
  Programblad  för  

 HALLUNDAKYRKANS  FÖRSAMLING
juni - september  2011

Göran Zettergren, missionsföreståndare för Svenska Missionskyrkan, 
Christian Alstedt, biskop för Metodistkyrkan i Skandinavien och 
Karin Wiborn, missionsföreståndare för Svenska Baptistsamfundet
applåderar beslutet att bilda ett nytt gemensamt kyrkosamfund 

Gemensam kyrka - Gemensam framtid  



”Liksom ett träd i sol och regn 
så låt min själ i Andens hägn 
få växa alla dagar, 
den sommar som av nåd jag får. 
Gud, låt mig bära frukt i år,
den frukt som dig behagar”

Ps o S  200 v 7

Sommartid, kan betyda ledighet från skola 
och arbete. Det kan också betyda att jag 
byter miljö, träffar andra människor, och 
är med om sådant som jag inte vanligtvis 
upplever.

Sommartid kan också betyda arbete, studier 
och en lång rad vanliga dagar.
Sommartid kan innebära att jag inte lika 
ofta fi rar gudstjänst i den församling jag 
vanligtvis går till. Under sommaren kanske 
jag får möjlighet att fi ra gudstjänst på annan 
ort och på ett annat sätt.

Sommaren är en tid för mognad, eftertanke, 
att låta terminen som varit sjunka in och att 
förbereda sej för den kommande.
För mej är sommaren mycket en tid för 
rekreation, av ”återskapande”. En tid att 
lappa och laga eller skapa nytt. 

Terminen som gått kan ha slitit på det hus 
som är vårt, den vi är och den kraft och hälsa 
vi har.  Terminen som varit kan ha gett oss 
olika törnar, kanske tankar att brottas med. 

Under sommaren kanske vi börjar ana 
vad som komma skall. Det kan innebära 
både oro och bävan men också glädje och 
tillförsikt.
Min vän, låt sommartiden vara den tid då 

du får komma hem till dej själv, ge rum för 
tankar att komma och gå. Ha inte bråttom 
utan ta emot dagen så som den kommer 
till dej.

Låt Guds goda Heliga Ande förnya dej, till 
ande, själ och kropp. 
Låt Gud återskapa dej till den du innerst 
inne är, utan alla roller och uppgifter som 
existerar under pågående termin.
Låt sol och regn komma över dej, 
låt mogna min vän!
Låt varje dag möta dej med nåd.

Det som inte förändras under sommaren, 
även om mycket gör det, är faktum att det 
är i Honom vi lever rör oss och är till.

Bli kvar i Honom så blir Han kvar i dej.
Min vän, så tillönskar jag dej Gudsmöten 
att leva av, mogna med och utmanas av.

Må Guds frid, som är mera värd än allt vi 
tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd 
i Kristus Jesus. Amen

Pastor Carin Hemmati

I denna ljuva 
sommartid



Dear Friends in Christ,
It is hardly believable that 
the middle of this year is so 
suddenly upon us. Congra-
tulations to all of you be-
cause God has both given 
us life and sustained us 
through the fi rst half of the 
year. 

Besides, through many of the exciting 
programs we’ve had, many of you have 
had your lives permanently turned around 
for good. Testimonies coming from many 
of you attest to the faithfulness of God in 
your lives. Increasing numbers of you are 
fi nding life better and more settling in this 
country. Many who have been jobless have 
found jobs and yet many more families 
have been blessed with their own babies. 
God does indeed answer our prayers 
doesn’t he? And the amazing thing about 
it all is; the year has only gone half way! 
Many more miracles await us as we enter 
into the second half of the year. 

However, nothing really gives me the 
greatest joy than to watch many of you 
grow into a mature faith in Christ Jesus. 
This goes to show that we aren’t simply 
doing “church”. Rather, we are pilgrims on 
our way to the kingdom of God; a people 
who are determined to do the bidding of he 
who has called us out of darkness into his 
marvelous light! 

This is awesome! I hope that we have all 
been truly blessed through the ministry 
of the servants of God whom the Lord 
brought our way during these past months. 
I have course to believe that you do, at 

least judging by the kind of testimonies 
that came out of our “Before 90 days are 
over” testimony service. It is my hope and 
prayer that through remaining faithful to 
God and to our chosen pattern of living 
as a congregation that you can keep and 
sustain all the blessings that you received 
from the Lord. 

