
 

 

 

 

Omkring ditt ord, o Jesus, oss stilla gör och fram till livets källa av 
nåd oss för. Du ser i varje hjärta dess djupa nöd, du ensam kan oss 
mätta med livets bröd.  
Psalmer och sånger 65 vers 1 
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Adventsljusen 

Första ljuset: Advent betyder ankomst. Vi 
väntar på Jesu ankomst! Namnet Jesus 
betyder ”Herren är räddningen”. För dej, 
mej och hela världen! 

Andra ljuset: Guds rike är nära. Det finns inom oss, men en dag får 
vi erfara det i sin fulla blom. Till dess; ”Fatta mod, var inte rädda”! 

Tredje ljuset: Bana väg för Herren. Det gjorde Johannes och det får 
du, jag och den världsvida kyrkan göra, så mycket vi kan och på så 
många olika sätt vi förmår. 

Fjärde ljuset: Tillsammans med Maria väntar vi i förväntan och gör 
oss redo för Jesu ankomst. ”I det lilla bor det stora!” 

Julens välsignelse: Må Kristus födas som tro i ditt hjärta. Må Kristus 
födas som hopp i ditt hjärta. Må Kristus födas som kärlek i ditt 
hjärta. Amen 

Fridfull Jul och ett Gott Nytt Välsignat År! 

Pastor Carin 

 

  

 

Från första advent 3 december till 31 januari. har 
Equmeniakyrkans insamlings-informations- och 
förbönsperiod för Internationella Missionen. 

Söndag 7 januari kl 10.00 Missionskollekt.  

Sätt in en gåva på Församlingens Bg, märk 
"Internationella Missionen". 

 

Info finns i kyrkan samt på www.equmeniakyrkan.se 

http://www.equmeniakyrkan.se/


En julhälsning från församlingsstyrelsens ordförande på 
svenska/and in English 

Jag vill sända en julhälsning till hela församlingen i mitt eget och 
styrelsens namn och önska er alla en god jul och ett gott nytt år.  

Medan vi väntar på vår Herre och Frälsare Jesu Kristi födelsedag 
som ska ge oss kraft och tro på Honom; låt oss som människor 
samtidigt titta tillbaka på det år 2017 som snart är till ända.  

Även om vi inte helt har uppfyllt de mål vi hade för det här året, har 
vi ändå anledning att glädjas eftersom Gud har varit trofast mot 
oss. De som är modfällda över att året snart tar slut vill jag påminna 
om psalmistens ord (psalm 40):  

Länge väntade jag på Herren, 
och han böjde sig ner till mig 
och hörde mitt rop. 
Han drog mig upp ur fördärvets grop, 
ur slam och dy. 
Han ställde mig på fast mark, 
mina steg gjorde han trygga 

Vår Gud är trofast och låter allt det som Han har planerat för våra 
liv hända när det är rätt tid för det. Låt oss fortsätta att vara 
fokuserade och tjäna honom helhjärtat. Jag har varit medlem i 
styrelsen i nio år och församlingens ordförande i två år. Under den 
tiden har jag hunnit observera mycket. Jag skulle vilja dela med mig 
till församlingen av mina observationer men jag skulle gärna vilja 
göra det som en serie som ni kan läsa allteftersom det nya året går.  

Eftersom just detta är det sista församlingsbladet innan 
församlingens årsmöte för år 2018 så skulle jag vilja ta tillfället i akt 
för att dela med mig av några tankar kring nomineringar till 
styrelsen.  

Jag vill med stor ödmjukhet tacka alla styrelsemedlemmar för att ni 
arbetat otröttligt för kyrkan och Herren. Det har inte alltid varit lätt 
men vi har litat på vår Frälsare för att få styrka. Tack för att ni har 
stöttat många olika saker som utvecklats i vår kyrka.  Jag vill tacka 
pastorerna för att de har lagt ner all sin tid och sitt liv till att ta 



hand om kyrkan och ta hand om hela församlingen. De har varit 
och är fortfarande en stor inspirationskälla och ledare för vår 
församling.  

