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I församlingsbladet har församlingens ordförande skrivit om dagen

Se skön och ljuvlig sommar och gläds åt var minut
ja gläds åt höst och vinter när sommaren är slut.
Och gläds åt livets afton som stilla sänder bud
om himmel och uppståndelse och evigt liv hos Gud.
Ur Sensommarkoral av Atle Burman

Jubileumsåret 2018
Vi har mycket att glädjas över detta år, 2018!
För 40 år sedan byggdes den gula träkyrkan mitt i
betongförorten som allt sedan dess har fått betyda så
mycket för så många. Vi tackar Gud och varandra!
För 10 år sedan kom vi igång med engelskspråkig verksamhet. Efter
många samtal, funderingar och böner var det denna dörr som
öppnades. Församlingen har välsignats rikligen genom alla som kommit
till under dessa år!
Efter att ha levt nära Norsborgs Metodistförsamling under många år
blev det möjligt att för 5 år sedan, låta den församlingen uppgå i
Hallundakyrkans församling (senare Equmeniakyrkan Hallunda). Ett
naturligt steg att ta, då våra modersamfund bildade Equmeniakyrkan
och flera medlemmar redan fanns med i Hallundakyrkans församling
sedan många år, samt att vi fanns i samma byggnad. Tack till alla i Indo
Pak som var frimodiga att gå in i nya utmaningar och som allt sedan
dess bidragit till bygget av den gemensamma församlingen.
Nu ser vi tillsammans fram emot nya möjligheter att få dela och
gestalta evangeliet, genom många olika språk och uttryckssätt.
Immanuel Gud med oss!
Carin Hemmati, pastor och församlingsföreståndare
Jubilee Year 2018
We have much to be joyful about this year, 2018!
Forty years ago the yellow wooden church was built in the midst of
the concrete suburb. Since then it has been very meaningful to so many
people. We thank God and each other.
Ten years ago we started the English section. After a long time of
talking about it, thinking about it and praying about it that special door
finally opened. The congregation has been richly blessed through
everyone who has been around since then!
We had lived close to the Methodists in Norsborg for many years and
finally five years ago we had the chance to welcome that congregation
as a part of our own, first as Hallundakyrkan and later on as
Equmeniakyrkan Hallunda. It was a natural step to take since our
mother denominations were creating Equmeniakyrkan at the time and
several of the Methodist members were already a part of our
congregation and we also shared the building. Thank you to everyone
in Indo-Pak for courageously stepping up to the new challenge and for
being a part of our joint congregation since.

Now let us all together look forward to new possibilities to share and
live the Gospel, through many languages and expressions. Immanuel –
God with us!
Rev. Carin Hemmati, Congregation leader.
Salut (greetings) from the Chairman of the Church
It was a very beautiful gathering on June 2nd 2018 when all
three language groups had the chance to meet and discuss
issues that concern our church. This was the first of its kind
since the inception of the two language groups – English
and Urdo. The turnout was marvelous.
On behalf of the Board and my own behalf as the chair of the Board I
say a big thank you to all of you who in diverse ways contributed to the
success of that great gathering. However, let me personally thank
Pastor Carin Hemmati our Parish Head, who helped me tremendously
in the planning and execution of the program for that day. I also thank
Robert Arif and Amoon Khan for the delicious chicken stew they
provided for our lunch. God bless you all abundantly!
The main aim was to bring all the language groups together to discuss
our church from different perspectives and emphasis the need to
promote oneness in our parish – Equmeniakyrkan Hallunda.
I still maintain my stand that if integration of people from different
parts of the world cannot happen in the church then I wonder where
else it can happen. Why? We Christians believe in God as our father
and Jesus Christ as our savior and the begotten son of God. So if we all
believe we have one father then it means we are one family.
I therefore entreat each and every member of our unique church to
put aside pettiness and unwarranted pride that does not befit a child of
God and embrace the words of our savior Jesus Christ in Mark 10: 43 –
45: “Instead, whoever wants to become great among you must be your
servant, and whoever wants to be first must be slave of all. For even the
Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life
as a ransom for many.”
As chosen leaders we are to work with our pastors to serve and win
souls for the kingdom of God. When we work with one accord and
purpose we shall be fulfilling the gospel above. Yes, it is not easy but
Jesus has promise us he would never leave us. We have to trust in his
word.
Let us put on our armour and continue the good work we have
started. I pray for the divine wisdom and strength for all of as we forge
forward in the service of our Lord and Savior Jesus Christ.
God bless us all.

