Verksamhetsberättelse för Hallundakyrkans ungdom (HKU)
verksamhetsåret 2010

Inledning
”Jag är jag, och jag duger!”
På 1970-talet fanns denna devis i ledarmateriel från Svenska Missionförbundets ungdom.
Detta önskar jag präglar HKU även idag; att ingen ledare eller deltagare är för dålig eller
för fattig, för bra eller för rik, för att vara med i HKU. Jag vill i denna anda påstå att det
varit en ledstjärna för HKU genom åren att vi framför allt finns till för barn och ungdomar
som inte platsar i mer kravfyllda föreningar, här får man delta och växa som människa
utifrån den man är. Med detta ledord att jag är jag, och jag duger, har jag fått och vågat
vara föreningens ordförande under 2010.
Genom Hallundakyrkans församlings verksamhet finns idag på nära håll ett större
kontaktnät av barn och ungdomar än vi haft på flera år. Ungdomsrådet (UR) har under
året diskuterat hur vi inom HKU ska kunna forma verksamhet för dessa och andra barn
och ungdomar som finns i området. Som så ofta är det antalet tillgängliga ledare som
sätter verksamhetsgränsen. Vi tror att HKU kan komma att växa under de närmaste åren,
och UR tillsammans med Församlingsstyrelsen har diskuterat möjligheten att UR under
kommande år ska ta ett mer helhetsansvar för att leda ungdomsarbetet istället för den
arbetsfördelning som funnits i över tio år. Ledarutbildning och kommunens förändrade
bidragsregler har också diskuterats under året.
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 2010 hade HKU 17 medlemmar varav 7 i åldern 7-25 år. Som 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 en registrerad förening i Botkyrka kommun.
Tack till ledare, deltagare, medlemmar och andra vänner som på olika vis deltagit och
format HKU.
Henrik Hemrin

Anställda och ledare
Under 2010 har HKU inte haft någon anställd, men församlingens anställda Carin
Hemmati och Samuel Nweze har varit ledare i HKU:s verksamhet. I berättelsen för
respektive verksamhet redovisas samtliga ledare.
Henrik Hemrin
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Föreningsdagen 2010
Årets föreningsdag (som arrangeras av Hallunda Norsborgs föreningsråd) gick under
namnet Kulturmix och hölls i Hallunda Folkets hus.
Ett flertal föreningar uppträdde på scenen, bland annat sjöng barn från Hallundakyrkan.
Hallundakyrkan hade också ett informationsbord.
Föreningsdagen hölls strax före valet och förutom informationen och uppträdandena från
föreningsrådets föreningar var det också politisk information, politikerdebatt och möjlighet
att förtidsrösta. Kulturmixdagen avslutades med matbuffé.
Henrik Hemrin

Happiness club
Under våren startade en barngrupp med inriktning på sång.
Åldrarna är mellan 4-11 år. Man träffas varannan tisdag kl. 18.30-19.30. Samuel Nweze
leder gruppen. Under året har det varit ett 10-tal barn med.
Carin Hemmati

Konfirmation (vt)
Konfirmationsgruppen som startade ht 2009 fortsatte fram till maj 2010.
21-25 maj var vi på Hjälmargården tillsammans med andra grupper från distriktet.
Konfirmationshögtiden var söndagen den 23 maj.
Två ungdomar från Hallundakyrkan deltog och Carin Hemmati var ledare.
Carin Hemmati

Konfirmation (ht)
Konfirmationsgruppen hösten 2010, med avslut i maj 2011.
Liksom förra läsåret samläser vi med Tumba missionsförsamling.
Från Hallundakyrkans församling och den engelskspråkiga delen har en person följt hela
terminen. Sammanlagt i gruppen finns 8 personer. Det finns en hjälpledare som själv varit
konfirmand för ett par år sedan samt ungdomsledaren Jacob Lindgren och pastor Linnea
Lidskog från Centrumkyrkan. Från Hallundakyrkan är pastor Carin Hemmati med.
Träffarna har vi haft vissa lördagar under hösten och kommer att fortsätta så under våren.
Fredag 12 - lördag 13 november hade vi en hajk i Sorunda, Gudbykyrkan och 18-24 maj
kommer vi att åka på ett läger med andra grupper.
Vi upplever att det är bra att ha en grupp tillsammans mellan våra två församlingar och
hoppas kunna fortsätta på liknande sätt under åren framöver.
Carin Hemmati

Söndagsskolan – engelskspråkig
Vi har ungefär 13 barn från 6 till 12 år och 12 barn från 2 till 5 år. Gruppen är delad i
dessa kategorier.
Vi var 5 ledare 2010: Esther Chinwe Osuji, Stella Osei, Ihuoma Daniel, Rejoice Anochiam
och Zainab Esther Osuji.
2011 startar med 10 ledare, nya är: Pamela Bambot, Christiana Annan, Peter Osuji,
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Sunny Onyeabula och Gertrude Etbon.
Vi har arbetat med hela bibeln från första Moseboken till Nya testamentet och vi kommer
att fortsätta med det.
Zainab Esther Osuji

Tonår
Under vårterminen 2010, träffades tonårsgruppen några gånger i Hallunda. Vi var mellan
5-8 stycken i åldrarna 12-16 år. Vi sågs i kyrkan och spelade spel eller så hängde vi på
någon närliggande kyrka på deras kvällsprogram. Ledare var Carin Hemmati och Lena
Klinga.
Under höstterminen gjorde vi inte något eget program utan hängde på närliggande kyrkor
på deras program, några gånger till Stuvsta på filmtajm, men kanske mest till Tumba på
LAN, poängjakt och massa annat. Från Hallunda kunde vi vara mellan 2-5 som åkte
någon annanstans i åldrarna 13-17 år. Ledare var Carin Hemmati.
Ett par från tonårsgruppen åkte även under nyår på Missionskyrkans nyårsläger Länk som
i år var i Västerås. Med som ledare var Carin Hemmati.
Troligen fortsätter tonårsgruppen att hänga på närliggande kyrkor under vårterminen
eftersom antalet tonåringar i Hallunda inte varit så stort. Försök har gjorts för att få med
tonåringar från församlingens andra språkgrupper.
Matilda Klinga

Ungdomsrådet
Ungdomsrådet (UR) är HKU:s styrelse som under året bestått av Ulf Aldener (övrig
ledamot), Henrik Hemrin (ordförande), Lars-Gunnar Hjerne (kassör), Matilda Klinga
(sekreterare), Alexander Lund (övrig ledamot) och Anita Stillerman (övrig ledamot).
UR har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda sammanträden, varav två delvis
tillsammans med Församlingsstyrelsen. Däremellan har UR informerat och rådgjort med
varandra framför allt per e-brev, och beslut har bekräftats på ordinarie sammanträden.
Församlingens styrelse arbetar med verksamhets- och idéfrågor för barn- och
ungdomsarbetet och UR i första hand med administration.
Henrik Hemrin

Ekonomisk berättelse
Ekonomisk berättelse redovisas separat.
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