
 

 

 

 

Låt gulna varje blad på kvist, låt falna varje strå; 
Guds rika nåd, det vet jag visst, den skiftar ej ändå. 
Psalmer och Sånger 203 vers 3 
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”Följ med mej bort….” 

”Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom 
om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sade till dem: 
”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni 
kan vila er lite.” Det var så många som kom och gick att de inte ens fick 
tid att äta. De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma.”   
Mark 6:30-32 

Detta är ett av mina favoritbibelord. Jesus visar stor omsorg om sina 
vänner, lärjungarna och apostlarna som han inte för så länge sedan 
hade sänt ut. Nu var de återsamlade och berättade om allt de varit med 
om. Trötta av arbete, upplevelser och nya erfarenheter. De behövde 
kliva åt sidan ett tag, komma till en annan plats. En plats som inte var 
fylld av så mycket, en öde trakt. Som en bensinmack. Vi kör av från den 
stora vägen för att tanka. Ett måste för att kunna köra vidare mot 
målet. 

Det tredje budet lyder: ”Tänk på vilodagen så att du helgar den”. Låt 
oss tänka på de tio budorden, inte som tunga, krävande och 
ouppnåeliga påbud, utan något som av omsorg getts oss av Gud. 
I skapelsens morgon, berättas det i 1 Mos: 2:1 ff att Gud vilade från sitt 
verk.  

Vi kan tala om siestan, pausen, under dagen. Nattens vila. Semestern 
som vi ser farm emot under arbetsåret. Sommarlovet. Retreaten vi vill 
komma iväg på för att hämta andan, komma i fas när mycket snurrar 
på. Fastan, att skala av och få koncentrera sej på bara några få ting och 
släppa det andra för en tid. Musikstycket som genom sina pauser får ett 
alldeles särskilt lyft. 

Sommaren är för många en tid att stanna upp, gör något annat än allt 
det vanliga och inte ha så många järn i elden. En viktig tid. En 
förutsättning för våra liv. 
Att hitta sina pauser, rytmen under dagen, veckan, året, ja i livet. Vi 
misslyckas gång på gång och jag kan bara tala för mej själv, att jag så väl 
behöver de där Jesusorden i mitt öra: ”Följ med mej bort….” Eller är det 
kanske egentligen hem vi kommer. Landar hos oss själva, hos Gud, i 
våra liv. 



Jag hoppas att din sommar också fått innebära något av detta, en 
siesta, fasta från det vanliga, paus, retreat, vila….. 

Så får vi se fram emot en ny termin i Equmeniakyrkan Hallunda.  Leva 
med förväntan och lyhördhet. Vad vill du visa oss, Jesus? Ta med oss på 
nya äventyr! Sänd oss ut, kalla oss samman och låt oss få stiga i båten, 
och hitta en strand att vila på, tillsammans med dej. 

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

Pastor Carin 

                                    

Sohrab Kahn en, medlem i Equmeniakyrkan Hallunda 

Jag heter Sohrab Khan och jag föddes i en 
kristen by och kristen familj i Pakistan. Min 
pappa var väldigt aktiv i kyrkan. Han hade 
flera styrelseuppdrag i kyrkan. Jag gick i 
kristen skola och gymnasium. 

1976 flyttade jag till Sverige. Min första bostad hittade jag i Norsborg 
och sedan dess har jag levt i Norsborg. När jag började leta efter en 
församlig här i Norsborg, kom jag i kontakt med Hallundakyrkan. På den 
tiden var kyrkan inne i Centrum. Jag är en av de församlingsmedlemmar 
som lade grunden till dagens kyrka. Ända sedan dess har jag varit 
registrerad medlem i kyrkan. Jag har varit mycket aktiv och hjälpt 
församlingen med olika styrelseuppdrag. Idag är jag styrelsemedlem i 
Indo-Pak gruppen. Ofta predikar jag Guds ord i Indo-Pak gruppen. 

Idag driver jag och min fru en skola i vår hemby i Pakistan. Denna skola 
bedrivs med hjälp av en handfull generösa donatorer i Sverige. 
Hallundakyrkan är en av dem. Det är väldigt bra att vår församling 
engagerar sig och hjälper människor som behöver hjälp i olika 
situationer.  Skolan beskrivs på annan plats i församlingsbladet. 

