
  Programblad  för  

 HALLUNDAKYRKANS  FÖRSAMLING
  

mars - juni  2010

Barnrutan den  7 februari handlade om Symeon i templet, 
som tog Jesusbarnet i famnen och välsignade honom. 
Gudstjänstens yngste och äldste besökare fick åskådliggöra det.
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Kära resenärer
Välkomna ombord 

på denna långfärds-
buss. 

Detta är ett äventyr, 
utöver det vanliga!

Till denna resa är 
alla inbjudna

Alla åldrar och alla språk.

Klyschan ”vi behöver Dej” är en san-
ning under denna resa. Ja, det handlar 
faktiskt om vår överlevnad. Vi är liksom 
ett team, ett lag tillsammans och där har 
alla en funktion, av något slag. 

Även om vissa uppgifter är mer att-
raktiva än andra, vet vi av erfarenhet 
att resenärer brukar bli förvånade. En 
funktion man aldrig haft eller trodde sej 
klara av eller t.o m förringade kan ge 
mycket glädje och välsignelse.

Jag antar att du vill ha ut maximalt av 
denna resa. Du har ju dina behov och 
önskningar som du vill få tillfreds-
ställda, men då är det viktigt att påminna 
sej om att detta är en sällskapsresa. 

Det gör resan än mer spännande, fas-
cinerande och utmanande men också 
mer komplicerad. Det är många att ta 
hänsyn till. 

Vi vet redan nu att fl er resenärer väntas 
kliva på under resans gång vilket gör 

att alla behöver ha en beredskap för att 
ge plats för fl er. 

Även om det är just detta vi vill så vet vi 
att det svårt. Att ge plats för ”en annan”. 
Få alla att känna sej sedda, delaktiga 
och betydelsefulla. 
Som en ”gammal, van” resenär kan 
det ta emot att hela tiden lära känna 
nytillkomna. 

Som reseledare ber jag er alla att visa 
medkänsla och ömhet under resan. Var 
ödmjuka och tänk inte bara på ert eget 
bästa.

Under resans gång kommer vi ju att 
göra olika stopp och då är det viktigt 
att vi hänger ihop, så att ingen blir 
kvarglömd. Håll därför ett ”omtankens 
öga ” på varandra, tack!

Nödutgången måste jag också informe-
ra om.  På denna resa säger vi så här:
Vill du av någon anledning avbryta re-
san                                .....forts. sid 4
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BUT SNOW IS WHITE 
ANYWAY…

I hear it’s been decades 
since the Swedish weather 
nearly paralyzed life the way 
it has done since the past 
couple of days. 

Unforeseen hardships especially in the 
area of public transportation are been 
experienced by everyone. 
Many school children and adults are 
either stranded at home or are witnes-
sing lateness because public transporta-
tion is no longer a given, or simply be-
cause their family cars are too diffi cult 
to be dug out of the snow piles. 

Whatever the case, we do know that 
the weather, as we see it at the moment, 
isn’t any person’s best friend. Yet 
amidst all this chaos, there’s something 
we can all agree on, it’s beautiful when 
it’s white all over the horizon!

We read the following words from the 
book of prophet Isaiah,  

"Come now, let us reason together," 
says the LORD. "Though your sins be 
as scarlet, they shall be as white as 
snow…”. 

Is someone reading those words with 
me? Come on don’t let us focus so 
much on the many of the artificial 

diffi culties created by the unrelenting 
snowfall. 
Rather, let’s focus on the colour and 
symbol of it a little bit.

We are daily being besieged by sinful 
acts that often cripple our ability to be 
the faithful children of God that we are 
called to be. 

Daily I said! Every moment, and every 
minute! We are most often incapacita-
ted by them, to the point that all we want 
to do is fl ee from his presence. 

The blackness of sin and disobedience 
seems so palpable in our lives we simp-
ly cannot serve God very effectively. 

Such was the state of God’s children in 
Israel at the time when God raised hope 
for forgiveness through his servant the 
prophet. 

Snow, without equivocation, is the 
whitest substance that there is. 

.......cont. page 5



4.

 Välkomna ombord på denna 
långfärdsbuss.                     forts. från sid 2

 ber vi dej först ta kontakt med någon av 
reseledarna som står till förfogande för 
stöd och samtal. På det sättet hoppas vi 
kunna lösa det akuta nödläget.

