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VAD BYGGER VI 
TILLSAMMANS?

I dag är det 210 medlemmar inskrivna i försam-
lingsboken. Vi, alla tillsammans, utgör församlingen. 
Frågan som jag ofta funderar på är: 

Vilka ÄR vi tillsammans?
En församling är både en organisation och en or-
ganism.

Organisation behövs vad gäller allt från stadgar, 
andra strukturer och ordningar, styrelse, kommittéer 
och arbetsgrupper. Vi är beroende av olika resurser 
vilket framför allt utgör våra gemensamma gåvor i 
form av kompetens, tid, engagemang, pengar men 
också kyrko-byggnaden.
En församling är samtidigt en organism 
vilket betyder att vi har ett liv tillsam-
mans. Det som är levande växer och 
förändras. 

Inför det nya verksamhetsåret är det 
styrelsens uppgift att lägga fram en sk 
Verksamhetsplan, vilket handlar om vad 
vi tänker oss GÖRA tillsammans.

Vad vi gör tillsammans påverkas främst 
av vilka vi är. Vilka behov som fi nns, 
vad vi verkligen vill och kan, vilka 
resurser vi har och vad vi anser att en 
församling bör göra.

Det är mycket vi påverkas av, vare 
sej vi vill eller inte. Men om vi kunde 
bestämma, vad vi som församling ville 
påverkas av skulle vi kanske komma 
fram till följande viktiga områden:
(tankar hämtade från Church of Scott-
land och deras arbete Church without 
walls)

- Evangeliet
- Vänskap
- Vår speciella kontext
- Allas våra gåvor/resurser
 och inte minst  - Guds nåd.

I alla församlingar fi nns 
fl era olika –VI

– så även i denna.

Först och främst fi nns ett stort ”vi” som 
är hela församlingen. Då räknar vi inte 
bara de namn som fi nns i församlings-
boken, utan även alla våra barn och alla 
de vi ser och känner i kyrkan.

Sedan kan vi se våra språkgrupper som 
olika ”vi”. 

Man kan även tala om att alla barn och 
unga är ett eget ”vi”. Den gruppen vill 
vi satsa extra mycket på under det kom-
mande året!

forts.....



From Pastor Sam’s Desk 

HERE COMES
THE LIGHT AGAIN!

Dear Friends in Christ,
Grace and peace to you in the name of our 
Lord Jesus Christ! 
There’s no doubting the fact that God has 
been so awesome to us since the beginning 
of 2011. I don’t know about you, but to 
me he’s been so wonderful. But I know 
he is to you as well judging from the 
awesome testimonies that have come 
out from many of you. 

He has saved, healed, supplied needs, 
protected and cared for you beyond 
your wildest expectations. Most im-
portantly, he has given you life and 
strength which is only a wish for many 
like you. 

Thus looking at all our circumstances, 
we can safely conclude that indeed, 
God is good! So like the Psalmist we all 
declare “Bless the Lord O my soul and 
forget not his benefi ts” Psalm 103:2. 

As you can see, the ministry keeps 
growing thereby raising space concerns. 
Only last month 13 new members of-
fi cially joined our Church. God indeed 
is blessing his work and to him be all 
praise!

Just by way of program appraisal, I’d 
like to believe that someone is being 
blessed through some of our exciting 
programs . There is an excitement that 

I have seen in the air; joy unspeakable 
and full of glory that radiates on each 
face and which usually invariably ex-
plodes during our services. 

Many of you are re-discovering the 
excitement of serving Christ. For that I 
praise the Lord! Keep on drinking from 
the River of life; keep on being fi lled 
with all of God’s goodness; let his love 
continue to saturate all of your being. 

But most importantly, let him in to be 
the Lord of your life if until now you do 
not have a personal knowledge of him. 
Do not be like those whom Timothy de-
scribes as, “having a form of godliness 
but denying the power thereof” Con-
cerning such we are enjoined to avoid 
coming in contact. That’s pretty serious 
isn’t it? I pray that doesn’t in any way 
describe the state of any one of us! 

It is to that effect therefore, that we are 
running the current preaching theme, 

“Reaching for the ancient landmarks” 
which enables us to return to some of 

cont.....



