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Medlemskap  

Vill du bli en del i Equmeniakyrkan Hallunda, 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. 

 

Välkommen att kontakta någon av oss pastorer för 

enskilda samtal.  

  Carin Hemmati 

 Mobil nr.: 0700079961 

Samuel Nweze  

Mobil nr.: 0762602387 

Boaz Kamran Khan 

Mobil nr.: 0737881077 

 

      Kyrkans tel nr.: 531 708 55, 

 e-post: hallundakyrkan@telia.com 

.  
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Välkommen till ett nytt läsår i Equmeniakyrkan Hallunda! 

Ibland behöver vi påminna oss om och på 

nytt landa i det som är grunden och centrum i 

vår tro och det liv som håller oss samman. 

Det är så väldigt mycket som vill fånga vår 

uppmärksamhet, ta vår tid och våra resurser i 

anspråk. Det handlar inte alltid om att välja 

mellan ont och gott, det som är bra eller 

mindre bra, utan vi hamnar ofta mitt i mellan mycket som är viktigt och 

samtidigt gott. Vi behöver vara rädda om varandra , den tid vi har och de 

resurser vi har att förvalta, vilka bla är våra gemensamma möjligheter, 

kunskaper, erfarenheter och ekonomi. Det är därför viktigt att fokusera och 

våga prioritera, att ha modet att välja bort ibland. Vi kan inte göra eller vara 

allt för alla, långt därifrån, och vi kan inte gå in i alla behjärtansvärda 

engagemang eller ta alla strider.  

 Vi är kallade till gemenskap med levande Gud och varandra. Den kärlek 

som välkomnar oss och omsluter oss uppmanar oss också att dela den 

vidare, på många olika sätt. TRO och LIV är ett, sammanflätat och vi älskar 

därför att Gud har älskat oss först. 

Vi inbjuds och är kallade att: 

Älska Herren vår Gud, av hela vårt hjärta, hela vår själ, hela vårt förstånd 

och all vår kraft. 

Älska vår nästa (inklusive främlingen och fienden)som oss själva. 

Älska varandra så som Gud i Kristus har älskat oss. 

Älska världen med samma kärlek som fanns hos honom som utgav sin ende 

Son för att världen skulle räddas genom honom. 

Vi har fått allt och det är vår kallelse att på samma sätt ge allt vidare. Det är 

en stor nåd att få vara med i Guds ”rörelse” i världen, i vår bygd. Det är hela 

tiden förändring, förnyelse och förvåning. Därför, och mitt i allt myller av 

människor, alla behov, många olika utmaningar, åsikter och tolkningar. Låt 

oss vara stadigt rotade och sammanflätade i detta; oavsett allt, vår grund 

och centrum: Kärleken. 

Så får vi vandra vidare tillsammans, i vår Herre Jesu Kristi namn! Må vår 

väg gå oss till mötes! 

Pastor Carin 



3 

Församlingsblad sept- dec 2019 
Kalendariet 

 

September                                                                                                                               

Sö  1 kl 10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati.                                                                                    

Sö  8 kl 10.00 Gudstjänst, Lars-Gunnar Hjerne.                                                                              

Sö 15 kl 12.00 Gemensam gudstjänst med alla språkgrupper.                                                     

Sö 22 kl 10.00 Gudstjänst, Bernt Wåhleman.                                                                                 

Sö 29 kl 10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati. 

 

Oktober                                                                                                                                 

Sö   6 kl 10.00 Gudstjänst, Olle Westberg.                                                                                   

Sö 13 kl 10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati.                                                                                    

Sö 20 kl 10.00 Gudstjänst, Bo Forsberg.                                                                                      

Sö 27 kl 10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati.  

 

November                                                                                                                               

Sö  3 kl 10.00 Gudstjänst, Rune Forsberg.                                                                                    

Sö 10 kl 10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati.                                                                                    

Sö 17 kl 10.00 Gudstjänst, Lars-Gunnar Hjerne.                                                                                 

Sö 24 kl 10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati.  

 

December                                                                                                                                

Sö  1 kl 10.00 Första advent Gudstjänst, Bernt Wåhleman.                                                       

Sö  8 kl 10.00 Andra advent Gudstjänst, Carin Hemmati.                                                                  

Sö 15 kl 10.00 Tredje advent Gudstjänst, Rune Forsbeck.                                                              

Sö 22 kl 10.00 Fjärde advent Nattvardsgudstjänst, Carin 

Hemmati. 
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Årsmötet inleddes med en redovisning av en 

intervjuundersökning, som ingår i den s.k. 

diakoniframtidsutredningen. Frank Åkerman presenterade 

den undersökningen.                      I undersökningen 

framgick att de flesta församlingar sällan talar om diakoni. 