En viktig information för alla resenärer 
är också att känna till att det under hela 
resan fi nns en särskild Hjälpare. 

Det går att få kontakt var du än sitter i 
bussen och när som helst under dygnet. 
Det tas inte ut någon avgift för denna 
service utan denna hjälp ingår i själva 
resan.

Ombord på denna buss har vi en mycket 
erfaren chaufför. Han har redan varit 
med om allt!
Vi är helt enkelt i goda händer. 
Känner du dej åksjuk eller orolig under 

resan så fi nns det en möjlighet att få tala 
med självaste chauffören. Av erfarenhet 
vet vi att det kan förändra allt.

Måste till sist informera om att GPS:en 
är trasig, men chauffören meddelade 
just att han känner väl till vägen så det 
är inget att oroa sej över. Vi kommer dit 
vi ska, även om det skulle ta lite längre 
tid än beräknat.

Som reseledare skulle jag vilja upp-
mana er alla att ta fasta på detta under 
resan:

”I allt väsentligt – enhet. 
I allt oviktigt – frihet. 
I allt – kärlek.”

Då återstår det bara för mej att önska er 
alla en trevlig resa!

Er reseledare  Carin Hemmati

Mångfald av 
kyrkotraditioner 

och kulturer 
i en och samma 

församling 

Hur gör vi?!
Samtal i Hallundakyrkan 
lördag 13 mars kl 10.00-15.00
 Arr .  Ide´gruppen Mångfald och 
religionsmöten, Sv Missionskyrkan

Stöd kampanjen
Stoppa 

människohandeln
Köp tulpaner i samband 
med gudstjänsterna
söndagen den 21 mars!
      En bukett 40 kr, 
      Tre för 100 kr  
Alla intäkter går 
oavkortat till 
Insamlingsstiftelsen 
Samverkan mot traffi cing.
Arr. Ekumeniskt 
nätverk mot traffi cing
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...BUT SNOW IS WHITE ANYWAY
cont. from page 3

If there was anything whiter, Isaiah 
could have used it in this verse. 

So the next time you pray for forgive-
ness for your sins, and mean it in your 
heart, just go out and take one hard look 
at snow. Assure yourself that that’s how 
you look in the inside of you! Make no 
mistake about it; God is always faithful 
to his Word!

Having said that, permit me to use the 
rest of my space here, to appreciate all 
of you who are steadily and faithfully  
hanging on with the Lord in accom-
plishing the purpose for which he has 
brought us here in Hallunda. 

The phenomenal growth we are expe-
riencing is by reason of your faithful-
ness to the Lord and dedication to the 
work. Your reward shall come speedily, 
and it shall be eternal. 

In early February, God added not less 
than 15 new vibrant and dedicated 
members to our Church. Wow! 
Can I hear someone shout Amen! 
But wait a minute! Have you ever heard 
the saying, “Big man big trouble!” Sure 
you have! In our case, there isn’t any big 
trouble. Rather, our is,

“Huge growth, huge responsibility!” 
Yes! The challenges stare us all right 
in our faces. 
Can we prove to God through the opp-
ortunity to be here, that Elijah isn’t the 
only prophet left in the land? 

Or shall we re-write the ecclesiastical 
history of the land of Sweden through 
allowing the Holy Spirit to make our 
Church a 21st Century Azusa Street?

 Friends, I have no doubt that God is 
about something in Hallundakyrkan. 
Let’s all embrace that “something” and 
let the coming Spring bring boundless 
refreshing in the life of our Church and 
the lives of each one of us. 

The Lord bless you all, and don’t forget, 
when he forgives you, he lives you as 
white as snow!

Pastor Sam Nweze

Årsmöte = ny styrelse
Efter gudstjänsten den 7 februari,
(se bild på framsidan) hölls ett väl-
besökt årsmöte. Både gudstjänsten 
och årsmötet var tvåspråkigt och med 
servering däremellan blev det en lång  
kyrksöndag. Men stämningen och dis-
kussionsviljan var mycket god.

