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Vår moderkyrka har fått ett namn
2011 gick Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan samman och 
bildade en ny kyrka med arbetsnamnet Gemensam Framtid. 

Vid kyrkokonferensen i Karlstad i maj 2013 valdes Equmeniakyrkan som nytt 
namn på vår nationella kyrka 

                                                                                     (Någon logotype med det nya namnet är inte fastställd än) 

Kyrkan består av drygt 800 församlingar i landet med cirka 60 000 medlemmar totalt. 
Omkring 120 000 personer är engagerade i någon av kyrkans verksamheter.



I denna ljuva 
sommartid…..

…gå ut, min själ och gläd dig vid den 
store Gudens gåvor. Se, hur i prydning 
jorden står, se, hur för dig och mig hon 
får så underbara håvor.
    Liksom ett träd i sol och regn så 
låt min själ i Andens hägn få växa alla 
dagar, den sommar som av nåd jag får. 
Gud, låt mig bära frukt i år, den frukt 
som dig behagar.
                                                  Ps o S  nr 200
                       delar  ur en älskad sommarpsalm

”Gå ut…”
Det kan handla om att byta miljö, 
resa, att möta nya sammanhang, 
miljöer och människor, eller vänner 
och släktingar som vi sällan träffar 
annars. 
Det kan handla om att återkomma 
till platser vi älskar, men som vi säl-
lan besöker.

Sommaren är en tid då vi verkligen är 
ute mycket och njuter av ”den store 
Gudens” natur. Skog och äng, lands-
väg, sjö och hav.

Att ”Gå ut…”, kan också handla om 
att lämna något, för att vila. 
Det är semestertid och dagarna 
fylls av annat än under terminerna. 
Rekreation, att få ”återskapa” och 
återhämta sej, det är jätteviktigt.
Se Markus 6:30 och framåt;
 

”Apostlarna samlades hos Jesus och 
berättade för honom om allt de hade 
gjort…..Jesus sa till dem: Följ med 
mej bort….. och ni kan vila er lite. 

Det var så många som kom och gick 
att de inte ens fi ck tid att äta.”
Jesus insåg vikten av att ibland dra 
sej undan, det vanlig, vardagliga 
livet. Att få tid att vila, be och be-
grunda. Låta tankarna fara och låta 
en tanke tänkas färdigt. 

Vi vilar inte från vår tro eller Guds-
relationen, den kan tvärtom fördju-
pas och mogna under dessa tider av 
rekreation. 

Sommaren är naturens tid för växt 
och mognad, så kan det också få vara 
i våra liv. 
Under sommaren ”tar vi in” annat än 
under övriga årets dagar och veckor. 
Du kanske läser en god bok, lyssnar på 
tänkvärda ord av en Sommarpratare, 
deltar i en gudstjänst där du vanligtvis 
inte brukar vara eller samtalar med 
människor du inte möter till vardags. 

Det kan hända mycket under sommar-
veckorna, som är gott för din växt och 
mognad, som människa. Unna dej vila 
men också utfl ykter och äventyr, både 
till din inre människa och i den yttre 
fysiska sommarmiljön. 



Gör det som är bra för dej! 
Ta emot den sommar du får av nåd!
Bär Hallundakyrkans församling i dina 
förböner, be för vår hembygd, be för 
året som ligger framför, att Gud ska 
låta oss ( i församlingen) ”tillsam-
mans med alla de heliga (varandra) 
för må fatta bredden och längden 
och höjden och djupet och lära känna 
Kristi kärlek som är väldigare än all 
kunskap, tills hela Guds fullhet upp-
fyller er.” Efesierbrevet 3:18-19
Be att vi av nåd, får fortsätta att 

Interreligiöst råd
I Botkyrka är det många människor som räknar med en tro, av något 
slag. Därför är det viktigt för ledarna i de olika trossamfunden att 
lära känna varandra och bygga upp ett Råd /nätverk. 