Utöver de vi-grupper jag nämnt skulle 
man kunna nämna fl er, men jag vill bara 
lyfta fram ett till vi, där alla som räknar 
Hallundakyrkan som sin kyrka ingår. 
Inom en snar framtid kommer vi bilda 
EN gemensam församling, Metodist-
församlingen och Hallundakyrkans 
församling.

Vi bygger en ny organisation tillsam-
mans och vi växer och förändras som 
organism.
Visst är det spännande!

Som jag brukar säga: 
Svårt! Omöjligt? Nödvändigt!!!

I allt funderande, samtalande och bed-
jande kring identitet och verksamhet och 
våra olika VI är det viktigt att komma 
ihåg det gemensamma centrum, vår 
tillhörighet till Kristus och vår kallelse 
att följa honom. 

Herren är vår herde…..hans nåd skall 
följa oss varje dag. Psalm 23
Må Gud välsigna och bevara dej!

Pastor Carin Hemmati

  Bilder från Café Ljuspunkten    -   Pictures from Coff ee Room ”The Bright Spot”

forts.  VAD BYGGER VI TILLSAMMANS?
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the basic practices of our faith. The 
Christian race isn’t ours and it isn’t to be 
run purely in terms spelt out by us! 
We have forebears in this race and each 
generation of runners have basically 
followed laid down principles that are 
pleasing to him who recruited us. You 
may do well to refer to the wise injun-
ction which is found in 2Timothy 2:4 
where he reminds us that good soldiers 
are expected to work hard in order to 
please their commanding offi cer. 

May we through these messages, re-dis-
cover the joy in loving God’s holy Word; 
in developing beautiful feet through 
sharing the good news with a world 
gone sour; through developing the life 
of a true worshipper; and through co-

veting and practicing Philippian-style 
generosity . Added to all these is a call 
to a life of devotion and prayer which 
was the hallmark of all who fi nished this 
same race strong. 

Last but not the least is a call for us to 
be a city set on a hill. Friends let God 
change and build you up as we proceed 
with these series of message.
As the season of Spring and Lent comes 
upon us, may our lives all turn green 
with new life in Jesus; the One who rose 
from the dead to give us light and life!  

Darkness is gone; there comes the light 
again! May it shine brightly in our lives 
to dispel of every trace of darkness in 
the name of our one and only Savior, 
Jesus Christ!         I LOVE YOU ALL!

Cont.  HERE COMES THE LIGHT AGAIN



Mars
20  Söndag/Sunday
10.00 Gudstjänst
 Den Kämpande tron
 Olle Westberg
12.30 Worship and Sunday school
 Faulty Alters
 Sam Nweze

27  Söndag/Sunday
Sommartid/Ligth saving time starts 
10.00 Nattvardsgudstjänst
 Marie Bebådelsedag
 Carin Hemmati
12.30 Worship and Sunday school
 The Phillippians Generosity
 Rev Emmanuel Chukwumaeze

April
3   Söndag/Sunday
10.00 Gudstjänst
 Livets bröd
 Torsten Liljemark
12.30 Worship and Sunday school
 Prayers that moves mountains
 Sam Nweze

10  Söndag/Sunday
10.00 Gudstjänst
 Försonaren 
 Carin Hemmati
12.30 Worship and Sunday school
 A City set on Hill
 Sam Nweze

17  Söndag/Sunday
10.00 Gudstjänst
 Palmsöndagen
 Jan Nordin
12.30 Worship and Sunday school
 Sam Nweze

21  Skärtorsdag/Maundy Thursday
19.00  Nattvardsgudstjänst
 tillsammans med Ljusets kyrka

22  Långfredag/Good Friday
10.00  Gudstjänst
 Carin Hemmati
 musik Ebbe Belfrage

24  Påskdagen/Easter Day
10.00 Uppståndelsegudstjänst 
 Carin Hemmati
12.30 Worship and Sunday school
 Sam Nweze

Torsdag/Thursday 12 maj kl. 14.00:  Vårkonsert med Ebbe Belfrage Ensemble 
           50 kr inkl. fi ka. Sam-arrangemang med Bilda
Lördag/Saturday 14 maj kl. 18.00:    Thaikväll  med Kitti och Sompong