Styrelsen som från 2010 har nio med-
lemmar består nu av: Ordförande: 
Bengt Olof (Beo)Sennerö. Ledamöter: 
Anita Hedberg, Hans Rickberg, Inger 
Lund, Josef Etbon, Maria Stillerman, 
Olle Westberg, Osasere Odia och 
Salome Osei-Mensa. Adjungerad med-
lem för Metidistförsamlingen: Walter 
John
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Mars/March
1   Måndag/Monday
18.30 Israel/Palestina-kurs  
        

2   Tisdag/Tuesday
9.00 Svenskakurs
18.00 Prayer meeting 

3   Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study

4   Torsdag/Thursday
10.00 Café Ljuspunkten
18.00 Music Reharsal

5   Fredag/Friday
Världsböndagen: Se speciell ruta

7   Söndag/Sunday
10.00 Gudstjänst 
 Nils Bryntesson
12.30 Worship and Sunday school
 Tithing and offering. 
 Arthur Andambi

8   Måndag/Monday
18.30 Israel/Palestina-kurs

9    Tisdag/Tuesday
9.00 Svenskakurs
18.00 Prayer meeting      

10   Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study
19.00 Rastplats, bön och sång

11  Torsdag/Thursday
10.00 Café Ljuspunkten
18.00 Music Reharsal

12 Fredag/Friday
16.30 Konfi rmationsundervisning
 Open Mic Nigth/Öppen scen, 
 se speciell ruta

13  Lördag/Saturday
 Mångfald och religionsmöte
 Se speciell ruta
 
14  Söndag/Sunday
10.00 Nattvardsgudstjänst
 “Livets Bröd”
 THS-stud Karl Wahlgren.
 Insamling och förbön för 
 pastors- och diakoni-
 utbildningarna
12.30 Worship and Sunday school
  Samuel Nweze

15  Måndag/Monday
18.30 Israel/Palestina-kurs

16  Tisdag/Tuesday
9.00 Svenskakurs
18.00 Prayer meeting

17  Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study

18  Torsdag/Thursday
10.00 Café Ljuspunkten
18.00 Music Reharsal
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19   Fredag/Friday
16.30 Konfi rmationsundervisning
19.00 Tonår/Young Adults

21  Söndag/Sunday
10.00 Gudstjänst
 “Guds mäktiga verk”
 Carin Hemmati
12.30 Worship and Sunday school
  Samuel Nweze
 “Stoppa människohandeln”
 Köp tulpaner vid gudstjänsterna,  
 se speciell ruta

22 Måndag/Monday
18.30 Israel/Palestina-kurs

23  Tisdag/Tuesday
9.00 Svenskakurs
18.00 Prayer meeting

24 Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study

25  Torsdag/Thursday
10.00 Café Ljuspunkten
18.00 Music Reharsal

26  Fredag/Friday
16.30 Konfi rmationsundervisning
19.00 Tonår/Young Adults

27  Lördag/Saturday
12.00  Sång i Centrum
17.00 Gospel Night 
 Sång, musik och måltidsgemen
 skap med alla tre språkgrupperna.
 Besök av Ungdomskör från 
 Broängskyrkan, Kristinehamn

28  Palmsöndagen/Palm Sunday
 Besök i våra gudstjänster av 
 Ungdomskör från Kristinehamn.
10.00 Gudstjänst
 Bernt Wåhleman
12.30 Worship and Sunday school
  Joel Sjödelius

29  Måndag/Monday
18.30 Israel/Palestina-kurs

30  Tisdag/Tuesday
9.00 Svenskakurs
18.00 Prayer meeting

31  Onsdag/Wednesday
18.00 Mid-week Worship

April
1   Skärtorsdag/Maundy Thursday
10.00 Café Ljuspunkten
19.00 Nattvardsgudstjänst
 Carin Hemmati. 
 Med Ljusets Kyrka.
12.30 Worship and Sunday school 
 Samuel Nweze

2   Långfredag/Good Friday
10.00 Gudstjänst.
 Carin Hemmati
 Ebbe Belfrage ensemble

4   Påskdagen/ Easter Sunday
10.00 Gudstjänst
 Carin Hemmati
12.30 Worship and Sunday school
  Samuel Nweze
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5   Annandag Påsk/Easter Monday
 Ekumenisk annandagsvandring

6   Tisdag/Tuesday
9.00 Svenskakurs
18.00 Prayer meeting

7   Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study
19.00 Rastplats, bön och sång

