


Hans väg är min,  

                            min väg är hans.

Det tänker jag är Påskens budskap.
Jesus var människa till 100%. 
Samtidigt Gud, 100%.  
Jag har en sångtext i huvudet som 
lyder:

”Du har gått före mej, du vet vad det 
är att leva här….vad jag än möter 
fi nns du där…Därför våga!”
Korset ger oss en möjlig väg. Den mest 
möjliga. Det är aldrig kört!

Denna påsk följer vi evangelisten Mar-
kus. Var med och läs! Kapitel 14-16.

På grund av påsken fi nns det ett nytt 
mönster för våra liv och vi hittar det 
bl.a i Markus 16.

F Kvinnorna som kommer till
graven tidigt på morgonen oroade 
sej och sa till varandra:

-Vem ska rulla undan stenen?”

När de kom fram till graven 
fi ck de se att stenen redan var 
bortrullad och de kunde gå in i 
graven!

Vi har våra svårigheter och utma-
ningar i livet. Ibland är det som en 
stor sten mitt i vägen och vi undrar:  

-”Vem ska rulla undan stenen?” Livet 
tycks omöjligt, ingen framkomlig 
väg.
Men livet tillsammans med den upp-
ståndne Jesus ger också oss, 2000 år 
senare, möjligheter och öppningar 
som vi aldrig kunde ana fanns.
F Kvinnorna blev förskräckta  



Men han sa: -”Var inte förskräckta. 
Jesus är inte här, han har upp-
stått!”

Även vi hamnar i situationer som gör 
oss förskräckta. Då fi nns det ett ord 
för varje dag att ta till sej: -”Var inte 
rädd”. (Det lär fi nnas 365 ggr i Bibeln, 
dock med lite olika uttryck.)

”vad jag än möter fi nns Du där, Je-
sus.”

Lärjungarna sörjde och grät. Då kom 
Maria från Magdala och berättade om 
mötet med den uppståndne! Men de 
trodde inte på henne.

Två lärjungar mötte den uppståndne 
på väg ut på landet, även de berättade 
sedan för de andra lärjungarna, men 
de blev inte heller trodda.

Jesus, den uppståndne kom själv till 
slut för att möta de elva som hade så 

svårt att tro.

Också vi har uppdraget att dela det 
glada budskapet (=Evangeliet), men det 
är inte lätt för människor att tro.
Vi ger inte upp.  Forsätt våga, igen 
och igen.

Också vi kan ha svårt att tro. Den heliga 
Anden vill påminna oss och hjälpa oss 
att tro.

”Du har gått före mej, du vet vad det 
är att leva här….vad jag än möter fi nns 
du där.”
Jesus väg är min och min väg är hans.
Det fi nns en väg från mörker till ljus, 
från förtvivlan till hopp, glädje och frid, 
från död till liv.
Halleluja! Jesus är sannerligen upp-
stånden!

Glad och välsignad Påsktid till Er alla! 
Pastor Carin

Rapport från Årsmöten / Report från Annual Meetings
Söndagen den 10 februari valdes en ny församlingsstyrelse.
Vi ber för våra vänner som går in i detta viktiga uppdrag!

Ordförande        Olle Westberg
Vice ordförande Salome Osei-Mensa
Kassör              Inger Lund
Ledamöter:      Joe Etbon  Raymond Moube  
   Lena Klinga                Anita Hedlund             
                      Sanjay Loyal  Oliver Asaph  Walter John

Fredagen den 8 Februari valdes ett nytt ungdomsråd för HKU
Ordförande  Christina Karlsson Kassör  Alexander Lund
Ledamöter  Harald Andersson Robert Arif  Evelyn Nekesa
   Zhega Nekesa
                                
Ett extra möte för att fastställa HKU:s nya stadgar kommer att hållas någon gång 
efter 8 juni . Meddelande om detta kommer senare 
             



Easter is 
a Reminder

Have you ever got into trouble 
with the many codes in your head? 
Yes I have! Not once, and not twice. 
The Bankomat swallows my bank card 
because I put in the wrong code more 
than thrice; I couldn’t refuel my car 
because I had forgotten my card’s 
code; other customers get impatient 
with me at the Lidl pay-point because 
I stand there juggling many codes. 