En hälsning från församlingens ordförande
Det var en mycket lyckad samling den 2 juni 2018 när alla tre
språkgrupperna hade tillfälle att träffas och diskutera frågor som berör
vår kyrka. Detta var den första i sitt slag sedan starten av de två
språkgrupperna - Engelska och Urdu. Framgången var fantastisk.
På styrelsens vägnar och för egen räkning som styrelsens ordförande
säger jag ett stort tack till er alla som på olika sätt har bidragit till
framgången för den stora sammankomsten. Låt mig personligen tacka
pastor Carin Hemmati vår församlingsföreståndare, som hjälpt mig
enormt i planeringen och genomförandet av programmet för den
dagen. Jag tackar också Robert Arif och Amoon Khan för den läckra
kycklinggrytan de ordnande till vår lunch. Gud välsignar er alla rikligt!
Huvudsyftet var att föra samman alla språkgrupper för att diskutera
vår kyrka från olika perspektiv och betona behovet av att främja
enighet i vår församling - Equmeniakyrka Hallunda.
Jag hävdar fortfarande; att om integration av människor från olika
delar av världen inte kan finnas i kyrkan var kan det annars finnas?
Varför? Vi kristna tror på Gud som vår far och Jesus Kristus som vår
frälsare och Guds enfödde son. Så om vi alla tror att vi har en
gemensam far så betyder det att vi är en familj.
Därför uppmanar jag varje medlem i vår unika kyrka att lägga undan
småaktighet och omotiverad stolthet som inte passar ett Guds barn och
ta emot vår frälsare Jesus Kristus ord i Mark 10: 43-45: ”Men så är det
inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare,
och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav.
Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och
ge sitt liv till lösen för många."
Som utvalda ledare ska vi samarbeta med våra pastorer för att tjäna
och vinna själar för Guds rike. När vi arbetar i endräkt mot samma mål
uppfyller vi evangeliet ovan. Ja, det är inte lätt men Jesus har lovat oss
att han aldrig kommer att lämna oss. Vi måste lita på hans ord.
Låt oss ta på oss rustningen och fortsätta det goda arbetet vi har
börjat. Jag ber för gudomlig visdom och styrka för alla då vi fortsätter
fram i vår Herres och Frälsares, Jesus Kristus tjänst.
Gud välsigne oss alla.
Joe Etbon

Tia-projektet (Tidiga insatser i asylprocessen)






Måndagsträffen kl. 17.30-19.30
Svenskaundervisning, tisdag, onsdag, fredag kl 10.15-12.30
Temaonsdagar med Sociala Missionen: 19/9, 17/10, 14/11
Café Ljuspunkten, torsdagar kl. 10-00-12.00
Matutdelning, måndag, tisdag och fredag kl. 13.00

Hallundakyrkan/Equmeniakyrkan Hallunda 40 år
Jubileumsgudstjänst söndag 26 augusti kl. 10.00
Predikan av pastor Frank Åkerman (samma som för 40 år sedan)
Sång av Staffan Lindström och Elisabeth Abdo
Efter gudstjänsten knytkalas i Botkyrka folkhögskola.
Svenskundervisning i kyrkan/Swedish class in the Church
Välkomna till svenskundervisningen i Equmeniakyrkan Hallunda.
Vi startar terminen den 21 augusti och träffas sedan varje vecka på
tisdagar, onsdagar och fredagar från kl. 10.15 till 12.30
Det kostar 250 kronor per termin att vara med.
Hälsningar,
Carro Duff, lärare.
Welcome to Swedish class in Equmeniakyrkan Hallunda.
cTerm will begin on August 21st. with Classes every Tuesday,
Wednesday and Friday from 10.15 AM to 12.30 PM.
250 SEK fee/term.
Best wishes,
Carro Duff, teacher.
Måndagsträffen /Monday Club, kl. 17.30-19.30
Practice your Swedish!
Olika aktiviteter, teman och fika