Lundens LSS-boende har överförts till Stadsmissionen. 

Gymnasieskolan Futurum har i ett år drivits tillsammans 

med Magelungen utveckling AB, som troligen kommer att 

ta över.  

I ”Råd och stöd” arbetar man med bostadslösa, 

barnfamiljer och äldre.  I ”Äldre i utsatthet” samarbetar man 

med Ny Gemenskap, Immanuelskyrkan och Hela 

Människan. TIA-projekt (tidiga insatser för asylsökande) 

bedrivs i samverkan med lokala församlingar (bl.a. 

Hallunda). 

Region Stockholm Equmeniakyrkan 
Lördag 5 oktober i Rissnekyrkan 

Regionfest – Till jordens yttersta gräns 

17:00 Gudstjänst. Rissnekyrkans körer, Anna Karin Klingsbo, 
Jenny Dobers mfl. 

18:00 Middag och fest 

 



11 

Församlingsblad sept- dec 2019 

Sociala Missionen 

Tillsammans med Equmeniaförsamlingar i Storstockholm 

driver vi Sociala missionen. 

”Årsmötet den 24 april inleddes med ett Öppet hus i Sociala 

missionens nyrenoverade lokaler på Högbergsgatan 31 A, 

bakom Andreaskyrkan. Vi fick träffa medarbetarna på Sociala 

missionen och se en utställning om deras arbete under 150 år. 

Där bjöds också på syrisk mat lagad av en kvinna från en av 

församlingarna. 

Equmeniakyrkan Hallundas stora nätverk 

Stockholms Frikyrkoråd 

Tillsammans med andra frikyrkoförsamlingar på 
Södertörn betalar vi en summa per medlem och år för 
en pastorstjänst på Huddinge sjukhus. 

”Den 21 mars var Anita Hedlund, Ulf och jag, Lena     
Aldener,  ombud på        Stockholms Frikyrkoråds         
årsmöte. Det hölls i Nya    Karolinska Sjukhuset 
och många hade kommit för att delta.  Det började med 
en information i sjukhuskyrkan, som   numera kallas     
Stilla rummet, 
detta för att kunna vara en plats för alla   religioner.    
Därefter följe en föreläsning med   
Stefan Einhorn. I föreläsningen tog han bl.a. upp hur    
personal     och         patienter kan mötas i                      
livsåskådningsfrågor. Frikyrkorådet ansvarar för         
sjukhuspastorerna.   
Flera av dem var där och presenterade sig och sitt        
arbete. Ekonomin var god förman hade  just fått en      
donation men alla församlingar uppmanades att            
ekonomiskt stödja sjukhussjukasarbete. Det var en         
givande  kväll.”  
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Bibelsamtal på svenska med pastor Carin  

Tisdagar kl. 15.00-16.30. 3 sept, 17, sept, 1 okt, 15 

okt, 29 okt. 

           Vi samtalar kring en bibeltext i 

Apostlagärningarna och lära oss nya Brukssånger.                        

Tisdagskören kl 15.00-16.30.                                                                                

5 nov, 12 nov, 19 nov, 26 nov, 3 dec, 10 dec med 

avslutande Julfest lördag 14 dec. 

Café Ljuspunkten och lunchbön, torsdagar kl 10.00-12.00 
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From Pastor Sam’s Desk  

It’s so good to see many of our vacationers 

dropping back in one person and one family at a 

time. Without controversy, no year did our 

congregation ever witness such a high rate of 

vacation travel by members like this summer. 

This is quite commendable and in line with the 

standing biblical injunctions on the need to take 

out time on occasion to rest. I hope you all 

brought with you, experiences and testimonies of 

God’s faithfulness and preservation from the 

many dangers that people face across the world presently. Praise 

God that He remains our “refuge and strength” (Psalm 46:1), and 

everyone has remained safe and sound.   

