hjerne (kassör), Matilda 
Klinga (sekreterare), Alexander Lund (övrig ledamot) och Anita Stillerman (övrig 
ledamot). 
UR har under verksamhetsåret haft tre protokollförda sammanträden. Däremellan 
har UR informerat, rådgjort med varandra och tagit beslut som sedan bekräftats på 
ordinarie sammanträden. Församlingens styrelse arbetar med verksamhets- och 
idéfrågor och UR i första hand med administration, vilket betyder att styrelserna på 
olika sätt har kontakt med varandra.
Henrik Hemrin

Ekonomisk berättelse
Ekonomisk berättelse redovisas separat.
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