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  Våreld och HöstglödVåreld och Höstglöd
En blomma med fl era namn, som kan 
ha många olika färger, även vara två-
färgad.
Den fungerar inte bara som en solitär 
krukväxt utan också i samplante-
ringar.
Växten är för det mesta mycket frisk 
och är en lättskött och tålig växt, som 
kan lagra vatten i de tjocka bladen.
Den är inte känslig för vare sej torr luft 
eller torr jord.

Knopparna slår ut successivt och har därför en 
lång blomningstid. Vanligen orsakar den inte 
några besvär för allergiker.
Ljus och solig placering, normal rumstempera-
tur.
Den fi nns tillgänglig i handeln under hela året.

           Hallundakyrkans församling 
           en Våreld och en Höstglöd

Vårelden har vi upplevt och ser än i dag, om inte 
hos oss själva så hos andra. En Våreld blommar 
inte för evigt, så att bli en Höstglöd är en nåd!
Från eld till glöd, tar det sin tid och kräver sin 
omsorg. 

En eld kan dö ut och övergår inte automatiskt till en vacker och nyttig glöd. 
Vi vet vad som krävs för att få ett bra resultat när man grillar. Elden måste lägga 
sej och glöden måste underhållas. 
Att grillar över eldslågorna, ger bara en bränd, sotig yta. Samtidigt är den yviga 
sprakande elden en förutsättning 
för glöden. 
 
I Hallundakyrkans församling 
fi nns både Vårelden och Höst-
glöden.

Vi behöver inte kategorisera 
oss själva, men visst kan man 
känna 



sej antingen mer som en Våreld eller 
mer som en Höstglöd.
Höst, det kan ge blandade känslor och 
tankar.
Kan hösten vara glädjerik, med alla 
vissna blad och kala grenar?

”Jo, min glädje har sin grund i min för-
vissning att nya knoppar skall springa 
fram, nya blad och frukter.”
Dom Helder Camara
Om hösten ser vi redan knopparna 
som ska brista när vårsolen kommer 
tillbaka. 
Jeremia 29:11 ”Jag vet vilka avsikter 
jag har med er, säger Herren, välgång 
inte olycka. Jag skall ge er en framtid 
och ett hopp.” 

Höst är hopp om en ny vår men också 
sorg över förluster, men fi nns det mi-
nus så fi nns det också plus: Vi förlorar 
något för att ta emot något annat. 
Möjligheter försvinner medan nya 
kommer till oss.
Det får ta tid att fi nna sej i en ny för-
ändrad situation.
Vad gäller våra blad, så tappar vi fl er 
och fl er vad livet lider. Men stammen 
och grenarna som är vårt verkliga jag 
fi nns kvar, och vi upptäcker nya sidor 
av det avlövade trädet.
 
Man kommer till en tid i livet då man 
inser att man befi nner sej i den äldre 
generationen. De gamla har gått hem 
till Herren och är det några som kan 
föra historien och berättelserna vidare 
så är det vi. Detta ger en ökad styrka 
och meningsfullhet men också en till-
tagande bräcklighet och sårbarhet. 

Vi kan uppleva höst i våra liv, så också 
i församlingens liv.
Höst innebär även mognad och skörd. 
Tid för tacksägelse.

Att se tillbaka på många välsignelser 
och samtidigt bära på ljusa förhopp-
ningar för framtiden.
Under höstperioden fi nns fortfarande 
tid för att så, en andra skörd, men först 
måste marken plöjas och det kanske 
inte är vare sej roligt eller lätt, men 
nödvändigt.
 

Höstvädret kan 
vara både  milt 
och soligt men 
det kan också 
komma häftiga 
s to rmar  och 
plötsliga oväder, 
men det behö-
ver inte betyda 
att allt slås i 
spillror.

Hemligheten till överlevnad ligger bl.a 
i rika livserfarenheter, men framförallt 
i förtröstan på Gud, tilliten som burit 
oss genom alla årstider och som även 
bär oss vidare.
Gud skapar nytt i varje årstid och 
skede.
Med Gud som grund, medvandrare och 
vägvisare kommer vi dit vi ska, även om 
vägen känns lång och bitvis svår att 
vandra. Även i väglöst land följer 
vi Honom som är Vägen Sanningen 
och Livet.

Kom Våreld och Höstglöd, låt oss 
gå tillsammans!

Guds glädje och kraft längs vägen!
Pastor  Carin Hemmati



Message from Message from 
Pastor SamPastor Sam

Dearly beloved in the Lord,
Here come my warmest and sincere 
greetings to you all in the name of our 
Lord and Savior Jesus Christ. 

