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Inledning
Som ordförande är det roligt att skriva inledningen till verksamhetsberättelsen! Berättelserna för de olika 
grupperna är skrivna av personer som själva varit ledare i grupperna. Jag har fått möjligheten att som första 
person läsa bidragen. Nu är det din tur!

I september firade Hallundakyrkan 30-årsjubileum. I jubileumsskriften ”De många rösternas kyrka” finns 
många glimtar från HKU och några framtidstankar – från ett HKU som verkligen förändrats genom åren. Och 
förändringar kommer det att bli så länge HKU finns till. Med Guds hjälp sker förändringarna utifrån behov och 
möjligheter – som vi ibland kan ana och förutse, men som vi ibland kommer att bli förvånade över eller inte 
ens förstå förrän förändringen redan skett. En relativt stor budgetpost var ”övrigt”, att använda för det 
oväntade som vi inte kan planera för i förväg.

Församlingen har under hösten börjat med engelskspråkiga gudstjänster utöver de svenskspråkiga 
gudstjänsterna. På ungdomssidan innebär det att vi numera också har engelskspråkig söndagsskola. 

Hallundakyrkans ungdom (HKU) i Hallunda, Botkyrka kommun, är ansluten till Svenska Missionskyrkans 
Ungdom (SMU). HKU är en egen förening som är nära knuten till Hallundakyrkans församling. Under år 2008 
hade HKU 21 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.

HKU är medlem i / del av andra föreningar: SMU:s distrikts- och riksförbund, Sociala Missionen och Hallunda 
Norsborgs föreningsråd. Under 2008 blev HKU också medlem i Plattformen för idéburna organisationer i 
Botkyrka. HKU har deltagit med ombud eller representanter i ett flertal årsmöten och samlingar hos 
ovanstående föreningar. HKU är även en registrerad förening i Botkyrka kommun.

Hallundakyrkan deltog i Hallunda Norsborgs föreningsråds föreningsdag den 27 september i samarbete med 
Hallunda centrum, utöver ett informationsbord var Hallundakyrkan öppen med "Det stilla rummet". 

Tack till ledare, deltagare, medlemmar och andra vänner som på olika vis deltagit och format HKU.

Henrik Hemrin

Anställda och ledare
Under 2008 har HKU inte haft någon anställd, men församlingens anställda Carin Hemmati har varit ledare i 
HKUs verksamhet. I berättelsen för respektive verksamhet redovisas samtliga ledare.

Henrik Hemrin

K2 (vt)
Gruppen som erbjuder ett fortsättningsår efter konfaåret, K2, fortsatte under våren 2008.

Deltagarna kom från Älvsjö, Tumba, Rönninge och Hallunda, sammanlagt 11 ungdomar. Ledare var 
pastorerna Eva Larsen från Rönninge och Carin Hemmati, Hallunda.

Innehållet var fördjupning i kristen tro, personlig utveckling och ledarskap. Samlingarna hölls varannan lördag 
2-3 timmar i Skogsängskyrkan. Upplägget var andakt, fika, föreläsning och gruppsamtal och ibland skrivande 
i loggböckerna som ett samtal mellan varje deltagare och en ledare.

Som avslutning på vårterminen åkte alla utom tre ungdomar med till Taizé, genom distriktets försorg, vilket 
blev en stor upplevelse för alla.

Det dröjde ända till den 12 december, men då arrangerade gruppen som en ”examensuppgift” Luciavaka för 
övriga ungdomar från de församlingar som de själva representerar. Detta blev mycket lyckat.

Under hösten har en ny K2-grupp i Södra Stockholm startat, men för närvarande deltar inte HKU aktivt. K2-
arbetet i Södra Stockholm har under hösten fått en fastare struktur baserat på ett dokument som togs fram 
under våren för att etablera och stabilisera K2 som ett gemensamt ansvar och möjlighet för Södra 
Stockholm.

Carin Hemmati
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Söndagsskolan – engelskspråkig (ht)
Instructors were Oskar Chukwuoyims, Stella Osei and Uju Nsofor.

