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Den gula kyrkan mitt i byn, mitt i världen.
”Jag blev glad när man sa till mej,
Kom,vi skall gå till Herrens tempel.”
Ps 122:1
Det är en ynnest att som jag få vara så
mycket i Herrens tempel!
Vi har alla vår relation till denna kyrka
och kommer hit i olika ärenden. Här
möts vi framförallt till gudstjänst och
söndagarna fylls ju sedan drygt 1 år
tillbaka med tre olika gudstjänster.
Olika därför att vi talar olika språk och
använder olika uttryckssätt men lika
i detta att vi vill lyssna till och dela
evangeliet om Jesus Kristus.
Snart är ett år till ända och jag vill dela
något av hur livet i Hallundakyrkan har
sett ut under år 2009.
På måndagarna brukar inga pastorer
finnas i kyrkan men en keyboardkurs
har träffats under Derek Januarys ledning. De har under ett par perioder även
haft undervisning på tisdags-kvällarna.
Jag undrar när det blir keyboardkonsert?!
Varje tisdag är Barbro Oscarsson här
och undervisar i svenska.
Både musiken och svenskan är ett
samarbete med Botkyrka folkhögskola.
Mellan kl. 9.00-11.00 är det en fortsättningsgrupp och kl. 12.00-14.00 är
det för nybörjare. Svenskagrupperna
avslutar sin termin den 15 december.
Flera av deltagarna är medlemmar i
församlingen.
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Varje tisdag kväll möts vi till bön, på
engelska. Victor Okoro leder den
gruppen.
På onsdagarna händer det ibland
många saker på en gång!
Kl. 18.00 är det Bibelstudium på engelska och sista onsdagen i varje månad är
det lovsång och bön i kyrksalen.
Jämna veckor kl. 19.00 är det Rastplats,
bön, sång och delande på svenska.
Vissa onsdagar får vi också sällskap av
Fastighetskommittén. Det är ju mycket
som behöver lagas, flyttas, sättas upp
och fixas. Vad gjorde vi utan er?
Församlingens styrelse brukar också mötas på onsdagar, ca var sjätte
vecka.
Café Ljuspunkten är det varje torsdag
mellan kl. 10.00-12.00. Det är ett 10-tal
trogna besökare, andra som kommer
då och då. Här är det en värd/värdinna
som dukar upp smörgås och annat gott.
Det finns dagstidningar att läsa, ofta levande musik eftersom Ebbe Belfrage
forts sid 4

God showcases his love in Advent with added vent
A Christmas Message from
Pastor Sam.
The Advent season is here again, the
season when Christ comes. Christmas
will soon follow, that particular day that
is either a blessing or a stumbling block
to each and every person on the surface
of the earth.
What do I mean? Now here’s what I
mean. The gospel according to Saint
Matthew tells us in the twenty first verse
of the first chapter, that “She (the Virgin
Mary), shall give birth to a Son, and
shall call his name Jesus, for he shall
save his people from their sins”
Moreover, the classical John 3:16 also
says that “For God so loved the world
that he gave…” What did he give? He
gave his only Son! Halleluiah! God’s
Son is God’s love vented on a world he
already loved.
In advent, God adds vent to his love for
the world! We humans vent our anger
on one another. God vents his love on
us humans. At the advent of this love,
we are saved from our sins. Halleluiah,
That is advent! That is Christmas!
On the other hand however, advent is
a stumbling block to the innumerable
millions who simply do not know what
to do with the season, and that special
day when the whole world bows to the
King that was born 2000 years ago in

the little town of Bethlehem.
To such, Christmas is a time when the
horizon displays the latest state-of -the
art light decorations. It’s a season of
exotic gift giving and sophisticated
commercial exploitations.
Many people clearly do neither know
the meaning of advent nor what Christmas stands for. This season has ostensibly degenerated into Wole Soyinka’s
description of the ‘Season of Anomy’;
that utopian season when all that is
within view is set aglow but the conflicts that dwell in the inside remain
largely untouched.
The emptiness of Christmas without
the man in the middle of it returns with
renewed vengeance once the lights on
the windows go dim.
I do really wonder how it feels to enjoy
a meal without caring a dime about the
cook behind it. Is that not the way we
treat Christmas?
cont. page 5
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forts. Den gula kyrkan mitt i byn, mitt i världen

