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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 

Tisdag 

15.00 Fastesamling eller Tisdagskören (se annons). 

Onsdag 

10.15-12.30 Svenskaundervisning 

13.00 Matutdelning 

18.00 Prayer Meeting and Bible Study 

Torsdag 

10.15-12.30 Svenskaundervisning 

15.30- 17.00 Språk- och handarbetscafé 

19.00 Prayer group meeting 

Fredag 

10.15-12.30 Svenskaundervisning 

19.00 Bönemöte på urdu i något hem. 

22.00 All Night Vigil (Last friday of every second month)/Nattbön, 

digitalt, sista fredagen, varannan månad. 

Lördag 

11.00- ca 14.00 Öppen kyrka, evangelisation. Sista lördagen i 

månaden. 
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Jesus hade sin väg att gå, vi - som kyrka i världen i dag och 

församling i den lokala kontexten- har vår väg. “Att förenas 

med Jesus och hans intressen i världen.” (Edin Lövås) Vi 

håller på att tillsammans formulera en Vision för 

Equmeniakyrkan Hallunda, där vi vill beskriva vilka vi är 

och vad vi vill. I det ser vi möjligheter och samtidigt 

utmaningar. Utifrån H-A-L-L-U-N-D-A har vi hittat 

nyckelord som säger något viktigt om detta, till exempel att: 

 

- Hålla sig nära, Gud och varandra. 

Vi HUNGRAR efter Gud och tillsammans erfar vi mer av Guds kärlek, får ta emot och dela 

evangeliet om Jesus Kristus i Andens kraft, i ord och handling, genom många olika språk. Vi 

är LIKA - olika, i stor mångfald av uttryck och förståelse av den kristna tron, både i lära och 

liv. Detta är både en välsignelse och friktion, vilket påminner oss om att vi är ett provisorium i 

väntan på Kristi kyrkas synliga enhet. Vi är UNIKA, både som enskilda och 

församlingskropp, bristfällig men samtidigt “ett hus” för den heliga Anden. Därför, 

ACCEPTERA varandra i ett ständigt lyssnande och lärande! 

- Hålla ut och att inte väja för den svåra vägen. 

Vi behöver vara formbara och lyhörda i en god ANPASSNING, för Guds vilja med oss i en 

församling och närmiljö som hela tiden förändras. Trogna vår kallelse, som goda förvaltare av 

skapelsen och evangeliet. Nyfikenhet, närvaro och nytänkande! Det goda upprepandet, 

kontinuitet - DAGLIGEN - och uthållighet över tid, samtidigt som vi är pilgrimer - på väg - 

som söker det obekväma, visar sårbarhet och kan släppa kontrollen. 

Hålla fast vid hoppet! 

Vi LÄNGTAR, strävar efter och hoppas på en större närhet i gudstjänstgemenskaperna, 

mellan dem och till närsamhället. En öppen kyrkport och en välkomnande gemenskap, en 

aktiv och självklar del i samhällsbygget. NÅDEN, Guds gåva genom tron, är förutsättningen. I 

vår svaghet och brist, blir Guds kraft störst. 

“Ni har lärt känna herren Jesus Kristus, lev då i honom, med rot och grund i honom, allt 

fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda……I dopet har ni 

också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de 

döda.” Kolosserbrevet 2:6-7, 12 b 

Välsignad påsktid! 

Pastor Carin 
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Kalendariet 

April  

Sö 3 kl 10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati. 

Extra insamling till församlingens arbete. Information om nya verksamheten Tillsammans 

Hallunda. 

 

Palmsöndag  

Sö 10 kl 10.00 Gudstjänst, Lars-Gunnar Hjerne. 

 

Skärtorsdag  

Tors 14 kl 18.30 Ekumenisk Getsemanemässa, Botkyrka kyrka. Boaz Kamran, Carin 

Hemmati mfl. 

 

Långfredag  

Fred 15 kl 10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati. 

 

Påskdagen  

Sö 17 kl 10.00 Gudstjänst, Bernt Wåhleman.  

Sö 24 kl 10.00 Gudstjänst, Mats Ershammar. Info, bön och insamling till Equmeniakyrkans 

nationella arbete. 

 

 

. 

