
Verksamhetsberättelse för Hallundakyrkans ungdom(HKU)

Verksamhetsberättelse 2012

Inledning

Året 2012 har inneburit nya namn i styrelsen samt att vi går in i en ny tid av spännande 
utmaningar. Det har varit förberdelser för att kunna utöka styrelsen. Vid årsmötet 2013 
kommer vi att välja in metodisterna för första gången och stadgeändringar har därför varit 
nödvändiga. 

Under 2011 diskuterade man hur ledarvården skulle se ut och i år har vi haft en gemensam 
ledarsamling för alla ledare inom Hallundakyrkans ungdom.  Detta är starten på ledarvård 
som vi ska fortsätta att utveckla. 

Från jan till 31 december 2012 hade vi 13 medlemmar som antingen skrivit under eller betalat 
medlemsavgift antalet medlemmar mellan 6 – 25 år är 5 st. Som medlem i HKU avses den 
som 1) vill verka i enlighet medföreningens stadgar och som 2) under året betalt av 
föreningen fastställd medlemsavgift eller på annat sätt skriftligen tagit ställning för 
medlemskap. 

När verksamhetsberättelsen skrevs förra gången tillhörde vi Smu som var en federation 
tillsammans med metodisternas och baptisternas ungdomsförbund som vi kallade equmenia. 
Från och med 2012 är equmenia inte längre en federation utan alla tre ungdomsförbund 
(baptisternas ungdomsförbund, svenska missionskyrkans ungdomsförbund och metodisternas 
ungdomsförbund) har gått samman och blivit ett. Nu tillhör Hallundakyrkans ungdom (HKU) 
equmenia. Vi fortsätter att vara registrerad i Botkyrka kommun. 

Ett stort tack för detta år som vi har haft tillsammans och jag hoppas att ledare, deltagare och 
andra vänner till HKU vill vara med och fortsätta forma HKU 2013.

Christina Karlsson

Anställda

Vi har fortfarande ingen anställda utan det har varit församlingens pastorer, Carro Duff som 
har hoppat in när hon inte har haft svensk undervisning och övriga frivilliga som har varit 
ledare. 

Christina Karlsson
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equmeniapraktikanter

Även 2012 har vi haft glädjen och förmånen att få ha equmeniapraktikanter/studenter från 
norra Thailands bergstrakter i vår församling. Samart är från Chiang Rai och Kawsay från 
Chiang Mai. Upplägget denna gång är lite annorlunda än 2011, då vi hade våra första 
praktikanter. Nu deltar de i en kurs på Lidingö folkhögskola tillsammans med studenter från 
Equador, Kina och Sverige. "Exchange" är en ettårig utbildning, som startat hösten 2012 i 
samarbete mellan GF, Bilda, Diakonia, equmenia och Lidingö folkhögskola.  Under 2 
månader har man studerat ämnen som social rättvisa, hållbar utveckling, "tro som möter tro". 
Därefter reste de svenska deltagarna utomlands för 5 månaders praktik och fältstudier, och de 
internationella deltagarna gör sin praktik och fältstudie i församlingar i Sverige. Samart och 
Kawsay kom hit i början av november 2012 och stannar till slutet av april 2013. De bor under 
praktiktiden hos Anita Hedlund. Syftet för de utländska deltagarna är dels att lära känna vårt 
land och se hur man arbetar i en svensk församling, men även att hjälpa till med det man kan. 
De svenska deltagarna praktiserar bl.a. på fotbollsskola i Kongo Brazzaville och elevhem i 
Thailand. Efter "fältstudierna" samlas hela gruppen på folkhögskolan igen för en avslutande 
kurs och utbyte av erfarenheter.

Anita Hedlund

A brief report on the Happiness Club

The Happiness Club was not very active for the greater part of 2012. We faced a number of 
challenges which caused our meetings to be suspended during the first quarter of the year. 
Parents were having difficulty dropping their children off at church resulting in very low 
turnout. Below are a few things to know about the group.

• We did vocal training and note identification, although our concentration was on learning 
new songs and rehearsing old ones. Some of these songs were either sang during children's 
corner or at special events such as Hallunda Centrum concerts or other special church events.

 •The group meets every other Tuesday 7-8pm. So far only kids from ages 5 and up have 
participated in the club.

•January 22 has been set for restarting the group which is so far led by me (Pastor Sam.).

•The group had an average of 8-10 participants, although that number is set to increase as 
more children have now attained the age limit.