Av de nio år jag har varit medlem i styrelsen så har det här året 
(2017) varit det sämsta när det gäller närvaro vid styrelsens möten.  
Vi har till och med ibland fått avstå från att ta beslut på grund av 
för stor frånvaro.  Jag tycker att vi inte har gjort tillräckligt i vårt 
arbete för Gud. Jag tror helhjärtat på att välja människor som är 
villiga att tjäna och som förstår alla uppoffringar det innebär att 
vara en del av styrelsen.  Det handlar inte om att vara många utan 
om att verkligen vara beredda att arbeta och göra uppoffringar för 
Guds arbetes skull.  

Jag vill avsluta med att påminna om aposteln Paulus ord till 
Filemon: 
Jag ber att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam och 
ge klar insikt om allt det goda som vi har i Kristus.  

Amen. 

Gud välsigne oss alla. 

Joe Etbon, församlingens ordförande. 

 

SEASONAL GREETINGS 
On behalf of the Board Members and my own behalf I wish the 
entire members of our church a merry Christmas and a happy new 
year. 
    As we await the birth of our Lord and savior Jesus Christ to 
strengthen our faith and believe in him, we also as humans look 
back to analyze the year 2017 which is about to end. 
    Though we might not have achieved all our wishes for the year 
we still have cause to rejoice because God has been faithful to us. 
To those of us who are getting discourage because the year is 
ending, I encourage us to take solace in the words of the psalmist:  
   I waited patiently for the Lord; he turned to me and heard my cry. 
He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire; he set my 
feet on a rock and gave me a firm place to stand. Psalm 40: 1-2.  



 
Our God is faithful and his plans for each and every member of our 
church shall come to pass at His own given time. Let`s stay focus 
and serve him without reservations. 
    After 9 years on the governing board of our church which the last 
two years has seen me as the chairman I have some observations I 
would like to share with members. However I would take them in 
series for the coming year.  
    But since this issue would be the last before our Annual Meeting 
- 2018 I would like to share my thoughts on nominations to the 
board. 
    I humbly thank all members of the board who throughout the 
year dedicated their time and service to promote the work of God 
and for that matter our church. There were difficult times but 
through it all we relied on our savior for strength. Thank you for 
supporting many developments that are seen in our church today. I 
thank the Pastors for their dedication to service and problems of 
our members. They have been and continue to be inspirational 
leaders of our church.  
    This year is the worst I have seen in terms of attendance to 
board meetings over the 9 years I have been on the board. In fact 
at times decisions were suspended because we didn`t get a 
quorum. Our approach to God business leaves much to be desire. I 
sincerely believe that we should elect people who are willing and 
dedicated to the call of service. Those who know the implications 
and the duty put on their shoulders by accepting to serve on the 
board. We should not just add to the numbers, but in all sincerity 
are willing to sacrifice for the Lord. 
    Let me conclude with the words of Apostle Paul to Philemon: 
    Philemon 1v 6 NIV:  
I pray that your partnership with us in faith may be effective in 
deepening your understanding of every good thing we share for the 
sake of Christ. Amen. 

    God bless us all. 

Joe Etbon 
Chair, Board of Directors 
 



A Christmas Message from Pastor Sam. 
    Yet again, another year is fast racing past us. If 
like me, you are yet to come to terms with the fact 
that effectively, by the time you read this, there 
will be less than a month for 2017 to be consigned 
to the annals of history just like those before it. 

Each day you slept and woke up, you helped the numbers to 
reduce while the number of your days on earth increased. One day 
after another we all advanced towards something; something not 
quite well known to us, leaving behind many yesterdays’ totally 
impossible to return to. This reminds me of something King David 
said in Psalm 90:12, “So teach us to number our days, that we may 
apply our hearts unto wisdom.” We have had over eleven months 
since January to learn this great lesson of doing like David enjoined 
us to do. My question for you then is, “What have you learnt?” 
Have you numbered your days? Have you “gained a heart of 
wisdom”, as the NIV would put it? As we watch the year come to 
and, perhaps this is my challenge to you to keep pondering over, 
especially as everything indicates that the end of the age is near. In 
other words, the Son of Man, Jesus Christ, is knocking on the door. 
He will come again just like he said he would, (John 14:1-3).  
    The Advent season reminds us that Christmas smells in the air. 
Nearly everything all around us bears witness to that-the roadways, 
the shopping malls, the garage sales and the grocery stores. The 
frenzy has indeed begun effectively. But, just like I have always 
challenged you in the past during seasons such as this, do not allow 
the message, the real reason for the season to be drowned out by 
the sights and sounds of commerce. We must not be silent this 
time! Satan wants the message behind Christmas to fade away. We 
must never allow it! Therefore, tell everyone around you that Jesus 
Christ was given to the world as the Saviour. He is the reason we 
celebrate. Again refuse to be drawn into an attitude of political 
correctness. You offend no one when you wish them “Happy 
Christmas” rather than “Happy holiday”. Christmas is about Jesus 
Christ, pure and simple! It is not just a holiday. Its purpose is to 
remind the world, your friends and associates that his presence will 
never go away. He is the King of all kings and the Lord of all lords. 
Be a bearer of that Good News this Christmas! When you do, you 
would have fulfilled the real purpose for this wonderful season. 