 

 

 

Maj                                                                                                                                            

Sö  1 kl 10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati.                                                                 

Sö  8 kl 10.00 Gudstjänst, Lars-Gunnar Hjerne.                                                                         

Sö 15 kl 10.00 Gudstjänst och medlemshälsning, Carin Hemmati.                                                     

Sö 15 kl 12.30-gudstjänsten, Mary Nelder välkomnas.                                                                                 

Sö 22 kl 10.00 Gudstjänst, Vasi Silion.                                                                                       

Sö 29 kl 10.00 Ingen gudstjänst 

 

Juni                                                                                                                                             

Sö  5 kl 10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati.                                                                  

Sö 12 kl 10.00 Gudstjänst, Lars-Gunnar Hjerne.                                                                       

Sö 19 kl 10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati. Extrainsamling till församlingens arbete.                                          

Sö 26 kl 10.00 Ingen gudstjänst. 
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Free at Last! A Message of Hope for God’s People. 

On one beautiful Easter morning the world witnessed an usual event; 

an event that to this day still reverberates all over the world; an event 

that caused the earth to shake; an event that popularized certain 

previously unknown words and increased the geographical 

knowledge of many. That event brought a new meaning to the 

concept of the Cross, Golgotha, Calvary, crucifixion, crown of thorns 

and the like. But that singular event also unveiled and brought a new 

meaning to other words such as forgiveness, redemption, salvation 

and resurrection etc. these are beautiful words, so beautiful and 

especially at such a season as this. This is the season of Easter! This is that season, once 

again; the season that changed everything. This is the season that reminds me and many 

others of that man, the Man of Galilee, the Son of God who by enduring the trauma and 

brutality of one certain day called “Good” Friday, a Friday that was bad and painful for him 

but good and memorable for the world. Indeed it the season that reminds me, and very many 

others, of the real cost of our salvation. Simply put, it was the day we were set free at last. 

 

Satan’s interference in the world has since continued unabated. For over two years the world, 

our countries, our church and our families have suffered immensely from his nefarious and 

wicked activities. Governments and authorities have proved again and again that no one truly 

has the answer to Satanic troubling. But God’s people, you and I, have once again trusted in 

the saving power of the once whose power to save was proven through the salvation of our 

souls. But the problems have kept mounting. From the devastated, once beautiful cities and 

country sides of Ukraine to the unceasing reports of deaths, sickness and hunger in places, we 

must now continue to draw from our indisputable knowledge that Jesus saves. But he saves 

only for as long as his people are ready to pray. 2Chronicles 7:14 that, “If my own people will 

humbly pray and turn back to me and stop sinning, then I will answer them from heaven. I 

will forgive them and make their land fertile once again” (CEV). As the season of Lent 

continue, leading to Christ’s resurrection, let us humble ourselves and pray that the one who 

saves will save yet again. When we do, he will surely save again. 

 

With great joy in my heart, I welcome and congratulate all the chosen leaders of our 

congregation. I am excited to have to work with you all during the next one year to do all that 

the Covid-19 restrictions could not enable us to do in nearly two years. As the prophet 

Nehemiah charges, let’s all now rise and build the Lord’s house together, (Nehemiah 2:18). 

Finally, I pray that the lessons of Jesus’ passion during this season of Lent will help us 

identify with his sufferings, but also, that we shall embrace the joy, the victory of that 

resurrection morning, the day we all became free at last! We are FREE AT LAST! Glory be 

to God! 

Rev. Sam. E. Nweze 
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DATE 
  

SERMON TOPIC PREACHER WORSHIP 
 LEADER 

    

    

    

    

  
April 3 

  
Understanding Jesus: Friend of 
Sinners 

  
Pastor Sam. 

  
Salome Osei-
Mensa 

  
April 10 

  
Understanding Jesus: Our Great 
Redeemer 

  
Dr. Ebere 
Nweze 

  
Pastor Sam. 

 
April 17 

  
Understanding Jesus: The Con-
quering King 

  
Pastor Sam. 

  
Kingsley Kejuo 

  
April 24 

  
Understanding Jesus: The Shep-
herd of our souls 

  
Dickson Madu 

  
Dickson Madu 

  
May 1 

  
Understanding Jesus: The Mira-
cle Worker 

  
Babafemi 
Martins 

  
David West 

  
May 8 

  
Understanding Jesus: “The Up-
side down Forgiver” 

  
Pastor Sam. 