•In terms of need, an additional leader for the group will be appreciated as it will make the 
task much easier and even increase the chances of meeting every week.
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Sam Nweze

Söndagskolan

 Vi är cirka 5 ledare, Rejoice, Lanre, Ihouma, Georgina, and Esther. Vi möts på söndagar med 
cirka 30 i olika åldrar  och i 2grupp. Från 4-6 är preschool/daggis och 7-12 gradschool årskur 
1-6. Vi arbeta med att barn ska lära sig om den kristna tror som biblen lära med biblen som 
verktyg. Vi ska fortsätter så till Jesus kommer tillbaka. Vi på söndags skolan tacka den gångna 
åren.

Ester Osuji

Kolloklubben 2012

Datum: 1-2 November 2012

Tid: 10.00-15.00

Plats: Hallundakyrkan

Ledare: Carin Hemmati, Shawn Duff, Carlota ”Carro” Bocio Duff, Ferial Kasto

Antal barn: 11 st.

Kolloklubben är en verksamhet riktad till barnen i församlingen. Aktiviteten erbjuds vid vår 
och höstterminen när barnen har lov. Vi hade några få barn som var nära varandra i ålder, den 
yngsta var fem år och den äldsta var elva år. 

Varje morgon hade vi samling sjöng och lekte en namnlek för att lära känna varandra bättre 
och stärka gemenskapen i gruppen. Vi gjorde också namnskyltar som vi hade framför oss, 
vilket också underlättade att vi lärde oss varandras namn. Efter namnleken och sångstunden 
fick barnen dela sig i olika åldersgrupper och skapa en teater med grund i olika bibelhistorier. 
Vi valde ut kläder och läste igenom berättelsen, samt övade på vårt drama. 

Vi hade också pysselstund då vi limmade, klistrade, ritade osv. Vi lekte också lekar som t ex 
Kims lek där barnen fick känna på ett föremål och sen gissa vad det var och även en sinneslek 
där man fick smaka, känna och lukta på olika kryddor t ex salt, socker, kanel m.m och gissa 
vad det var. 

Vi delade in barnen i två grupper, en som var inne med mig (Carro) och en som var ute med 
Carin. Under innestunden planerade barnen och jag och sen efter att dagens utegrupp hade 
kommit tillbaka tittade vi tillsammans på vad de hade fått med sig (kottar, blad osv) och gick 
igenom vad varje träd heter som ger sådana blad, kottar, barr m.fl. 

Innan vi avslutade fick varje grupp spela upp sin dramatisering av en bibelhistoria.Det 
serverades lunch och mellanmål båda dagarna.
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Datum: 11-12 Mars 2012

Tid: 10.00 – 15.00

Plats: Hallundakyrkan

Ledare: Carin Hemmati, Ferial Kasto, Shahab Hemmati och Carlota ”Carro” Bocio Duff.

Antal barn: 10 st

Precis som på hösten gjorde vi olika pysselaktiviteter, lekar och sånger inomhus. Efter 
lunchen gick vi också ut och tittade på olika blad och knoppar. Vi skrev varsitt brev med text 
och bilder till vänkyrkan/skolan i Kongo-Kinshasa och vi hade också drama kring temat 
Påsken. Under båda dagarna serverades lunch och mellanmål.

Carlota ”Carro” Bocio Duff

Fredagsklubben

Gruppen har träffats varje fredag kl. 18.30- ca 21.30. Varannan fredag har vi haft tillgång till 
Brunnaskolans gymnastiksal.

Det har varit blandat program, som tex. lekar, spel, film, sportaktiviteter, pyssel, bakning, 
sång och andakt.

Vid några tillfällen har vi varit tillsammans med Tonårsgruppen från Tumba.

Barnen är från 12 år och det är 9 personer inskrivna. Gruppen har haft sammanlagt 5 ledare 
under året som deltagit under olika perioder.

Ledarsituationen för framtiden är lite oviss, vi får avvakta och se hur våren 2013 utvecklas.

Vi försöker också få med barn- och ungdomar i denna ålder från Metodistförsamlingen. Vi 
kommer även i fortsättningen planera in träffar med Tumba Tonårsgrupp.

Carin Hemmati

Konfirmation våren 2012

Tillsammans med Centrumkyrkan i Tumba hade vi 8 konfirmander. Under Kristi 
himmelsfärdshelgen var det läger med ett 100-tal deltagare från olika församlingar i distriktet, 
på Björkögården. Söndagen den 3 juni var det konfirmationshögtid i Hallundakyrkan.

