
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  Kristina Karlsson 
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 Hallundakyr-
kans församling, skriva in dej i 
församlingsboken, dela gemen-
skapen som medlem i glädje, 
växt och delaktighet?
Var och en som vill tro på Jesus 
Kristus är välkommen som med-
lem i församlingen.
Ta kontakt med någon av för-
samlingens pastorer Carin Hem-
mati eller Samuel Nweze.

  Programblad  för  

 HALLUNDAKYRKANS  FÖRSAMLING
maj - september 2012

”En vänlig grönskas rika dräkt, har smyckat dal och ängar”



 

Söndag/Sunday 
10.00   Gudstjänst på svenska

12.30    Worship and Sunday school 

 
  in English

Tisdag/Tuesday
10.15   Svenska-undervisning  *  

 

18.00    Prayer Meeting and Bible Study  * * 

           The Happiness Club  

Onsdag/Wednesday

10.15   Svenska-undervisning  *

18.00   Språkcafé / Language Café   *

19.00    Bibelsamtaln och , bön  * *

 
  på spanska och svenska 

 
  ( olika grupper )

Torsdag/Thursday

10.00-12.00  Café Ljuspunkten * 

18.00    Sång-och musikövning

Fredag/Friday
10.00  Bön *
16.30  Konfi rmationsgrupp Start  oktober

18.30  Fredagsklubben  **
Lördag/Saturday

18.00    The Living Spring 

 
  Revival Evening 

 
  (last Saturday of  every month)

 * = uppehåll under juli ,aug

** = uppehållunder juni . juli , aug

DETTA HÄNDER  i    /   WEEKLY ACTIVITIES IN

Hallundakyrkan 

       WWJD ?
 What would Jesus do? 
 Vad skulle Jesus ha gjort?

De bokstäverna kan man t ex hitta 
på armband och hemma på vårt 
kylskåp sitter en lapp just med de 
versalerna, som en påminnelse.
Det är en relevant fråga för alla 
lärjungar, i alla tider.

När Jesus hade tvättat lärjungarnas 
fötter, i samband med påskmål-
tiden, strax innan han utpekades 
av förrädaren, togs till fånga och 
slutligen dödades, sa han så här:
Jag har gett er ett exempel, för att 
ni skall göra som jag har gjort 
med er.
Han förklarade: 
Om nu jag, som är er herre och 
mästare, har tvättat era fötter, är 
också ni skyldiga att tvätta varan-
dras fötter.
Det är evangelisten Johannes som 
återger detta sammanhang.

En gång i mitt liv har jag fått mina 
fötter tvättade kanske lika över-
raskande som det var för de första 
lärjungarna. Jag var på tonårsläger 
och en natt väcktes vi av ledarna 
som uppmanade oss att ge oss ut 
på en spårning. 
Denna spårning symboliserade 
livet på olika sätt, men upp- och 

nerförsbackar, svårigheter, festelser 
blandat med stunder av lycka när vi 
fi ck full pott på en fråga eller kunde 
hitta skatten.
Trötta och smutsiga kom vi slutli-
gen i mål där ledarna överraskade 
med att tvätta våra fötter. Den upp-
levelsen glömmer jag aldrig.
Efter den händelsen har jag aldrig 
mött några fottvättande lärjungar, 
men vi förstår att det handlar om ett 
liv i tjänande.

Det kan vara väldigt svårt att ta till 
sej detta förhållningssätt. Vi tän-
ker: ”Varför ska just jag ödmjuka 
mej, underkasta mej…vad innebär 
tjänande för mej?”

Evangelisten Lukas berättar att när 
Jesus vid påskmåltiden just hade 
talat om att en av lärjungarna skulle 
förråda honom, började de jämföra 
sej med varandra.



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 respektive område, 
tex: mission i andra länder, 
mission i Sverige, equmenia, 
den lokala församlingen.

Kyrkoavgiften, 1% av din inkomst, 
70% till den lokala församlingen, 
30% till Missionskyrkans pionjär- 
och församlingsgrundande arbete.

Foldrar fi nns i kyrkan 
Läs också på hemsidan: www.missionskyrkan.se
Tack för Din gåva!

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

Samtal med pastor

Tanken på att någon, kanske de 
själva, skulle förråda var så out-
härdlig att de genast måste kasta 
iväg misstankarna på någon annan. 

”Jag är ju lite bättre än honom i alla 
fall…..kanske det är han… det kan 
ju inte vara jag.”

I den stilen fortsatte tankarna och 
samtalet mellan lärjungarna och 
de börjar tvista om vilken av dem 
som skulle anses vara den största.

I det läget kom Jesus in i samtalet 
och sa, efter att ha jämfört med 
kungars makt och position i värl-
den: …med er är det annorlunda: 
den störste bland er skall vara som 
den yngste och den som är ledare 
skall vara som tjänaren.”