We are emerging from one of our 
church’s greatest and most unplea-
sant challenges ever. Without an iota 
of doubt, events combined to seek to 
bring a very beautiful summer season 
for the majority of us to a dark anti-
climax. As is to be expected, it is dif-
fi cult to start any conversation in the 
life of our church at this time without 
fi rst acknowledging this very stressful 
period of our life as a worshipping 
community. 

I take pride in asserting that not only 
did the Lord prove that he can be our 
present help in trouble as he promised 
in his Holy Word, you all have also 
proved that the love that binds us 
to one another is very strong. You all 
showed courage in the face of battle. 
You all exploited all the weapons of war 
available to the children of God in the 
face of battle. I have never seen our 
congregation pray and show so much 
love and care as I did during these past 
few months. I have never been more 
proud of the congregation! 

Now after all these, was the battle lost? 
The answer is a resounding No! We won 
it, but we did so differently. We surren-
dered to God’s will and that’s what we 
are expected to do as Christians. 

I have no doubt that many of us must 

be asking questions in our hearts; why 
Lord? That’s absolutely normal! But the 
Bible teaches us to always let God have 
his way, even if it will cause us a little 
discomfort. Friends, Paul the apostle 
admonishes us in 1Thessalonians 1:18 
that, we should “Give thanks in all 
circumstances, for this is the will of 
God for you in Christ Jesus.”  That, 
is exactly what we’ve elected to do! 
We thank you all for you support and 
kind gifts. May the good God richly 
bless you!

Looking beyond the darks sides of this 
summer however, we must now turn to 
the work of the Ministry. First I’d like 
to congratulate many of you who have 
irreversibly caught the vision of our 

“Miracle Tuesday”. Many more of you 
are tapping into the power that these 
fasting and prayer events generate. I 
enjoin you not to relent. For those who 
are yet to join us, make haste, for the 
Lord is doing a new thing among his 
people. Just in case you’ve forgotten, 
every Tuesday is prayer and fasting, 

“Miracle Tuesday” in the life of church. 
Please get on board!



Här hittar du information 
om den nya kyrkan

www.gemensamframtid.se 

  

Program Update
Due to the unfortunate developments 
in our church, the scheduled “Couples’ 
Dinner” was postponed. This is a pro-
gram that must happen in the life of our 
church this year as a result of the high 
demand and importance attached to it. 
A new date will be announced shortly 
for the event. Please look out for the 
announcement and mark your calendar. 
Non members of our church may be 
invited to join us on that evening pro-
vided they register for the event.
Also, the proposed Seminar on Christia-
nity and Culture has been postponed 
until further notice. Please take note 
of these changes.

Forth Anniversary
Lastly, top on the agenda right now 
is our up-coming forth anniversary on 
October 7. for obvious reasons, this 

year’s event will be unusually low-
keyed with only two events happening. 
The fi rst is a musical outreach inside 
Hallunda Centrum on Saturday Octo-
ber 6, 12 noon to 2pm. We will sum 
up the events with a special Service 
of testimony and songs on October 7 
during our Service. Please endeavour 
to bring friends along with you to these 
events and pray along as well.

Let me sum up with Paul’s words in 
Ephesians 1:16, “I do not cease to give 
thanks for you, remembering you in 
my prayers” 
This is my pledge to you all. I am 
humbled to serve Jesus-loving people 
like you. Keep it up and may the Lord 
richly reward your faithfulness. 
Amen!

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 pastorSamtal med pastor

  
Övning inför Övning inför 

julspelejulspelet t     

lördag 15 dec  kl 14.00
lördag 22 dec kl 14.00
Hallundakyrkan

Kom och öva för att delta i 
spelet den 23 dec kl 10.00  



Oktober
6okt Lördag/Suturday
12.00  Sång i Centrum
 Musical Outreach

7 Söndag/Sunday 
10.00  Nattvardsgudstjänst
 Carin Hemmati
12.30  Worship, 4th Anniversary
 Welcoming of new members
 Sam Nweze 
 Sunday School

13 Lördag/Suturday
 18.00 Kväll för alla med 
 barn och ungdomar 
 
14 Söndag/Sunday
       Equmenias bön- och offerdag
10.00  Gudstjänst 
12.30  Worship
 Sam Nweze 
 Sunday School

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

28   Sölndag/Sunday
10.00  Gudstjänst
 Bernt Wåhleman

12.30  Worship
 Sam Nweze 
 Sunday School

November
4   Söndag/Sunday
10.00  Nattvardsgudstjänst
 Carin Hemmati
12.30  Communion Service
 Sunday School.