As we look ahead to the second half of the 
year, we will under God, sustain the high 
tempo of our programming. Many more 
exciting days are ahead of us, halleluiah! 
First in line is our Women’s Conference 
which will take place in the middle of 
August. It might interest you to know that 
the profi le of that weekend is receiving a 
boost as women from our sister church, 
Immanuel International might be joining 
in. This is great news!  

Next in line will be a highlighting of our 3 
years life as a congregation on the fi rst week 
of October. Worthy of particular mention 
concerning that weekend is that a combined 
evening Cultural Carnival will take place on 
Saturday October 1. A Committee has been 
set up to put a plan together for that event. 
So we encourage different nationalities in 
our church to start practicing songs and 

It’s only half the 
Journey!



other cultural displays in readiness for that 
particular evening. It will be very exciting 
I suppose!

t’s Summer Holidays…
Friends, very warms summers aren’t 
something we always boast of in this 
country. So far we’ve seen fl ashes and 
promises of real hot and sunny weather. I 
hope you can all go on and enjoy it while 
it lasts! Many of you, including myself of 
course intend to travel on holidays. My 
prayer is that the Lord’s presence will go 
with us all! For the rest of you that will 
remain, please note that our programs will 

be scaled down during the month of July 
and part of August. Bible Study will be on 
break after July 5 until September 6. The 
same is applicable to the Happiness Club. 
The long break is to enable us participate 
effectively in the BOTKYRKA DAGAR” 
scheduled for the month of August in 
Fittja. Prayer meetings WILL go on th-
roughout the summer months.

Finally, as holidays begin, I encourage 
you to be strong in the Lord and in the 
power of his might. As Jesus told his dis-
ciples, “Watch and pray, so that you will 
not fall into temptation” [Matthew 26:41]. 
A very happy summer to you all!

From Pastor Sam

It’s only half the Journey!  .... cont.

Välkommen att kontakta någon av oss pastorer för enskilda samtal.
Vi har tystnadsplikt och samtalar på svenska eller engelska.
Kyrkans telefon: 08 531 708 55, 
Pastor Carin Hemmati
e-post hallundakyrkan@telia.com

Pastor Samuel Nweze
samuel.nweze.hallundakyrkan@telia.com

Café Ljuspunkten ,  Språkcafé  träna svenska
Kom för en stunds gemenskap
Drick kaffe/te  tillsammans med oss
Torsdagar 10-12   Start efter sommaren 1/9

Botkyrkadagarna  ”Jesus vår läkare”
Fittja äng 22-27 augusti  Tältmöte varje kväll kl 19.00
Program för barn och unga, servering mm.
Arr. S:ta Clara kyrka, Hallundakyrkan och Kristna på väg 
(www.kristnapavag.dinstudio.se)

Samtal med pastor



 En ny kyrka är född
Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och 
Missionskyrkan beslutade i sina årskonfe-
renser och i det gemensamma bildarmötet 
den 4 juni 2011 att bilda en ny kyrka. Under 
arbetsnamnet :
Gemensam Framtid börjar verksamheten 
vid årsskiftet 2011/2012.   

Under Kristi Himmelsfärdshelgen höll 
de tre samfunden sina respektive årskon-
ferenser under det gemensamma namnet 
Avstamp. 

På fredagen sade alla tre årskonferenserna 
ja till att gå vidare med den nya kyrkan, som 
haft arbetsnamnet Gemensam Framtid. 
Under lördagens Bildarmöte fattades det 
slutgilitiga beslutet av mer än 400 tillresta 
ombud från församlingar tillhöriga de tre 
samfunden.

Den nya kyrkan börjar enligt planerna sin 
verksamhet nyåret 2011/2012, och kommer 
att ha sitt kansli i Ekumeniska Centret som 
är under uppbyggnad i Alvik, Stockholm.

Vad den nya kyrkan ska heta är däremot 
ännu oklart. Equmeniakyrkan, som före-
slagits av den nya kyrkans styrelse, mötte 
kritik från många ombud och drogs tillbaka. 
Arbetsnamnet blir nu Gemensam Framtid 
i väntan på ett nytt beslut. Ett beslut ska 
fattas senast 2014.

Kyrkoledare valdes inte heller men på Bil-
darmötet valdes en styrelse på 15 ledamöter 
samt en ordförande, Ann-Sofi e Lasell från 
Gävle Baptistförsamling.