And Now Comes a New Season 

The work of the kingdom stares us in the face as we enter the final 

and decisive season of the year 2019. What happens from now until 

the end of the year determines whether or not we shall finish this 

year on a strong footing. A look at our activity plan for the year 

indicates that much ground remains to be covered. Consequently, 

there is a need to move with a great sense of urgency going into the 

final months. Jesus highlighted this need when in John 9:4 he 

declares, “I must work the works of him that sent me, while it is day: 

the night comes, when no man can work.”  

We have quite a couple of exciting things coming up requiring our 

urgent attention. Work among our children and youth remains top on 

our agenda with more children and youth workers needed in both 

departments. Our children’s demography continues to grow in leaps 

and bounds and we must step up to the challenges. By the grace of 

God we added a new dimension to the ministry among our youth in 

August when fifteen of them embarked on a fun/mentoring boat 

cruise to Finland. That trip was such a rewarding and unforgettable 

experience to all the participants. Such an exercise must be made a 

recurring experience among our youth.  
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03-nov-19  Sis. Saba Arif Pst. Boaz Kamran 
Holy communion will 
be served 

10-nov-19  Patricia Latif Rev. Y.David Vishal   

17-nov-19  Bro.Nawaz Patras Pst. Boaz Kamran   

24-nov-19  Pst.Boaz Kamran Bro.Robert Arif   

    

01-dec-19 Bro. Anil Wilson Pst. Boaz Kamran 
1st Advent- Carol 
singing 

08-dec-19 Timna Pearly Pst. Boaz Kamran 
2nd Advent- Sunday 
School 

15-dec-19 Mrs.Nadia Khan Rev. Y.David Vishal 
3rd Advent- Ladies 
ministry 

22-dec-19 Sabrina Arif Pst. Boaz Kamran 
4th Advent- Youth 
ministry 

25-dec-19  Bro.Robert Arif Pst. Boaz Kamran Christmas Day 

29-dec-19  Rahul Loyal Bro. Sohrab Khan   

01-jan-20  Bro.Robert Arif Pst. Boaz Kamran New year service 

Indo-Pak family summer camp in Småland in Örkelljunga 

för three nights 18-21 jul 2019. 105 people participated in 

the camp. Had quality time with each other. 
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Indo-Pak Sunday service plan 

Date Presider Preacher Program 

04-aug-19  Bro.Robert Arif  Pst. Boaz Kamran 
Holy communion 
will be served 

11-aug-19  Pastor Boaz Kamran  Rev. Iqbal Masih   

18-aug-19  Bro.Anil Wilson  Pst. Boaz Kamran   

24-aug-19     
Indo-Pak half year 
conference 

25-aug-19  Timna Pearly  Bro.Sohrab Khan   

    

01-sep-19  Bro.Robert Arif  Pst. Boaz Kamran 
Holy communion 
will be served 

08-sep-19  Sis.Ruby Victor  Rev. Y.David Vishal   

15-sep-19  Rahul Loyal  Pst. Boaz Kamran   

22-sep-19  Bro.Munawar Amir  Pst. Boaz Kamran   

29-sep-19  Rubbeca Khan  Bro.Robert Arif   

    

06-okt-19  Sis.Monicka Loyal  Pst. Boaz Kamran 
Holy communion 
will be served 

13-okt-19  Sis.Rosmary Amir  Pst. Boaz Kamran   

20-okt-19  Sabrina Arif  Pst. Boaz Kamran   

27-okt-19  Bro.Raju Lal  Bro.Sohrab Khan   

Indo-Pak convention for two days. 27-28 Jul 2019. 

Pastor Vickas Messay was the preacher from India. 
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Secondly, establishing a formidable business men and 

women’s fellowship within our increasing number of 

business members is a passion that I want to see 

accomplished within this ministry year. Thirdly, the 

Women’s fellowship is in need of revival and I urge all our 

women to be on alert as plans are on to revive that very 

important aspect of our ministry. The media department 

needs some level of modernizing in order to show our 

services and programs more to the media-savvy world. 

International Cultural Week 

Plans are on for our annual International Cultural Week 

(ICW), a program which always intermarries with the 

anniversary of the establishment of our congregation. A 

vibrant planning committee is presently working to give us 

what is hoped to be the best version of the program ever. 

As usual, the various nationalities in our church are 

expected to put up sterling and God-glorifying 

performances during the three day-long program. Talks are 

ongoing to ensure that get hold of the appropriate speaker 

for the event. I urge everyone to be in prayer as the events 

approach. 

