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Målning i franciskanska kapellet vid Herdarnas äng i Betlehem

Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje
Ängelns budskap till herdarna gäller också oss idag.
för hela folket.

Höst

Vad blev det av allt arbete, all möda, allt vi ville
och all vår längtan?
”Människor borde inte tänka så mycket på vad
de skulle göra.
De borde tänka på vad de skulle vara. Tro ej
att du kan vara hel(ig) i det du gör;
Man ska vara hel(ig) i det man är. ” Mäster
Eckhard
Detta är vishetens ord, både in i våra egna liv,
men också in i församlingens liv.
Vem vill jag vara? Vad vill vi, i Hallundakyrkans
församling, vara, tillsammans?
För att uppleva helhet och harmoni (vilket också
har med möjligheten att uppleva helighet att göra) så har jag ett stort
behov av tystnad och stillhet. Tänker
att detta kan översättas också till församlingens liv.
Vi behöver tid och plats för stilla möten
med Gud och varandra, bön och samtal,
reflektion och delande.
Jag hittade några goda och tänkvärda
ord, att ta till sej som efterföljare till
Jesus och som församlingsgemenskap:
Gud såg ut över sin skapelse och de
människor han på många sätt förgäves
sökte att komma till tals med. Och
Gud sade:
-”Jag vill göra en plats där de kan
hämta vederkvickelse eftersom de
är trötta av mångahanda bestyr och
så illa medfarna…. Och det myckna
larmet som de ständigt omger sej med
och alla dessa jagande ”måsten” som
hetsande manar dem att hänga med,
att höra, se och uppleva så många ting
som möjligt. Allt detta har gjort att de
alldeles förlorat förmågan att lyssna
till den ton som skulle leda deras liv i
rätt riktning och tappat orienteringen
i tillvaron.
För den skull vill jag avskilja en fläck
av min jord där jag genom min Ande
kan komma till tals med de människor
som jag vill draga till mej för att ställa

tillrätta det snedvridna i deras liv…”
Och Guds Ande svävade över den plats
som han hade skapat för sina trötta
människobarns skull. Och Gud såg att
det var gott.
Var har du din plats/ dina platser, av
avskildhet? När tystnar larmet i och
runt dej så att Guds Ande kan tala och
leda dej?
- Ge stillheten rum, låt tystnaden komma till tals. Inifrån måste du leva ditt
liv om det ska ge växt och blomma.
- När människan lyssnar talar Gud. När
Gud talar förvandlas människan.
- Tystnaden är trons modersmål.
- När vi blir stilla och tysta inför Gud
finner vi inom oss själva, källan med
det levande vattnet som motsvarar vår
djupaste törst. Wilfrid Stinissen
- Stillhetens frukt är bön. Bönens frukt
är tro. Trons frukt är kärlek. Kärlekens
frukt är tjänande. Tjänandets frukt
är frid.
Vi ber att höstens och vinterns mörker
och stillhet ska mana oss till eftertanke
och mognad i våra liv med Gud.
Vi ber att Gud ska föra oss till goda
mötesplatser i församlingen, där vänskap djupnar genom bön, samtal och
arbetsgemenskap.
I vår Herre Jesu Kristi namn.
Pastor Carin

Season’s Message
from Pastor Sam

Dear friends, once more the year is
beginning to wind down. The Advent
Season is soon upon us and the clock is
going to be shifted backwards in order
to accommodate the darkness that is
most certain to envelope our days until
Spring brakes its hold next year. For
you a child of light, this season ought
not to necessarily bring darkness because the one you serve is the Father
of lights in whom there is no darkness
at all. So get ready, not to cower in the
shadows of darkness and depression,
but rather to celebrate that biblical
proclamation namely; that you are the
light of the world, a city set on a hill
which cannot be hidden. Blessed be
God for this great privilege!
Just by way of brief ministry appraisal,
we give glory to God who has led us
through a third year of vibrant ministry
in our church. Only earlier this month
we marked our three year of life and
ministry and I congratulate all of you
who turned out in your numbers to
make that occasion something to always remember. Judging from testimonies coming from some of you, it does
appear that God is at work in your lives.
Moreover, looking at events generally,
it is obvious that we are recording a
phenomenal growth. Recall that more
than 20 new members recently became
registered members of our church. So
you see! God is daily adding to our
number those that are being saved. But
most importantly, lives and characters
are being transformed. For all this I
give glory to God.
Women of Grace shout halleluiah! Well,
if you guessed that I simply wanted to
highlight the wonderful performance
of our women’s fellowship on the