Under våren har detta nätverk mer formerats och kommer framöver 
att mötas regelbundet, ca 2-3 ggr/ år. 
Kommunen är mycket intresserad av att vi fi nns och det är viktigt för 
dem att ibland möta oss för att ställa frågor. Vi behöver ha ett gott 
och fungerade närsamhälle för alla. 
Vi som trossamfund har en viktig roll att spela.
Har du frågor, återkom till pastor Carin.

bygga församling, vara församling för 
varandra och de som ännu inte hitta hit.

Välsignelse från Gud, som skapar och 
bär, som älskar och kämpar, som förnyar 
och ger liv.
Må omsluta Er till vila och trygghet.
Må utmana Er till äventyr och kamp.
Amen

Sommarhälsningar, pastor Carin



Selah! 
A summer message from 

Pastor Sam.

The word “selah” is a Hebrew word that is as-
sociated with a number of meanings. Used 
widely by King David in the book of Psalms 
which is regarded as Israel’s hymnbook, many 
bible commentators believe it comes from 
the word salah, “to pause.” Speci" cally, a com-
mentator believes that “selah” is a musical 
direction to the singers and/or instrumen-
talists who performed the Psalms.  

If this is true, then each time “selah” 
appears in a psalm, the musicians pau-
sed, either to catch their breath, or to 
sing acappella or let the instruments 
play alone. In modern musical langu-
age, this phenomenon would be called 

“rest”. Selah, rest!

In Genesis chapter 2, rest is a word 
that resonated so well with God the 
creator. God is the fi rst workman of 
all time. Before him there was never 
another workman because it was him 
who created all things. In the second 
and third verses of Genesis we read the 
following words: 

“On the seventh day God ended His 
work which He had done. And He rested 
on the seventh day from all His work 
which He had done. 
3 Then God honored the seventh day 
and made it holy, because in it He 
rested from all His work which He had 
done.”

The author of Genesis did not need to 
disclose to us humans that the inde-

fatigable maker of heaven and earth 
rested except to teach us an important 
life’s lesson. Rest! 

Summer is recognizably a season of 
rest and relaxation for many. Sunlight 
in our largely dark country cheers the 
heart and puts people in a state of 
relaxation. However, rest is something 
many people take for granted. But 
here’s my advice, don’t be one of 
them. If God knew the value of rest, 
you should! 

You say, but pastor I will work throug-
hout the summer months so how can 
I rest? Yes you can my friend! Work 
or no work, you can. It’s a conscious 
decision. Take out time to relax. Look 
up brothers and sisters and arrange 
some relaxing activities when you are 
free. Give your body its deserved rest 
to avoid burnout.  

But remember that this time when life 
has shifted outdoors, golden opportu-
nities to share your faith abound. 
Take time to tell someone about Je-



Café Ljuspunkten
           

Torsdagar 
10.00-12.00 

torsdag 20 juni - Inget Café
27 juni sista för terminen
22 augusti start för hösten

Won’t it be wonderful to win a soul for 
Christ this summer? Again I urge you 
dearly beloved brothers and sisters that 
you see to it that you take time out to 
rest. “Selah”!

A brief Ministry report.
The Spring ministry season has been 
awesome and we praise the name of Je-
sus. My heart is gladdened to see many 
of you growing spiritually through em-
bracing our prayer and Bible study ac-
tivities. Don’t stop! Keep coming. Many 
of you are being blessed as is evident 
in the number of people approaching 
me for a time of testimonies. 
Here’s a piece of good news; you will 

get your chance to testify on the last 
Sunday of June marking the end of 
the fi rst half of the year. I continue 
to thank the Lord for you all for your 
dedication to the Ministry. May you 
continue to be blessed!

Finally, please take a look at our pro-
gram Schedule to familiarize yourself 
with all our summer events. 

Remember, our 5th year anniversary 
comes up early October. It’s gonna 
be great! 

A happy Summer to you all!

Samlingslördag  i 
Hallundakyrkan

14 sept kl.15.00- ca 18.30 
Samtal om församlingens liv 
och verksamhet 
(specifi kt för den svensk-
språkiga delen) 
Måltidsgemenskap (knytis) 
och Helgmålsbön.