  
Getty Etbon 

  
May 15 

  
Understanding Jesus: The Serv-
ant King 

  
Kingsley Ke-
juo 

  
Pastor Sam. 

  
May 22 

  
Topic to be Announced. 

  
Victor Okoro. 

  
Henry James 

  
May 29 

  
Topic to be Announced. 

  
Pastor Sam. 

  
Kelvin Emore 
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Indo-Pak Sunday service plan 

     

Date Presider Preacher Program Choire 

3-Apr-22 Br. Robert Arif Rev. Iqbal Masih  Amoon 

10-Apr-22 Br. Anil Wilson Pst. Boaz Kamran Palm Sunday Oliver 

14-Apr-22 Nun Nun 
Holy Thursday-  
Botkyrkakyrka 18:30  

15-Apr-22 Pst. Boaz Kamran 7 preacher GoodFriday Amoon 

17-Apr-22 Br. Anil Wilson Pst. Boaz Kamran Sunrise Service Boby 

17-Apr-22 Br. Robert Arif Rev. Iqbal Masih Resurrection service Oliver 

24-Apr-22 Br. Munawar Amir Pst. Boaz Kamran  Boby 

     

1-May-22 Br. Oliver Asaph Rev. Iqbal Masih  Amoon 

8-May-22 Sis. Arshi Khan Pst. Boaz Kamran  Oliver 

15-May-22 Sis. Agnus Bhatti Rev. Iqbal Masih  Boby 

21-May-22 Br. Robert Arif Pst. Shehrazer D. Worship program Oliver 

22-May-22 Br. Anil Wilson Pst. Shehrazer D. Worship program Boby 

29-May-22 Sis. Rosmary Amir Pst. Boaz Kamran  Amoon 

     

5-Jun-22 Br. Robert Arif Rev. Iqbal Masih  Oliver 

12-Jun-22 Br. Anil Wilson Pst. Boaz Kamran  Amoon 

19-Jun-22 Br. Anil Wilson Rev. Iqbal Masih  Amoon 

26-Jun-22 Sis. Saba Arif Pst. Boaz Kamran  Boby 
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Kyrkan är öppen i stor utsträckning måndag- fredag kl 10.00- 16.00. Kom 
in och tänd ett ljus!  

 

Fastesamlingar  

Varje tisdag kl 15.00, fram till påsk. Samtal utifrån tema och bibelord.  

Tisdagskören  

 

 

 

 

Kl 15.00- 16.30 under maj månad: 2, 10, 17, 24, 31.  

För vuxna. Ingen körvana behövs. Träna svenska.  

Tuesday Choir  

For adults. No experience needed. Practice Swedish. 

 3-4.30 pm. May 2, 10, 17, 24, 31.  

Svenskaundervisning/ Swedish class  

Onsdagar, torsdagar, fredagar kl 10.15-12.30. 250 kr/ termin. 

Wednesdays, Thursdays, Fridays. 10.15 am- 12.30 pm. 250 sek/term. 

 

Språk - och handarbetscafé. torsdagar  kl 15.30-17.00. 

Träna svenska.  

Practice your Swedish! Thursdays 3.30-5 pm.  
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Equmenia Hallunda  

Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och med Jesus. 

Sunday School/Söndagsskola i samband med gudstjänsterna  

kl 12.30 och 17.00 

 

 

 

* Sunday School/Söndagsskola i samband med gudstjänsterna kl 12.30 och 17.00  

* Tillsammans Hallunda  

Samverkan med Equmenia, Sociala Missionen och Botkyrka kommun. 

Cooperation with Equmenia, Sociala Missionen and Botkyrka municipality.  

 

 

Scoutgrupp en kväll i veckan, 8-9- åringar, från augusti. Scouting once a week,  

8-9 year olds, starting in August.  

Familjescout: Utflykter i närområdet en lördag i månaden, från augusti. Family 

Scouts: Excursion to nearby areas one Saturday per month, from August.  

Ledarkraft: Ledarutbildning för äldre tonåringar, senare under hösten 2022. 

Leader power! Leadership training for older teens, later in Autumn 2022.  

