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KONFIRMATIONS-
UNDERVISNINGEN

I HALLUNDAKYRKAN HAR BORJAT 
.. 

Årets konfirmandgrupp i Hallundakyrkan vid gudstjänsten 13 oktober
Undervisningen 2013/2014 sker genom samarbete mellan Hallundakyrkans församling 14 st 
(13 av dem med på bilden), Tumba missionsförsamling 3 st och Rönninge missionsförsamling  3 st



”När träden avlövas ser man 
längre från vårt kök”

(Titeln på en bok skriven av Tomas Sjödin)

Vi befi nner oss mitt i höstens färgspra-
kande årstid. - Någon kanske upplever 
höst i sitt liv, en annan befi nner sej i 
höstens ålder.

Höst kan betyda olika saker. Upplevel-
sen av att ha fått vara med om mycket, 
som planterande, växt, mognad, skörd 
och nu mer av still-
het                               där en god

                                     eftersmak
                                     infi nner  

                                          sej och 
det är 

                                       njutbart
                                      att bara

                                       vara och
                                   minnas det

                                     som varit.
                              Höst kan upp-
   -                        levas som ett 

                                      avklädande, 
                                      både pga ålder 

och som en
                                          livserfarenhet. 
Det som hittills varit mycket av mitt liv 
omprövas. Nu signar en del av mej ner 
som vissnande löv och kvar blir stam-
men, det som egentligen är jag. Något 
nytt väntas. Vårens knoppar fi nns redan 
på trädets kvistar under hösten, redo 
för en ny vår!

Jag är inte rätt person att bedöma 
i vilken årstid, vi i Hallundakyrkans 
församling befi nner oss. Tänk om det 
är så att alla årstider fi nns, pågående 
hela tiden, i församlingens liv.
I och med denna höst, detta nya läsår, 

påbörjar jag mitt tionde år här i Hal-
lunda.

Det har varit fantastiska år! 
Under den första tiden befann vi oss 
i en sorts orienteringsfas. Det gör 
församlingar då och då. Kanske kan 
vi likna perioden vid ett slags ”vår-
vinter”, fast det var ju inte tal om 
att gå i ide, för samtidigt pågick ett 
myller av liv.
Frågorna var: ”Åt vilket håll ska vi? Hur 
kan vi leva och bygga församling här i 
Hallunda nu och framåt?” Vi möttes till 
samtal och bön. Olika vägar prövades, 
det kan man bl.a se i Verksamhetsbe-
rättelser och Verksamhetsplaner.

Under åren 2005-2008 drev Hela Män-
niskan ett väldigt uppskattat projekt 
i kyrkan, ÅterVinnare.

Våren 2008 började pastor Samuel 
Nweze med Bibelstudium, en gång i 
veckan och från oktober samma år har 
det varit gudstjänst på engelska, varje 
söndag. Vi fi rade nyss 5-årsjubiléum i 
stor tacksamhet. År 2009 fi ck vi väl-
komna 77 nya medlemmar!



Den 17 februari i år hade vi glädjen 
att bilda en gemensam församling 
tillsammans med Norsborgs Metodist-
församling. 

Det har varit mycket planterande, 
växt, mognad och skörd hela vägen. 
Men samtidigt fi nns stråk av höst med 
hela tiden. En del funderar över för-
ändringarna och undrar hur det ska bli 
i framtiden. Det är på många sätt ”en 
annan” församling vi ser och upplever, 
samtidigt som mycket är sej likt.

Om vi ser ett träd som bilden för Hal-
lundakyrkans församling, kan vi dels 
se att vi i dag är mycket mer färgspra-
kande än tidigare, med vänner från ca 
20 olika länder med en stor rikedom 
av erfarenheter och bakgrund. Det är 
höstens alla färger. 

På ett annan sätt kan vi tänka att 
det som tidigare fanns inte är kvar; 

viss verksamhet, medlemmar och 
omständigheter. Utsikten och kanske 
också insikten har förändrats, när det 
gamla lövverket ändras eller ramlar 
av.  Vi upplever både stor glädje och 
tacksamhet men också viss sorg. Så är 
höstens tid. 

