Verksamhetsberättelse för
Hallundakyrkansungdom(HKU) 2015
Inledning
I år noterar har vi att församlingens barn och ungdomsverksamheten i församlingen har
vuxit mer än planerat. Det är en rolig överraskning men det ställer krav på oss att bli
tydligare när det gäller information. Året 2016 kommer att bli ett år då vi måste sätta
riktlinjer och få ner informationen skriftligt. Informationen kommer att behöva
kommuniceras på både svenska och engelska.
Ett annat glädje ämne är att vi får välkomna Susan Bowyer som barn och ungdoms
kordinator i föramlingen. Som ungdomsföreningen vill vi ha ett bra samarabete där vi kan
utbyta information och även stötta varandra för att barn och ungdomsarbetet ska fortsätta
att växa. Vi vill ha mer utmaningar i framtiden.
En annan viktig sak att belysa är att kommunen kommer från och med 1 mars 2016 att
räkna antal gånger och hur ofta aktiviteten är per barn. Som vanligt så är inga religiösa
aktiviteter bidragsberättigade.
I år har vi lyckats öka vårt medlemsantal vilket är positivt och har numera 87 medlemmar
totalt i Hallundakyrkansungdom med många yngre nya medlemmar.
Medlemsantalet bland kvinnor är fördelat:
 12 som är 0 – 6 år
 15 som är 7 – 12 år
 9 som är 13 – 18 år
 3 som är 19 – 25 år
 2 som är 26 - år och uppåt
Medlemsantalet för pojkarna är:
 16 som är 0 – 6 år
 17 som är 7-12
 5 som är 13 - 18
 5 som är 19 – 25 år
 3 som är 26 år och uppåt.

Jag hoppas att vi alla även i fortsättningen vill stödja HKU:s arbete genom att låta barn och
unga som är 7 – 25 år bli medlemmar genom att betala en medlemsavgift eller skriva på
medlemslistan. Medlemskapet ska beskräftas varje år. Vi kommer gärna och informerar
om hur vi hanterar personuppgifterna samt vad ni får för medlemskapet.
Vårt medlemsantal påverkar equmenia centralt och även hur mycket vi får som stöd från
Equmenia.
Staten ger bidrag till riksorganisationerna efter antal medlemmar som finns i
ungdomsföreningarna som tillhör riksorganisationerna. Riksorganisationerna ger I sin tur
bidrag efter antal medlemmar i föreningarna. Equmenias krav för att få bidrag är att 60%
av medlemmarna ska vara under 25 år.

Det kanske kommer att bli sista gången som vi som styrelse ger ut en
verksamhetsberättelse från föreningen Hallundakyrkansungdom. På årsmötets bord ligger
ett förslag att byta namn till Equmenia Hallunda. Det är naturligt eftersom vår
moderförening heter Equmenia och församlingen väljer också att byta namn till
Equmeniakyrkan Hallunda.
Till sist ett stort tack för detta år styrelseledamöter, ledare, deltagare och andra vänner till
HKU som varit med och format HKU 2015. Utan er så blir det inget HKU och ingen barn
och ungdomsverksamhet heller. Ni är guld värda för det arbete ni gör och jag hoppas att ni
vill fortsätta med detta även 2016.
må Gud ge er styrka, kraft , glädje och en stor portion välsignelse
Christina Karlsson
ordförande för HKU

Fredagsklubben/tonårsgrupp
Har skett i samarbete med equmenia i Tumba där de har haft filmkvällar, lekar och andra
aktiviteter som varit uppskattade.
Indo pak har haft samlingar på fredagar där de har haft varierat innehåll.
Christina Karlsson

Gemensam barn och ungdoms kväll(HKU kvällen)
Det var en kväll för hela församlingen där barn och ungdomsarbetet var i centrum. I år bjöd
ungdomarna på dans, sång och annan underhållning. Vi vill fortsätta utveckla denna kväll
tillsammans med alla som deltar i barn och ungdomsverksamheter för att den ska vara en
gemensam kväll där vi får mötas över kulturgränser. Under kvällen bjöds på enkelt fika.
Christina Karlsson

Happinessclub
During 2015, the children will have a great focus on song and dance. The aim is, among
other things to help them acquire skills in the area of worship arts that will help the
church’s worship life. But also, these skills will also impart on the children such skills as will
develop them as persons of service to society.
In addition, study circles will be increase focusing on different subjects of interest for the
children. There will also be series of outdoor activities during the year.
Lastly, the children will be integrated into the worship life of the church to perform many
roles during the Services and other programs of the church.
By the grace of God, we shall have a fruitful ministry with our children during the year.
Pastor Sam.

Julspelet i Hallundakyrkan 2015
I år hade församlingen planerat julspel som innebar att repetera och uppföra minst en
gång inför uppförandet. Det var ett julspel som var kopplat till julens traditionella budskap. I
år var det ungdomarna som stod för uppträdandet.
Söndagskolan
Report on the International Sunday School 12.30
This is how a normal Sunday looks like:
-Welcome children
- Prayer and worship song
- Offering
- Introduction and memory verse
- Bible story
- Craft work and games connected to the lesson
- Snacks and closing prayer
Two adults are with the children. Depending on the number of children , they are divided
into two groups after the offering, 4-6years in one group and 7-9 years in another group.
The children are between 30 to 60.
Together with the youth, the children took charge of one of the Sunday services. Some of
the activities were reciting some Bible passages , short plays, choreography and
preaching.
Below are some of the lessons we had with the children:
January 04, 2015
The Life of Moses - Escape from Egypt
January 11, 2015
The Life of Moses - Provision in the Wilderness
The Life of Moses - Ten Rules To Live By
January 18, 2015
January 25, 2015
The Life of Moses - The Twelve Spies
February 01, 2015
King David - Anointed for God
King David - The Giant Killer
February 08, 2015
King David - David's Best Friend
February 15, 2015
February 22, 2015
King David - Honoring God