These are just  few examples. We live 
in a country of cards and codes and 
our brain often fail us. I am talking 
about the human’s propensity to forget. 

Jesus understood this when in the Upper 
room after the last Supper he gave his 
disciples the instruction “Do this in re-
membrance of me” (Luke 22:19). Jesus 
knew. O how we often so easily forget! 
But we can’t forget Easter morning!

Easter reminds us of the very reason 
for our faith.
It reminds us that God was very
serious about reconciling human-ity 
to himself. 
It reminds us of the awesome and 
generous power of God’s love. 
In Romans 5:8, Paul reminds us that 
God commends his own love for us 
in that while we were yet sinners 
Christ died for us. Easter is a clear 
incontrovertible reminder of this love. 

Easter also reminds us that God has the 

ability to raise the dead and restore 
us to a brand new life far better than 
the one destroyed by sickness and 
death. It reminds us that death and the 
grave simply do not have the fi nal say. 

The Roman soldiers thought they 
had it! King Herod thought he did! 
But they didn’t! God did! God 
had said he’d destroy ‘this temp-
le’ and rebuild it in three days. 

God said it! God did it! God never 
says something he wouldn’t do. 

Is someone listening? In three days 
he raised Jesus from the dead - just 
as he said! This Jesus now lives 
forever and he invites us to die so 
that this same God can raise us to-
gether with him in glory. Except you 
die, there’s nothing to be raised. 

Except a seed falls to the ground 
and dies, it doesn’t germinate. This 
means dying to sin through baptism 
and being raised to walk in new-
ness of life, (Romans 6:4). This is 



the simple message of Easter! No-
thing ought to make us to forget it! 

Christ has died; Christ is risen; 
Christ will come again! Halleluiah!

Just a brief Ministry Up-date…
Congratulations all of you who have 
been elected into various offi ces from 
our congregation.  We look forward 
to working with you to move our 
congregation to the next level. My 
wife and I are praying for you and we 
hope you will give all of yourself to 
the work to which you’ve been called. 

New in our Church
English Language improvement clas-
ses, computer lessons, music clas-
ses, Women’s aerobics, ‘Teen Sunday 
School etc, are all in the works. We 
are in for something good, praise God! 
Avail yourself of these opportunities!
Join the miracle train… 

Miracle Tuesday continues to be a 
rallying point for many. There is a 
revival in our church and miracles 
are taking place each day. Don’t miss 
yours. Hurry and join the miracle train!

Eby and I wish you all 
a very Happy Easter!

Pastor E. Samuel Nweze

Bibellördag 
20 april kl. 15.00, på svenska.
Bibelstudium, samtal och 
knytismåltid.
Pastor och doktorand Linda Joels-
son från Mikaelikyrkan i 
Skärholmen leder samtalen 

Couple´s Dinner 
Saturday April 6, 5 pm. 
Starts with movie “The Marriage 
Counsellor!”

Var med och sjung!
Vi övar nya sånger, Brukssånger 
och ännu okända från 
Psalmboken.
Torsdag 18 april 
kl 19.00 - ca 20.30 
Hemma hos pastor 
Carin Hemmati, Välkommen!

Café Ljuspunkten
           

Torsdagar 10.00-12.00 

Nya medarbetare
Maha Issa börjar som försam-
lingsvärdinna genom Fas 3, från 9 
april. 
Hon delar på uppgifterna tillsam-
mans med Ferial. Maha har tidi-
gare arbetat i Tumba med Hela 
Människan. 

Wilson har börjat städa hos oss 
och hjälper till med div praktiska 
uppgifter. Han är aktiv i Indo-Pak 
gruppen sedan några månader och 
bor nu i Hallunda.



Dear Brothers & 
Sister in our Lord 

Jesus Christ
God loves you so much, that’s why he 
has given his only begotten son that 
who so ever believe in him should 
not perish but have eternal life.

On this Easter 2013  I want to share 
with you a Great message
of Resurrection.
Many th ings  were opened af -
ter Jesus’s Tomb was opened.