Carin Hemmati har varit ledare tillsammans med pastor och ungdomsledare från Tumba.

Gruppen träffades varje fredag eftermiddag under ett läsår och använde den nya boken 
”Vägens folk”.
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Läsåret 2012-2013 har vi ingen konfirmationsgrupp med hoppas på en läsåret 2013-2014.

Carin Hemmati

K2

Efter avslutad Konfirmationsgrupp, våren 2012 inbjöds till K2 från september 2012.

K2 –året innebär både fördjupning i kristen tro och något om ledarskap.

K2 har 11 deltagare från 5 olika församlingar. Ledarna kommer från 5 av deltagarnas 
hemförsamlingar: Centrumkyrkan i Tumba, Älvsjökyrkan, Stuvstakyrkan, Andreaskyrkan och 
Hallundakyrkan.

Under 2012 var det 3 samlingar inplanerade, under våren 2013 är det 5 samlingar inplanerade. 
Vi träffas i de olika kyrkorna och börjar i samband med söndagens gudstjänst. Vi har våra 
egna lektionspass fram till ca 16.00. K2-året avslutas med en Taizéresa 13-22 juli.

Carin Hemmati

Scouter

Vi hade som mål att starta en scoutgrupp men vi har beslutat att låta iden vila. Det var för få 
som var intresserade och deltagarna som ville hålla på med scouter har fått plats i en 
scoutgrupp i centrumkyrkan i Tumba.

Christina Karlsson

Julspel i Hallundakyrkan 2012

Årets julspel hette ”Marias längsta natt”, ett nyskrivet stycke av Lasse Hjerne. Kärnhistorien 
var som alltid julevangeliet, men kring detta en liten utvikning om den roll en värdshusdotter 
och hennes herdevän fick spela i dramat. 17 personer från 6-årsåldern upp till 60+ samlades 
under några timmar två lördagar före jul för att öva in detta julspel. Traditionen att framföra 
det på julaftons förmiddag frångicks då spelet istället fick utgöra söndagens gudstjänst dagen 
före julafton. Som vanligt ordnades rekvisita och kostym fram med fantasi och som genom ett 
under fastnade alla repliker och spelet genomfördes med bravur. Kyrkan var i det närmaste 
fullsatt, kanske lite mindre publik än tidigare år pga att spelet inte uppfördes på julafton.

Elisabet Abdo
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Ledarutveckling/vård

När vi diskutera en verksamhets plan för 2013 så tyckte vi att det var viktigt att ledarna fick 
inspiration och utveckling i sitt ledarskap samt mer kunskap om HKU. Framförallt så behövde 
alla ledarna samlas för att diskutera framtiden tillsammans. Vi började redan 2012 med att 
mötas den 1 december. Det mötet uppskattades och ett nytt beräknas ske maj – juni 2013. 
Tanken för framtiden är att vi ska ha ledarsamlingar med alla ledare och träffas 2 gånger om 
året.  Ledarsamlingarna är tänkta att anpassas efter aktuella behov som finns för ledarna  och 
att ledarna får med sig inspiration inför ett nytt verksamhets år. Samtidigt som vi tar hand om 
de ledare vi har så jobbar vi för att få fram nya ledare. Under 2013 planerar vi att fortsätta 
med ledarutveckling/vård för att verksamheten ska kunna fortsätta. 

Christina Karlsson

Ungdomsrådet

Årets ungdomsråd (UR) har haft en styrelse(HKU) som bestått av Stella osei(övrig ledamot), 
Zainab Esther osuji(övrig ledamot), Harald Andersson(sekreterare), Alexander 
Lund(Kassör),Christina karlsson (ordförande) . Pastorerna Sam Nweze och Carin Hemmati 
har varit med som länk mellan församlingen och HKU. Vi har haft fyra möten som alla är 
protokollförda. Utöver det har mejlen fungerat som kontakt mellan oss. Arbetet i år har 
handlat om att öppna upp för att metodisterna ska kunna bli delaktig i ungdomsarbetet. Från 
och med årsmötet 2013 så kommer metodisterna att finnas med i arbetet. Vi kommer i 
fortsättningen att vara en självständig förening som tar ansvar för barn och ungdomsarbetet i 
församlingen. Vi har ett samarbete med Hallundakyrkans församling som vi delar lokaler 
med. 

Christina Karlsson

Ekonomiska rapporten kommer på eget papper
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