8   Torsdag/Thursday
10.00 Café Ljuspunkten
18.00 Music Reharsal

11  Söndag/Sunday
10.00 Gudstjänst
 “Påskens vittnen”
 Olle Westberg
12.30 Worship and Sunday school 
 Samuel Nweze

12  Måndag/Monday
18.30 Israel/Palestina-kurs

13  Tisdag/Tuesday
9.00 Svenskakurs
18.00 Prayer meeting

14  Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study

15  Torsdag/Thursday
10.00 Café Ljuspunkten
18.00 Music Reharsal

16  Fredag/Friday
16.30 Konfi rmationsundervisning
19.00 Tonår/Young Adults

18  Söndag/Sunday
10.00 Gudstjänst
 “Den Gode Herden”
 Carin Hemmati
12.30 Worship and Sunday school 
 Samuel Nweze

19  Måndag/Monday
18.30 Israel/Palestina-kurs

20  Tisdag/Tuesday
9.00 Svenskakurs
18.00 Prayer meeting

21  Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study

22  Torsdag/Thursday
10.00 Café Ljuspunkten
18.00 Music Reharsal

23  Fredag/Friday
19.00 Tonår/Young Adults

25  Söndag/Sunday
10.00 Nattvardsgudstjänst
 Jacob Törneke
12.30 Worship and Sunday school
 Samuel Nweze

26  Måndag/Monday
18.30 Israel/Palestina-kurs

27  Tisdag/Tuesday
9.00 Svenskakurs
18.00 Prayer meeting

28  Onsdag/Wednesday
18.00 Mid-week Worship
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29  Torsdag/Thursday
10.00 Café Ljuspunkten
18.00 Music Reharsal

Maj/May
2   Söndag/Sunday
10.00 Gudstjänst
 “Att växa I tro”
 Carin Hemmati
12.30 Worship and Sunday school
  Samuel Nweze

4   Tisdag/Tuesday
9.00 Svenskakurs
18.00 Prayer meeting

5  Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study
19.00 Rastplats, bön och sang

6   Torsdag/Thursday
10.00 Café Ljuspunkten
18.00 Music Reharsal

7   Fredag/Friday
16.30 Konfi rmationsundervisning
19.00 Tonår/Young Adults

9   Söndag/Sunday
10.00 Gudstjänst
 Julia Bjerleus
12.30 Worship and Sunday school 
 Samuel Nweze

11  Tisdag/Tuesday
9.00 Svenskakurs
18.00 Prayer meeting

12  Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study

13  Torsdag/Thursday Kristi Hemmelfärdsdag
18.00 Music Reharsal

16  Söndag/Sunday
10.00 Nattvardsgudstjänst
 “Hjälparen kommer”
12.30 Worship and Sunday school
  Samuel Nweze

18  Tisdag/Tuesday
9.00 Svenskakurs
18.00 Prayer meeting

19  Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study
19.00 Rastplats, bön och sång

20  Torsdag/Thursday
10.00 Café Ljuspunkten
18.00 Music Reharsal

21  Fredag/Friday
16.30 Konfi rmationsundervisning
19.00 Tonår/Young Adults

23  Pingstdagen/Whit Sunday
10.00 Konfrimationshögstid
 Carin Hemmati
12.30 Worship and Sunday school 
 Samuel Nweze

25  Tisdag/Tuesday
9.00 Svenskakurs
18.00 Prayer meeting

26  Onsdag/Wednesday
18.00 Mid-week Worship
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27  Torsdag/Thursday
10.00 Café Ljuspunkten
18.00 Music Reharsal

28  Fredag/Friday
19.00 Tonår/Young Adults

30  Söndag/Sunday
10.00 Gudstjänst
 Samuel Nweze
12.30 Worship and Sunday school
  Samuel Nweze

Juni/June
1   Tisdag/Tuesday
9.00 Svenskakurs
18.00 Prayer meeting

2  Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study
19.00 Rastplats, bön och sång

3   Torsdag/Thursday
10.00 Café Ljuspunkten
18.00 Music Reharsal

4   Fredag/Friday
19.00 Tonår/Young Adults

6   Söndag/Sunday/Nationaldagen
11.00  Gemensam gudstjänst
 Combined service
 Nattvard/Communion
 Picnic på Hallunda äng

Nya medlemmar
Söndagen den 7 februari hade vi gläd-
jen att hälsa nya vänner välkomna in i 
församlingsgemenskapen.

Vi hoppas och ber att ni ska känna er 
varmt välkomna och att vi alla, tillsam-
mans får förnyas och växa i tro, hopp 
och kärlek.