Women’s Day in September then you
guessed right. To you our wonderful
women I say congratulations for a job
well done. It was a great and well
organized outing worthy of emulation
by the men. What an improvement
from last year’s! Even pastor Jodi was
amazed at what she saw of you. We
are very proud of you and we hope
you keep it up!
And now…it time to pray! As I did hint
earlier, there is currently a call to prayer in our church. Our common enemy
isn’t at his best wits but the Lord has
revealed his evil machinations even
before he could strike again. Remember the words of John 10:10, “The thief
comes to kill, to steal and to destroy;
but I have come that they may have
life, and have it more abundantly.” On
our knees we will stop the thief. On our
knees we will claim life. If I were you,
this season’s prayer meetings and Bible
Studies will not be an option at all.
Besides, a fast will soon be declared
and each one of us is invited to join.
God will give us the strength!
Finally, please look out for the season’s
programs and make yourself part of
them. Emmanuel-God with us!
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Café Ljuspunkten
torsdagar 10.00 - 12.00

Språkcafé / Language Café
onsdagar 18.00

Kom för en stunds gemenskap Drick kaffe/te tillsammans med oss

Samtal med pastor
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 hallundakyrkan@telia.com
Pastor Samuel Nweze
samuel.nweze.hallundakyrkan@telia.com

Under september lades nytt papptak på en del av kyrkan. Ett 15-tal medlemmar ur församlingen har hjälpts åt med att ta ner panel, såga till ny panel,
måla och spika upp panelen, en del många dagar andra under kortare tid.
Ett trevligt samarbete som dessutom besparat församlingen många tusen
kronor.
In September, a new felt roofs pasted on part of the church. Some 15 members of the church have worked together to take down the panel, cut the
new panel, paint and nail up the panel. Some of them in many days, ssome
for a short time. A very nice collaboration that also saved thousands of
kronor to the church.

Oktober
23 Söndag/Sunday

10.00 Gudstjänst
Lennart Lagerqvist
12.30 Worship

10.00 Gudstjänst
Bernt Wåhleman
12.30 Worship
and Sunday school
Derek Walles

and Sunday school

27 1 Advent. Söndag/Sunday

Sam Nweze

10.00 Adventsgudstjänst
Torsten Liljemark
12.30 Worship
and Sunday school
Samuel Nweze

30 Söndag/Sunday

10.00 Gudstjänst
Carin Hemmat i
12.30 Worship
and Sunday school
Arthur Andambi

November
6 Söndag/Sunday

10.00 Nattvardsgudstjänst
i Allhelgonatid
Lars Gunnar Hjerne.
Ebbe Belfrage ensemble
12.30 Worship
and Sunday school
Sam Nweze
13 Söndag/Sunday

10.00 Gudstjänst
Olof Lindström
12.30 Worship
and Sunday school
Paul Adefioye
20 Söndag/Sunday

December
4 2 Advent Söndag/Sunday

10.00 Nattvardsgudstjänst
Carin Hemmati
12.30 Worship
and Sunday school
Sam Nweze
11 3 Advent Söndag Sunday

10.00 Gudstjänst
Jan Nordin
12.30 Worship
and Sunday school
Sam Nweze
18 4 Advent Söndag/Sunday

10.00 Gudstjänst
Carin Hemmati
12.30 Worship
and Sunday school
Sam Nweze

22 Söndag/Sunday

24 Julafton/Christmas eve

11.00

Julspel
med och för alla åldrar
23.30 Julnattsgudstjänst
Carin Hemmati

25 Juldagen/Christmas Day

12.30 Worship
and Sunday school
Sam Nweze

Januari
1 Nyårsdagen/New Year Day
Söndag/Sunday

10.00 Nattvardsgudstjänst
Carin Hemmati
12.30 Worship
and Sunday school
Sam Nweze
8 Söndag/Sunday

10.00 Gudstjänst
med missionsfest
Carin Hemmati mfl ger en
hälsning från Thailand
12.30 Worship
and Sunday school
Sam Nweze
15 Söndag/Sunday

10.00 Gudstjänst
Carin Hemmati
12.30 Worship
and Sunday school

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

10.00 Nattvardsgudstjänst
Carin Hemmati
12.30 Worship
and Sunday school
Sam Nweze

Nya medlemmar möts
till måltidsgemenskap
måltidsgemenskap
New Members
Members Dinner
Fredag 21 oktober kl. 18.00
Friday Oktober 21, 6 pm
Välkommen! /Welcome!

Församlingskväll
Congregationall
Congregationa
Evening
Julverkstad

Christmas worksho
workshop
p
Alla åldrar, alla språkgrupper
All ages All language groups
Lördag 17 december kl. 17.00
Saturday December 17 , 5 pm
Välkommen! /Welcome!