Juni
23 Sö/Su

10.00  Ingen gudstjänst på svenska
12.30  Worship in English

 Rev Emmanuel 
 Chukwumaeze
17.00  Gudstjänst Indo-Pak

 Jabran Inayat

30 Sö/Su

10.00   Sommarandakt på svenska
 Lena och Ulf Aldener
12.30  Worship in English 

 Testimony and Praise Sunday, 
 Sam Nweze
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

 Robert Arif

Juli
 7 Sö/Su

10.00  Sommarandakt på svenska
12.30  Worship in English

 Sam Nweze
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

 ingen gudstjänst

14 Sö/Su

10.00  Sommarandakt på svenska
 Örjan Bjerléus
12.30  Worship in English

 Sam Nweze
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak,

 Robert Arif
21 Sö/Su

10.00  Sommarandakt på svenska
12.30  Worship in English

 Peter Osuji
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

 Jabran Inayat

28 Su/Sö

10.00  Sommarandakt på svenska
 Maj o Pär Götefelt
12.30  Worship in English

 Sam Nweze
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

 Rev.Iqbal Masih

Augusti
4 Sö/Su

10.00  Sommarandakt på svenska
 Lars-Gunnar och Berit Hjerne
12.30  Worship in English

 Sam Nweze
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

11 Sö/Su

10.00  Sommarandakt på svenska
12.30  Worship in English

 Sam Nweze
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

18 Sö/Su

10.00  Sommarandakt  på svenska  
Lena och Ulf Aldener
12.30  Worship in English

 Sam Nweze



17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

25 Sö/Su

10.00  Gudstjänst på svenska

 Egon Onerup
12.30  Worship in English

 Sam Nweze
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

September
 1 Sö/Su

10.00  Nattvardsgudstjänst 
 Carin Hemmati
12.30  Worship in English

 Sam Nweze
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

8 Sö/Su

10.00  Gudstjänst på svenska

 Carin Hemmati
12.30  Worship in English

 Sam Nweze
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

15 Sö/Su

12.00  Gemensam gudstjänst /

 Joint Service

 Sam Nweze
 Carin Hemmati

22 Sö/Su

10.00  Gudstjänst på svenska

 Olle Westberg
12.30  Worship in English

 Sam Nweze
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

29 Sö/Su

10.00  Gudstjänst på svenska

 Bernt Wåhleman
12.30  Worship in English

 Sam Nweze
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

Oktober
 6 Sö/Su

10.00  Nattvardsgudstjänst

 Carin Hemmati
12.30  Worship in English

  New members, 
 5th Anniversary/
 Sam Nweze
17.00 Gudstjänst, Indo-Pak

13 Sö/Su 

Equmenias bön- och insamlingsdag
10.00  Gudstjänst på svenska

12.30  Worship in English

 Sam Nweze
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak

20 Sö/Su

10.00  Gudstjänst på svenska

 Carin Hemmti
12.30  Worship in English

 Sam Nweze
17.00  Gudstjänst, Indo-Pak



Frågor till några medlemmar i församlingen
Några nummer frammåt kommer medlemmar att berätta om vad de tycker är bra med 

församlingen och vad de önskar sig för framtiden med Hallundakyrkan.

I det här numret möter vi Anita och Salome.

1.Tell us about yourself
My name is Salome Osei-Mensa. I am a 
Ghanaian and I have lived in Stockholm 
for the past 10 years. I have been wor-
shipping with the English congregation 
of Hallundakyrkan for almost 4 years 
now. I believe I’ve found a spiritual 
home here and I love being part this 
wonderful family of God’s children. 

2.What are your views on present 
day Hallundakyrkan?
The most amazing thing about hallunda-
kyrkan is the harmony in the church, 
despite the diversity of cultures and 
individuals from all walks of life, we are 
able to exist under one roof united by 
our common faith in Jesus Christ. 

This I believe is the result of mutual 
respect and acceptance exhibited by 
members towards each other. No mat-
ter where you come from and who you 
are, you are bound to fi nd your niche 
and feel at home. A true refl ection of 
the kingdom of God, indeed!

