
 

 

 

 

Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död till liv 
förutan like. Därför så länge värden står, det efter vinter kommer 
vår också i andens rike 
Psalmer och sånger 198 vers 1 
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Equmeniakyrkan Hallunda 
- vill vara en varm, välkomnande gemenskap som ger 
möjlighet till mötet med Gud och medmänniskor. 
- oavsett varifrån du kommer, vilken ålder eller 
livssituation du har. 

     Församlingen är i ständig rörelse, förändring och utveckling. 
Det är spännande, givande och utmanande. 
     Många är de människor som kommer och går under en vecka. En 
del vill fira gudstjänst, vara med på bibelstudium och bön, besöka 
Café Ljuspunkten, finnas med i svenska undervisningen, hämta mat 
eller kommer till kyrkan av annan anledning. Över 300 personer 
möter vi regelbundet. En kyrka full av liv, en växande församling 
med ett sort kontaktnät. 
     Fantastiskt att finnas med i denna gemenskap! Vi tackar Gud! 
Här finns en plats och en uppgift för alla! 
     Måndagen den 19 mars kl 17.30 börjar Måndagsträffen. En 
mötesplats för den som vill träna svenska eller bara umgås med 
andra. Det blir olika aktiviteter, teman och fika. Den som vill kan 
sticka, virka och sy. Hoppas vi ses på måndagarna under våren. 
     Lördagen den 10 mars kl 15.00 möts vi till församlingens 
årsmöte. Vi får se tillbaka på år 2017 och tacka Gud för det som 
varit. Samtidigt blickar vi framåt, planerar och lägger budget för 
innevarande år. Vi ber om Guds ledning och kraft i allt vi är och gör! 
     Tack för den du är i församlingsgemenskapen, tack för det du 
gör och ger! 
     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 

Jesus ha mig i ditt minne. Jesus för mig närmre dig. Jesus prägla du mitt 
sinne. Jesus, lär mig lyda dig. Jesus, styrk min kropp och själ. Jesus mig 
beskydda väl. Jesus, hjälp när jag får lida. Jesus vandra vid min sida. 
Ps o S nr 194 v 3 

Pastor Carin 

 

  



From Pastor Sam’s Desk 
Wednesday February 14 was Ash Wednesday in the 
church calendar. It marked the beginning of the Lenten 
season. It was also the beginning of the six weeks that 
will take the church to Easter Sunday. What does that 
means for you? First, it makes you a part of the Christian 

heritage. Our Christian faith was not born the day you were born. It 
began 2000 years ago when Jesus came to die for you. Second, it gives 
you the opportunity to identify with the sufferings of Christ during his 
ministry on earth. These are the expectations from you throughout the 
season of lent. Spend each and every day repenting and reflecting on 
the sacrifice of Calvary. Calvary was the place where your sins were 
paid for in full. Lent demands therefore, some level of sacrifice on your 
part. What can you sacrifice as a response for what Jesus did for you? In 
case you are wondering, there will at least, be one corporate 
opportunity for you to respond in kind. Throughout the Holy Week 
namely,  March 26 - 31, we shall observe our annual “Week of 
Sacrifice” as a week of sober reflection and abstinence from much 
indulgences. In practical terms, you will be expected to save from food 
and drinks abstinence and be ready to offer your savings as a special 
offering to Jesus during our Easter Sunday celebration. Get excited 
about this opportunity! 

Church Matters 
As you are already aware, March 10 is our Church’s Annual Meeting. As 
has been the practice in the past, issues relating to church economy will 
be lifted and positions filled at various levels of our church life including 
our own Executive Committee. You must all pray for this process so 
that both the returning and new leaders will be chosen into the work 
with great enthusiasm and dedication. But in addition to your prayers, 
you are expected attend this important meeting so that our 
congregation will be well represented. 
    Our new preaching schedule just kicked off with the theme 
“Experiencing the Power of God”. Under this theme, we shall examine 
the demonstration of the power of God in the lives of a number of 
people in the Scriptures. This theme will lead us through Easter when 
this power raised Jesus from the dead. I urge you not to miss any of 
these topics.  

Program Alerts.  
    Two important programs are coming up during the season. March 24 
will be an Easter musical outreach in Hallunda Centrum at the usual 



time of 12-2.30 pm. We thank the Lord for the continuing opportunity 
to take the gospel out to the shopping mall. Also, our usual Good Friday 
“To Golgotha with Jesus” will be replaced with a Good Friday evening 
Gospel music experience tagged “Sound of Majesty”. We may have 
one or two guest artists join us on this day. Get excited about these and 
other events coming up in the coming weeks and months. 
    The final program alert worth noting is that we shall be marking our 
10th anniversary this year in grand style during the period 1st-7th 
October. Some of you will be called upon to take up some 
responsibilities towards this. We hope you will gladly answer that call. 
    Soon this darkness of winter will begin to give way to brightness of 
Spring and Summer. Until that happens, may the Lord remain your light 
and the Rock of your salvation, always keeping in mind our theme for 
the year, “Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith” 
(Hebrews 12:2).  