1. The tomb was opened. 
(Jesus was risen from the dead)
 

Matthew 28:1-7
“After the Sabbath, at dawn on the 
fi rst day of the week, Mary Magda-
lene and the other Mary went to 
look at the tomb…..….for an angel 
of the Lord came down from heaven 
and, going to the tomb, rolled back 
the stone and sat on it………. Then 
go quickly and tell his disciples: ‘He 
has risen from the dead and is going 
ahead of you into Galilee. There you 
will see him.’ Now I have told you.”

2. The minds were opened 
(to understand the scriptures).

 Luke 24:44-45
“He said to them, “This is what I 
told you while I was still with you: 
Everything must be fulfi lled that is 
written about me in the Law of Mo-
ses, the Prophets and the Psalms.” 
Then he opened their minds so they 
could understand the Scriptures.



3. The doors were opened 
(Go out & tell people Jesus is Risen)

 John 20:19-22
“On the evening of that fi rst day of 
the week, when the disciples were 
together, with the doors locked 
for fear of the Jewish leaders, 

Jesus came and stood among them 
and said, “Peace be with you!”After 
he said this, he showed them his 
hands and side. The disciples were 
overjoyed when they saw the Lord.
Again Jesus said, “Peace be with you! 
As the Father has sent me, I am sending 
you.”And with that he breathed on 
them and said, “Receive the Holy Spirit.

4. Heavenly Treasures were opened
(No Silver & Gold but heavenly Tre-
asures)  

 Acts 3;1-8
“One day Peter and John were going 

up to the temple at the time of 
prayer—at three in the afternoon. 
Now a man who was lame from birth 
was being carried to the temple gate 
called Beautiful ……….. “Look at us!” 

So the man gave them his attention, 
expecting to get something from them.
 Then Peter said, “Silver or gold I do 
not have, but what I do have I give 
you. In the name of Jesus Christ of 
Nazareth, walk.”
Taking him by the right hand, he helped 
him up, and instantly the man’s feet 
and ankles became strong. He jumped 
to his feet and began to walk. Then he 
went with them into the temple courts, 
walking and jumping, and praising God.

On this Easter as the tomb of Jesus 
is empty.

After tomb was opened the minds of 
disciples were opened to understand 
the scriptures then the doors were ope-
ned & Jesus said them peace upon you. 

Go out & tell people Jesus is alive.Then 
Heavenly Treasures were opened (No 
Silver & Gold but heavenly Treasures).
Today I think everything is opened 
for us also that we may tell the 
people that Jesus is alive, we should 
not close our doors & celebrate Eas-
ter but to open our minds, hearts 
& doors to share Gods love & to 
share resurrection of Jesus Christ.
May this Easter brings great Joy, Vic-
tory & encouragement in your lives.
Yours in Christ.

Pastor Jabran Inayat.
Hallundakyrkan Församling 

(Indo-Pak)



Mars/ March

Påsken/ Easter
Skärtorsdag/ Maundy Thursday

18.00  Soppa/ Soup

19.00  Nattvardsgudstjänst/     

Maundy Service 

 tillsammans med Ljusets kyrka.

Långfredag/ Good Friday

10.00  Gudstjänst på svenska 

 Carin Hemmati
12.00  Gudstjänst, Indo-Pak 

 Jabran Inayat
17.00  Good Friday Service 

 Sam Nweze

Påskdagen/ Easter Sunday

05.00  Sun Rising Service, 

 Indo-Pak 

 Jabran Inayat
10.00  Gudstjänst på svenska  
Carin Hemmati
12.30  Worship in English

 Sam Nweze
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

 Jabran Inayat

April

7 Söndag/ Sunday

10.00  Gudstjänst på svenska

 Pär Götefelt
12.30  Worship in English

 Sam Nweze
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

 Jabran Inayat

14 Söndag/ Sunday

10.00  Gudstjänst på svenska

 Carin Hemmati. 
12.30  Worship in English

 Dr. Peter Asiamah
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

 Jabran Inayat

20 lördag/ Saturday

15.00 Bibeldag

 Linda Joelsson 

21 Söndag/ Sunday

10.00  Nattvardsgudstjänst
 på svenska

 Torsten Liljemark.
12.30  Worship in English

 Sam Nweze
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

 Jabran Inayat

28 Söndag/ Sunday

Insamling och bön för Mission i Sverige

10.00  Gudstjänst på svenska

 Carin Hemmati
12.30  Worship in English

 Sam Nweze
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

 Jabran Inayat



Maj/ May

4  Lördag/ Saturday 

17:00  Revival Meeting, 

 Indo-Pak

 Sandip Lal (USA)