Jag ber för vår församling att den ska växa i ande, kvalité och 
Gudskärlek. Amen! 



 

Triza Roumans, en medlem i Equmeniakyrkan, Hallunda 

Jag heter Triza Roumans och kom till Sverige från 
Syrien år2015 med min familj. I Syrien arbetade 
jag som lärare i 23 år. 

När vi först kom till Sverige bodde vi i Vilhelmina, i 
norra Sverige, i ungefär ett år, därefter flyttade vi 
till Stockholm. Nu studerar vi svenska som andra 
språk på SFI. 

I Vilhelmina brukade vi fira gudstjänst och be i de olika kyrkor som 
fanns där; Svenska kyrkan, Pingstkyrkan och Missionskyrkan. Folket i 
Vilhelmina var mycket snälla. Vi kan aldrig glömma Vilhelmina. 

Här i Stockholm och Botkyrka började vi fira gudstjänst och be i 
Equmeniakyrkan Hallunda, eftersom den låg närmast vårt hus, och 
sedan dess trivs vi mycket bra här. 

Jag och min man tycker om den här kyrkan eftersom alla människor här 
är snälla, det är gott samarbete, folk är enkla och ödmjuka. De ber och 
ropar till Jesus med ett rent hjärta. När vi kom hit kände vi som om det 
var en enda stor familj.  

Vi hoppas och ber till Jesus att hjälpa den här kyrkan och församling att 
bli större, särskilt genom att nå fler ungdomar. 

Jag vill säga att jag älskar Sverige eftersom jag känner trygghet och 
stabilitet här, precis som i mitt hemland Syrien, innan kriget. 

Det finns många saker som är mycket bra i mitt hemland Syrien, precis 
som här i Sverige, till exempel: 
Alla statliga skolor och universitet är gratis. 
Skolorna är obligatoriska till klass 9. 
Alla statliga sjukhus är gratis. 

Som avslutning vill jag tacka Jesus som ledde mig till med den här 
kyrkan. 

  



Solomon Convent High School. 

 

Youngsonabad är en kristen by 
som ligger strax utanför Lahore, 
provinsen punjabs största stad i 
Pakistan. Här finns en skola som 
på några år har blivit känd i hela 
regionen för mycket bra 
studieresultat och en engagerad 
lärarkår: Solomon Convent High 
School. Denna skola bedrivs med 

hjälp från en handfull generösa donatorer i Sverige.    
 
Skolan startade år 2000 i hopp om att kunna förse gatubarn och barn 
som arbetade på åkrar, tegelbruk och som hembiträden med utbildning 
så att dessa skulle kunna få en bättre framtid. Idag finns det 450 elever 
som går på Solomon Convent High School och här jobbar 17 mycket 
hängivna lärare, 6 personal och 5 ordningsvakter. Här går barn från 
förskolan till klass tio, vilket motsvarar hela grundskolan i Sverige.  
 
Under åren som har gått har många av skolans f.d. elever blivit 
sjuksköterskor, tandläkare, lärare, medicinska forskare m.m. En stor 
majoritet har gått vidare och studerat på universitetsnivå.  
 
Det var inte lätt att i början värva barn till skolan. Eftersom det finns 6 
stycken tegelbruk i området så jobbar många familjer på dem. På 
landsbygden är det mycket billigare arbetskraft därför finns det många 
tegelbruk runtom Youngsonabad. Några andra arbetsgivare förutom 
jordbruk finns det inte. Eftersom lönerna från tegelbruken är så låga så 
föredrar föräldrar att även barnen ska jobba. De kan inte heller betala 
höga terminsavgifter.  
Lärare och personal från skolan besökte dessa familjer och lyckades 
övertyga familjerna att satsa på sina barns framtid som skulle kunna ta 
ut familjen ur fattigdomsfällan. Solomon Convent High School tar 
absolut minimala avgifter och om det finns familjer som inte kan betala 
så får deras barn gå gratis i skolan.  
 
Efter Peshawar attacken 2014 där 132 elever dödades genom att 6 
talibaner bröts sig in i Army Public School och öppnade eld mot 
personal och barn, har förutsättningarna för alla skolor i Pakistan 
ändrats, i synnerhet allt som rör säkerheten. Under åren har skolan fått 



anställa beväpnade vakter, fått rusta upp med metalldetektor-ingångar, 
högre murar, bommar m.m. 
 