3. What are your hopes and 
    aspirations for the church?
I hope we will be able to have a more 
vibrant youth ministry, involving the 
youths of all the three language groups. 
That I believe, could be the foundation 
of how the future hallundakyrkan 
would look like! 

1. Berätta om dej själv.
Jag heter Salome Osei-Mensa och jag 
kommer från Ghana. Jag har bott i 
Sverige i drygt 10 år. Jag har tillhört 
Hallundaförsamlingen i nästan 4 år och 
trivs jätte bra här.

2. Vad tycker Du är bra med Hal-
lundakyrkan idag?
Det som jag tycker är jätte roligt är 
att människor från alla världens hörn 
med olika kulturer firar gudtjänst 
under samma tak i Jesus namn utan 
problem. 
Jag tror att det är möjligt på grund 
av att alla visar ömsesidigt respekt 
och erkänner varandras närvaror. Det 
spelar ingen roll varifrån man kommer, 
kännar man sig hemma! Det tycker jag 
är underbart!

3. Vad önskar Du för framtiden i 
Hallundakyrkan?
Jag önskar att vi ska har en starkare 
och mer aktivt ungdomsverksamhet 
som förenar alla tre språkgrupper. Det 
skulle kanske spegla den framtida Hal-
lundakyrkan?



Questions to some members 
of Hallunda Church

In some numbers foreward members will tell us what 

is good with Hallunda Church and what they want 

for the future   

In this number we meet Anita and Salome.

Anita Hedlund, vem är det?
Jag är en pensionerad distrikts-
sköterska med rötter i Svenska 
Baptistsamfundet. Jag har tillhört 
Hallundakyrkans församling sedan 
början av 1970-talet, alltså redan 
innan kyrkan fanns. Vi hette då Hal-
lunda ekumeniska frikyrkoförsamling, 
och medlemmarna hade sin bakgrund 
i olika svenska frikyrkorörelser. 
Jag tillhör styrelsen i församling, och 
har gjort det under fl era perioder 
under dessa 40 år. Min uppgift nu i 
styrelsen är i allmänhet att skriva 
protokoll. F.ö. deltar jag i en av de 
fem omsorgsgrupper vi har i den 
svenskspråkiga delen av församling-
en. Vi samlas i olika hem, äter till-
sammans och förbereder medverkan 
i gudstjänster. Varje ansvarsgrupp 
har ansvar för 2-3 gudstjänster inkl. 

”fi ka” per termin.
Utöver sjukvård har jag engagerat 
mig en del i biståndsarbete i andra 
länder, sedan några år är det fat-
tiga människor i Lettland som känns 
mest angeläget att stödja. Men jag 
har också fadderbarn på elevhem i 
norra Thailand.

Vi är ju inte längre en svensk fri-
kyrkoförsamling, utan har rötter i 
många olika länder. Min förhoppning 
inför framtiden är, att vi ska kunna 
växa samman och känna, att vi alla 
är delar av en och samma kropp, 
nämligen Kristi kropp. 

Anita Hedlund, who is it?
I am a retired district nurse with roots in 
Swedish Baptist Church. I’ve been part 
of Hallunda Church since the early 1970s, 
even before the church existed. We, at 
that time Hallunda Ecumenical Church, 
and the members had a background in 
various Swedish Free church. I belong to 
the Board , and has done so for several 
periods during these 40 years. My task of 
the board is generally to write protocols. 
Moreover I participate in one of the fi ve 
care groups we have in the Swedish-
speaking part of chuch. We meet in dif-
ferent homes, eat together and prepare 
services. Each group is responsible for 
2-3 worship services incl. ”coffee” per 
semester.
In addition to medical care, I have com-
mitted myself in relief work in other 
countries, some years it is poor people 
in Latvia which are most important 
to support. But I also have sponsored 
children in boarding houses in northern 
Thailand.

We’re no longer a Swedish Church, but 
has roots in many different countries. 
My hope for the future is that we can 
grow together and know that we are all 
parts of one body the body of Christ.