5 Söndag/ Sunday

10.00  Gudstjänst på svenska
 Bernt Wåhleman
12.30  Worship in English

 Sam Nweze
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

 Sandip Lal (USA)

12 Söndag/ Sunday

10.00  OBS! Ingen gudstjänst 
 på svenska
12.30  Worship in English

 Sam Nweze
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

 Jabran Inayat

19  Pingstdagen/ Pentecost

12.00  Gemensam gudstjänst/

 Joint Service

 Sam Nweze, Jabran Inayat, 
 Carin Hemmati

26 Söndag/ Sunday

10.00  Gudstjänst på svenska

 Frank Åkerman
12.30  Worship in English

 Sam Nweze
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

 Jabran Inayat

Juni June

2 Söndag/ Sunday

10.00  Gudstjänst på svenska

 Örjan Bjerléus
12.30 Worship in English

 Sam Nweze
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

 Jabran Inayat

9  Söndag/ Sunday

10.00  Gudstjänst på svenska

 Lars Gunnar Hjerne
12.30  Worship in English

 Sam Nweze
17.00 Gudstjänst, Indo-Pak

 Jabran Inayat

16 Söndag/ Sunday

10.00  Nattvardsgudstjänst

 på svenska

 Carin Hemmati
12.30  Worship in English

 Sam Nweze
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

 Jabran Inayat

Valborg
Valborgsmässoafton på Hågelby
från kl 18.00
Hela Människan och 
kyrkorna i kommunen medverkar.



Pastor Carin  hälsar Indo-Pak-gruppen välkommen till den gemensamma församlingen  
Pastor Carin greet Indo-Pak Group welcome to the Joint Assembly

Ett i Kristus - One in Christ
nom honom som ger mej kraft.”

Hallundakyrkans församling är inte 
”vår” församling. Vi är Guds folk och 
ledning och kraft kommer från Honom.
Fil 2:2b ”Lev i samma kärlek, 
eniga i tanke och sinnelag….”
Jesus är vårt gemensamma centrum! 

Det är mycket som vi gör olika 
och har olika åsikter om, men låt 
Jesus vara vår gemensamma grund 
som vi bygger församlingen på.

Stort tack till er som varit med 
aktivt i processen och låt oss 
alla fortsätta att be för enhet.
Må Guds kraft bära oss vidare!

Carin Hemmati, pastor och 
församlingsföreståndare

Efter en lång vandring med många 
samtal har vi äntligen nått denna 
punkt då vi nu är EN församling, 
alla som firar gudstjänst i Hal-
lundakyrkan, på svenska, engelska 
eller urdu.

Söndagen den 17 februari fi ck vi 
glädjas tillsammans och tacka Gud 
för detta.
Det är en Guds nåd att vi kan vara 
systrar och bröder i Herren Jesus 
Kristus även om vi kommer från 
olika länder, kulturer och tradi-
tioner. 
Vi är alla kristna men uttrycker vår 
tro på olika sätt. Det är en fantas-
tisk rikedom förenat med många 
utmaningar.
Vi tar med oss några ord från Fi-
lipperbrevet på vår gemensamma 
fortsatta vandring.
Fil 3:13 ”……jag sträcker mej mot 
det som ligger framför mej…”

Fokus är på vår gemensamma framtid!
Fil 4:13 ”Allt förmår jag ge-



Ett i Kristus - One in Christ

After a long journey with many discus-
sions we have fi nally reached the point 
at which we are now ONE church, all who 
gather to worship in Hallunda Church, 
whether, in Swedish, English or Urdu.

We  marked  th i s  occa s i on  by 
gathering, rejoicing and than-
king God on Sunday February 17th.
It is because of God’s grace that we can 
be brothers and sisters in the Lord Jesus 
Christ, even though we come from diffe-
rent countries, cultures and traditions. 

We are all Christians, but we ex-
press our faith in different man-
ners. This is an amazing wealth 
associated with many challenges.

We’ll bear with us a few words from 
Philippians on our common future path.
Phil 3:13 …” I reaching forth unto 

those things which are before.”
Focusing on our joint future!
Phil 4:13” I can do all things through 
Christ which strengtheneth me.”