Utbildningsministeriet försöker ständigt uppdatera skolorna efter de 
senaste hoten. Följer man inte dem så hotas skolorna av nedläggning. 
Eftersom skolan bedrivs med donationer så blir det ibland jättesvårt när 
man får oförutsedda utgifter som till exempel instruktioner från 
utbildningsministeriet. Skolans månadsutgifter ligger på ca. 18 000 
kronor. Här ingår lärarnas och personalens löner, skolmaterial, 
reparationer, elräkningar m.m. Reparationer i skolan är en 
återkommande utgift. Det kan vara allt från reparationer av maskiner 
till möbler och själva byggnaden.  
 
Eftersom skolan inte har så många donatorer så mäktar skolan knappt 
med om utbildningsministeriet ställer nya krav. I dag står skolan inför 
ännu ett krav och det är att bygga ett bibliotek och en datorsal. Annars 
kommer de att stänga skolan. Därför är skolan tacksam för all hjälp som 
den kan få.  
 
På pg 216160-2 (SPADE) kan du bidra med pengar till skolan. 
(SPADE = Sweden Pakistan Agricultural Development & Education) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Några av de 450 eleverna i Solomon Convent High School 

 

An interview with Sister Salome Osei-Mensa 

As you are all aware by now, l am a Ghanaian. I have 
lived in Sweden since October 2001. 



I am a Biochemist, Toxicologist and Biomedical Scientist. I have worked 
in all three professions but as a biomedical scientist here in Sweden at 
various Vårdcentral in Stockholm. I am relocating back home to 
continue with that. 

I was invited to Hallundakyrkan (now Equmeniakyrkan Hallunda) by 
Nana Yaa Nyamekye, about 8 years ago and have since remained. The 
church has become a home away from home for me. I found a new 
family and friends for life. 

I am going to miss the Sunday services and meeting all the wonderful 
people who always put a smile on my face.  Celebrating the monthly 
birthdays is a wonderful tradition, nobody, goes unnoticed. I would like 
to come back and see the kids and youth all grown up and in charge of 
the key ministries in the church. 

We should all learn to forgive and focus on Christ! 

Thank you all for this wonderful community. If I ever offended anybody 
in anyway, l humbly ask for your forgiveness. Stay blessed and keep 
growing in the Lord! 

Lots of love and the very best wishes!  

Salome Osei-Mensa 

 

  

2017 Equmeniakyrkan Hallunda International Cutural Week Is here again! 

Activities 
Monday 2-Thursday 4 October, 6pm; Intercessory Prayers for all member-
nations 
 
Friday October 6, 5pm: A Family Revival Evening. Guest Minister: Bishop 
Adjei De Gaulle Mensah, (Lifeway Faith Ministries Int’l, Accra, Ghana)  
 
Saturday October 7, 11am: Seminar on “The Idea of Family: Through the 
Eyes of Christianity and African Culture.” Speakers: Bishop Adjei De 
Gaulle Mensah & Dr.(Mrs.) Ebere Nnenna Nweze, Sweden  
5pm: A Festival of Cultures with National Presentations & African 
Cuisine. 
 
Sunday October 8: Special International Thanksgiving Service.  
Guest Preacher: Bishop Adjei De Gaulle Mensah. 
All are cordially invited! 



 

 

Gudstjänst. Kl. 10.00 på svenska. Worship at kl. 12.30 in English 
and at kl. 17.00 in Urdu, Hindi and Punjabi. 

AUGUSTI 
Söndag 27 
10.00 Gudstjänst, Lars-Gunnar Hjerne 
12.30 Worship, Sam Nweze. Sunday School  
17.00 Worship, Robert Arif, Sunday School 

SEPTEMBER 
Söndag 3 
10.00 Samlingssöndag. Nattvard, Carl-Johan Freed 
Hela Människan Botkyrka-Salem-Rönninge. 
12.30 Worship, DR. Eby Nweze. Sunday School 
17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 
Söndag 10 
12.00 Gemensam gudstjänst. Pastorerna. Medlemshälsning. 
Pakistans mat. Insamling till Solomon Convent Higschool (artikel på 
annan plats i programbladet) 
Söndag 17 
10.00 Gudstjänst Inge Mack 
12.30. Worship. Victor Okoro. Sunday School. 
17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 
Söndag 24 
10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati pastorskandidat Samuel 
Wångehag 
12.30 Worship,Daniel Sholaja. Sunday School 
17.00 Worship, Sohrab Kahn. Sunday School 