The Year 2017 
Join me to acknowledge the overwhelming faithfulness of God to 
me and to each one of you who made Equmeniakyrkan Hallunda  
(Int’l) your spiritual home during the period. We entered the year 
together and we are getting to the end of it together. To me, that’s 
nothing short of God’s faithfulness. Rather than death, the Lord 
added many lives to our church. Rather than funerals, we 
celebrated thanksgivings, dedications and birthdays possibly more 
than every single church within our community. God has been our 
healer, our deliverer in times of trials, our supplier in times of need, 
and our strength in times of weakness. Indeed, the Lord was our 
everything during the year 2017! We can all therefore bow in 
adoration and repeat the words of this one song that nearly 
became our anthem throughout the year, “Everything written 
about you is great!” 
    My final word is to appreciate each one who served the Lord 
faithfully through our Ministry this year. From all the Babafemi-led 
Executive Committee members to the leaders and members of 
every ministry group I say a big God bless you! You will not lose 
your reward in Jesus’ name! 
    Reflecting back, aside from our scheduled weekly programs, the 
Lord provided us with opportunities to let the Gospel out to 
members of our community. As you would recall, we played host to 
a couple of guest speakers including one from outside the shores of 
Sweden. In addition, we undertook evangelistic outreaches at both 
Hallunda Centrum and outside our church. Our summer picnic and 
the just-concluded International Cultural Week were also highlights 
of a year that helped us fulfil part of our cardinal objectives as the 
International congregation of our parish. I pray that the Lord will 
bless and cause all the seeds sown in peoples’ lives to germinate 
into mature faith in Christ in the name of Jesus Christ. 
    As we look to 2018, let’s all be determined to enthrone Him in 
our lives, family and church more than ever before. Brace up, for it 
is not yet time for rest. Fights remain to be fought, and victories 
remain to be won. But the Lord is on our side! 
    My wife and I wish you all a most blessed and happiest Christmas 
you’ve ever known! 

 



 

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

Söndag 3  Första advent 

10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati 

12.30 Worship, Sam Nweze. Sunday School 

17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 

Söndag 10  Andra advent 

10.00 Gudstjänst, Lars-Gunnar Hjerne 

12.30 Worship, Sam Nweze. Sunday School 

17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 

Söndag 17  Tredje advent 

10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati, nattvard 

12.30 Worship, Charles Oguibe. Sunday School 

17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 

Söndag 24  Fjärdeadvent/Julafton 

10.00 Julens sånger och glada budskap. Carin Hemmati. Sång och 

musik av familjerna Abdo, Bejstam och Westling. 

12.30 Worship, Sam Nweze. Sunday School 

17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 

Måndag 25 december  Juldagen/Christmas Day 

17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 

Söndag 31  Nyårsafton 

10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati  

12.30 Worship – Rejoice 2018, Sam Nweze. Sunday School 

17.00 Worship, Robert Arif. Sunday School 

 

 



