
Verksamhetsberättelse för Hallundakyrkans ungdom (HKU) verksamhetsåret 2007

Inledning
Hallundakyrkans ungdom (HKU) i Hallunda, Botkyrka kommun, är ansluten till Svenska Missionskyrkans 
Ungdom (SMU). HKU är en egen förening nära knuten till Hallundakyrkans församling. Under år 2007 hade 
HKU 15 medlemmar. Med medlem i HKU avses den som 1) vill verka i enlighet med föreningens stadgar och 
som 2) under året betalt av föreningen fastställd medlemsavgift eller på annat sätt skriftligen tagit ställning för 
medlemskap.

Genom cirka 1000 ord får du nu läsa en sammanfattning av alla timmars verksamhet, aktiviteter såväl som 
möten mellan människor och med Gud, en glimt av allt som skett inom HKU. Gruppverksamheter under 
2007 har varit konfirmation, K2-fortsättningskonfirmation, söndagsskola och tonår.

HKU är medlem i / del av andra föreningar: SMU:s distrikts- och riksförbund, Sociala Missionen och Hallunda 
Norsborgs föreningsråd. HKU är en registrerad förening i Botkyrka kommun.

Hallundakyrkan (HKU och Hallundakyrkans församling) deltog i Hallunda Norsborgs föreningsråds 
”Händelsernas dag” den 29 september i samarbete med Hallunda centrum. Hallundakyrkan var öppen med 
"Det stilla rummet" samt hade ett informationsbord i Hallunda centrum.

Under året har SMU tillsammans med MKU och SBUF bildat den nya riksfederationen Equmenia, som 1 
september 2008 kommer att ta över verksamheten på riksplan.

Till dig som engagerat dig i HKU; du som varit ledare, deltagare, medlem och övriga som på olika praktiska 
vis och bön bidragit till barn- och ungdomsverksamheten; riktas tacksamhet för ditt engagemang.

Henrik Hemrin

Anställda och ledare
Under 2007 har HKU inte haft någon anställd. Församlingens pastor Carin Hemmati har varit ledare i HKUs 
verksamhet. I berättelsen för respektive verksamhet nedan redovisas samtliga ledare.

Henrik Hemrin

Konfirmation (vt)
Efter en höst med 9 deltagare i konfirmationsläsningen blev våren tyvärr en period när gruppen minskade 
och till sist återstod 3 konfirmander.

Orsakerna till bortfallet var nog lite olika: Intresset räckte inte, problem med deltagaravgiften, speciellt för 
lägret trots en kraftig subvention från församling och HKU, eller att undervisningen inte motsvarade 
förväntningarna?

Allt spelade nog in och för framtiden får vi nog fundera på hur vi rekryterar och hur vi gör klart vad 
konfirmation innebär och vad som förväntas av den som vill vara med.

För oss som fortsatte blev det en spännande tid av uppladdning tillsammans med gruppen från 
Skogsängskyrkan mot lägret på Gotland där vi träffade konfirmandgrupper från andra församlingar. 

Vi fick fem dagar som ingen av oss kommer att glömma. Fördjupning, kunskaper, mysterium, glädje, 
gemenskap; allt det där som utgör det magiska med läger fanns där.

Avslutningen i Pingsthelgen med redovisning i Skogsängskyrkan på lördagkvällen och gudstjänst på 
söndagen kommer att finnas som milstolpar i konfirmandernas och deras familjers liv. Trevande tro har funnit 
nya mål, steg har tagits, förbund har upprättats.

Under hösten har konfirmanderna fortsatt i K2-läsning.

Ledare har varit Carin Hemmati och Lasse Hjerne

Lasse Hjerne

K2 (ht)
När konfirmationsåret är avslutat erbjuder några Stockholm-söderförsamlingar ett fortsättningsår kom kallas 
K2. Detta gäller i år grupperna som var till Ekegården på Gotland under konfirmationslägret: Älvsjö, Tumba, 
Rönninge och Hallunda. 
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Eva Larsen, Skogsängskyrkan och Carin Hemmati har varit ledare under hösten och fortsätter till våren. 

I gruppen är det 12 ungdomar som ämnar åka till Taizé-klostret i Frankrike i sommar, som en avslutning på 
K2-året. Tanken är att de som gått K2 kan bli hjälpledare i en ny konfirmationsgrupp. Innehållet är fördjupning 
i kristendomsundervisningen och mot slutet även ledarskapsfrågor. 

K2 träffas varannan lördag förmiddag i Skogsängskyrkan.

Carin Hemmati

Söndagsskolan
Söndagsskolan i Hallundakyrkan är en del av gudstjänsten. Efter att ha varit med en kort stund inne i 
kyrksalen går söndagsskolbarnen till sin egen gudstjänst, då vi ber, sjunger, läser bibeln, berättar och 
pysslar. Vi samlar också in pengar till barn i andra länder. 

Varje termin har vi olika teman. Under våren 2007 talade vi om kvinnor i bibeln. En del var kända för barnen 
redan tidigare t.ex. Maria, Sara och Mirjam. Andra var helt nya bekantskaper som Rut, Nomi och Ester. 

Under hösten har vi samtalat om Jesus och lärjungarna. Vi har också tillverkat handdockor och vid 
gudstjänsten den 16 december framförde barnen tre små dramatiseringar om Jesus och lärjungarna med 
sina handdockor. Barnen gladde också gudstjänstdeltagarna med ett mycket fint Luciatåg. 

Antalet barn är c:a 6-8 och ibland kommer några gästande barn. Att vara söndagsskollärare innebär att man 
går ut från gudstjänsten med barnen. Det skulle vara en tillgång om vi vore några fler som delade 
söndagskolsysslan. Under året 2007 har vi varit Lena Aldener, Berit Hjerne, Lena Klinga och Kerstin 
Sennerö.

Lena Aldener

Tonår
Tonår träffades var tredje vecka, fredagar 19 – 21. Fika och avslutning med andakt framme i kyrksalen, med 
tända ljus och sång, var stående inslag.

Vårterminen kom 5-7 tonåringar. Vi spelade spel, lagade mat, bowlade i Vårby gård, tittade på film hos 
Hemmati, sjöng Sing Star hos Ek och avslutade terminen med grillkväll hos Klinga.

Höstterminen har haft 5-8 tonåringar. Förutom spelkvällar som under våren kan för hösten nämnas att vi 
simmade i Fittjabadet, tittade på film och träffade tonår i Tumba. Några var med på distriktets ungdomshelg i 
Västerås. Hela gänget åkte den 17 november på Grandios i Immanuelkyrkan. Och över nyår var några med 
på distriktets nyårsläger på Ansgarsgården i Flen.

Ledare under våren var Carin Ek, Carin Hemmati och Lena Klinga. Till hösten tillkom tre hjälpledare utöver 
vårens ledare: Alexandra Bojic, Paulina Kabri och Maria Stillerman.

Lena Klinga

Ungdomsrådet
Ungdomsrådet (UR) är HKUs styrelse som under året bestått av Ulf Aldener (sekreterare), Henrik Hemrin 
(ordförande), Lars-Gunnar Hjerne (kassör) och Anita Stillerman (övrig ledamot).

UR har fortsatt med den arbetsmodell som använts i några år: UR hanterar främst administrativa frågor och 
församlingens styrelse hanterar verksamhets- och idéfrågor. UR har under verksamhetsåret haft tre 
sammanträden varav ett hade en gemensam del med församlingsstyrelsen.

Henrik Hemrin

Ekonomisk berättelse
Ekonomisk berättelse redovisas separat.
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