Årsmöten
Hela Människan   -  23/3 18.00, Gröndalsvägen i Tumba
Svenska Missionskyrkan/SMU Mälardalen   -   2/4 Mikaelikyrkan, Skärholmen
Stockholms Frikyrkoråd   -  7/4 18.00 S:t Peters Metodistkyrka,Upplandsgatan 12
Botkyrka Folkhögskola   -  14/4 19.00, Folkhögskolan, Tomtbergavägen
Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens
equmenias Riksmöte -  2-5 juni i Stockholm}

Maj
1   Söndag/Sunday
10.00 Gudstjänst
 Påskens vittnen
 Jacob Törneke
12.30 Worship and Sunday school
 Sam Nweze

8   Söndag/Sunday
10.00 Gudstjänst
 Den Gode Herden
 Carin Hemmati
12.30 Worship and Sunday school
 Sam Nweze
 

15  Söndag/Sunday
10.00 Gudstjänst
 Vägen till livet
 Lennart Lagerqvist
12.30 Worship and Sunday school
 Sam Nweze

22  Söndag/Sunday
10.00 Gudstjänst
 Att växa i tro
 Nils Bryntesson

12.30 Worship and Sunday school
 Sam Nweze

29  Söndag/Sunday
11.00   Gemensam gudstjänst/  
 Combined Service
 Konfi rmation/Confi rmation
 Nattvard/Communion
 Carin Hemmati, Samuel Nweze

Juni
5   Söndag/Sunday
10.00 Gudstjänst
 Hjälparen kommer
 Bernt Åkerblad
12.30 Worship and Sunday school
 Sam Nweze

12  Pingstdagen
10.00  Gudstjänst
 Den Helige Anden
 Carin Hemmati
12.30 Worship and Sunday school
 Sam Nweze



         DETTA HÄNDER  i   WEEKLY ACTIVITIES IN

SÖNDAG   SUNDAY 
10.00  Gudstjänst på svenska  10.00  Worship in Swedish
12.30  Gudstjänst och söndagsskola 12.30 Worship and Sunday school 
 på engelska  in English

TISDAG TUESDAY
10.00 Svenskaundervisning 10.00 Swedish Lessons
18.00  Bönesamling på engelska 18.00 Prayer Meeting & Bible Study
18.30 Barnsånggrupp 18.30 The Happiness Club
 4-10 år     Ages 4 - 10

ONSDAG WEDNESDAY
”omsorgsgrupper” på engelska Home Group Fellowship
18.00 Bibelstudium, bön och 18.00 Bible Study, Prayer and
 samtal på spanska  conversation in Spanish   
    
TORSDAG  TUESDAY
10.00    Café Ljuspunkten 10.00 Coffee Room- ”The Bright Spot” 
18.00  Engelsk sång-och musikövning 18.00   Music Rehearsal

FREDAG   FRIDAY
18.30 Fredagsklubbem 18.30 Teenagers
 från åk 5,  start 25 mars  from grade 5,starting March 25  
 
LÖRDAG SATURDAY
18.00 Bön och lovsång på engelska 18.00 The Living Spring Revival
 (sista lördagen varje månad)  Evening  Service in English 
   (Last Satuday every month)
                   
  

MER INFORMATION MORE INFORMATION 
Carin Hemmati    Samuel E Nweze
 
 tel. 08 531 708 55
 hallundakyrkan @telia.com
 www.hallundakyrkan.se

Hallundakyrkan 



NyaMedlemmar    New Members
Söndagen den 6 februari hade vi glädjen att hälsa nya medlemmar välkomna 
till Hallundakyrkans församling. Vi hoppas och ber att ni ska känna er hemma 
här med oss och att vi alla, tillsammans får förnyas och växa i tro, hopp och 
kärlek.
Gud välsigne Er!                                                    Antalet medlemmar är nu 210
Blanche Bongsiysi Billiarte 
Sarah Bate  
Delong Alacine
Linda Egharha      
Akem Franklin Mofor 
Festus Ekhobholiemen
Philip Chidolue Azike     

Kenneth Williams     
Stacy Egbe
Adeola Omowumi Osunmadewa 
Ruth Ssebayigga
Babatuayu Olusayu Taiwo
Gabriel Gyandi