Finally, keep in mind always, the words of our theme for 

this year, Daniel 11:32, “The people that know their God 

shall be strong and do exploits”. Let us therefore remain in 

the knowledge of the Lord, ceasing every opportunity to 

bear witness to the gospel. And always remember, 

PRAYER IS THE KEY! 

Much blessings on you all! 
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DATE PREACHER 

September 1 Pastor Sam 

September 8 Pastor Sam 

September 15 Combined Service 

September 22 Pastor Sam 

September 29 Kingsley Kejuo 

October 6 Pastor (Dr.) Zachary Adams 

October 13 Pastor Sam 

October 20 Babafemi Martins 

October 27 Dr. Ebere Nweze 

November 3 Pastor Sam 

November 10 Peter Osuji 

November 17 Victor Okoro 

November 24 Chukwuemeka  Okwuchukwu 

December 1 Pastor Sam 

December 8 Pastor Charles 

December 15 Pastor Sam 

December 22 Pastor Sam 

December 29 Pastor Sam 

December 31 New year Cross Over Service 

January 5 Pastor Sam 

January 12 Anointing Service 

WORSHIP SCHEDULE 
SEPTEMBER – DECEMBER 2019 
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As a believer we need to understand 

completely and deeply two things. 

We are the called and chosen 

people of most high. 

Our enemy is defeated and has 

absolutely no authority upon us. 

Because: we are delivered by the 

grace of God. Jesus had atoned us, covered us from the sins. 

The plan of atonement was foreordained. Before creation He had 

planed our salvation. God is never taken by surprise. That’s why 

God was not surprised when Adam and Eve sinned. But remember 

one thing, sin was never the plan of God, but it was in the 

knowledge of God. It’s His grace and unconditional love He planned 

our salvation before we were born or created as mankind. 

Disobedience, sin, death and hell was not the plan of God but the 

plan of our enemy. Sin is foreign element. it is not the original plan 

of God.  

Devil intervene in the plan of God and bring sin and death. God 

intervene in the plan of devil and bring salvation and eternal life. 

Jesus did not just give us salvation, but He has broken the power of 

sin. Just embrace Jesus properly. We have no guarantee of this life, 

but believers have guarantee of eternal life. 

Let us live for our Lord and glorify Him. 

From the desk of your Pastor 

Boaz Kamran 

 

People of  God 



7 

Församlingsblad sept- dec 2019 

DATE PREACHER 

September 1 Pastor Sam 

September 8 Pastor Sam 

September 15 Combined Service 

September 22 Pastor Sam 

September 29 Kingsley Kejuo 

October 6 Pastor (Dr.) Zachary Adams 

October 13 Pastor Sam 

October 20 Babafemi Martins 

October 27 Dr. Ebere Nweze 

November 3 Pastor Sam 

November 10 Peter Osuji 

November 17 Victor Okoro 

November 24 Chukwuemeka  Okwuchukwu 

December 1 Pastor Sam 

December 8 Pastor Charles 

December 15 Pastor Sam 

December 22 Pastor Sam 

December 29 Pastor Sam 

December 31 New year Cross Over Service 

January 5 Pastor Sam 

January 12 Anointing Service 

WORSHIP SCHEDULE 
SEPTEMBER – DECEMBER 2019 

8 

Församlingsblad sept- dec 2019 

As a believer we need to understand 

completely and deeply two things. 

We are the called and chosen 

people of most high. 

Our enemy is defeated and has 

absolutely no authority upon us. 

Because: we are delivered by the 

grace of God. Jesus had atoned us, covered us from the sins. 

The plan of atonement was foreordained. Before creation He had 

planed our salvation. God is never taken by surprise. That’s why 

God was not surprised when Adam and Eve sinned. But remember 

one thing, sin was never the plan of God, but it was in the 

knowledge of God. It’s His grace and unconditional love He planned 

our salvation before we were born or created as mankind. 

Disobedience, sin, death and hell was not the plan of God but the 

plan of our enemy. Sin is foreign element. it is not the original plan 

of God.  

Devil intervene in the plan of God and bring sin and death. God 

intervene in the plan of devil and bring salvation and eternal life. 

Jesus did not just give us salvation, but He has broken the power of 

sin. Just embrace Jesus properly. We have no guarantee of this life, 

but believers have guarantee of eternal life. 

Let us live for our Lord and glorify Him. 