är en av de trogna gästerna med sitt
dragspel. Ibland sjunger vi tillsammans,
någon läser en dikt och vi pratar om det
som ligger närmast.
På torsdagskvällarna övas det i kyrksalen, sång och musik inför söndagens
engelskspråkiga gudstjänst.
När skolveckan är slut samlas konfirmanderna kl. 16.30, antingen i vår
kyrka eller i Centrumkyrkan i Tumba,
eftersom vi samläser under detta läsår.
Från oss är det Viktor Lund och Sabrina
Arif tillsammans med Matilda Klinga
som hjälpledare.
När kl. blivit 19.00 samlas Tonår, en
grupp på ca 8-10 personer mellan 1216 år.

Ja, så kan en vecka i Hallundakyrkan
se ut. Samtidigt är det ju ”en massa
möten mellan alla möten”. Det skulle
kanske vara rubriken nästa gång jag
skriver……
Eftersom kyrkans dörr står öppen när
jag finns här går det inte en dag utan att
någon tittar in, antingen för att tända ett
ljus, låna toaletten, fråga något, prata en
stund eller nämna ett behov.
Så ber vi att denna gula kyrka mitt i byn,
mitt i världen, ska få fortsätta att sprida
Kristusdoft så att ingen kan ta miste.
Vi ber att det ska ske möten här som
blir oförglömliga och som håller att
leva av.

Välkommen till Hallundakyrkan!

Så vill jag tillönska Dej en fin adventstid, en fridfull jul och ett välsignat nytt år!
Hälsar pastor Carin Hemmati
Församlingens årsmöte hålls efter den
gemensamma gudstjänsten i Hallundakyrkan
söndagen den 7 februari kl 11.00.
Årsmöte för Hallundakyrkans ungdom HKU. hålls fredagen
den 5 febr
kl 19.00
The annual
meeting in
Hallunda Church will
be held after the combined
service in Hallunda Church.
Sunday Februariy 7 at 11.00
The Youths organisations Annual Meeting
will be held Friday, February 5 at 19.00
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Julspel

Julafton kl. 11.00
Vuxna och barn
behövs till
olika roller.
Kontakta Carin
och kom
till våra övningar:
Lördag 19 dec
kl. 10.00-12.00
samt
onsdag 23 dec
kl.16.00-18.00.

contin. God showcases his love in Advent with added vent

Do most people simply not enjoy this
most beautiful and most widely celebrated season of each year on the face of
the earth without caring anything about
the reason?
The answer is, they do, and, to my
mind, that feels like a rape, a daylight
robbery, clear injustice of the highest
proportions.
Friends, - I hope that as we once more
make our way to this annual event

once again, we can all look beyond the
ordinary fanfare that has come to give
this holy season a new identity, quite
regrettably though, to decipher the
depths of God’s love, his love renewed
for all of human kind.
I hope we can all reach out to grab this
love with thanksgiving in our hearts,
but most importantly, be careful to
spread the tidings of this great joy to
all who cross our way throughout this
season.

Advent is God´s Love vented on a Lost World with added intensity

Go therefore, and tell it on the mountains, over the hills and everywhere,
that Jesus Christ is born!
A very merry Christmas to you God’s people!
Pastor Samuel Nweze

Församlingens ekonomi - Gåva - Bidrag från SST
Vid senaste årsmötet fattade församlingen beslut om en budget för 2009
med ett planerat underskott på ungefär
100 000 kr.
Då året börjar närma sig sitt slut, kan vi
konstatera att vi inte riktigt klarade ens
det målet. Inkomsterna har inte blivit
fullt så stora som vi trodde.
Men mycket glädjande är att offrandet
ökar. Och det ökar så pass kraftigt att
om resultatet blir lika gott för nov-dec
som för sept-okt, så kommer vi att klara
budgeten.
Församlingen har fått en gåva på ca
130 000 kr att använda för fastigheten
och inredning vilket gjort att vi kunnat

köpa både elektroniskt piano och lägga
till det som fattades i jubileumsinsamlingen för att köpa videoprojektor.
Dessutom räknar vi med att kunna använda resten av gåvan för att köpa ny
värmeanläggning i kyrkan.
Ett annat glädjebesked är att Svenska
Missionskyrkan meddelat att vi får
200 000 kr för 2010 ur SST-bidraget
(det är bl a därifrån man tar pengar som
kommer in genom Kyrkoavgiften)
Vi hade ansökt om mer för att kunna ha
våra båda pastorer på heltid, men vi är
ändå tacksamma för att vi fått betydligt
mer i bidrag än andra församlingar.
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December
8 Tisdag/Tuesday