OKTOBER 
Söndag 1 
10.00 Gudstjänst, Bernt Wåhleman 
12.30 Worship, Samn Nweze. Sunday School 
17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 



Söndag 8 
10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati. Insamling till Equmenia 
12.30 Worship, Bishop Adjei DeGaulle Mensah. Sunday School 
17.00 Worship, Robert Arif. Youth Ministry. Sunday School 
Söndag 15 
10.00 Gudstjänt, Örjan Bjerleus 
12.30 Worship, Kingsley Kejuo. Sunday School 
17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 
Söndag 22 
10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati 
12.30 Worship,Babafemi Martins. Sunday School 
17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 
Söndag 29 
10.00 Gudstjänst, Olle Westberg 
12.30 Worship, Sam Nweze. Sunday School 
17.00 Worship, Sohrab Kahn. Sunday School 

NOVEMBER 
Söndag 5 
10.00 Gudstjänst i Allhelgonatid, Carin Hemmati 
12.30 Worship,Worship Team. Sunday School 
17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 
Söndag 12 
10.00 Gudstjänst, Lars-Gunnar Hjerne  
12.30 Worship, Sam Nweze. Sunday School 
17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 
Söndag 19 
10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati 
12.30 Worship, Sunday School 
17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 
Söndag 26 
10.00 Gudstjänst, Rune Forsbeck 
12.30 Worship, Sunday School 
17.00 Worship, Robert Arif. Sunday School 



DECEMBER 
Söndag 3. 1 advent. 
10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati 
12.30 Worship, Sunday School 
17.00 Worship, Boaz Kamran. Family Carols. Sunday School 
Söndag 10. 2. advent. 
10.00 Gudstjänst,  
12.30 Worship, Sunday School 
17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School Min. 
Söndag 17. 3. advent. 
10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati 
12.30 Worship, Sunday School 
17.00 Worship, Boaz Kamran. Ladies Ministry. Sunday School 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bibelsamtal på svenska måndagar kl 18.00–19.30 

Samtal om Markusevangeliet. Vi lär oss också nya Brukssånger 
18 september, 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober, 13 november 
och 27 november. Fika från kl. 17.45. 
Ledare pastor Carin i en studiecirkel för Bilda. 
Samtal om församlingsordningen: 3 april. 
Avslutning med knytismat: 15 maj. 

 
Tisdagskören - för vuxna som gillar att sjunga med andra 
Ingen körvana behövs. 
Tisdagar kl. 15.00 – 16.30 inklusive fikapaus 
7, 14, 21 och 28 november, 5 och 12 december 
Avslutning med fest lördag 16 december. 
Anmälan senast 25 oktober till pastor Carin.. 
08-531 708 55, 070 007 99 61. hallundakyrkan@telia.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Veckan i (The Week in) Equmeniakyrkan Hallunda 
 
Söndag 
10.00 Gudstjänst på svenska 
12.30 Worship and Sunday school in English 
17.00 Gudstjänst och söndagsskola på urdu, hindi och punjabi. 
 
Måndag 
18.00-19.30 Bibelsamtal på svenska en gång per månad. 
Se särskild information nedan 
 

Tisdag 
10.15-12.30 Svenskaundervisning   
15.00-16-30 Tisdagskören. Se särskild information 
18.00 Prayer Meeting and Bible Study 
 

Onsdag 
10.15-12.30 Svenskaundervisning 
 
Torsdag 
10.00-12.00 Café Ljuspunkten 
19.00 Prayer group meeting 
 
Fredag 
10.15-12.30 Svenskaundervisning   
16.00 Happiness Club 
19.00 Bönemöte på urdu 
22.00 All Night Vigil (Last Friday of every second month) / Nattbön sista 
fredagen, varannan månad. 

 

Café Ljuspunkten torsdagar kl. 10.00 – 12.00 
Tillfälle för dig som vill fika, träffa andra och prata svenska. 



Rapport från Equmeniakyrkans Kyrkokonferens 
Vårgårda 24-28 maj 

Ombud från Equmeniakyrkan Hallunda, på årets Kyrkokonferens 
var Elisabet Abdo och pastor Carin. Det var ca 600 ombud från 
Equmeniakyrkans ca 700 församlingar på plats. 2400 personer kom 
till avslutnings-och ordinationsgudstjänsten. 