Mitt i all upprymdhet fi nns en stilla 
undran, vad kommer sen?
Jesus sa: ”Sök först Guds rike och 
hans rättfärdighet, så skall ni få allt 
det andra också.   Gör er därför inga 
bekymmer för morgondagen. 

Matt 6:33-34

Välsignelse från Gud, som skapar och 
bär, som älskar och kämpar, som förnyar 
och ger liv.
Må omsluta er till vila och trygghet.
Må utmana er till äventyr och kamp.
Amen

Varm hösthälsning,
Pastor Carin 

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

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 



Vi hälsar dessa vänner varmt välkomna 
som nya medlemmar i Hallunda-
kyrkans församling!

A warm welcome to 
these friends as new members of

Hallunda Church 

Remigius Adibe Njoke• 
Henry James• 
Charles Essiem• 
Mercy Essiem• 
Neh Mabel Tangie Andersson• 
Loretta Asare• 

Janet Asamoah-Asare• 
Georgina Edwina Moore• 
Annie-Marie Addo• 
Leah Wamoi• 
Solange Abidambe • 

Efesierbrevet 2: 18-19
”Ty genom Kristus kan både vi och ni nalkas Faders i en enda Ande. Alltså är ni 
inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de he-
liga och har ert hem hos Gud.”

Ephesians 2: 18-19
For through him we both have access by one Spirit unto the Father.  Now there-
fore ye are no more strangers and foreigners, but fellowcitizens with the saints, 
and of the hosehold of God

Welcome!

Cafékonsert och 

allsång i advent 
Ebbe Belfrage Ensemble

Torsdag 5 december 
 kl. 10.30

Café Ljuspunkten
           

Torsdagar 
10.00-12.00 



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

Vi bygger en kyrka tillsammans
Du hittar information om 
den nya kyrkan på: 

www.equmeniakyrkan.se.se

We thank God
that the English-speaking part of 
Hallundakyrkan has existed for fi ve 
successful years and pray for 
blessings for several additional 
years

Vi tackar  Gud 
för att den engelsktalande delen 
av Hallundakyrkans församling 
har funnits i fem framgångsrika 
år och ber om välsignelse för fl era 
ytterligare år