18.00

Prayer Meeting

9 Onsdag/Wednesday

18.00
19.00

Bible Study
Rastplats, bön och sång.

10 Torsdag/Thursday

10.00
18.00

Café Ljuspunkten
Music Rehearsal

11 Fredag/Friday

19.00

Tonår/Young Adults

19 Lördag/Saturday

10-12.00 Julspelsövning/
Christmas Play rehearsal
17.00 Carols Night
”Jul i tre världsdelar”
vi delar gemenskapen mellan
våra tre språkgrupper, sjunger,
spelar, berättar och bjuder till
knytkalas. Julinsamling.
Christmas Carols and Party.
Bring food to share and items for
those in need
20 Söndag/Sunday

10.00

12 Lördag/Saturday

12.00

Sång/Carols i/in Centrum.

13 Söndag/Sunday

10.00 Gudstjänst
		”Bana Väg för Herren”
Carin Hemmati.
12.30 Worship and Sunday school.
”Born to carry our brokenness”
Samual Nweze
Baptism of Destinys and
Ernestines daughter

15 Tisdag/Tuesday

9.00
18.00

Svenskakurs
Prayer Meeting

16 Onsdag/Wednesday

18.00

Final Bible Study

12.30

23 Onsdag/Wednesday

16-18.00 Julspelsövning/
Christmas Play Rehearsal
24 Julafton/Christmas Eve

11.00

23.30

Music Rehearsal

18 Fredag/Friday

19.00
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Tonår/Young Adults

Julspel/Christmas Play
Var är barnet?/
Where is The Child?
Julnattsgudstjänst

27 Söndag/Sunday

10.00

17 Torsdag/Thursday

18.00

Nattvardsgudstjänst
”Herrens Moder”
Gunilla Paulsdotter.
Söndagsskola
Worship and Sunday school.
”Born to be THE KING”
Arthur Andambi

12.30

Gudstjänst
”Guds barn”
Olof Lindström
Worship and Sunday school
”Born to be worshipped alone”
Samueal Nweze

31 Nyårsafton / New Year´s Eve

20-24.00New Year Cross-Over Power
Praise

12.30

Januari/January

19 Tisdag/Tuesday

3 Söndag/Sunday

10.00

Gudstjänst
”Jul I Betlehem”
Bengt-Olof Sennerö.
Servering, Missionsinsamling.

12.30 New Year Worship Celebration
		”The God of second chance”
Sunday School
Samuel Nweze
10 Söndag/Sunday

10.00

12.30

Nattvardsgudstjänst.
”Folket var fyllt av förväntan”
Carin Hemmati
Worship and Sunday school.
”Discovering the new you”
Samuel Nweze

12 Tisdag/Tuesday

18.00

Prayer Meeting

13 Onsdag/Wednesday

18.00

Bible Study

14 Torsdag/Thursday

10.00
18.00

Café Ljuspunkten
Music Rehearsal

17 Söndag/Sunday

10.00

Gudstjänst
”Livets källa”
Christer Liljemark

9.00
18.00

Worship and Sunday school
Samuel Nweze
Svenskakurs
Prayer Meeting

20 Onsdag/Wednesday
18.00 Bible Study
21 Torsdag/Thursday

18.00

Music Rehearsal

24 Söndag/Sunday

10.00
12.30

Gudstjänst
”Bibelns dag”
Carin Hemmati
Worship and Sunday school.
Samuel Nweze

26 Tisdag/Tuesday

9.00
18.00

Svenskakurs
Prayer Meeting

27 Onsdag/Wednesday

18.00
19.00

Mid-week Worship
Rastplats, bön och sång

28 Torsdag/Thursday

10.00
18.00

Café Ljuspunkten
Music Rehearsal

29 Fredag/Friday

19.00

Tonår/Young Adults

31 Söndag/Sunday

10.00

Nattvardsgudstjänst.
“Nåd och tjänst”
Lennart Lagerqvist
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31 Söndag/Sunday