Vi minns att Jesus vid ett annat till-
fälle, återgivet hos Matteus, efter 
frågan: Vem är störst i himmelri-
ket?  kallade till sej ett barn och sa: 
Sannerligen, om ni inte omvänder 
er och blir som barnen, kommer 
ni aldrig in i himmelriket. De som 
gör sej själva små som det här bar-
net är störst i himmelriket.

Det är en sak att i teorin anamma 
det Jesus säger, men att leva mitt 
liv så, vad innebär det? 
Jesus inte bara talade om att tjäna. 
Hela hans liv var ett enda tjänande.

WWJD?
Vad skulle Jesus ha gjort?
En högst relevant fråga för alla 
lärjungar i alla tider.

När Gemensam Framtid nyligen 
presenterade den undersökning 
man låtit göra och frågat svenska 
folket: ”Hur bör är en trovärdig 
kyrka vara?” visade det sej att 
följande tre saker kom högst upp 
på listan:   

-  Hjälpa människor   
-  Leva som man lär    
-  Våga ta risker

Svenska folket sammanfattar Jesu 
liv i tre punkter. Ett riktigt bra 
utkast till en god predikan!
 Detta beskriver också ett liv i 
Jesus efterföljd.
WWJD? Vad skulle Jesus ha gjort?   

Vad kan jag annat säga än LYCKA 
TILL!
Gå i frid och tjäna Herren ( och 
din nästa) med glädje! 
Då ska världen tro…..!?

En beprövad metod, överlägsen 
alla andra, men förvisso den svå-
raste.

 Immanuel, Gud med oss!  
 Pastor Carin Hemmati

 Gröndalsvägen 20 B, 
Tumba.

Second hand och Café
 ti-lö kl. 10.00-15.00, 
ti och to kvällsöppet till kl.18.00. 
www.se-manniskan.se

Café LjuspunktenCafé Ljuspunkten            Språkcafé / Language Café            Språkcafé / Language Café
torsdagar 10.00 - 12.00   onsdagar 18.00    

  

Sommaruppehåll under juli och augusti. / No Café during July and August  



A Summer greeting A Summer greeting 
from Pastor Samfrom Pastor Sam

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 

* Konfi rmationsgrupp samarbete med Tumba missionsförs

* Fredagsklubben från åk 5, kl. 18.30  
  
* Kolloklubben under skolloven från F-klass och uppåt .   

Hard to believe, but summer is 
here again! Darkness is now done 
away with, at least for a while. 
Light is good! Darkness is bad! 
My Alma Mata has a motto which 
goes like this, Deprofundis adlu-
cem which means, From darkness 
to light! 

With the advent of summer’s 
lighter days, I urge you to perso-
nally refl ect over what darkness 
has meant for you over these past 
months. Has it represented retro-
gression, sinfulness, unproduc-
tiveness, depression, pessimism 
and the like? Now I will suggest 
what you should do. Go with me to 
Paul’s epistle to the Romans, 13 vv 
11&12. There Paul says, The hour 
has come for you to wake up from 
your slumber, because our salva-
tion is nearer now than when we 
fi rst believed. The night is nearly 
over; the day is almost here. So let 
us put aside the deeds of darkness 
and put on the armor of light.! 

Praise God! Isn’t that wonderful 
news? It means it isn’t too late to 
say no to an unproductive lifestyle. 
You still have time to reject sinful 
and ungodly lifestyles, your fee-
ling of depression and rejection, 

your pessimistic outlook to life etc, 
and instead expose yourself under 
the sunshine of God’s love and 
prosperity. Life, abundant life is 
still possible. That’s what Apostle 
Paul is saying! It’s even nearer 
now than when you fi rst thought 
that you had it. 

Let this summer be a time of 
greenness for you. Grow in God’s 
Word. Learn to pray more. Share 
Jesus’ love with as many people as 
possible. No one will make trou-
ble with you if you seek to start a 
conversation about Jesus. If they 
do, just call my phone and I will 
come get you out of harm’s way. 

Sounds funny isn’t it? But I’m real 
serious! May the Lord grant us all 
a bright and fulfi lling summer rest 
and protect those of us who in-
tend to travel out of town in Jesus’ 
name!

Konfi rmationsgrupp Kolloklubb

För alla   barn från 5 år
50 kr/ barn och dag

tisdag 19 juni
onsdag 20 juni
torsdag 21 juni

Anmälan senast 3 juni till
Carin Hemmati

Vi inbjuder alla ungdomar som 
ska  börja åk 8 till hösten.

Välkommen med din intressean-
mälan för läsåret 2012-2013 till 
Carin Hemmati

Det kommer att bli ett informa-
tionsmöte före sommaren 

kl 10.00-15.00         

  

Nya kyrkan växer fram

Konferens i Linköping 
17-20 maj.
 www.gemensamframtid.se
 Kyrkokonferens även för 
Svenska Missionskyrkan.



Ministry Matters.
In my opinion, our Ministry has 
gone pretty well so far from the 
fi rst quarter, thanks to all of you 
who have shown tremendous lead-
ership qualities. Every Ministry 
aspect has shown some degree of 
seriousness and commitment. 