Vi bodde hemma hos en familj som tillhörde en av de 10 
Equmeniaförsamlingar som finns i Vårgårda kommun. Nytt för i år 
var att under förhandlingarna användes den s.k. 
konsensusmetoden. Ett lite annorlunda sätt att besluta och 
debattera på. I år var Equmenia med i planering och 
genomförandet, så mer tydligt en konferens för alla åldrar i år. Sju 
diakoner och 11 pastorer ordinerades. Fem pastorer mottogs från 
andra samfund, in i Equmeniakyrkans medarbetarkår. Många 
intressanta föreläsningar erbjöds och medarbetare från några olika 
systerkyrkor medverkade i konferensen. Nästa år är konferensen 
förlagd till Gävle, under Kristi himmelsfärdshelgen. Hoppas du kan 
vara med, det är en fantastisk upplevelse! 

Elisabet och Carin 

Regionfest lördag 7 oktober, Kyrkan vid Brommaplan. 
Region Stockholm Equmeniakyrkan 

”Gud gör något nytt!” 

PROGRAM 7 oktober 
Mellan kl. 09.30 till 16.30 är det program för förtroenderåd och 
seminarier i Bromma Folkhögskola.  
Från kl. 16.30 är det gemensamt program i kyrkan vid Brommaplan och 
fest för alla. 

16.30 Mingel 
17.00 Middag 
18.00 Gudstjänst, Sofia Camnerin predikar 
19.30 ”Hemligt skoj!” 
21.00 Fortsatt fika och häng; slut när man vill gå hem. 

På www.equmeniakyrkan.se/stockholm kan man anmäla om man vill 
vara med på någon del av regionstämman eller bara på festen 

http://www.equmeniakyrkan.se/stockholm


From Pastor Sam’s Desk 
My Beloved sisters and brothers in Christ, I most 
warmly welcome you back from whatever part of the 
world you’ve been to for your summer vacation. Isn’t 
it wonderful that God in his infinite wisdom gave us 
the idea of rest? He didn’t simply advice us to rest. He 
demonstrated it. God is the teacher who teaches 

through lived examples. We read that much in Genesis 2 verse 2, “And 
on the seventh day God ended His work which He had done, and He 
rested on the seventh day from all His work which He had done.” With 
no iota of doubt, rest is good, and good rest is most desirable. And so 
welcome back to work, to family but also to the huge work of the 
kingdom in our hands. Rest has to be a blessing by re-invigorating and 
reenergizing you for greater exploits. That the reason for it. I will also 
acknowledge those of you who held the saddle while the rest were 
away on vacation. God bless you real good, and I sincerely hope that 
you too will take the time to get yourselves some rest before the 
intense end of year activities set in. 

Autumn Calls… 
As you may have observed, the summer lights are gradually giving way 
to autumn darkness. That will soon come with it the chills of Swedish 
winter that signal that 2017 is gradually winding down. But the 
darkness of winter, or the northern colds of Scandinavia are not enough 
to quench the fervency of spirit with which we must all approach all the 
many outreach and personal and congregational enrichment programs 
that lie before us. We will continue to bear witness to the gospel in all 
kinds of ways. To do this, we must all embrace the many exciting 
activities detailed in our worship program schedule recently released. 
There are troves of blessings for you in there. But also, there are 
outreach opportunities waiting for you to be part of so that we will be 
able to sustain our three cardinal objects namely, Preaching the Gospel, 
Building Community, and Touching Lives with the Love of Jesus. To 
these and other objectives we must remain faithful.  

Please, note that we have a major program coming up in October namely, our 
annual International Cultural Week (ICW). The details are in the worship 
bulletin. I implore all our member nations to  prepare adequately for this 
important event. God willing, some eminent personalities including some 
African Ambassador in Sweden will be in attendance. Also, we are working 
hard to be covered by the news media including channel 10 Christian TV. The 
Lord will help us in Jesus name! 



Lastly, I want to thank the Lord for the various upgrading currently going on in 
our church building which I am sure many of you may have noticed. I implore 
you to support these efforts through increasing your giving but also, through 
answering the call for helping hands each time the need arises. I thank the 
church board and everyone in leadership for your faithfulness to the calling 
you have. God bless you, and God bless Equmeniakyrkan Hallunda in Jesus 
glorious name! 