With lots of love from my wife and I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tia-projektet (Tidiga insatser i asylprocessen) 

 Måndagsträffen/Monday Club från 19 mars (se info nedan) 

 Svenskaundervisning, tisdag, onsdag, fredag kl 10.15-12.30. 

 Temaonsdagar, bla med Sociala Missionen.  21 feb, 7, 21 mars, 
11, 15 april, 9, 23 maj, kl. 10.15-12.30. 

 Café Ljuspunkten, torsdagar kl. 10.00-12.00. 

 Matutdelning, måndag, tisdag, onsdag och fredag, kl. 13.00. 

 

Måndagsträffen / Monday Club 
Tid kl. 19.30-19.30 Start 19 mars. Olika aktiviteter, teman och fika 

Practice your Swedish! 

 



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! 
 
Här hittar du information om: 

Vår kyrka: www.hallundakyrkan.se 

Equmeniakyrkan: www.equmeniakyrkan.se 

Equmenia: www.equmenia.se 

 

Tisdagskören och Nationaldagen 

Tisdagskören övar på tisdagar kl. 15.00–16.30 

17 april, 24 april, 8 maj, 15 maj, 29 maj och 5 juni 

Nationaldagen 

Fest för alla kl. 15.00 med tisdagskören 

  

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


Gudstjänst. Kl. 10.00 på svenska.  

Worship with Sunday School at 12.30 in English and 

Worship with Sunday School at 17.00 in Urdu, Hindi and Punjabi. 

MARS 

Fredag 2 

18.00 Världsböndagen – World Day of Prayer. Se separat ruta 

Söndag 4 

10.00 Gudstjänst, Carl-Johan Rapp Fred. Hela Människan, Sång.  

12.30 Worship Communion Service, Sam Nweze.  

17.00 Worship Holy Communion, Boaz Kamran.  

Söndag 11 

12.00 Gemenam nattvardsgudstjänst/Combined Service, 

 Carin Hemmati; SamNweze, Boaz Kamran.  

Söndag 18 

10.00 Gudstjänst, Lars-Gunnar Hjerne. 

12.30 Worship, Victor Okoro 

17.00 Worship, Bishop John Samuel and bishop Humphrey.  

Lördag 24 

12.00 Music/Evangelism in Hallunda Centrum 

Söndag 25. Palmsöndag. 

10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati.. 

12.30 Worship, *) 

17.00 Worship, Boaz Kamran  

*) 26-31 mars Week of Sacrife Prayer/Fasting 

Torsdag 29. Skärtorsdag 

19.00 Getsemanemässa. Carin Hemmati m fl. Måltid från 18.00 

  



Fredag 30 Långfredag 

10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati  

12.00. Worship, 7 Preacher (IndoPac) 

17.00. Good Friday Musical: ”Sound of Majesty”. 

APRIL 

Söndag 1. Påskdagen 

10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati. 

12.30 Easter Special Service, Sam Nweze 

17.00 Worship  - Ressurrection day, Boaz Kamran.  

Söndag 8 

10.00 Gudstjänst, Örjan Bjerléus 

12.30 Worship  Kingsley Kejuo  

17.00 Worship Holy Communion, Boaz Kamran.  

Söndag 15 

Predikstolsbyte 

10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati, Nattvard 

12.30 Worship, Sam Nweze. 

17.00 Worship, Boaz Kamran.  

Söndag 22 

10.00 Gudstjänst, Christer Liljemark. Bön och insamling till 

Nationella Missionen 

12.30 Worship, Babafemi Martins 

17.00 Worship,. Sunday School. Bible Reading Competition 

Söndag 29 

10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati 

12.30 Worship, Sam Nweze 

12.30 Worship, Robert Arif.  

MAJ 

Söndag 6 

10.00 Gudstjänst, Bernt Wåhlman 

12.30 Worship  

17.00 Worship, Boaz Kamran.  



Söndag 13 

10.00 Gudstjänst, Lars-Gunnar Hjerne 

12.30 Worship  

17.00 Worship, Boaz Kamran.  

Lördag 19 

Öppen kyrka (se separat info) 

Söndag 20. Pingstdagen 

10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati 

12.30 Worship  

17.00 Worship, Boaz Kamran.  

Söndag 27 

10.00 Gudstjänst, Egon Onerup. 

12.30 Worship,.  

12.30 Worship, Munawar Amir  

JUNI 

Söndag 3 juni 

10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati 

12.30 Worship 

17.00 Worship Boaz Kamran,  

Onsdag 6 juni 

15.00 Nationaldagsfirande med tisdagskören 

Söndag 10 juni 

10.00 Gudstjänst, Inge Mack 

12.30 Worship Boaz Kamran 

17.00 Worship Boaz Kamran,  

Söndag 17 juni 

12.00 Gemenam gudstjänst/Combined Service, 

 Carin Hemmati; SamNweze, Boaz Kamran.  