11 Söndag/Sunday
10.00  Gudstjänst
 Olof Lindström
12.30  Worship
  Sunday School

17 Lördag
15.00 Bibellördag  (svenska) 
  Knytkalas

18  Söndag/Sunday
11.00  Gemensam gudstjänst/
 Combined Service
  Carin Hemmati
  Sam Nweze. 

25 Söndag/Sunday
10.00 Nattvardsgudstjänst 
 Pär Götefelt



 
12.30  Worship
 Sam Nweze 
 Sunday School

December
2   Södnag/Sunday Första Advent
10.00  Gudstjänst
 Carin Hemmati
12.30  Worship
  Sunday School 

9 Söndag/Sunday. Andra advent
 10.00  Gudstjänst
 Lars Gunnar Hjerne
12.30  Worship
  Sunday School

16 Söndag/Sunday  Tredje advent
10.00 Nattvardsgudstjänst
 Carin Hemmati
12.30  Worship
  Sunday School

23 Söndag/Sunday  Fjärde advent
10.00 Gudstjänst med Julspel
12.30  Worship
  Sunday School

24 Julafton
23.30  Midnattsgudstjänst



Vi har återigen den stora glädjen 
att få ta emot två praktikanter från 
norra Thailand, två karener, Samart 
och Kose.

Just nu går de en ledarutbildning 
på Lidingö Folkhögskola, Exchange, 
tillsammans med svenska ungdo-
mar och ett par elever från andra 
systerkyrkor.

Fram till höstlovet finns de på 
Lidingö, men från den 5 november 
och 5 månader framåt kommer de 
att göra församlingspraktik hos 
oss.

De kommer även under praktikpe-
rioden ha studier att arbeta med 
på 50% och kunna delta i försam-
lingens arbete på 50%. 

Efter tiden med oss läser de två 
månader till på Lidingö innan det 
är dags att åka hem.

Det är en fantastisk möjlighet och 
en gåva att få ta emot dessa vänner, 
och vi får på olika sätt bära dem 
under deras vistelse hos oss.
 
Båda två kommer att bo hemma hos 
Anita Hedlund och det är mycket 
välkommet att de besöker olika 
hem för måltidsgemenskap. 

Bär dem i förbön och var med att 
bidra ekonomiskt genom att skicka 
in en gåva till HKU plusgiro 32 74 
07-3 ”Praktikanterna”.       Tack!

Praktikanter från ThailandPraktikanter från Thailand
Sam

art KosE

HKU HKU 

Hallundakyrkans UngdomHallundakyrkans Ungdom

Lördag 13 oktober kl. 18.00 
En kväll med alla språkgrupper där barn 
och unga är i centrum. Blandat program 
och måltid. Insamling till barn- och 
ungdomsarbetet.

Lö 1 december kl. 16.00-ca 18.00Le-
dardag

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

* The Happiness Club, sånggrupp från 5 
år, möts varannan tisdag kl. 18.30.

* Konfi rmationsgrupp, samarbete med 
Tumba missionsförsamling.fredagar kl. 
16.30-18.30
* Fredagsklubben, från 12 år, kl. 19.00
* Kolloklubben under skolloven från F-
klass och uppåt.   

* K2, fortsättningsgrupp för konfi rman-
derna i samarbete med andra försam-
lingar, vissa söndagar.

Välkommen till våra olika barn- och ungdomsgrupper!
HKU/ Hallundakyrkans Ungdom

  



Trainees from ThailandTrainees from Thailand
We are very happy to once again re-
ceive trainees from North Thailand, 
two karens, Samart and Kose.

At the moment they’re receiving 
leadership education at Lidingö 
Folkhögskola, 

Exchange, together with Swedish 
youths and a few students from 
other sister churches.

They’ll be at Lidingö up until the 
Autumn break, but starting Novem-
ber 5 they’ll be with us for 5 months 
in order to do their congregational 
internships.

During these upcoming 5 months 
they’ll be studying part time and 
working part time.

After the time they spend with 
us, they’ll study at Lindingö for 2 
more months before returning back 
home.

Receiving these friends is a won-
derful opportunity and we’ll show 
them care and support in various 
ways during their time with us.

Both of them will be living at Anita 
Hedlund’s place and we look for-
ward to inviting them into the ho-
mes of other parishioners as well.

Please keep them in your prayers 
and contribute fi nancially by giving 
a donation to HKU’s Plusgiro 327407-
3. Please label your donation with 
the word “Praktikanterna”.

Thank you!