Desmond Okenyi 
Michael Chigbu 
Deborah Adebisi
Philip Ayoola 
Jocelyn Ngwenyi 
Franca Onuorah
Celestine Izuagba 
Sunny Onyegbulem 

Queeta Nkonge
Salome Osei-Mensa 
Valentine Esono 
Ogbeide Ameze
Enid Omorogieva 
Dagmawi Tesfa 
Kenis Duru

Swedish-classes
Do you want to practise your Swe-
dish?  Talk to Carin or Sam.

Svenska-
undervisning

Vill du träna svenska?  Meddela ditt 
intresse till Carin eller Sam.

Meddelande
Jag har allt - därför önskar jag inga 
presenter, när jag fyller år, 9 maj. 
Vill Du ändå glädja mej, ge något 
till Diakonia: pg 90 33 04-4.
Tack, och Gud vare med dej.

Olof Lindström



11.

Veckan i  
THE WEEK IN 
SÖNDAG / SUNDAY 
10.00  Gudstjänst 
12.30  Worship and Sunday school in English

MÅNDAG / MONDAY
18.30-20.30  Israel/Palestina-kurs.  Arr Botkyrka folkhögskola

TISDAG / TUESDAY
09.00-14.00  Svenskakurs  
18.00  Prayer meeting

ONSDAG / WEDNESDAY
18.00   Bible study in English, 
 last Wednesday every month Mid-week Worship 
19.00  Rastplats, bön o sång, jämna veckor.
  
TORSDAG / TUESDAY
10.00-12.00  Café Ljuspunkten  
18.00  Music Rehearsal/Sång- och musikövning

FREDAG / FRIDAY
16.30 Konfi rmationsgrupp
19.00 Tonår/Young Adults   

Hallundakyrkan 

Årsmöten
Hela Människan 
tisdag 23 mars kl. 19.00
i de nya lokalerna på Gröndalsv. 20 B

Stockholms Frikyrkoråd  
tisdag 23 mars kl. 18.00 
Frälsningsarmen s:a kåren, Hornsg. 96-98

Botkyrka folkhögskola 
tisdag 13 april kl. 19.00

Sv Missionskyrkan och SMU i Mälar-
dalen, lördag 17 april Gamla Uppsala

Missionskyrkans Kyrkokonferens 
SMU:s årsmöte och 
Equmenias Riksmöte
13-16 maj i Örebro

Metodistkyrkan
i Sverige

G e m e n s a m  f r a m t i d

Svenska
Missionskyrkan



HALLUNDAKYRKANS 
FÖRSAMLING

Ansluten till Svenska Missionskyrkan

adress Hallunda Torg 2
 145 68 Norsborg

tel 08 - 531 708 55 

e-post hallundakyrkan@telia.com 
webb www.hallundakyrkan.se

bankgiro 192-2889
plusgiro 87 51 19 - 0

pastor Carin Hemmati
 tel 08 - 58 24 64 47 (hem)
pastor Samuel Nweze
 tel 076 26 02 387   (mob)
 
ordförande  Bengt Olof Sennerö
 tel   08 - 531 707 10

kassör Inger Lund
 tel  0707 - 59 13 13

HALLUNDAKYRKANS 
UNGDOM  -  HKU

adress Se Hallundakyrkan
plusgiro 32 74 07 - 3

ordförande  Henrik Hemrin
 tel   08 - 531 790 46

kassör Lars Gunnar Hjerne
 tel   08 - 531 707 15

Ny adressbok/ 
New addressbook

for our 
Congregation

Please, give us your right address, telep-
hone and mail-adress.
Meddela ev ändringar och säg om Du vill 
att mobilnr och mejl ska fi nnas med, tack.   
Tala med Carin eller Sam.

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

Styrelsen har beslutat att ansluta vårt med-
lemsregister till Repet.
Repet är ett system som Missiosnkyrkan 
utvecklat och som innebär att vi kan regist-
rera våra medlemmar på en webbbaserad 
databas som samfundet har ansvar för.

Det blir enkelt för oss att göra statistik 
och att t ex skriva ut adressetiketter till 
utskick m m.

Men det innebär också att man som med-
lem blir registrerad i ett dataregister och 
det får man inte  göra utan varje persons 
samtycke. Vi återkommer med mer infor-
mation om detta.