Söndag 24 juni 

12.30 Worship 

17.00 Worship Robert Arif,  

Under sommaren är det sommarandakter kl. 10.00 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
13.00 Matutdelning 
17.30-19.30 Måndagsträffen / Monday Club, start 19 mars 
18.00-19.30 Bibelsamtal på svenska Se särskild information nedan 
Tisdag 
10.15-12.30 Svenskaundervisning   
13.00 Matutdelning 
16.00 Happiness Club 
18.00 Prayer Meeting and Bible Study 
Onsdag 
10.15-12.30 Svenskaundervisning 
13.00 Matutdelning 
Torsdag 
10.00-12.00 Café Ljuspunkten 
12.00 Lunchbön 
19.00 Prayer group meeting 
Fredag 
10.15-12.30 Svenskaundervisning   
13.00 Matutdelning 
19.00 Bönemöte på urdu 
21.00 – 03.00 All Night Vigil (Last Friday of every second month) / 
Nattbön sista fredagen, varannan månad.  

Församlingens årsmöte är lördag 10 mars 2018 kl. 15.00 
Gemensam gudstjänst söndag 11 mars kl. 12.00 
Equmenia Hallunda har årsmöte måndag 5 mars kl. 19.30 

 Världsböndagen fredag 2 mars i Equmeniakyrkan Hallunda 
Programmet planerat av kvinnor från Surinam 
18.00 Te och smörgås. Information om landet Surinam 
19.00 Gudstjänst. Insamling till kvinnoprojekt i världen 

Öppen Kyrka lördag 19 maj kl. 11.00 
Sång och musik. Servering 
Medverkan av alla språkgrupper i Equmeniakyrkan Hallunda 



 

 

 

 

 

 

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 

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 4 pm if you are between 
9-15 years! 
We practice singing, piano, dance poetry etc! 
 

 

 

 

 

  

Ny Församlingsvärd 

Välkommen Mousa Al Khouri, som den 10 januari började en 
heltidstjänst som Församlingsvärd. Mousa finns i många olika 
uppgifter, bl.a. vaktmästeri, församlingsvärd och Tia projekt. 
Mousa presenterar sig själv på nästa sida. 

Bibelsamtal på svenska måndagar kl 18.00–19.30 

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

Equmeniakyrkan har sin kyrkokonferens 10-12 maj i Gävle. 
Tema: Ett i Kristus – en kyrka för alla 

http://www.se-manniskan.se/


 Mitt namn är Mousa Alkouri och jag är 62 år gammal.  
    Jag är utbildad till elingenjör i Damaskus i Syrien och 
blev klar 1978. Som elingenjör har jag arbeta i 25 år på 
ett statligt elföretag i Damaskus i Syrien (8 år som 
Biträdande Generaldirektör), och ca 10 år i privat kontor 
och som matematiklärare (ett litet företag) i Sadnaya 
nära Damaskus. 

    2002 kom jag på arbetsbesök (två veckor) till Sverige och Finland för 
att testa trästolpar som har köpts av ministeriet för elektricitet i Syrien. 
    2015 kom jag till Sverige med min familj. När vi först kom till Sverige 
bodde vi i Vilhelmina i norra Sverige i ungefär ett år, därefter flyttade vi 
till Stockholm och där studerade jag svenska som andra språk i SFI-
skolan i Tumba. 
  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 arbetade som volontär i kyrkan åren 2016 och 2017 och blev en 
medlem i Equmeniakyrkan Hallunda. 10 januari 2018 började jag mitt 
första jobb i Sverige en extratjänst i Equmeniakyrkan Hallunda. 
    Jag och min fru 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 blir 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 och vi ber 
att det ska bli fred i Syrien. 
    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.  

 Skolarna är obligatoriska till klass 9. 

 Alla statliga sjukhus är gratis. 

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

tel 070 007 99 61  adress se Equmeniakyrkan 
       Hallunda 

pastor Samuel Nweze  plusgiro 32 74 07 - 3 

tel 076 260 23 87  e-post hku@hallundakyrkan.se 

    ordförande Christina Karlsson 

070-859 43 21 

pastor Boaz Kamran  kassör Alexander Lund 

tel 073 788 10 77 

   

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/