From the desk of your Pastor 

Boaz Kamran 

 

People of  God 



9 

Församlingsblad sept- dec 2019 
Indo-Pak Sunday service plan 

Date Presider Preacher Program 

04-aug-19  Bro.Robert Arif  Pst. Boaz Kamran 
Holy communion 
will be served 

11-aug-19  Pastor Boaz Kamran  Rev. Iqbal Masih   

18-aug-19  Bro.Anil Wilson  Pst. Boaz Kamran   

24-aug-19     
Indo-Pak half year 
conference 

25-aug-19  Timna Pearly  Bro.Sohrab Khan   

    

01-sep-19  Bro.Robert Arif  Pst. Boaz Kamran 
Holy communion 
will be served 

08-sep-19  Sis.Ruby Victor  Rev. Y.David Vishal   

15-sep-19  Rahul Loyal  Pst. Boaz Kamran   

22-sep-19  Bro.Munawar Amir  Pst. Boaz Kamran   

29-sep-19  Rubbeca Khan  Bro.Robert Arif   

    

06-okt-19  Sis.Monicka Loyal  Pst. Boaz Kamran 
Holy communion 
will be served 

13-okt-19  Sis.Rosmary Amir  Pst. Boaz Kamran   

20-okt-19  Sabrina Arif  Pst. Boaz Kamran   

27-okt-19  Bro.Raju Lal  Bro.Sohrab Khan   

Indo-Pak convention for two days. 27-28 Jul 2019. 

Pastor Vickas Messay was the preacher from India. 

6 

Församlingsblad sept- dec 2019 
Secondly, establishing a formidable business men and 

women’s fellowship within our increasing number of 

business members is a passion that I want to see 

accomplished within this ministry year. Thirdly, the 

Women’s fellowship is in need of revival and I urge all our 

women to be on alert as plans are on to revive that very 

important aspect of our ministry. The media department 

needs some level of modernizing in order to show our 

services and programs more to the media-savvy world. 

International Cultural Week 

Plans are on for our annual International Cultural Week 

(ICW), a program which always intermarries with the 

anniversary of the establishment of our congregation. A 

vibrant planning committee is presently working to give us 

what is hoped to be the best version of the program ever. 

As usual, the various nationalities in our church are 

expected to put up sterling and God-glorifying 

performances during the three day-long program. Talks are 

ongoing to ensure that get hold of the appropriate speaker 

for the event. I urge everyone to be in prayer as the events 

approach. 

Finally, keep in mind always, the words of our theme for 

this year, Daniel 11:32, “The people that know their God 

shall be strong and do exploits”. Let us therefore remain in 

the knowledge of the Lord, ceasing every opportunity to 

bear witness to the gospel. And always remember, 

PRAYER IS THE KEY! 

Much blessings on you all! 

 



5 

Församlingsblad sept- dec 2019 
From Pastor Sam’s Desk  

It’s so good to see many of our vacationers 

dropping back in one person and one family at a 

time. Without controversy, no year did our 

congregation ever witness such a high rate of 

vacation travel by members like this summer. 

This is quite commendable and in line with the 

standing biblical injunctions on the need to take 

out time on occasion to rest. I hope you all 

brought with you, experiences and testimonies of 

God’s faithfulness and preservation from the 

many dangers that people face across the world presently. Praise 

God that He remains our “refuge and strength” (Psalm 46:1), and 

everyone has remained safe and sound.   

And Now Comes a New Season 

The work of the kingdom stares us in the face as we enter the final 

and decisive season of the year 2019. What happens from now until 

the end of the year determines whether or not we shall finish this 

year on a strong footing. A look at our activity plan for the year 

indicates that much ground remains to be covered. Consequently, 

there is a need to move with a great sense of urgency going into the 

final months. Jesus highlighted this need when in John 9:4 he 

declares, “I must work the works of him that sent me, while it is day: 

the night comes, when no man can work.”  

We have quite a couple of exciting things coming up requiring our 

urgent attention. Work among our children and youth remains top on 

our agenda with more children and youth workers needed in both 

departments. Our children’s demography continues to grow in leaps 

and bounds and we must step up to the challenges. By the grace of 

God we added a new dimension to the ministry among our youth in 

August when fifteen of them embarked on a fun/mentoring boat 

cruise to Finland. That trip was such a rewarding and unforgettable 

experience to all the participants. Such an exercise must be made a 

recurring experience among our youth.  