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.
AUGUSTI
Söndag 19
10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati. Nattvard
12.30 Worship, Sam Nweze.
17.00 Worship, Boaz Kamran. Holy Communion
Söndag 26
10.00 Jubileumsgudstjänst (se särskild ruta)
12.30 Worship, Sam Nweze.
17.00 Worship, Robert Arif
SEPTEMBER
Söndag 2
10.00 Gudstjänst Carin Hemmati.
12.30 Worship, Henry James.
17.00 Worship, Boaz Kamran
Söndag 9
10.00 Gudstjänst. Olle Westberg.
12.30 Worship, Cameroonian/East African Service
17.00 Worship, Boaz Kamran.
Söndag 16
12.00 Gemensam gudstjänst/Common Service. Pastorerna.
Söndag 23
10.00 Gudstjänts. Inge Mack.
12.30 Worship, Sam Nweze.
17.00 Worship, Boaz Kamran. Half Year Conference
Söndag 30
10.00 Gudstjänt. Carin Hemmati. Nattvard.
12.30 Worship, 10th University Music Consert.
- Dare David (USA). (Flyer in the Church Square)
17.00 Worship, Robert Arif

OKTOBER
Söndag 7
10.00 Gudstjänst. Lars-Gunnar Hjerne
12.30 Worship, 10th Univerisity Special Service.
- Bishop Ransom Stephen (Nigeria). (Flyer in the Church Square)
17.00 Worship, Boaz Kamran
Söndag 14
Gudstjänst. Carin Hemmati
12.30 Worship, Viktor Okoro.
17.00 Worship, Boaz Kamran
Söndag 21
10.00 Gudstjänst. Rune Forsbeck
12.30 Worship, Sam Nweze.
17.00 Worship, Boaz Kamran
Söndag 28
10.00 Gudstjänst. Carin Hemmati. Nattvard
12.30 Worship
17.00 Worship, Sohrab Khan
NOVEMBER
Söndag 4
10.00 Gudstjänst i Allhelgonatid. Bernt Wåhleman
12.30 Worship
17.00 Worship, Boaz Kamran
Söndag 11
10.00 Gudstjänst. Carin Hemmati
12.30 Worship
17.00 Worship, Boaz Kamran
Söndag 18
10.00 Gudstjänst. Örjan Bjerleus
12.30 Worship
17.00 Worship, Boaz Kamran

Söndag 25
Gudstjänst 10.00. Carin Hemmati. Nattvard
12.30 Worship
17.00 Worship, Robert Arif
DECEMBER
Söndag 2. Första advent
10.00. Gudstjänst. Johnny Jonsson
12.30 Worship
17.00 Worship, Boaz Kamran
Söndag 9. Andra advent
10.00 Gudstjänst. Carin Hemmati
12.30 Worship
17.00 Worship, Boaz Kamran
Lördag 15. Julfest med tisdagskören kl. 15.00
Söndag 16. Tredje advent
10.00 Gudstjänst. Lars-Gunnar Hjerne
12.30 Worship
17.00 Worship, Boaz Kamran
Söndag 23. Fjärde advent
10.00 Gudstjänst. Carin Hemmati. Nattvard
12.30 Worship
17.00 Worship, Boaz Kamran
Jubileumshöst
Equmeniakyrkan Hallunda firar tre jubileer hösten 2018
 Hallundakyrkan, Equmeniakyrkan Hallunda, blir 40 år
 Engelsspråkiga gruppen har funnits i kyrkan i 10 år
 IndoPak-gruppen har varit del av församlingen i 5 år
Arbetsvecka i kyrkan 20 – 24 augusti
Med början den 20 augusti ska vi behandla kyrkans utvändiga tak.
Måndag den 20: Täckning av golv i övre kök. Sopning och
bortskrapning av sand, mossa mm, Lagning av "blåsor" och skarvar.
Tisdag: Strykning med primer.
Onsdag Strykning med takmassa.
Torsdag och fredag är reservdagar, eftersom vi inte kommer kunna
jobba om det regnar.
Kläder: Något som kan slängas sedan. Gäller även skor
Anmäl när ni kan vara med till Lasse Hjerne, 070 554 09 11.