Many more of you have demon-
strated greater interest in Bible 
Studies and prayer meetings which 
is evident in the demonstrable at-
titudinal change that I personally 
observe in many of you. To God 
be all praise! 

I will however appeal to all those 
who haven’t as yet discovered our 
life-transforming bible discussions 
and spiritually enriching prayer 
meetings to come on board wit-
hout further delay! 
God is at work. 
Do not be left behind. 

Please note that our Sunday Servi-
ces will run throughout the sum-
mer season. 

However, beginning from June, 
Bible Studies and Happiness Club 
will be on break but Prayer Meet-
ings will continue.

Pressing Needs.
 Our Sunday School needs more 
hands immediately. Few people 
simply aren’t enough. Our kid 
numbers keep growing further 
highlighting the need for more 
volunteers. 
Please pray and decide if this is 
something you would like to do 
for the Lord. I will be calling upon 
you very soon. 

Meanwhile, we thank all our very 
able Sunday School teachers for 
their great work and sacrifi ce. 

In the same manner we thank our 
current crew of ushers for their 
near professionalism. We shall be 
adding to their number very soon 
so begin to pray for a possible role. 

The Worship Team continues to 
do incredibly well and so is our 
technical department. 

Lastly, on behalf of the Executive 
Committee, I extend our apprecia-
tion to all of you who have been 
cleaning our church. Your reward 
will be great! 

 God bless you.all! 
 Remember, light is here. 
 There’s no more room 
 for darkness at all!

Working and cleaning-days in the church April 19-21
Arbets- och städdagar i kyrkan  19-21 april 

            Bilderna är suddiga, men kyrkan blev ren



Maj / May
6  Söndag/Sunday 
10.00  Nattvardsgudstjänst
  Torsten Liljemark
12.30  Worship 
 Sunday School, Sam Nweze

13  Söndag/Sunday
        Insamling Mission i Sverige
10.00  Gudstjänst
  Carin Hemmati
12.30  Worship 
 Sunday School, Sam Nweze

20  Söndag/Sunday
10.00  Gudstjänst
  Lennart Lagerqvist      
12.30  Worship 
 Sunday School, Sam Nweze

27   Pingstdagen/Whit Sunday
10.00  Gudstjänst
 Olof Lindström
12.30  Worship 
 Sunday School, Sam Nweze

Juni/June
3   Söndag/Sunday
10.00  Konfi rmationshögtid 
 Nattvard, Carin Hemmati mfl 
12.30  Worship 
 Sunday School, Sam Nweze

10  Söndag/Sunday
10.00  Gudstjänst
  Carin Hemmati
12.30  Worship 
 Sunday School, Sam Nweze

17  Söndag/Sunday
10.00  Gudstjänst
 Lars Gunnar Hjerne
12.30  Worship 
 Sunday School, Sam Nweze

24  Söndag/Sunday
10.00  Ingen gudstjänst
12.30  Worship 
 Sunday School, Sam Nweze

Juli/July
1   Söndag
10.00  Sommarandakt
12.30  Worship 
 Sunday School, Sam Nweze

8 Söndag/Sunday
10.00  Sommarandakt
12.30  Worship 
 Sunday School, Sam Nweze

15 Söndag/Sunday
10.00  Sommarandakt
12.30  Worship 
 Sunday School, Sam Nweze

22 Söndag/Sunday
10.00  Sommarandakt
12.30  Worship 
 Sunday School, Sam Nweze

29 Söndag/Sunday
10.00  Sommarandakt
12.30  Worship 
 Sunday School, Sam Nweze

Augusti/August 
5 Söndag/Sunday
10.00  Sommarandakt
12.30  Worship 
 Sunday School, Sam Nweze

12 Söndag/Sunday
10.00  Sommarandakt
12.30  Worship 
 Sunday School, Sam Nweze

19  Söndag/Sunday
10.00  Nattvardsgudstjänst
  Carin Hemmati
12.30  Worship 
 Sunday School, Sam Nweze

26  Söndag/Sunday
10.00  Gudstjänst
 Lars Gunnar Hjerne 
12.30  Worship 
 Sunday School, Sam Nweze

September
2  Söndag/Sunday
10.00  Nattvardsgudstjänst
 Carin Hemmati
 Knytislunch och Bibelsamtal  
 Botkyrka Folkhögskola
12.30  Worship 
 Sunday School, Sam Nweze

9  Söndag
12.00  Gemensam gudstjänst 
 med Metodistförsamlingen 
 Nattvard
 Knytislunch

16  Söndag/Sunday
10.00  Gudstjänst
 Jan Nordin
12.30  Worship 
 Sunday School, Sam Nweze

23  Söndag/Sunday
10.00  Gudstjänst
 Carin Hemmati
12.30  Worship 
 Sunday School, Sam Nweze

30  Söndag/Sunday
10.00  Gudstjänst, 
12.30  Worship 
 Sunday School, Sam Nweze