Hallundakyrkan
INTERNATIONAL



Oktober
20 Sö/Su

10.00  Gudstjänst på svenska
 med barnvälsignelse

 Carin Hemmati

12.30  Worship in English, 
 Peter Osuji

17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

27 Sö/Su

10.00  Gudstjänst på svenska
 Lennart Lagerqvist

12.30  Worship in English
 Sam Nweze

17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

November
3 Sö/Su

10.00  Nattvardsgudstjänst
 Carin Hemmati. 

 Musik Ebbe Belfrage

12.30  Worship in English
 Sam Nweze

17.00 Gudstjänst, Indo-Pak

10 Sö/Su

10.00  Gudstjänst på svenska
 Gunnar Rubensson

12.30  Worship in English
 Sam Nweze

17.00 Gudstjänst, Indo-Pak

17 Sö/Su

10.00  Gudstjänst på svenska
 Carin Hemmati

12.30 Worship in English

17.00  Gudstjänst, Indo-Pak 
 Jabran Inayat

24 Su/Sö

10.00  Gudstjänst på svenska
 Lars-Gunnar Hjerne

12.30  Worship in English
 Sam Nweze

17.00 Gudstjänst, Indo-Pak

December
1 Sö/Su  Första Advent

10.00  Nattvardsgudstjänst
 Carin Hemmati

12.30  Worship in English
 Sam Nweze

17.00 Gudstjänst, Indo-Pak

8 Sö/Su   Andra Advent

10.00  Gudstjänst på svenska
 Jan Nordin

12.30  Worship in English
 Sam Nweze

17.00 Gudstjänst, Indo-Pak

15 Sö/Su   Tredje Advent

12.00 Gemensam gudstjänst 

22 Sö/Su Fjärde Advent

10.00  Gudstjänst på svenska
  Pär Götefelt

12.30  Worship in English
 Sam Nweze

17.00  Gudstjänst, Indo-Pak



Julafton

11.00 Julspel

Juldagen

 Indo-Pak
29 Sö/Su

10.00  Gudstjänst på svenska

 Inge Mack

12.30  Worship in English

 Sam Nweze

17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

Januari 2014
 5 Sö/Su

10.00  Nattvardsgudstjänst 

 och Missionsinsamling

 Carin Hemmati

12.30  Worship in English
 Sam Nweze

17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

 12 Sö/Su

10.00  Gudstjänst på svenska
 Emelie Ljung THS-stud

12.30  Worship in English
 Sam Nweze

17.00 Gudstjänst, Indo-Pak

19 Sö/Su

10.00  Gudstjänst på svenska
 Carin Hemmati

12.30  Worship in English
 Sam Nweze

17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

26 Sö/Su

10.00  Gudstjänst på svenska,

12.30  Worship in English
 Sam Nweze

17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

Februari
 2 Sö/Su

10.00  Nattvardsgudstjänst
 Carin Hemmati

12.30  Worship in English

 Sam Nweze

17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

 9 Sö/Su

10.00 Gudstjänst på svenska,

12.30  Worship in English
 Sam Nweze

17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

16 Sö/Su

10.00  Gudstjänst på svenska
 Carin Hemmati

12.30  Worship in English
 Sam Nweze

17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

23 Sö/Su

10.00  Gudstjänst på svenska
 Emelie Ljung THS-stud

12.30  Worship in English
 Sam Nweze

17.00  Gudstjänst, Indo-Pak



Wecome Mirian and Susan - 
Våra Exchange-praktikanter - Our Excange- traineers. 
Hallundakyrkan har även i år glädjen 
att få ta emot två praktikanter. Den 
här gången är det 
Mirian och Susan som gör sin praktik 
eller fältstudie hos oss. 

Fältstudien som görs som en del av 
deras studier på Lidingö folkhögskola 
varar från 1 november till mars. På 
nästa sida berätter de själva om vilka 
de är.

Du får gärna bjuda hem våra nya vän-
ner när det passar eller tänka på dem 
när du ska göra någon aktivitet som 
kan intressera även dem.

Vill du bidra ekonomiskt till deras vis-
telse hos oss, sätt in en gåva till HKU 

”Praktikanter” plusgiro 32 74 07-3.

Hallundakyrkan Church has even this 
year the pleasure of receiving two 
trainees. 
Mirian and Susan make their fi eld study 
with us. 

The fi eld study carried out as part of 
their studies on Lidingö folkhögskola 
lasts from November 1st  to March. On 
next page, they tell us who they are.

You are welcome to invite our new 
friends when it suits or think of them 
when you’re doing any activity that 
may interest them as well.

Want to contribute fi nancially to their 
stay with us, insert a gift to HKU ”In-
terns” giro 32 74 07-3.

HKU-kväll
Lö 19 oktober kl. 16.00
Blandat program, med alla åldrar 
och språkgrupper!
Insamling och bön för HKU-verk-
samheten.

Kolloklubben
Onsdag 30 oktober 
kl. 10.00-15.00
Torsdag 31 oktober  
kl. 10.00-15.00
Från 6 år. 50 kr/ dag och barn
för båda dagarna. 
Anmälan senast sö 27 oktober 
till pastor Carin

HUVUDMAN
Hallundakyrkans församling
är en av fl era huvudmän för:

Botkyrka Folkhögskolan 
www.botkyrkafolkhogskola.org    

HelaMänniskan Botkyrka/Salem 
www.se-manniskan.se     

Sociala Missionen
www.socialamissionen.se



Hello :)   
My name is Mirian Valle. I’m from north 
of Ecuador. My province is Imbabura
I’m 26 years old. My church is “Bethel 
Covenant Church and I served in my 
church as a youthleader in the youth 
meetings. Also I have worked with 
younger children and dance group.  