HKU  -  HALLUNDAKYRKANS  UNGDOM
I Hallundakyrkan fi nns aktiviteter för barn och ungdom. Det är Hallundakyrkans 
Ungdom (HKU) som ansvarar för dessa aktiviteter. Frivilliga ledare är engagerade 
liksom församlingens anställda. HKU är en fristående förening som har nära band 
till Hallundakyrkans församling. I februari hölls årsmöte och styrelsen (som kallas 
Ungdomsrådet) består av:
Henrik Hemrin (ordf)
Alexander Lund (kassör)
Matilda Klinga

Sunny Onjegbulem
Zainab Esther Osuji

HKU:s verksamhet
Sunday School  i samband med varje engelskspråkig gudstjänst.
The Happiness Club sånggrupp från 4 år, möts varannan tisdag kl. 18.30.
Konfi rmationsgrupp samarbete med Tumba mfs och avslutning i maj
   ny grupp startar i september, för åk 7-9.
Fredagsklubben från åk 5, fredagar 18.30, start 25 mars
Vi planerar för Kollo  under skolloven, fr F-klass o uppåt, start  påsklov, vecka 16.

Ekumenisk Påskvandring
måndag 25 april, Annandag Påsk.
Alla kristna fi rar påsk vid samma datum i år och därför inbjuds alla församlingar i 
norra Botkyrka till en gemensam manifestation.
Mer info kommer.



Guds kärlek. 
”Ja, om än bergen viker bort och höj-
derna vacklar,  så skall min nåd inte 
vika från dig och mitt fridsförbund 
vackla, säger Herren, din förbar-
mare.”                       Jesaja 54:10 

Med nåd och kärlek till Gud som ger mig 
möjlighet att lära mig så mycket i Sverige. 
Det är verkligen en av de viktigaste erfaren-
heterna i mitt liv. De månader som jag har 
bott i Sverige och varit i Hallundakyrkan, 
har ja fått lära känna Guds kärlek. 

Direkt som jag kom till kyrkan, kände jag 
denna kärlek över mig, genom människorna 
i kyrkan. Ett varmt välkomnande, gästfrihet 
med ett leende; alla måltider som man inte 
har behövt bjuda på; varma och härliga 
familjer. Alla dessa saker är alla Guds nåd 
mot mig och mina vänner. 

Vad har jag lärt mig genom att känna igen 
och känna Guds kärlek genom folket i denna 
kyrka? Det jag har lärt mig kommer inte 
från ord eller tal, utan från de beteenden 
som visar från folket här. 

Jag har redan sett att de alla har samma 
GUD som jag. GUD är fylld av kärlek, 
barmhärtighet och rättvisa. Alla här älskar 

GUD. Guds kärlek gäller oss 
alla oavsett om vi är en annan 
ras, hudfärg eller annan kultu-
rell bakgrund. Inte heller GUD 
jämför oss, eftersom vi alla är 
hans barn. 

 Jag har sett hur pastor Carin och 
pastor Sam, tar sin tid att öppna 
kyrkans dörrar. För möjligheten 
att samtala med sjuka eller ge-
nom bön och läsa Guds ord.  

Varje vecka, tisdag till söndag, öppnas 
kyrkans dörrar för att välkomna bröder och 
systrar; en möjlighet att få välsignelse ge-
nom uppmuntrande ord från pastorn. 

Kyrkan kan också visa sin kärlek till män-
niskor genom att ”ge”. Varje onsdag kan 
kyrkan ge mat och bröd som man fått från 
andra organisationer för att dela ut till 
människor som går förbi kyrkan och även 
människor i kyrkan. 

Och varje torsdag, har de en verksamhet 
kallat ”Coffee Time” eller ”Café Ljuspunk-
ten” för äldre. En möjlighet till samtal, sång 
och att uppmuntra varandra. Jag lär mig av 
dessa erfarenheter , speciellt genom Mr Olof. 
Detta är kyrkans möjlighet att visa vikten av 
att visa kärlek till de äldste. 

Den här kyrkan är en kyrka till välsignelse. 
Den har inga begränsningar vad gäller ras, 
etnisk språkgrupp, kultur eller hudfärg. Jag 
tror att Gud vill säga mig, ”jag har samma 
Fader Gud som bröderna här”. 