12.30

Worship and Sunday school
Samuel Nweze

Februari

12 Fredag/Friday

19.00

14 Söndag/Sunday

10.00

2 Tisdag/Tuesday

9.00
18.00

Svenskakurs
Prayer Meeting

3 Onsdag/Wednesday

18.00

Bible Study

4 Torsdag/Thursday

10.00
18.00

Café Ljuspunkten
Music Rehearsal

5 Fredag/Friday

19.00

HKUs Årsmöte.
Youths organisations annual
meeting

7 Söndag/Sunday

11.00 !! Gemensam Gudstjänst/
/Combined service.
Årsmöte
Vi bär fram alla barn som fötts
under det senaste året.
All children born the last year
will be presented and blessed
Annual meeting
Carin Hemmari, Samuel Nweze.

12.30

9.00
18.00

11 Torsdag/Thursday

10.00
18.00
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Café Ljuspunkten
Music Rehearsal

Café Ljuspunkten
Music Rehearsal

19 Fredag/Friday

19.00

Tonår/Young Adults

21 Söndag/Sunday

10.00
12.30

Nattvardsgudstjänst
”Vart kan jag fly?”
Carin Hemmati
Worship and Sunday school.
Samuel Nweze

23 Tisdag/Tuesday

10 Onsdag/Wednesday

Bible Study
Rastplats, bön och sång

Bible Study

18 Torsdag/Thursday

10.00
18.00

18.00
19.00

18.00
19.00

Svenskakurs
Prayer Meeting

17 Onsdag/Wednesday

18.00

9.00
18.00

Svenskakurs
Prayer Meeting

Gudstjänst.
”Gud verkar nu”
Lars-Gunnar Hjerne
Worship and Sunday school
Samuel Nweze

16 Tisdag/Tuesday

9 Tisdag/Tuesday

9.00
18.00

Tonår/Young Adults

Svenskakurs
Prayer Meeting

24 Onsdag/Wednesday

Mid-week Worship
Rastplats, bön och sång

25 Torsdag/Thursday

18.00

Music Rehearsal

26 Fredag/Friday

19.00

Tonår/Young Adults

Veckan i
Hallundakyrkan
THE WEEK IN
SÖNDAG / SUNDAY
10.00
Gudstjänst och söndagsskola
(Sista för terminen 20/12)
12.30
Worship and Sunday school in English
MÅNDAG / MONDAY
17.00-19.00
Keyboard
TISDAG / TUESDAY
9.00-14.15.00 Svenskakurs
(sista för terminen 15/12)
17.00-19.00
Keyboard
1.00
Prayer-group
ONSDAG / WEDNESDAY
18.00
Bible study in English, last Wednesday
every month Mid-week Worship
(last this semester 9/12, starts again 29/1)
19.00
Rastplats, bön o sång, jämna veckor.
sista för terminen 9/12, start igen 27/1)
TORSDAG / TUESDAY
10.00-12.00
Café Ljuspunkten
(sista för terminen 10/12, start igen 29/1)
18.00
Sång- och musikövning
FREDAG / FRIDAY
19.00
Tonår
(sista för terminen 11/12, start igen 291)

Sång i centrum

Hallunda Centrum
Lö 12 december kl. 12-14

Carols Night

Lö 19 dec kl. 17.00
Sång, musik och måltidsgemenskap
mellan alla tre språkgrupperna
( sv, eng och urdu)
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En process mot
EN församling

Hallundakyrkans
församling

Som du kan läsa på
annan plats i bladet,
firar Hallundakyrkans
församling gudstjänst
på söndagar kl 10.00 på
svenska och kl 12.30
på engelska. Dessutom firar Norsborgs Metodistförsamling gudstjänst på Urdu söndagseftermiddagar
Under veckan är det
också en mängd samlingar i kyrkan som
sker på något av dessa
språk.