Läs gärna mer på respektive hemsida.
www.missionskyrkan.se

www.baptist.se
www.metodistkyrkan.se
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Sverige har fått ett
nytt kyrkosamfund



Juni
26 Söndag/Sunday 
10.00  Ingen gudstjänst på svenska
12.30  Worship and Sunday school
 Sam Nweze

Juli
3  Söndag/Sunday 
10.00 Sommarandakt
12.30  Worship and Sunday school
  Sam Nweze

10  Söndag/Sunday
10.00 Sommarandakt
12.30  Worship and Sunday school
 Sam Nweze

17  Söndag/Sunday
10.00 Sommarandakt
12.30  Worship and Sunday school  

24  Söndag/Sunday 
10.00 Sommarandakt
12.30  Worship and Sunday school  

31  Söndag/Sunday 
10.00 Sommarandakt
12.30  Worship and Sunday school
 Sam Nweze

Augusti
 7  Söndag/Sunday
10.00 Sommarandakt
12.30  Worship and Sunday school
  Sam Nweze

14  Söndag Sunday
10.00 Sommarandakt
12.30  Womans Fellowship Sunday

21  Söndag/Sunday
10.00  Nattvardsgudstjänst
 Carin Hemmati
12.30  Worship and Sunday school
 Samuel Nweze

28  Söndag/Sunday
10.00  Gudstjänst
 Lars-Gunnar Hjerne
12.30 Worship and Sunday school
 Sam Nweze

September
 4  Söndag/Sunday
10.00  Gudstjänst
 Carin Hemmati
 Gudstjänsten fortsätter med 
 knytis-lunch och bibelsamtal i 
 Botkyrka folkhögskola
12.30  Worship and Sunday school

10  Lördag/Saturday
 Föreningsdag i Hallunda 
  
11  Söndag/Sunday
11.00  Gemensam gudstjänst/
 Combined service
 Carin Hemmati, Sam Nweze 
 medlemshälsning

18  Söndag/Sunday
10.00  Nattvardsudstjänst
 Tortsen Liljemark
12.30  Worship and Sunday school
 Sam Nweze



Föreningsdag 
i Hallunda

lördag 10 september
Hallundakyrkans församling och 
HKU tillsammans med lokala fören-
ingar får möjlighet att presentera sej.

Gemenskapsdag 
i Hallundakyrkan

Lördagen den 8 oktober
Hela församlingen  
Alla åldrar och språkgrupper.       
Bjud med en vän!

Insamling till församlinens 
barn- och ungdomsarbete. 

Välkommen till våra 
olika barn- och 

ungdomsgrupper!
HKU/ Hallundakyrkans Ungdom

* Sunday School/Söndagsskola i 
  samband med varje engelskspråkig    
  gudstjänst.

* The Happiness Club, sånggrupp från 
  4 år, möts varannan tisdag kl. 18.30.
  Sam: skriv info om sommaruppehåll 
  och när det börjar igen!

* Konfi rmationsgrupp, samarbete med 
  Tumba missionsförsamling, ny 
  grupp startar i september, för åk 7-9.

* Fredagsklubben, från åk 5, kl. 18.30, 
  start 2 september.

* Kolloklubben under höstlovet, från 
  F-klass och uppåt.    

 

25  Söndag/Sunday
10.00  Gudstjänst
 Carin Hemmati
12.30  Worship and Sunday school
 Sam Nweze

Oktober
1  Lördag/Saturdsay
Gemenskapsdag

2 Söndag/Sunday
12.30  Gemensam gudstjänst/
 Combined service
 3-yeras aniversary for 
 Hallundakyrkan International
 Sam Nweze, Carin  Hemmati.
 Sunday school

9  Söndag/Sunday
Equmenias böne- och offerdag
10.00  Gudstjänst
 Equmenias Offerdag
 Jonas Thorängen
12.30  Worship and Sunday school 
 Sam Nweze

16  Söndag/Sunday
10.00  Gudstjänst
 Carin Hemmati
12.30  Worship and Sunday school
 Sam Nweze

Farewell
I samband med gudstjänsten den 3 juli 
avtackar vi våra praktikanter Kitti och 
Sompong      / 
In connection with the service July 3, we 
show gratitude to our volontäter Kitti 
and Sompong

 



Tack 
Kitti och Sompong 
för tiden i 
Hallundakyrkan

Kitti                                                                                                                                                                  Sompong

Thanks 
Kitti and Sompong 
for your time in 
Hallunda Church

Thank you and Good Bye ..from Sompong 
God’s grace, it’s so refreshing. The LORD is my shepherd;
I shall not want.                                                            Psalm 23:1

I thank God that He brings me in all of my 
daily life. And thank TKBC, Equmenia, 
Hallunda church, and everyone who has 
helped me to have chance to come to learn 
and get new experience in Sweden. 