Hallunda Church’s congregation is not 
”our” church. We are God’s children and 
leadership, and power comes from Him.
Phil 2:2b” Have the same love, be-
ing in full accord and of one mind.” 
Jesus is our mutual pivotal point! 

There is much that we do diffe-
rently and have different opinions 
about, but let Jesus be our common 
ground as we build the church on.

Many thanks to you who have been 
actively involved in the process and 
let us all continue to pray for unity.
May the power of God to bear us!

Pastor Carin Hemmati

From the Service in Hallundakyrkan February 17

Our three pastors: Sam Nweze, Carin Hemmati and Jabran Inayat 

together with the Church Leader in Gemensam Framtid/Joint Future Olle Alkolm

Från gudstjänsten i Hallundakyrkan 17 februari
Våra tre pastorer: Sam Nweze, Carin Hemmati och Jabran Inayat 

tillsammans med en av kyrkoledarna i Gemensam Framtid,Olle Alkholm



Kose & Samart slutar/ leave us
Hallundakyrkans församling och HKU 
är mycket tacksamma för den tid vi 
fått ha Kose och Samart hos oss. 
Kära vänner: Vi har blivit välsignade 
genom ert arbete och er närvaro. Så 
ber vi om Guds ledning över era liv i 
fortsättningen. 
Söndagen den 19 maj kl.12.00 i den 
gemensamma gudstjänsten, räknar 
vi med att kunna avtacka Kose och 
Samart
Hallunda Church congregation and 
HKU are very grateful for the time we 

got to have Kose and Samart with us. 
Dear Friends: We have been blessed 
by your work and your presence. So 
we ask for God’s guidance over your 
life in the future. 
Sunday, May 19 at 12.00 in the com-
mon worship, we will thank Kose and 
Samart

Kära Hallundakyrkan 
Tid är mycket värdefull, men den är 
så snabb att det är svårt att förstå. 
Hallundakyrkan är mitt hem och min 

familj är här, ni är 
mina föräldrar, mina 
bröder och systrar, 
min lärare, mitt 
andliga sjukhus.
Jag har varit hos er 
i fem månader, men 
jag önskar det skulle 
ha vara längre. 

TACK och Gud vare 
med er.

”Vänskap är Guds 
sätt att be om ur-
säkt för våra famil-
jer.”
Jay McInerney i  den 
sista av de Savages

Med kärlek i Kristus
Kose Thitat

My dear Hallundakyrkan
Time is very valuable, but it is so fast 
that it is diffi cult to understand. 
Hallundakyrkan is my home and my 

family are here, you 
are my parent, my 
brothers and sisters, 
my teacher, my spi-
ritual hospital. 
I have been with you 
for fi ve months, but 
I wish it would be 
longer. 

THANK YOU and God 
be with you.

”Friendship is God’s 
way of apologizing 
for our families.”
Jay McInerney, the 
last of the Savages

With love in Christ
Kose Thitat



Tack från Samart
Vi är ett i Kristus som 
han är en i Fadern. Vi har 
olika raser och nationali-
teter, men vi har samma 
kultur. Vi har Jesu kultur 
och skina sitt ljus genom 
mörkret.

Gud har välsignat mig till 
att ha en sådan trevlig 
kyrka som Hallundakyr-
kan. Generösa underbara 
vänliga pastorer och kyr-
kans medlemmar.

Tack för varmt välkom-
nande av Anita som tog 
emot oss och lät oss bo i 
hennes vackra hus.

Jag har bott här sam-
manlagt 5 månader. Jag 
har lärt mig många saker 

i kyrkan. Som att arbeta med fattiga, 
hemlösa, tiggare, alkoholister och 
invandrare, och jag har hela tiden 
uppmuntrats av pastorerna.

Jag skulle vilja säga tack för alla saker 
som ni alla har gjort för mig under 
mina fältstudier.

Sist vill jag ge er alla en vers från Bi-
beln från Galaterbrevet 6:09 ”Låt oss 
inte bli trötta av att göra gott, ty i 
rätt tid kommer vi att skörda en skörd 
om vi inte ger upp.”