Den svensktalande och den engelsktalande gruppen, är delar av samma församling.
Styrelsen är gemensam och ibland håller vi gudstjänst eller andra samlingar tillsammans.
Diskussioner pågår mellan styrelserna för Hallundakyrkans församling och Metodistförsamlingen om ett närmande.
Kan vi, alla tre delar, arbeta för att bli EN församling, både känslomässigt och organisatoriskt? Om och hur det ska ske och vad det skulle innebära, vet vi inte än, men
vi siktar på att få ett beslut till 2012. En arbetsgrupp med 3-4 personer från varje
språkgrupp kommer att arbeta med frågan under ledning av Erik Herngren.

Stadgeändring / Change of regulations
Vid församlingsmötet efter gudstjänsten
den 22 november beslutade församlingen att ändra stadgarna angående
antalet styrelsemedlemmar från 6 st till
mellan 6 och 12.
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Eftersom beslutet innebär en stadgeändring, måste samma beslut fattas en
gång till vid årsmötet den 7 februari.
Bakgrunden till beslutet ges
längst ner på nästa sida

Mellan 1a advent och trettonhelgen är
det insamlingsperiod för Svenska Missionskyrkans mission i andra länder.
I kyrkan kommer det att finnas en stor
bössa där du kan lämna ditt bidrag
eller sätta in på församlingens plusgiro
87 51 19-0 märk ”Mission”

En söndag i vår får vi besök av
Margareta Bergman som besökt vår
Vänkontakt Kongo-Kinshasa, en skola
i Luozi.
Vid det tillfället kommer vi få ge en
gåva i gudstjänsten.

Varför behövs nya stadgar

Why new regulations?

Många nya medlemmar i församlingen.
Två språkgupper. Samtalpågår med
en tredje språkgrupp

Many new members in the church.
Two groups of languages.		
Discussion with a third group.

Vi vet inte idag exakt hur många medlemmar som behövs i styrelsen.

We don´t know today the exact number
of members needed in the board

Svårt att ändra stadgar.
Bättre att årsmötet bestämmer antalet
medlemmar för varje år.

Difficult to change the regulations
Better that the Annual Meeting
decides. every year

Men då måste stadgarna medge att
antalet medlemmar kan variera mellan
6 och 12 och bestämmas av årsmötet.

But the regulations have to permit that
the number of members kan be from
6 to 12 and be decided by the meeting.
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Musikundervisning
Vill du lära dig spela gitarr,
keyboard eller trummor?
Nya grupper startar efter jul
Endast100 kr i anmälningsavgift.
Anmälan till någon av pastorerna

HALLUNDAKYRKANS
FÖRSAMLING
Ansluten till Svenska Missionskyrkan
adress
tel
e-post
webb
bankgiro
plusgiro
pastor
pastor

Hallunda Torg 2
145 68 Norsborg
08 - 531 708 55
hallundakyrkan@telia.com
www.hallundakyrkan.se
192-2889
87 51 19 - 0
Carin Hemmati
tel 08 - 58 24 64 47 (hem)
Samuel Nweze
tel 076 26 02 387 (mob)

Café Ljuspunkten
Måndagar 10-12
i Ljusets kyrka
Torsdagar 10-12
i Hallundakyrkan

Församlingens ansvar
Hallundakyrkan församling är
en av flera huvudmän för :

Botkyrka Folkhögskola

www.botkyrkafolkhogskola.org

vice församlingsföreståndare
Olof Lindström
tel 08 - 531 808 57

Hela Människan Botkyrka/Salem
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ordförande Bengt Olof Sennerö
tel 08 - 531 707 10

www.socialamissionen.se

kassör

Inger Lund
tel 0707 - 59 13 130

HALLUNDAKYRKANS
UNGDOM - HKU
adress
plusgiro

Se Hallundakyrkan
32 74 07 - 3

ordförande Henrik Hemrin
tel 08 - 531 790 46
kassör

Lars Gunnar Hjerne
tel 08 - 531 707 15

Sociala Missionen

Samtal med pastor
Välkommen att kontakta någon
av oss pastorer för enskilda samtal.
Vi har tystnadsplikt och samtalar på
svenska eller engelska.
Pastor Carin Hemmati

hallundakyrkan@telia.com

Pastor Samuel Nweze

samuel.nweze.hallundakyrkan@telia.
com