When I came to Sweden I had high pleasure 
to see the smiles of the people in Sweden 
and has been welcomed and taken care from 
Anita, Pastor Carin. , Pastor Sam, Equmenia 
staff and members of the Hallunda church 
very well. In the earliest stage of living 
in Sweden, I faced some problem as the 
weather. But the most important was the 
language, which I cannot communicate 
with others. But my English has improved 

a lot. As the Lord said ” I can do all things 
through him who strengthens me. ”

(Philippians 4:13). 
I assume that I have benefi ted greatly by the 
opportunity to serve the Lord with a servant 
of God in Sweden. Having an opportunity 
to learn the culture of Sweden, this is so-
mething different from the Thai traditional 
culture. I have been exposed to the weather 
of each season. Having experience to see 
the beauty of trees, fl owers and many things 
in Sweden. As a result, I recall the Bible 
(Genesis chapter1) God created everything, 
and everything all is good. 
Living in Sweden, I have had the opportu-
nity to visit various churches and orga

Den 15 juli återvänder Kitti Kathu och 
Sompong Japoo till Thailand efter att i 
ca sex månader arbetat som Equmenia-
praktikater i Hallundakyrkan.
De har deltagit i alla församlingens verk-
samheter och även besökt andra kyrkor 
och organisationer i SVerige. Tack Kitti 
och Sompong för er insats i arbetet och 
den insikt i Thailänskt liv som vi fått 
genom er. 
Vi kommer att minnas ert glada och trev-
liga arbetssätt och önskar er Guds rika 
välsignelse i ert fortsatta arbete i Thailand

On 15 July, Kitti Kathu and Sompong Ja-
poo will return to Thailand. They have been 
Equmenia-volonteers in Hallundakyrkan 
for about six month. 
They have participated in all church acti-
vities and also visited other churches and 
organizations in Sweden. Thanks Kitti 
and Sompong for your efforts at work and 
the insight into Thai life that we received 
from you. 
We’ll remember your cheerful and pleasant 
manner and wish you God’s richest bles-
sings in your continued work in Thailand



Hello Kitti and Sompong!
In December we had in Bärarlaget 

our first meeting when we knew 
that we should have two Equmenia-

trainees from Thailand. We read your 
presentations and talked about what ex-

pectations you might have on your time 
here, and what expectations we had. 

We were thinking of practical things as 
where you would like to stay, what to do 
and how it would work with the food. We 

have had several meetings with bärarlaget 
fi rst before your arrival, and then together 

with you.
Now, when your time is going to its end, it can 
be summarized by saying that there has been 

great and fun to have you here! 
You have been in many groups and really made 
a difference, and you have even visited other 

churches in the country.
We have also met each other during our joint 
leisure on Monday evenings. We have sweated 
together, and I've seen how you have developed 

your badminton skills.
And imagine the fun you can have only to count to 
21 in Swedish!

Thanks Sompong and Kitty for your time here and 
every good wish to you when you return to Thailand.

Greetings
Henrik Hemrin, chairman, Hallunda Church Youth

Hej Kitti och Sompong!
I december hade vi i Bärarlaget vår första träff inför 
att vi skulle få två equmenia-praktikanter från 
Thailand. Vi läste era presentationer och pratade 
om vilka förväntningar ni kunde tänkas ha på er 
tid här, och vilka förväntningar vi hade. 
Vi funderade på praktiska saker som var ni 
skulle bo, vad ni skulle göra och hur det skulle 
fungera med maten. Sedan har vi haft fl era 
bärarlagsträffar både innan ni kom och sedan 
tillsammans med er.
Nu när ni strax ska ska sluta kan er tid sam-
manfattas med att det har varit jättebra och 
roligt att ha er här! 
Ni har varit med i många grupper och 
verkligen gjort skillnad, och ni har också 
rest till andra kyrkor i landet.
Vi har mest träffats under vår gemen-
samma fritid på måndagskvällar. Då 
har vi svettats tillsammans, och jag 
har sett hur ni utvecklat badmin-
tonspelet. 
Och tänk så roligt det går att ha bara 
med att räkna till 21 på svenska!
Tack Sompong och Kitty för er tid 
här och allt gott önskas er när ni 
återvänder till Thailand.
Hälsningar
Henrik Hemrin, Ordförande 
Hallundakyrkans  ungdom