10 

Församlingsblad sept- dec 2019 
    

03-nov-19  Sis. Saba Arif Pst. Boaz Kamran 
Holy communion will 
be served 

10-nov-19  Patricia Latif Rev. Y.David Vishal   

17-nov-19  Bro.Nawaz Patras Pst. Boaz Kamran   

24-nov-19  Pst.Boaz Kamran Bro.Robert Arif   

    

01-dec-19 Bro. Anil Wilson Pst. Boaz Kamran 
1st Advent- Carol 
singing 

08-dec-19 Timna Pearly Pst. Boaz Kamran 
2nd Advent- Sunday 
School 

15-dec-19 Mrs.Nadia Khan Rev. Y.David Vishal 
3rd Advent- Ladies 
ministry 

22-dec-19 Sabrina Arif Pst. Boaz Kamran 
4th Advent- Youth 
ministry 

25-dec-19  Bro.Robert Arif Pst. Boaz Kamran Christmas Day 

29-dec-19  Rahul Loyal Bro. Sohrab Khan   

01-jan-20  Bro.Robert Arif Pst. Boaz Kamran New year service 

Indo-Pak family summer camp in Småland in Örkelljunga 

för three nights 18-21 jul 2019. 105 people participated in 

the camp. Had quality time with each other. 



11 

Församlingsblad sept- dec 2019 

Sociala Missionen 

Tillsammans med Equmeniaförsamlingar i Storstockholm 

driver vi Sociala missionen. 

”Årsmötet den 24 april inleddes med ett Öppet hus i Sociala 

missionens nyrenoverade lokaler på Högbergsgatan 31 A, 

bakom Andreaskyrkan. Vi fick träffa medarbetarna på Sociala 

missionen och se en utställning om deras arbete under 150 år. 

Där bjöds också på syrisk mat lagad av en kvinna från en av 

församlingarna. 

Equmeniakyrkan Hallundas stora nätverk 

Stockholms Frikyrkoråd 

Tillsammans med andra frikyrkoförsamlingar på 
Södertörn betalar vi en summa per medlem och år för 
en pastorstjänst på Huddinge sjukhus. 

”Den 21 mars var Anita Hedlund, Ulf och jag, Lena     
Aldener,  ombud på        Stockholms Frikyrkoråds         
årsmöte. Det hölls i Nya    Karolinska Sjukhuset 
och många hade kommit för att delta.  Det började med 
en information i sjukhuskyrkan, som   numera kallas     
Stilla rummet, 
detta för att kunna vara en plats för alla   religioner.    
Därefter följe en föreläsning med   
Stefan Einhorn. I föreläsningen tog han bl.a. upp hur    
personal     och         patienter kan mötas i                      
livsåskådningsfrågor. Frikyrkorådet ansvarar för         
sjukhuspastorerna.   
Flera av dem var där och presenterade sig och sitt        
arbete. Ekonomin var god förman hade  just fått en      
donation men alla församlingar uppmanades att            
ekonomiskt stödja sjukhussjukasarbete. Det var en         
givande  kväll.”  

4 

Församlingsblad sept- dec 2019 

Bibelsamtal på svenska med pastor Carin  

Tisdagar kl. 15.00-16.30. 3 sept, 17, sept, 1 okt, 15 

okt, 29 okt. 

           Vi samtalar kring en bibeltext i 

Apostlagärningarna och lära oss nya Brukssånger.                        

Tisdagskören kl 15.00-16.30.                                                                                

5 nov, 12 nov, 19 nov, 26 nov, 3 dec, 10 dec med 

avslutande Julfest lördag 14 dec. 

Café Ljuspunkten och lunchbön, torsdagar kl 10.00-12.00 
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Kalendariet 

 

September                                                                                                                               

Sö  1 kl 10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati.                                                                                    

Sö  8 kl 10.00 Gudstjänst, Lars-Gunnar Hjerne.                                                                              

Sö 15 kl 12.00 Gemensam gudstjänst med alla språkgrupper.                                                     

Sö 22 kl 10.00 Gudstjänst, Bernt Wåhleman.                                                                                 

Sö 29 kl 10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati. 

 

Oktober                                                                                                                                 

Sö   6 kl 10.00 Gudstjänst, Olle Westberg.                                                                                   

Sö 13 kl 10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati.                                                                                    

Sö 20 kl 10.00 Gudstjänst, Bo Forsberg.                                                                                      

Sö 27 kl 10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati.  