Må Gud välsigna er alla och ge er 
hopp
Med kärlek i Jesus
Samart Photarasakul

Thanks from Samart
We are one in Christ as 
He is one in Father. We 
have different races 
and nationalities but we 
have the same culture. 
We have Jesus’ culture 
and shine his light 
through the darkness.
God bless me to have 
such a nice church as 
Hallundakyrkan. Gene-
rous wonderful friendly 
pastors and church’s 
members. 

Thank you for the warm-
ly welcoming of Anita 
who accepted us to live 
in her beautiful house. 

I have been living here 
altogether 5 months. I 
have learnt many things 

from the church. Such as to work with 
the poor, homeless, beggars, alcoho-
lics, and immigrants, and all the time 
encouraged by the pastors. 

I would like to say thank you for all 
things that all of you have done for me 
during my fi eld studies. 

The lastly, I would like to give all of you 
a verse from the Bible from Galatians 
6:9 “Let us not become weary in doing 
good, for at the proper time we will 
reap a harvest if we do not give up.”

May God bless you all and live with the 
life of hope
With love in Jesus
Samart Photarasakul



Kolloklubben
Torsdag 4 april kl. 10.00-15.00
Fredag 5 april kl. 10.00-15.00
Från 6 år. 50 kr/ dag och barn. 
Max 200 kr/ familj.
Anmälan senast 24 mars till 
pastor Carin

Här hittar du information 
om den nya kyrkan

www.gemensamframtid.se

Mälardistriktets årsmöte lördag 
13 april 
i Abrahamsbergskyrkan.
Kyrkokonferens 
i Karlstad 9-12 maj.
Equmenias Riksstämma 
i Göteborg 6-9 juni.

 

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

Second 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

Årsmöte
onsdag 24 april kl. 18.00, i Hela 
Människans lokaler, Tumba.

Enskilt samtal
Välkommen att kontakta någon av 
oss pastorer för enskilda samtal. 
Kyrkans tel nr. 531 708 55
e-post hallundakyrkan@telia.com/ 
samuel.nweze.hallundakyrkan@
telia.com
 
Vi har tystnadsplikt o samtalar 
på svenska eller engelska. Carin 
Hemmati, Samuel Nweze och 
Jabran Inayat

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

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 försam-
lingens pastorer Carin Hemmati, 
Samuel Nweze, eller Jabrand 
Inayat



Söndag 
10.00  Gudstjänst på 
 svenska
12.30  Worship and
  Sunday school in  
 English
17.00 Gudstjänst och 
 söndagsskola på urdu

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

Onsdag
10.15  Svenskaunder-
 visning 

Torsdag
10.00-12.00 
 Café Ljuspunkten 
18.00  Sång-och 
 musikövning

Fredag
10.00  Bön  
19.00  Fredagsklubben
19.00 Bönemöte på urdu
 (udda veckor) 

Lördag
18.00  The Living Spring  
 Revival Evening 
 (last Saturday �  
 every month)

DETTA HÄNDER  i    

Hallundakyrkan

WEEKLY ACTIVITIES IN

Hallundakyrkan

HKU - Hallundakyrkans Ungdom
* Sunday School/Söndagsskola  i samband med engelsks- och 
  urdupråkig gudstjänst.

* The Happiness Club  sånggrupp från 5 år, 
  möts varannan tisdag kl. 19.00

* Fredagsklubben  från 12 år, kl. 19.00

* Kolloklubben  under skolloven fr F-klass och uppåt.  
  Nästa gång under Påsklovet 

* K2  fortsättningsgrupp för konfi rmander 
  i samarbete med andra församlingar, 
  vissa söndagar

* Konfi rmandgrupp Läsåret 2013-2014 Grupp



HALLUNDAKYRKANS FÖRSAMLING
Ansluten till Gemensam Framtid

adress Hallunda Torg
 145 68 Norsborg
tel 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)
pastor  Jabran Inayat
 tel 0736 23 66 08    (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 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 Gemensam Framtids pionjär- och församlingsgrundande arbete.

Foldrar fi nns i kyrkan, läs också på hemsidan: www.missionskyrkan.se 
OBS! Det fi nns inga andra foldrar än (med tanke på nya kyrkan, GF) 
så det går bra att använda de gamla från SMK.

Tack för Din gåva!