JANUARI 

Måndag 1.. Nyårsdagen/New Year Day 

17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 

Söndag 7 

10.00 Missionsgudstjänst, Eva Larsen, pastor och Japanmissionär . 

Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete 

12.30 Worship – Anointing Service, Communion, Sam Nweze.  

17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 

Söndag 14 

10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati, Nattvard 

12.30 Worship, Sam Nweze. Sunday School 

17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 

Söndag 21 

10.00 Gudstjänst, Inge Mack 

12.30 Worship, Sam Nweze. Sunday School 

17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 

Lördag 27  

Indo-Pac Yearly Conferense 

Söndag 28 

10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati 

12.30 Worship, Babafemi Martins. Sunday School 

12.30 Worship, Robert Arif. Sunday School 

FEBRUARI 

Söndag 4 

10.00 Gudstjänst, Birgit Karlsson 

12.30 Worship - Communion, Sam Nweze. Sunday School 

17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 

Söndag 11  Fastlagssöndag 

10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati. Nattvard 

12.30 Worship,.Sunday School 

17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 

 



Söndag 18 

10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati 

12.30 Worship,.Sunday School 

17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 

Söndag 25 

10.00 Gudstjänst, Bernt Wåhleman. 

12.30 Worship,.Sunday School 

12.30 Worship, Munawar Amir. Sunday School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   
16.00 Happiness Club 
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   
19.00 Bönemöte på urdu 
21.00 – 03.00 All Night Vigil (Last Friday of every second month) / 
Nattbön sista fredagen, varannan månad. 26 januari  

Bibelsamtal på svenska måndagar kl 18.00–19.30 

Samtal om Markusevangeliet. Vi lär oss också nya Brukssånger 
22 januari, 5 februari, 19 februari, 5 mars och 9 april. 
Fika från kl. 17.45. 
Ledare pastor Carin i en studiecirkel för Bilda. 
 



For You 

You are chosen to have this blessed seasonal 
celebrations. Season of Christmas give us hope of life 
and achieving goals through the power of The Holy 
Spirit. Jesus gave His everything so we could able to 
receive everything we need. This season demands us to 
show that we love Jesus. That we want to do the things 
what are right in the sight of our Lord Jesus. Because 

Jesus is the reason of this season. 
    I personally encourage you to spare a special and lone time for the 
Lord during this special season. Don’t make yourself feel that it’s a 
special day but let Lord Jesus Christ feel that it’s His special day. To 
make Him feel special, Celebrate with Him. Do everything for Him. 
Behave like Him. Deal like Him. Talk like Him. Walk like Him. Do 
something what Jesus likes; it will be the best gift you can offer on His 
special day. 
    As a Christian i need to stop and think what i am doing in my life. Am 
i just participating in celebrations like a religious man or woman, or i 
have some special heart for the Lord. 
    Jesus stands always at your side, no matter how much your enemies 
try this coming year of 2018, they will not succeed. Because you have 
been destined to make it and you shall surely achieve all your goals this 
year. All your agonies will be diverted and victory and prosperity will be 
coming in abundance. If you stand with Jesus than He has confirmed 
the end of your sufferings, sorrows and pain because He that sits on the 
throne has remembered you. He has taken away the hardships and 
given you joy. He will never let you down. 
    Your God will remember you today like Noah. Protect you like Daniel. 
Heal you like Naaman. 
    Favour you like Moses. Prosper you like Isaac. Anoint you Like David. 
Answer you like Elijah. 
    Use you like Paul. Intervene for you like Esther. Fight for you like 
Israelites. 
    Just stay with Him and trust Him with all of your heart. 

Mary Christmas and Happy New Year! 

From the Desk of your Pastor 
Boaz Kamran 

 



 

 

 

 

 

 

Församlingsvärdinnor 

Zekiye slutar hos oss 14 december  

Regat är kvar till februari. 

Lydia är ny Församlingsvärdinna från 29 nov och 6 månader framåt. 

 

 

 

 

Svenskaundervisning 
Information om svenskaundervisningen 
 Lektionerna börjar 9 januari 2018 
Vi träffas tisdagar, onsdagar, fredagar kl. 10.15-12.30 
Terminsavgift: 250 kronor 
För mer information/frågor ring till kyrkan: 08-531 708 55 eller 
mejla Carro: carrie.hallundakyrkan@telia.com 

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

 

 

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 

  

Församlingens årsmöte är lördagen 10 mars 2017 kl. 15.00 
Gemensam gudstjänst söndag 11 mars kl. 12.00 
Equmenia Hallunda har årsmöte någon gång i veckan före 
församlingens årsmöte kl. 18.30. Exakt dag anslås på 
Equmenias anslagstavla 

 

JULGÅVA 
Vill du vara med och bidra till julgåva till 
kvinnorna på Färingsöanstalten? I år ber vi om 
frimärken (inrikes) och enkla vykort ( dock ej 
julkort). Lämnas till Carin senast 11 dec.  