 

November                                                                                                                               

Sö  3 kl 10.00 Gudstjänst, Rune Forsberg.                                                                                    

Sö 10 kl 10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati.                                                                                    

Sö 17 kl 10.00 Gudstjänst, Lars-Gunnar Hjerne.                                                                                 

Sö 24 kl 10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati.  

 

December                                                                                                                                

Sö  1 kl 10.00 Första advent Gudstjänst, Bernt Wåhleman.                                                       

Sö  8 kl 10.00 Andra advent Gudstjänst, Carin Hemmati.                                                                  

Sö 15 kl 10.00 Tredje advent Gudstjänst, Rune Forsbeck.                                                              

Sö 22 kl 10.00 Fjärde advent Nattvardsgudstjänst, Carin 

Hemmati. 
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Årsmötet inleddes med en redovisning av en 

intervjuundersökning, som ingår i den s.k. 

diakoniframtidsutredningen. Frank Åkerman presenterade 

den undersökningen.                      I undersökningen 

framgick att de flesta församlingar sällan talar om diakoni. 

Lundens LSS-boende har överförts till Stadsmissionen. 

Gymnasieskolan Futurum har i ett år drivits tillsammans 

med Magelungen utveckling AB, som troligen kommer att 

ta över.  

I ”Råd och stöd” arbetar man med bostadslösa, 

barnfamiljer och äldre.  I ”Äldre i utsatthet” samarbetar man 

med Ny Gemenskap, Immanuelskyrkan och Hela 

Människan. TIA-projekt (tidiga insatser för asylsökande) 

bedrivs i samverkan med lokala församlingar (bl.a. 

Hallunda). 

Region Stockholm Equmeniakyrkan 
Lördag 5 oktober i Rissnekyrkan 

Regionfest – Till jordens yttersta gräns 

17:00 Gudstjänst. Rissnekyrkans körer, Anna Karin Klingsbo, 
Jenny Dobers mfl. 

18:00 Middag och fest 
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Medlemskap  

Vill du bli en del i Equmeniakyrkan Hallunda, 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. 

 

Välkommen att kontakta någon av oss pastorer för 

enskilda samtal.  

  Carin Hemmati 

 Mobil nr.: 0700079961 

Samuel Nweze  

Mobil nr.: 0762602387 

Boaz Kamran Khan 

Mobil nr.: 0737881077 

 

      Kyrkans tel nr.: 531 708 55, 

 e-post: hallundakyrkan@telia.com 

.  
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Välkommen till ett nytt läsår i Equmeniakyrkan Hallunda! 

Ibland behöver vi påminna oss om och på 

nytt landa i det som är grunden och centrum i 

vår tro och det liv som håller oss samman. 

Det är så väldigt mycket som vill fånga vår 

uppmärksamhet, ta vår tid och våra resurser i 

anspråk. Det handlar inte alltid om att välja 

mellan ont och gott, det som är bra eller 

mindre bra, utan vi hamnar ofta mitt i mellan mycket som är viktigt och 

samtidigt gott. Vi behöver vara rädda om varandra , den tid vi har och de 

resurser vi har att förvalta, vilka bla är våra gemensamma möjligheter, 

kunskaper, erfarenheter och ekonomi. Det är därför viktigt att fokusera och 

våga prioritera, att ha modet att välja bort ibland. Vi kan inte göra eller vara 

allt för alla, långt därifrån, och vi kan inte gå in i alla behjärtansvärda 

engagemang eller ta alla strider.  

 Vi är kallade till gemenskap med levande Gud och varandra. Den kärlek 

som välkomnar oss och omsluter oss uppmanar oss också att dela den 

vidare, på många olika sätt. TRO och LIV är ett, sammanflätat och vi älskar 

därför att Gud har älskat oss först. 

Vi inbjuds och är kallade att: 

Älska Herren vår Gud, av hela vårt hjärta, hela vår själ, hela vårt förstånd 

och all vår kraft. 

Älska vår nästa (inklusive främlingen och fienden)som oss själva. 

Älska varandra så som Gud i Kristus har älskat oss. 

Älska världen med samma kärlek som fanns hos honom som utgav sin ende 

Son för att världen skulle räddas genom honom. 

Vi har fått allt och det är vår kallelse att på samma sätt ge allt vidare. Det är 

en stor nåd att få vara med i Guds ”rörelse” i världen, i vår bygd. Det är hela 

tiden förändring, förnyelse och förvåning. Därför, och mitt i allt myller av 

människor, alla behov, många olika utmaningar, åsikter och tolkningar. Låt 

oss vara stadigt rotade och sammanflätade i detta; oavsett allt, vår grund 

och centrum: Kärleken. 