At the period in question, the Sunday school youth section of the church, maintained an average attendance 
of 14 children/youth whose age fall within 0 -12 years. We were sharing the underlisted instructional materials 
with the Swedish speaking session and other nations/congregational: Tv, VHS machine, cassettes, drawing 
materials; crayons, papers, pencils, markers, gum, scissors of diferent cutting edges and sizes etc, and toys. 

The teachings in the Sunday school have been basically drawn from the main sermon and on the parables, 
the love and life of Jesus Christ.

We intend to split the youth into three according to the underlisted age categories: 1) 0 - 2 yrs., 2) 3 - 7 yrs., 
and 3) 8 - 12 yrs. and above. With this in mind we introduce Christian drama and choregraphy. So we will be 
needing: 1) floor mat for those that craw, 2) more of children`s bible with pictures and bold inscriptions in 
English language, and 3) more demostration films showing the life and teachings of Jesus Christ and also a 
space to allow the split. 

Oskar Chukwuoyims

Söndagsskolan - svenskspråkig
Varje söndag under gudstjänsttiden samlas vi i söndagsskolan till en egen gudstjänst. Efter den 
gemensamma delen går vi ut till söndagsskolerummet. En samling brukar se ut på följande sätt. Vi börjar 
med att på något sätt dokumentera närvaron. Sedan följer insamling till Kongo och bön och därefter läser 
eller berättar vi om det, som är dagens tema. Sedan följer en aktivitet av något slag. Det kan vara att rita, 
pyssla, lösa korsord eller något annat i anslutning till det vi talat om. Vi sjunger också. Under året har det varit 
c:a 10 barn i åldrarna 4 - 11 år inskrivna i söndagsskolan. På grund av åldersspridningen är det inte alltid lätt 
att hitta på aktiviteter som passar alla barn.

Under våren läste vi olika kapitel ur Leif Kristianssons bok ”Det stora huset 2” och under hösten har vi läst ur 
”Evangelium enligt Johannes Larsson”. Ibland har vi dramatiserat det vi läst om och ibland sätter vi upp det vi 
jobbat med på skåpdörrarna i rummet. Titta gärna in då och då och ta en titt på vad söndagsskolan sysslar 
med.

Ledare under året har varit Lena Aldener, Berit Hjerne, Lena Klinga och Johan Lund.

Lena Aldener

Tonår
Under 2008 började tonår träffas varannan fredag istället för var tredje. Vi var ca 6 - 8 tonåringar och 5 
ledare: Carin Hemmati, Lena Klinga, Carin Ek, Paulina Kabir och Maria Stillerman. Under träffarna har vi 
spelat mycket spel, haft filmkvällar, bowlat i Brännkyrka, badat i Huddinge och sjungit ”Sing star” hos Carin 
Hemmati. Vi umgicks också med Tumbas tonåringar vid två tillfällen då vi åkte till St. Eriksplan och spelade 
”Laserdome”. Under hösten åkte vi till Tumba där det var musikcafé med många unga band som spelade. 

En helg i oktober hängde jag och ett par tonåringar med till Eskilstuna på ungdomshelg. Det var rekord i 
antalet deltagare – 160 st. Det fanns många olika seminarier att välja mellan och de varvades med en 
poängjakt i staden. 

Vi åkte även två gånger till Älvsjö på Stortonår i november där ca 25 tonåringar från Stockholm samlades; 
först gudstjänst med Älvsjös gospelkör, därefter fika och lek. Tonårsavslutningen var i samband med 
luciavakan i Stuvsta som K2 anordnat. 

Maria Stillerman

Ungdomsrådet
Ungdomsrådet (UR) är HKUs styrelse som under året bestått av Ulf Aldener (sekreterare), Henrik Hemrin 
(ordförande), Lars-Gunnar Hjerne (kassör), Alexander Lund (övrig ledamot) och Anita Stillerman (övrig 
ledamot). UR har under verksamhetsåret haft tre protokollförda sammanträden varav ett hade en gemensam 
del med församlingsstyrelsen. Däremellan har UR informerat, rådgjort med varandra och tagit beslut som 
sedan bekräftats på ordinarie sammanträden. Församlingens styrelse arbetar med verksamhets- och 
idéfrågor och UR i första hand med administration.

Henrik Hemrin

Ekonomisk berättelse
Ekonomisk berättelse redovisas separat.
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