 

mailto:carrie.hallundakyrkan@telia.com
http://www.se-manniskan.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 Tuesday from 4-6 pm if you are 
between 9-15 years! 
We practice singing, piano, dance poetry etc! 
 

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

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


Tia projektet (Tidiga insatser i asylprocessen)  

September 2017- december 2018  

Vi har fått projektpengar från Länsstyrelsen tillsammans med 
Sociala Missionen samt tre andra Equmeniaförsamlingar. 
Målgruppen är nyanlända och asylsökande, men alla intresserade 
är välkomna. 

För oss innebär detta att vi fortsätter med Svenskaundervisning, 
Café Ljuspunkten, Matutdelning mfl diakonala insatser. 

Det som tillkommer är att Sociala Missionens personal kommer ut 
till oss under projekttiden för att ge Gruppinformation kring ämnen 
som är angelägna för målgruppen. 

Detta sker vissa onsdagar kl 10.15-12.30 ( under 
svenskaundervisningen). 

I Botkyrka kommun finns ca 1300 vuxna som befinner sej i 
asylprocessen MEN det finns ingen som har ett register över vad de 
bor och hur vi kan nå dem. Vi har en lång sändlista till många olika 
aktörer där vi har och kommer att fortsätta informera om de 
resurser vi har att erbjuda. 

Bästa reklamen är att vi alla hjälps åt att sprida informationen.  
I kyrkan finns foldrar på svenska/engelska/ arabiska. 

 

 

 

 

 

  

JULAFTON 

 Gudstjänster i Equmeniakyrkan Hallunda 

kl 10.00, 12.30 och 17.00 

 Jul i gemenskap, kl. 13.00-16.00 i Tumba kyrka,  

Prästgårdsvägen 1, Tuna 

Anmäl gärna om du vill vara med till Carl-Johan 

Rapp-Freed, Hela Människan. 08-534 709 45 

 



 

Jag heter Ulf Aldener och har varit medlem i Hallunda 
Frikyrkoförsamling och Equmeniakyrkan Hallunda, sedan jag 
och min fru Lena och våra barn Anna och Magnus flyttade 
hit 1971. Anna var då 4 år och Magnus 1 år. Jag var lärare 
och arbetade i Fittjaskolan 1971-1983. Därefter har jag 
arbetat med synskadade på Tomtebodaskolan och i 
Specialpedagogiska Institutet. 

Från början hade vi en församling, men ingen lokal att vara i. Vi hade 
söndagsmöten i skolor och i en lokal i Norsborgs centrum. När Hallunda 
Centrum byggdes 1973 fick vi en lokal längst upp i huset som ligger mitt 
emot kyrkans entré med ingång från över parkeringsdäck. 

Vi hade från början en kyrktomt men det dröjde fram till 1978 innan vi 
kunde bygga vår egen kyrka, Hallundakyrkan, eller som den nu heter 
Equmeniakyrkan, Hallunda. 

Innan vi skulle bygga kyrkan satt vi i hemma vårt kök med offerter från 
tre byggföretag. De två första kuverten som vi öppnade innehöll 
offerter som var alldeles för dyra. Innan vi öppnade det sista kuvertet 
bad vi till Gud att den sista offerten skulle passa oss ekonomiskt och 
den passade oss precis.  

Jag har haft många olika roliga uppdrag i kyrkan, både i 
församlingsstyrelsen, i styrelsen för Hallundakyrkans Ungdom, i 
fastighetskommittén mm.  

Som medlem har jag upplevt mycket glädje och välsignelse tillsammans 
med Gud och vänner i församlingen i den gula kyrkan vid Hallunda 
Centrum. 

Det är roligt, men också en utmaning, med en församling med olika 
språkgrupper, olika traditioner och därmed olika sätt att fira gudstjänst. 
Vi har dock alla en och samma Gud och Jesus älskar oss var och en 
precis som vi är. 
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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/