nizations. I have the opportunity to praise 
God by presented special songs in various 
places. And have the opportunity to attend 
camps for children, youth camp, Easter 
Camp, Equmenia volunteer, and the large 
meeting in stock home. These things are all 
good in my new experience. 
I thank God and every teacher that give me 
a chance to display the ethnic Karen people 
traditional culture of Thailand, and Karen 
to brothers in Christ, in Sweden. We had 
the opportunity to visit the Karen ethnic 

minority in Sweden, which is the same as 
us. They welcomed us very well. Although 
we are at different place in different direc-
tions, but we all became one. Like the Bible 
(Psalm 133:1) How wonderful it is; how 
pleasant, for GOD’s people to live together 
in harmony 
Finally, may the love and peace from God 
the Father, the Son and the Holy Spirit live 
with all your work and your daily life, suc-
cessors forever. 

Mr.Sompong Japoo 



Medarbetare i Hallundakyrkan
Under våren 2011 har det inte varit ovanligt med 4-8 eller fl er personer runt lunchbordet.          
Läsåret 2004-2005, när jag var ny i Hallundakyrkans församling satt jag nästan alltid ensam 
och åt min medhavda lunch, värmd i micron. 

En dag i veckan har jag brukat träffa • 
Lennart som städar åt oss. 
Hösten 2005 startade Hela Människan • 
sitt projekt ÅterVinnare. 
Till sommaren 2008 när det projektet • 
avslutades hade pastor Sam börjat 
etablera sej i församlingen. 
Snart efter starten för engelsksprå-• 
kiga verksamheten började vi erbjuda 
svenskkurser, med Barbro som lärare, 
genom Bilda och Botkyrka Folkhög-
skola. 
Våren 2010 började Christina arbetet • 
som Församlingsvärdinna. 

Under sista halvåret har Marcela haft • 
praktik, 
Ari har hjälpt oss med olika praktiska • 
arbeten och 
Carro startade sin praktik i början av • 
maj där det handlar om engelskun-
dervisning. 
Sist men inte minst nämner jag våra • 
equmeniapraktikanter, Kitti och Som-
pong,  som kom 18 januari och åker 
hem 15 juli. Vi har arbetat mycket 
nära varandra och det kommer att bli 
oerhört tomt när de reser.                                                                                               

Alla dessa vänner har tillsammans med Cafévärdar, Fastighetskommittén och andra ledare 
gjort en fantastisk insats under den sista tiden.  
Det har varit en unik vårtermin i Hallundakyrkan, många att dela arbets- och lunchgemenskap 
med. Det har talats och betts på många olika språk. Vänner, 

Ni har berikat mej och hela församlingen!   Varmt tack till er alla! Gud välsigne er!     
Pastor Carin Hemmati

    
. 

Taket 
läcker när 

snösmältningen är 
kraftig. En takfi rma läg-

ger nytt tak i början av septem-
ber och samtidigt behöver en del av 

väggpanelen bytas och lagas. Det måste 
vi hjälpas åt med att göra.  Vi hoppas att 
många har tid att hjälpa till då.
Mot slutet av augusti kommer mer infor-
mation om detta

Kyrkans tak behöver 
repareras.
Kom och 
hjälp till

The church roof 
needs repair.

 Come and
 help. 

.     

. 
The
 roof
 leak when
 snowmelt is heavy. A 
repairman put a new roof in 
early September and at the same 
time do some of the wall panel need 
to be replaced and repaired. We must 
pull together to do. We hope that many 
people have time to help then.
More details about this in late August



 
Söndag/Sunday 
10.00   

Gudstjänst på svenska, 

 
  

sommarandakt 

 
  

3 juli-14 augusti

12.30  Worship and Sunday school 

 
  

in English
Tisdag/Tuesday
18.00  Prayer Meeting and Bible Study

           
The Happiness Club

Onsdag/Wednesday
18.00  Bibelstudium, bön och   

 

 
 samtal på spanska, 

 
  

uppehåll under juli .

          
Språkcafé  start  i september.

 
Torsdag/Thursday
10.00  Café Ljuspunkten , 

 
  

uppehåll 30/6-25/8.

 18.00  
Sång-och musikövning

Lördag/Saturday
18.00  The Living Spring 

 
  

Revival Evening 

 
  

(last Saturday of  every month)

DETTA HÄNDER  i    /   WEEKLY ACTIVITIES IN

Hallundakyrkan 



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

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

 
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

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