Innan sommaren det att blir någon typ av “prova-på-tillfällen”! Håll utkik efter 

mer info! Before the summer there will be an opportunity to come and try it out! 

Keep a lookout for more info!  
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Välkommen Mary Nelder!  

Den 1 april börjar Mary att arbeta i den nya verksamheten, Tillsammans 

Hallunda. Vi önskar dig allt gott i uppstarten och Guds välsignelse!  

Jag heter Mary, är 38 år och bor med min man och våra tre barn i 

Hässelby Strand, sedan 5 år tillbaka. Min man arbetar i Upplands Väsby 

och jag utbildar mig till diakon och går sista terminen på Bromma 

Folkhögskola och slutar i juni. På fritiden gillar jag att umgås med min 

familj, lyssna på musik, resa, måla, fota och laga mat mm. Jag är jätteglad 

för att jag fått chansen att jobba i Hallunda och ser fram emot det.  

Allt gott!  

Hälsningar Mary  

 

Welcome Mary Nelder!  

On April 1st Mary will start to work with the new activity, Tillsammans Hallunda. We wish 

you all the best and God’s blessings in the startup!  

My name is Mary, I am 38 years old and I have lived with my husband and our three kids in 

Hässelby Stand since five years back. My husband works in Upplands-Väsby and I am 

studying to become a deacon, I am in my last term at Bromma Folkhögskola and will finish 

my studies in June. In my spare time I like to spend time with my family, listen to music, 

travel, paint, photography and cooking and much more. I am so happy to have been given the 

chance to work in Hallunda and I am looking forward to it.  

All the best!  

 

 

Jag heter Christina Karlsson, är 48 år och bor i Alby. Jag letade 

efter en församlingsgemenskap i närheten av där jag hade 

bosatt mig för att kunna växa i min tro och samtidigt vara aktiv 

i församlingen. Det uppstod en möjlighet att få praktik i det 

som då hette Hallundakyrkan, via arbetsförmedlingen. Jag 

kände att jag hade kommit hem och efter praktiken beslutade 

jag mig för att bli medlem. Idag är jag engagerad som 

ordförande i Equmenia Hallunda som är ungdomsföreningen i 

församlingen, deltar i gudstjänster och är med i en grupp som ansvarar för en del av 

gudstjänstlivet under året. Bidrar i övrigt på de sätt jag kan och har möjlighet till. I framtiden 

ber och önskar jag att församlingen ska kunna fortsätta vara den växtplats dit människor kan 

komma för att möta Gud och visa på att mångfald är en styrka som bidrar till en växande 

gemenskap.  
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Hello my name is Anne-Marie Bechu. I come originally from 

Cameroon. I work within the health sector because I love working and 

helping people. I joined the church in February of 2009. I have been a 

member of the International congregation of the church since then. I 

was attracted to the International congregation because of the powerful 

style of worship and fellowship that I saw. I got back my Christian 

devotion through the powerful preaching and worship that I missed in 

my country.  

I am very happy to be chosen as the first woman chairperson of the 

Advisory Committee of the International congregation. Of course I see 

it as very challenging task. I hope by serving well I will be able to motivate more women in our church 

to come into the leadership of the church. My main focus as leader will be evangelism and Christian 

nurture of our children and youth. I strongly recommend this church to everyone who is truly searching 

for a good place to worship and serve God.  

 

My name is Balquis Margaret Khan. I came in Sweden in 1976. After a 

very short while I with my husband find the fellowship of Hallunda 

Church. At that time church was not build and we were one of them 

who were the part of the members at this very beginning.  

I worked as a language teacher, later work with handicap children and 

with social as well.  

I am 80 years old and I think I am the eldest person in Indo-Pak 

congregation. Most of the members are believers. They helped each 

other in love of Christ. Specially we enjoyed worship and the message in our own language. Our 

traditional food served and I do enjoy it always.  

I the church I feel like home. I pray to increase more soul in the church. All who are already members 

could able to find our Lord Jesus more and more. Specially for the youth of the church may grow and 

experience Christ personally.  

Vi ber om fred i Ukraina 

Equmeniakyrkan Hallunda - tillsammans med andra kyrkor och 

organisationer i civilsamhället har kontinuerlig kontakt med Botkyrka 

kommun för att dela information och lägesbild, framförallt på lokalplanet. 