Så får vi vandra vidare tillsammans, i vår Herre Jesu Kristi namn! Må vår 

väg gå oss till mötes! 

Pastor Carin 
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Veckan i 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 

17.30-19.00 Måndagsträffen. 

 

Tisdag 

10.15-12.30 Svenskaundervisning. 

15.00 Bibelsamtal/ Tisdagskören (se annons). 

 

Onsdag 

10.15-12.30 Svenskaundervisning  

13.00 Matutdelning 

18.00 Prayer Meeting and Bible Study   

Torsdag 

10.00-12.00 Café Ljuspunkten och lunchbön ( ca 11.00) 

19.00 Prayer group meeting/Music rehearsal 

 

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. 

 

Lördag 

Happines Club vissa lördagar  
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Församlingens arbete bygger på gemensamma resurser 

För att ge din gåva, se baksidan. 

 

Kyrkoavgiften, 1% av din inkomst, 70% till den lokala 

församlingen, 30% till Equmeniakyrkans pionjär- och 

församlingsgrundande arbete. 

Foldrar finns i kyrkan, läs också på hemsidan: 

www.equmeniakyrkan.se  

Tack för Din gåva! 

 

Hela Människan, Gröndalsvägen 20 B, Tumba. 

Second hand och Café ti-lö kl. 10.00-15.00, ti och to 

kvällsöppet till   

     kl.18.00.  

För mer information om Hela Människan, vända sig till 

hemsidan på baksidan. 

 

Här hittar du information om Equmeniakyrkan och 

Equmenia. 

  www.equmeniakyrkan.se   www.equmenia.se 
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Veckan i 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 

17.30-19.00 Måndagsträffen. 

 

Tisdag 

10.15-12.30 Svenskaundervisning. 

15.00 Bibelsamtal/ Tisdagskören (se annons). 

 

Onsdag 

10.15-12.30 Svenskaundervisning  

13.00 Matutdelning 

18.00 Prayer Meeting and Bible Study   

Torsdag 

10.00-12.00 Café Ljuspunkten och lunchbön ( ca 11.00) 

19.00 Prayer group meeting/Music rehearsal 

 

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. 

 

Lördag 

Happines Club vissa lördagar  

14 

Församlingsblad sept- dec 2019 

 

Församlingens arbete bygger på gemensamma resurser 

För att ge din gåva, se baksidan. 

 

Kyrkoavgiften, 1% av din inkomst, 70% till den lokala 

församlingen, 30% till Equmeniakyrkans pionjär- och 

församlingsgrundande arbete. 

Foldrar finns i kyrkan, läs också på hemsidan: 

www.equmeniakyrkan.se  

Tack för Din gåva! 

 

Hela Människan, Gröndalsvägen 20 B, Tumba. 

Second hand och Café ti-lö kl. 10.00-15.00, ti och to 

kvällsöppet till   

     kl.18.00.  

För mer information om Hela Människan, vända sig till 

hemsidan på baksidan. 

 

Här hittar du information om Equmeniakyrkan och 

Equmenia. 

  www.equmeniakyrkan.se   www.equmenia.se 

 

 



15 

Församlingsblad sept- dec 2019 
Equmeniakyrkan Hallunda, Hallunda Torg  2,  

145 68 NORSBORG 

Hemsida: www.equmeniakyrkanhallunda.se       

 

 

 

 

 

 ORDFÖRANDE: JOE ETBON 

Mobil Tel.: 070 880 55 05 

KASSÖR: Lars-Gunnar Hjerne 

Mobil Tel.: 070 554 09 11  

FÖRSAMLINGSPEDAGOG: Carlota (Carro) Bocio Duff 

Tel arbete: 08 - 531 708 55 

FÖRSAMLINGSVÄRD: Mousa Alkhouri 

Tel arbete: 08 - 531 708 55 

Equmeniakyrkan Hallundas bankgiro: 192-2889 

123 225 8622                   

Equmeniakyrkan Hallunda är en av flera huvudmän för  

www.botkyrkafolkhogskola.org  

www.se-manniskan.se  

Www.socialamissionen.se  

Kulturarrangemang och utbildning i  

samarbete med Studieförbundet Bilda 
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PROGRAMBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN HALLUNDA 

Hallunda 

http://www.equmeniakyrkanhallunda.se