Kolloklubben
Onsdag 19 juni kl. 10.00-15.00
Torsdag 20 juni kl. 10.00-15.00
Från 6 år. 50 kr/ dag och barn. 
Anmälan senast 16 juni till 
pastor Carin

www.se-manniskan.se
Gröndalsvägen 20 B,  Tumba 

Second hand o Café

Öppet ti-lö kl. 10.00-15.00, 
ti och to kvällsöppet till kl.18.00. 

När du skänker/handlar 
second hand kommer 
saker till användning på nytt 
samtidigt som du bidrar till 
det lokala sociala arbetet

Enskilt samtal
Välkommen att kontakta någon av 
oss pastorer för enskilda samtal. 
Kyrkans tel nr. 531 708 55
e-post hallundakyrkan@telia.com/ 
samuel.nweze.hallundakyrkan@
telia.com
 
Vi har tystnadsplikt o samtalar 
på svenska eller engelska. Carin 
Hemmati, Samuel Nweze och 
Jabran Inayat

Gemenskap 
Önskar du gemenskap i en mindre 
grupp? 
Vi samlas i hem, delar måltidsge-
menskap, samtalar om tron och 
livet. 
Kontakta Carin Hemmati: 
531 708 55

Svenska-
undervisning

Ny termin börjar tisdagen 
den 3 september kl. 10.15. 
Anmälan till Carro Duff; 
carrie.hallundakyrkan@telia.

Nattvandring i 
Hallunda-Norsborg

HKU-ledarfest 
Onsdag 26 juni kl. 
18.00 i kyrkan. 
Även Medlemsmöte 
med beslut kring nya stadgar.

Lö 19 oktober HKU-kväll 
kl. 17.00
Alla åldrar, alla språkgrupper!
Insamling o bön för 
HKU-verksamheten.

Vill Du tillsammans med Natt-
vandrarna i Hallunda-Nors-
borg röra dej ute i området 
fredag- och lördagskvällar/
nätter. 
Hör av dej till pastor Carin.
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DETTA HÄNDER  i    

Hallundakyrkan

WEEKLY ACTIVITIES IN

Hallundakyrkan

HKU - Hallundakyrkans Ungdom
* Sunday School/Söndagsskola  i samband med engelsks- och 
  urdupråkig gudstjänst.

* The Happiness Club  sånggrupp från 5 år, 
  möts varannan tisdag kl. 19.00

* Fredagsklubben  från 12 år, kl. 19.00

* Kolloklubben  under skolloven fr F-klass och uppåt.  
  
* K2  fortsättningsgrupp för konfi rmander 
  i samarbete med andra församlingar, 
  vissa söndagar

* Konfi rmandgrupp Läsåret 2013-2014 för ungdomar i åk 8



HALLUNDAKYRKANS FÖRSAMLING
Ansluten till Equmeniakyrkan

adress Hallunda Torg
 145 68 Norsborg
tel tel 08 - 531 708 55 

e-post hallundakyrkan@telia.com 
webb www.hallundakyrkan.se
bankgiro 192-2889
plusgiro 87 51 19 - 0

pastor Carin Hemmati
 tel 08 - 58 24 64 47 (hem)
pastor Samuel Nweze
 tel 076 26 02 387   (mob)
pastor  Jabran Inayat
 tel 0736 23 66 08    (mob)

ordförande  Olle Westberg
 tel   08 - 778 24 10
kassör Inger Lund
 tel  0707 - 59 13 13

HALLUNDAKYRKANS 
UNGDOM  -  HKU

adress Se Hallundakyrkan
bankgiro 192-2889

ordförande  Christina Karlsson 
kassör Alexander Lund 
 

Församlingens arbete bygger på 
gemensamma resurser

Så här kan Du ge din gåva:

- Hallundakyrkans bankgiro 192-2889

- Missionsgåvans autogiro då anger man hur mycket 
  man vill ge   till respektive område, tex: mission i andra 
  länder, mission i Sverige,  equmenia, den lokala församlingen.

- Kyrkoavgiften 1% av din inkomst, 
  70% till den lokala församlingen, 
  30% till Equmeniakyrkans pionjär- och församlingsgrundande 
  arbete.

Läs mer på : www.gemensamframtid.se

Tack för Din gåva!