March 01, 2015
March 08, 2015
March 15, 2015
March 22, 2015
March 29, 2015
April 05, 2015
April 12, 2015
April 19, 2015
April 26, 2015

King David - Dancing for the Lord
God Cares For Me - God Made Me Special
God Cares For Me - God Protects Me
God Cares For Me - God Blesses Me
Easter - The Triumphal Entry
Easter - Where Did Jesus Go?
The Prophet Daniel - A Meal Fit for a King
The Prophet Daniel - The Fiery Furnace
The Prophet Daniel - Daniel and the Lion's Den

May 03, 2015
May 10, 2015
May 17, 2015
May 24, 2015
May 31, 2015

The Twelve Apostles - Fishers of Men
The Twelve Apostles - Go and Tell
Armor of God - Full Armor of God
Miracles of Jesus - Raising of Lazarus
Teachings From Jesus - Who is the Greatest

Gertrude Etbon
Vi har en söndagskola under gudstjänsten där Indo pak samlas varje söndag 17:00. Det är
ca 10 stycken som kommer varje gång.
Christina Karlsson

Hallunda Norsborgs föreningsråd
Vi har deltagit när vi har haft möjlighet.

Konfirmation
Ht 2015 startade en ny konfirmationsgrupp, i samverkan mellan Hallundakyrkan,
Centrumkyrkan i Tumba och Skogsängskyrkan i Rönninge.
Ledare är Pär Götefelt, Annika Strömbäck och Joel Mackaldener från Tumba.
Eva Larsen, Emma Soliva och Lovisa Skog från Rönninge.
Jonatan Forsling och Carin Hemmati från Hallunda.
Sammanlagt är det 11 konfirmander.
Samlingarna är i Centrumkyrkan, onsdagar mellan kl 16.00-17.30. Gruppen har samlats
för gemensam söndagsgudstjänst samt någon lördag.
Läsningen fortsätter under våren och avslutas efter läger med andra församlingar i slutet
av maj.
Carin Hemmati

K2
K2 och K3
Hälften av Konfirmationsgruppen från läsåret 2013-2014 har fortsatt att träffas ca en
söndag/ månad med tema som kyrkans sociala och diakonala arbete och våren 2015
avslutades med en fyra dagars resa till Lettland. Där besökte vi Riga och hälsade på en
pastorsfamilj i Kuldiga.
Hösten 2015 fortsatte gruppen och har använt Equmenia och Diakonias nya material
”Action”, hur vi kan leva våra liv och låta vår kristna tro genomsyra de vi är och det vi gör.
Deltagarna kommer från Hallundakyrkan, Centrumkyrkan och Skogsängskyrkan.

Ledare har varit: Carin Hemmati och från Tumba: Ungdomsledare Hans Eriksson, Annika
Strömbäck och Ulrika Östervall.
Carin Hemmati

Kolloklubben
Kolloklubben har varit vilande i år.

Anställda ledare
HKU har inte haft någon anställd utan det har varit pastorerna Carin Hemmati och Sam
Nweze, Carrie Duff som har ställt upp när de har kunnat tillsammans med frivilliga som
varit ledare i mån av tid. Från och med hösten 2015 anställdes vår nya ungdomskordinator
Susan Bowyer som ska vara en resurs i barn och ungdomsarbetet. Vår möjlighet att
kunna ha verksamhet som söndagskola, fredagsklubb och annan verksamhet bygger på
att det finns frivilliga som vill ställa upp för att vi ska kunna ha en bra verksamhet för våra
barn och ungdomar. Våra pastorer,carrie Duff och Susan bowyer kan inte göra allt. Om vi
vill ha en bra verksamhet för våra barn och unga så fundera på om du kan bidra med dina
gåvor och tid.

Ledarutveckling/vård
Ledarutvecklingen /vården är fortsatt viktig för oss och vi planerar att fortsätta att arbeta
med ledarvård och utveckling tillsammans med våra pastorer och Susan Bowyer. Det har
funnits möjlighet att delta i utbildningar som studieförbundet bilda har erbjudit i
Stockholm.
Nästa år fortsätter vi att erbjuda ledarutveckling där alla ledare för barn och
ungdomsgrupper har möjlighet att få tillgång till utbildning . Utbildningen och
ledarutveckling kommer att ske utifrån behov som ledarna har. Stödet för våra utbildnings
insaster kommer vi att hämta från bilda vårt studieförbund och equmenia som är vårt
ungdomsförbund.Vi vill ta hand om ledare som finns men ser fram emot att välkomna nya
också.

Ungdomsrådet(UR)
Årets ungdomsråd har bestått av Sapna Mash(ledamot), Sangeeta Menta(ledamot), Idia
Lawai(ledamot), Henry James (ledamot) Alexander Lund(kassör), och Christina
Karlsson(ordförande). Vi har träffats några gånger under året och fattat beslut. Det finns
plats för en svensk, två från engelska och två från Indo pak förutom ordförande.
Vi har möts två gånger på våren och två gånger på hösten. Den ena gången bjöd vi in
ledarna för att planera in HKU kvällen.
Ett stort tack till styrelsen för i år.
Christina Karlsson