 

Sam
art KosE

    

Kolloklubben Kolloklubben 
Torsdag 1 november  
fredag 2 november
Kl. 10.00-15.00

Från 6 år.
50 kr/ dag och barn

Bibellördag Bibellördag 

       17 november
       Kl. 15.00- 18.00
       Knytis



Hjärtpunkten

Välkommen till Välkommen till 

en mötesplats en mötesplats 
för kvinnorför kvinnor

Tid: onsdagar 
kl 18.00 - 20.00

Start:26 september till  
mitten av december

Plats:Hallundakyrkan

Vi använder lätt svenska, 
samtalar om tron och 
livet utifrån olika teman, 
rörelse,skapande

Ledare är diakonstuden-
ten Marcela Moraga.

Kontakta
Hallundakyrkan 
08-531 708 55 eller
marcella.m@live.se
för ytterligare informa-
tion

Arrangör Hallunda-
kyrkans församling och 
Studieförbundet Bilda

Welcome toWelcome to  
a meeting place a meeting place 

for Womenfor Women

When: Wednesdays from 
6 PM until 8 PM.

Start: September 26th 
until mid-December.

Place: Hallundakyrkan. 
(Hallunda church).

We speak basic Swedish 
and discuss faith, life 
and various themes as 
well as being creative 
with arts, crafts, move-
ment etc.
The leader is Marcela 
Moraga.

Please contact 
Hallunda church 
at 08-531 708 55 or 
Marcela at marcella.m@
live.se for further ques-
tions and info.

Arranged in co-operation 
with Hallundakyrkan and 
Bilda Adult Education 
Association

Bienvenidas a Bienvenidas a 

un lugar de en-un lugar de en-
cuentro para cuentro para 

mujeres!mujeres!
Cuando: Los Miercoles 
desde las 18.00 hasta  
las 20.00
Comienzo: El 26 de sep-
tiembre hasta mediado 
de Diciembre.
Lugar: Iglesia parroquial 
de Hallunda (Hallunda-
kyrkan).
Hablamos sueco basico y 
conversamos sobre la fé, 
la vida y otros temas y 
tambien tendremos acti-
vidades con moviemiento, 
arte etc.
Marcela Moraga dirige el 
grupo.

Por favor ponganse en 
contacto con la iglesia 
en 08-531 708 55 o con 
Marcela en marcella.m@
live.se para obetener 
mas informacion.

Organizado por Hallunda-
kyrkan y Associacion de 
Educacion para Adultos 
Bilda.

VälkommenVälkommen



Söndag 
10.00  Gudstjänst på 
 svenska
12.30  Worship and
  Sunday school in  
 English

Tisdag
10.15  Svenskaunder-
 visning 
18.00  Prayer Meeting  
 and Bible Study
 The Happiness Club

Onsdag
10.15  Svenskaunder-
 visning 
18.00  Hjärt punkten
         s tart  3 okt

Torsdag
10.00-12.00 
 Café Ljuspunkten 
18.00  Sång-och 
 musikövning

Fredag
10.00  Bön 
16.30  Konfi rmations-
 läsning
19.00  Fredagsklubben 

Lördag
18.00  The Living Spring  
 Revival Evening 
 (last Saturday of  

DETTA HÄNDER  i    
Hallundakyrkan

WEEKLY ACTIVITIES IN
Hallundakyrkan

www.se-manniskan.se
Gröndalsvägen 20 B,  Tumba 

Second hand o CaféSecond hand o Café
Öppet
ti-lö kl. 10.00-15.00, 
ti och to kvällsöppet till kl.18.00. 

När du skänker/handlar second 
hand kommer saker till användning 
på nytt samtidigt som du bidrar till 
det lokala sociala arbetet

KörgalaKörgala
lördag 20 okt  18.00
Pingstkyrkan  Tumba

Pingstkyrkan, Tumba 

FörsamlingsforumFörsamlingsforum
på svenskapå svenska

Samtal om samgåendet med 
Metodistförsamlingen

         lördag 6 oktober
         kl 15.00
         Knytkalas



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  Christina Karlsson 
kassör Alexander Lund 
 

Församlingens arbete bygger på gemensamma resurserFörsamlingens arbete bygger på gemensamma resurser

Så här kan du Så här kan du 

ge din gåva:ge din gåva:

Hallundakyrkans bankgiro: 
192-2889

Missionsgåvans autogiro 
Då anger man hur mycket 
man vill ge till respek-
tive område, tex: mission 
i andra länder, mission i 
Sverige, equmenia, den 
lokala församlingen.

Kyrkoavgiften, 1% av din in-
komst, 70% till den lokala för-
samlingen, 30% till Gemensam 
framtids pionjär- och försam-
lingsgrundande arbete.

Foldrar finns i kyrkan Foldrar finns i kyrkan 

Läs också på hemsidan: www.missionskyrkan.seLäs också på hemsidan: www.missionskyrkan.se

Tack för Din gåva!Tack för Din gåva!