 

 4 juni hälsade vi dessa vänner varmt välkomna till 
Equmeniakyrkan Hallunda! / We welcome our new Members! 

Sofia Dimitriadou 
Philip Udofia 
Gladys Uwagboe 
Ernest Braimoh  
Mercy Basile.  

”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 heliga och har ert hem hos Gud.” 

”For through him we both have access to the Father by one Spirit. 
Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but 
fellow citizens with God’s people and also members of his 
household”. Efesierbrevet 2: 18-19 

 

 

 

Här hittar du information om: 
Equmeniakyrkan: www.equmeniakyrkan.se 
Equmenia: www.equmenia.se 
Equmeniakyrkan Hallunda: www.hallundakyrkan.se 

  

Hela Människan, Gröndalsvägen 20 B, Tumba 
Second Hand och Café. 
Tisdag-lördag kl. 10.00–15.00, tisdag och torsdag öppet till kl 18.00 
www.se-manniskan.se 

 

http://www.equmeniakyrkan.se/
http://www.equmenia.se/


Medlemsskap 
Vill du bli en del i Equmeniakyrkan Hallunda och 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 (se sista 
sidan). 

Gemenskapsgrupper 

Önskar du gemenskap i en mindre grupp? Vi planerar gudstjänst, delar 
på praktiska uppgifter t.ex. kyrkkaffet och samtalar om tron och livet. 
Kontakta Carin Hemmati, 08-531 708 55. 
 
Församlingens arbete bygger på gemensamma resurser 

Så här kan du ge din gåva till Equmeniakyrkan Hallunda: 

 Kollekt vi gudstjänsterna 

 Equmeniakyrkans i Hallunda bankgiro 192-2889 

 Swiss till 123 225 8622 

 Kyrkoavgiften, 1% av din inkomst. Av detta går 70 % till Equmenia-
kyrkan Hallunda och 30% centralt till Equmeniakyrkans pionjär- 
och församlingsgrundande arbete  

Foldrar finns i kyrkan. Läs mer på hemsidan. 
www.equmeniakyrkan.se 

Tack för din gåva! 
 
Equmenia Hallunda 

Välkommen till våra olika barn- och ungdomsgrupper! 

 Sunday School/Söndagsskola i samband med engelsk- och 
urduspråkig gudstjänst 

Hapiness Club 

Join us every Friday from 4-6 pm if you are 

between 9-15 years! 

We practice singing, piano, dance poetry etc! 

 

  

http://www.equmeniakyrkan.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equmeniakyrkan Hallunda är en av flera huvudmän för 

  

 

http://botkyrkafolkhogskola.org/     http://www.se-manniskan.se/     http://socialamissionen.se 

Equmeniakyrkan Hallunda 
 
adress Hallunda Torg 

 145 68 NORSBORG ordförande Joe Etbon 

tel 08 - 531 708 55  tel  070 880 55 05 

 

e-post hallundakyrkan@telia.com kassör  Lars-Gunnar Hjerne 

webb www.hallundakyrkan.se tel  070 554 09 11  

bankgiro 192-2889, Swiss till 123 225 8622. 
 

pastor Carin Hemmati  HALLUNDAKYRKANS  
tel 070 007 99 61  UNGDOM 

                En del av Equmenia 

pastor Samuel Nweze  adress se Hallundakyrkan 

tel 076 260 23 87  plusgiro 32 74 07 - 3 

    e-post hku@hallundakyrkan.se 

pastor Boaz Kamran  

tel 073 788 10 77  ordförande Christina Karlsson 

070-859 43 21 

kassör Alexander Lund 

 

församlingspedagog    Carlota (Carro) Bocio Duff 

tel arbete                   08 - 531 708 55 

Någon att tala med? 
Välkommen att kontakta någon av oss pastorer för enskilda samtal. 
Carin Hemmati, Samuel Nweze och Boaz Kamran. 
Våra telefonnummer finns i rutan ovanför 
Vi har tystnadsplikt. 
E-post: hallundakyrkan@telia.com 

http://botkyrkafolkhogskola.org/
http://www.se-manniskan.se/
http://socialamissionen.se/
mailto:hallundakyrkan@telia.com
http://www.hallundakyrkan.se/