I like to learn new things. 
I think in Sweden I will learn a lot and 
I would like to learn Swedish and know 
more about the different Cultures.

I like dancing, doing sports, jogging, 
music and talking about the different 

Hej :)
Mitt namn är Mirian Valle. 
Jag är från norra Ecuador. Min provins 
är Imbabura. Jag är 26 år gammal. Min 
kyrka är ”Bethel Covenant Church och 
jag tjänstgjorde i min kyrka som ledare 
i ungdomssamlingar. Jag har också job-
bat med yngre barn och dansgrupp.

Jag gillar att lära mig nya saker och  
tror att jag att jag kommer att lära 
mig mycket i Sverige. Jag skulle vilja 
lära mig svenska och veta mer om olika 
kulturer.  Jag gillar att dansa, sporta, 
jogga och lyssna till  musik och jag hop-
pas att jag kan lära mig svenska under 
mina fältstudier.
Jag älskar att ta promenader och att 
utforska  naturen. Jag tycker också 
om att be och att delta i kyrkans verk-
samhet.
Vi har lärt oss lite om Diakonia här på 
Lidingö och jag skulle vilja veta mer om 
det och andra aktiviteter

Gud välsigne er.  Abrazos (kramar)

topics and I hope that I can speak 
svenska during my fi eldstudies.
I love the nature and to take walks 
in the nature and explore. Also I like 
to pray and to be involved in church 
activities.

We have learnt a bit about Diakonia 
here at Lidingö and I would be very 
interested to know about it and other 
activities

 God bless you,  Abrazos (hugs)



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

STÖDGALA lördag 19 oktober kl. 
18.00 i Pingstkyrkan i Tumba.

Hej !
Mitt namn är Susan Hu och jag är från 
Wuhan i Kina. Min hemförsamling är 
Thanksgiving-kyrkan, som byggdes 2002. 
Kyrkan har idag cirka 2000 medlemmar 
och varje söndag har vi fem olika guds-
tjänster. 

Jag har varit lärare i Söndagsskolan i 7 
år och har hjälpt till att översätta från 
engelska till mandarin på våra sommar-
läger, som vi håller varje år. 
Jag tycker verkligen om att umgås med 
och har alltid haft en passion för barn. 
Jag är väldigt glad att få komma till 
Hallundakyrkan på mina fältstudier och 
jag ser fram emot att få veta mer om  
kyrkan och människorna här. Jag tror att 
Gud har en underbar plan för mig i min 
nya kyrka :).

Hello! 
My name is Susan Hu and I am from 
Wuhan in China. 
My home church is the Thanksgiving 
Church, which was built in 2002. Now 
the church has around 2000 members 
and every Sunday we have 5 different 
services. 
I have been participating as a teacher 
in the Sunday school for 7 years and 
have helped translating from English to 
Mandarin in our summer camp, which we 
hold every year. I really enjoy spending 
time with and have always had a passion 
for children. 
I am very happy that I will be able to 
come to Hallunda Church for my fi eld 
study and 
I am looking forward to get to know more 
about this church and the people here. I 
believe God has a wonderful plan for my 
time in my new church :).
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DETTA HÄNDER  i    

Hallundakyrkan

WEEKLY ACTIVITIES IN

Hallundakyrkan

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

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

* The Happiness Club  sånggrupp från 5 år, 
  möts varannan tisdag kl. 19.00
  (uppehåll hösten 2013)

* Fredagsklubben  från 12 år, kl. 19.00

* Kolloklubben  under skolloven fr F-klass och uppåt.  
  

* Konfi rmandgrupp fredagar kl 17.00 - 19.00



HALLUNDAKYRKANS FÖRSAMLING
Ansluten till Equmeniakyrkan

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, Av detta går:
  70% till den lokala församlingen, 
  30% till Equmeniakyrkans pionjär- och församlingsgrundande arbete.

Foldrar fi nns i kyrkan

Läs mer på : www.equmeniakyrkan.se             Tack för Din gåva!