Nya medlemmar

New Members

We welcome all the new members of Hallundakyrkans församling!
Vi välkomnar alla nya medlemmar till Hallundakyrkans församling!
11 september 2011
Samuel Ngoka
Obi Michelle Amaka
Lawrence Korie
Raymond Mube
Ebbe Belfrage
Isaac Annan
Babatunde Taiwo

Atinuke Ayoola
Maurita Asante
Christina Karlsson
Udochukwu Akunna
Babafemi Martin
Morgan Ogugua
Kenneth Ositadinma

Tony Eze
Anayo E. Anumba
Anayo E. Anumba
Nancy Appelgren
Glady Rueilar
Ana Gonzales de Antelo
Marcela Moraga Faur
Harald Andersson

En av de nya medlemmarna, Tony Eze, avled efter en tids sjukdom,
veckan efter medlemshälsningen.
Vi lyser frid över hans minne.

Medarbetare i Hallundakyrkan

Colleagues in Hallundakyrkan

Christina Karlsson slutade sitt dagliga arbete i kyrkan 31/8 och stu-

derar nu på heltid. Vi är mycket tacksamma för den tid som varit och vi
gläds åt att Christina numera är församlingsmedlem och bl.a finns som
ledare i Fredagsklubben.
Carro Duff började en 50% tjänst i
församlingen den 1/9. Hennes arbetsuppgifter är bl.a att leda svenskaundervisningen, tisdagar och onsdagar kl.
10.15- 12.30, i samarrangemang med
Bilda. Därutöver administrativa och
diakonala uppgifter.
Från 10 oktober kommer Ferial Kasto
att jobba som Församlingsvärdinna med
huvudansvar för köket och övrig lokalöversyn.
Välkomna Carro och Ferial

Nya kyrkan

Hela Människan
Gröndalsvägen 20 B, Tumba.
Körgala
lörd 12 november
kl. 18.00
i Pingstkyrkan, Tumba
Samtalskvällar
”Förälder i Sverige och
uppvuxen i annan kultur”
onsdagarna 16 nov
och 30 november
kl 18.30-20.00
Second Hand och Café
tisdagar - lördagar
kl 10.00 - 15.00
tisdagar och torsdagar kvällsöp-

växer fram
Torsdag 27 oktober kl. 18.00 Samling i Älvsjökyrkan
om Gemensam Framtid.
Håll dej uppdaterad på
www.gemensamframtid.se

Kolloklubben
1-3 november, tisdag-torsdag, kl.
9.30-16.00.
För alla barn från 5 år.
50 kr/barn och dag.
Anmälan senast söndag 23 okt till
Carin Hemmati

Välkommen till våra olika
Barn- och ungdomsgrupper
* Sunday School/Söndagsskola

i samband med varje engelskspråkig
gudstjänst

* The Happiness Club

sånggrupp från 4 år
möts varannan tisdag kl. 18.30

* Konfirmationsgrupp

samarbete med Tumba missionsförs

* Fredagsklubben

från åk 5, kl. 18.30
start 2 september

* Kolloklubben under höstlovet

från F-klass och uppåt .

HKU/ Hallundakyrkans Ungdom

”Kristen
och kvinna”
Lördag 27 augusti
bildades ett nytt
kvinnoförbund
mellan
Baptistsamfundet,
Metodistkyrkan
och Missionskyrkan.
Läs mer: www.kristenochkvinna.se

Församlingens arbete bygger på gemensamma resurser
Så här kan Du ge din gåva:
HALLUNDAKYRKANS BANKGIRO 192-2889
MISSIONSGÅVANS AUTOGIRO

då anger man hur mycket man vill
ge till resp. område, tex: mission i
andra länder, mission i Sverige,
equmenia, den lokala församlingen

KYRKOAVGIFTEN

1% av din inkomst,
70% därav till den lokala församlingen,
30% till Missionskyrkans pionjäroch församlingsgrundande arbete

Foldrar finns i kyrkan Läs också på hemsidan:
www.missionskyrkan.se

Tack för din gåva !

Open Mic Night

Öppen Scen

Friday November 18, 6 pm

Fredag 18 november kl 18.00

Be a star for a night !
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HALLUNDAKYRKANS
FÖRSAMLING
Ansluten till Svenska Missionskyrkan

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

FÖRSAMLINGENS
ANSVAR
Hallundakyrkan församling är
en av flera huvudmän för :
Botkyrka Folkhögskola
www.botkyrkafolkhogskola.org
Hela Människan Botkyrka/Salem
www.se-manniskan.se
Sociala Missionen
www.socialamissionen.se

GEMENSKAP

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

MEDLEMSKAP

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

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