Uppdaterad info kommer löpande att delges i församlingen. Genom 

Equmeniakyrkan nationellt och Sociala Missionen har vi också möjlighet att samverka och samla viktig 

information. Som tidigare har vi vissa möjlighet att dela ut mat och kläder, av det vi får från olika 

butiker och enskilda. Tyvärr har vi ingen möjlighet att ta emot större mängder. Kyrkan är öppen i stor 

utsträckning, dagtid, för den som av någon anledning önskar besöka oss.  

Vill du bidra ekonomiskt för att hjälpa de nödlidande rekommenderar vi Equmeniakyrkans 

katastroffond: BG 900–3286 eller Swish 900 32 86. Hjälpen går bland annat till våra systerkyrkor i 

Ukraina och Moldavien genom European Baptist Federation, EBF.  

https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/migration-och-mangfald/mottagande-flyktingar/  

Tack, din gåva gör skillnad!  
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We pray for peace in UkraineWe Ukraine  

Equmeniakyrkan Hallunda - together with other 

churches and organizations in civil society are in 

continuous contact with Botkyrka municipality to share 

information and the current situation, above all locally. 

Through the nationwide Equmeniakyrkan and Sociala Missionen we have been able to 

cooperate and gather important information. As before we have some chances to share food 

and clothing of the things we have received from various shops and individuals. 

Unfortunately we do not have the opportunity to receive big amounts. The church is open to a 

great extent during the day, for whoever wishes to visit us.  

If you want to contribute to support those who suffer we recommend Equmeniakyrkans 

Katastroffond: BG 900-3286 or SWISH 900 32 86. The help goes among others to our sister 

churches in Ukraine and Moldova through European Baptist Federation, EBF.  

https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/migration-och-mangfald/mottagande-flyktingar/  

Thank you, your gift makes a difference! 

 

Valet 2022 Lokala kyrkor möter kommunpolitiker  

Som kyrkor är vi viktiga röster och aktörer i det gemensamma samhällsbygget och 

demokrati har varit och är en viktig del i församlingarnas liv. Tillsammans inbjuder 

Botkyrka församling Svenska kyrkan, Pingstkyrkan i Tumba, Equmeniakyrkorna i 

Vårsta, Tumba och Hallunda företrädare från de partier som finns i 

kommunfullmäktige, till tre olika kvällar med tre olika teman och på tre olika 

platser i kommunen. Det blir under vecka 33, från måndagen den 15 augusti. Håll 

utkik efter mer info!  

 

 

 

Elections 2022 Local churches meet local municipal politicians  

As churches we are important voices and actors in building the community together 

and democracy has been and is still an important part in the lives of the 

congregations. Together, Botkyrka församling (Church of Sweden), the pentecostal 

church in Tumba and the Equmenia churches in Vårsta, Tumba and Hallunda send 

out an invitation to three different evenings with three different themes and in three 

different places in the municipality. The events will begin in week 33, from 15 

August. Please keep a lookout for more information!  
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Kontaktuppgifter 

 

Pastor Carin Hemmati 070 007 99 61 

Pastor Samuel Nweze  076 260 23 87 

Pastor Boaz Kamran Khan 073 788 10 77 

Församlingspedagog: Carlota (Carro) Bocio Duff 

Församlingsvärdar: Mousa Alkhouri, Triza Roumans 

Projektledare Tillsammans Hallunda: Mary Nelder 

 

Equmeniakyrkan Hallunda 

Ordförande: Josef Etbon 070 880 55 05 

Kassör: Lars-Gunnar Hjerne 070 554 09 11 

 

Equmenia Hallunda 

Ordförande: Christina Karlsson 

Kassör: Alexander Lund 

 

Kyrkans tel nr: 08-531 708 55 

E-post: info@equmeniakyrkanhallunda.se 

Postadress: Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 

Norsborg 

Hemsida: www.equmeniakyrkanhallunda.se 

 



www.botkyrkafolkhogskola www.socialamissionen

Kulturarrangemang och utbildning i  

samarbete med Studieförbundet 

Bilda 

Equmeniakyrkan Hallunda stöder 

eller är huvudman för: 

Equmeniakyrkan Hallundas bankgiro: 192-2889 

123 225 8622                   