Jag tackar Gud för att han fyller mig med 
kärlek. Tack alla bröder och vänner för att 
ni välkomnat mig så varmt. 
Må Gud alltid välsigna er alla. 
  

med kärlek / Kitti Kathu 

Praktikaner från Thailand  Sompong and Kitti



God's love.
"Though the mountains be shaken and the hills be 
removed, yet my unfailing love for you will not 
be shaken nor my covenant of peace be removed,"            
Isaiah 54:10

With grace and love of God that gives me 
the opportunity to learn a lot of things in 
Sweden. Indicates that is the most important 
experiences in my life. Times a month than I 
used to live in Sweden and hallunda church, 
makes me know more about God's love. 

First step towards this church, I can touch 
the love upon me, that through the people 
of this church. A warm welcome, as the 
hospitality with a smile, all meals that are 
not needy: providing a warm and lovely of 
families. All these things are all God's grace 
towards me and my friends. 

What I have learned to recognize and know 
the love of God through the people of this 
church? What I have learned is not come 
from words or speeches. But from the 
behaviors which show from the people in 
here. I have already seen that they all have 
the same GOD as me. God fi lled with love, 
mercy and justice. Everyone here loves 
God. God’s loves is compared upon us as 
well. Whether we are a different race, skin 
color or different cultural and different 
language, nor GOD always give the same 
compared on us. Because we are all His 
children.

I have seen Pastor Carin and Pastor Sam, 
take their time to open their church doors. 
For the opportunity to talk and healing who 
sick by spiritual, with prayer and the word 
of God. Every Tuesday through Sunday, the 
church doors open to welcome brothers and 

sisters, to
have the opor-
tunity to recei-
ve a blessing 
through the 
encouraging 
words from pastor. Not only this, the 
church also has a spirit of love for human 
beings with
 "give". Every Wednesday, the church will 
give food, bread which received from other 
agencies to share it to people who walk pass 
by in front of the church and also people in 
the church. 

And every Thursday, they have some acti-
vity call “Coffee Time” for elders; to have 
the opportunity of talking, singing and 
encouraging each other. Its make me learn 
from those experiences by them, especially 
Mr.Olof. This time is the time which the 
church recognizes the importance and love 
on the elders. 

This church is the church of blessing. This 
church never has a line to limit: what a mat-
ter of race, ethnic group languages, cultures, 
and skin color. I believe that God has to say 
and want to tell me, "I have the same Father 
God as brothers here". 

Thanks God that he fi lled with love. Thank 
you all brothers and friends to welcome me 
warmly. Be God always bless you all. 
 

with love / Kitti Kathu



HALLUNDAKYRKANS 
FÖRSAMLING

Ansluten till Svenska Missionskyrkan

FÖRSAMLINGEN

adress Hallunda Torg
 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  Olle Westberg
 tel   08 - 778 24 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 Alexander Lund 
 tel  0707 - 59 13 13

Följ processen till ett nytt kyrkosamfund:  www.gemensamframtid.se

Medlemskap
Vill du bli en del i Hallundakyrkans 
församling, skriva in dej i försam-
lingsboken, dela gemenskapen som 
medlem i glädje, växt och delak-
tighet?
Var och en som vill tro på Jesus 
Kristus är välkommen som medlem 
i församlingen.
Ta kontakt med någon av församling-
ens pastorer 
Carin Hemmati och Samuel Nweze.

Kontakt
Välkommen att kontakta någon av oss 
pastorer för enskilda samtal. Kyrkans 
tel nr. 531 708 55, e-post hallundakyr-
kan@telia.com/ samuel.nweze.hal-
lundakyrkan@telia.com
Vi har tystnadsplikt o samtalar på 
svenska eller engelska. 

Församlingens ansvar
Hallundakyrkan församling är 
en av fl era huvudmän för 

Botkyrka Folkhögskola
www.botkyrkafolkhogskola.org

Hela Människan Botkyrka/Salem
www.se-manniskan.se

Sociala Missionen
www.socialamissionen.se

Gemenskap
Önskar Du gemenskap i en mindre 
grupp? Vi samlas i hem, delar mål-
tidsgemenskap, samtalar om tron 
och livet. Kontakta Carin Hemmati: 
531 708 55