Seminar during the summer
Indo Pak had the second Seminar in Equmeniakyrkan
Hallunda, 10 – 12 August.
Topic: Have ye recieved the Holy Ghost since ye
believed? (Act 19:2)
Rev. Evangelist Iqbal Masih
It was also an opportunity to introduce the new Song
Book in Urdu.
Bibelsamtal på svenska
Vi läser och samtalar om Markusevangeliet och lär oss nya
Brukssånger.
Följande måndagar kl. 18.00–19.30. Fika från kl. 17.45
24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11 och 3/12

Tisdagskören och Julfest
Övningar kl. 15.00–16.30 följande tisdagar:
30/10,6/11,m13/11, 20/11, 27/11, 4/12 och 11/12
Julfest lördag 15 december kl. 15.00
Café Ljuspunkten
Torsdagar kl. 10.00-12.00
Tillfälle för dig som vill fika, träffa andra och prata svenska
Equmenia Hallunda
Välkommen till våra olika barn- och ungdomsgrupper
 Sunday School/Söndagsskola i samband med engelsk- och
urduspråkig gudstjänst
 Hapiness Club från 9 år, torsdagar kl. 16.00

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

Om kyrkan
Under slutet av 1960-talet 0ch början av 1970-talet rådde stor
bostadsbrist i Storstockholms. Då, liksom nu, stod människor i kö
för att få en bostad. Man började då bygga de nya förorterna Fittja,
Alby, Norsborg, Hallunda och Slagsta på tidigare jordbruksmark.
Kristna politiker från Stockholm och områden söder därom t.ex.
Tumba såg till att det vid projekteringen av området avsattes en
tomt för kyrka i Hallunda.
De som flyttade in i dessa områden var mestadels unga
barnfamiljer. Några, som tillhörde församlingar i Stockholm,
började samlas i skolor för söndagsskola, scout och
kvällsgudstjänsterna. När Hallunda Centrum byggdes hade det
bildats en liten församling och man fick hyra en lokal på
övervåningen. All verksamhet flyttades då dit. Många barn fanns i
området och församlingen bedrev ett stort barn och
ungdomsarbete, samt regelbundna gudstjänster. Under den här
perioden fanns hela tiden tanken på en egen kyrka. Med stöd från
andra församlingar kom bygget igång på kyrkotomten. Söndagen
den 20 augusti 1978 stod kyrkan klar att invigas. Ja, klar var den
inte. In i det sista arbetade församlingsmedlemmar med att lägga
golv och väggar på övervåningen. Den skulle senare inredas.
Vilken glädjedag det var, när kyrkan fick tas i bruk. Det var
högtidsgudstjänst, där också en församlingspastor installerades.
Hela kyrkan var fylld till sista plats.
Nu har kyrkan funnits i 40 år. Många har gått ut och in i kyrkan.
Många röster har hörts, barn, unga, gamla. Många språk har
blandats. En röst har aldrig tystnat, Guds röst. Måtte den rösten få
höras i och utanför kyrkan i många år framåt.
Lena Aldener

Bild från invigningen av Hallundakyrkan 1978

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
18.00-19.30 Bibelsamtal på svenska en gång per månad.
Se särskild information nedan
Tisdag
10.15-12.30 Svenskaundervisning
13.00 Matutdelning
15.00-16-30 Tisdagskören. Se särskild information
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
16.00 Hapiness Club, från 9 år.
19.00 Prayer group meeting
Fredag
10.15-12.30 Svenskaundervisning
13.00 Matutdelning
19.00 Bönemöte på urdu
22.00 All Night Vigil (Last Friday of every second month) /
Nattbön sista fredagen, varannan månad.
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Equmeniakyrkan Hallunda
adress
tel

Hallunda Torg
145 68 NORSBORG
08 - 531 708 55

ordförande Joe Etbon
tel 070 880 55 05

e-post hallundakyrkan@telia.com
kassör Lars-Gunnar Hjerne
webb
www.equmeniakyrkanhallunda.se
tel 070 554 09 11
bankgiro 192-2889, Swiss till 123 225 8622.
pastor
tel

Carin Hemmati
070 007 99 61

pastor
tel

Samuel Nweze
076 260 23 87

pastor
tel

Boaz Kamran
073 788 10 77

Equmenia Hallunda
adress se Equmeniakyrkan
Hallunda
plusgiro 32 74 07 - 3
e-post hku@hallundakyrkan.se
ordförande Christina Karlsson
070-859 43 21
kassör Alexander Lund

församlingspedagog Carlota (Carro) Bocio Duff
tel arbete
08 - 531 708 55
församlingsvärd:
tel arbete

Mousa Alkhouri
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
Equmeniakyrkan Hallunda är en av flera huvudmän för

http://botkyrkafolkhogskola.org/

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

http://socialamissionen.se

