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Tack för det som varit, för-
tröstan och förväntan inför 
det nya!

Sommarmånaden juni är här och vi lägger 
ännu ett läsår bakom oss. Ett fantastiskt 
läsår! 
Gud är god och det har vi fått erfara på 
många olika sätt. Vi har under året gjort 
en mängd spännande och viktiga aktivi-
teter tillsammans. 
Vi har bl.a fått följa en underbar konfi r-
mationsgrupp.
Men det största är ändå vad vi ÄR tillsammans, 
vad vi, var och en får vara i församlingsge-
menskapen.
Du och jag är viktiga lemmar i kroppen 
(1 Kor 12:12ff).                      
Utan dej blir den inte hel och så fan-
tastisk! Du är en byggsten i Guds hus 
och en familjemedlem i Guds hushåll. 
Det fi nns många bilder, och poängen 
är att vi alla behövs, precis så olika 
som vi är.
I Hallundakyrkan är ingen gäst eller 
främling, alla är lika delaktiga, barn, 
unga och vuxna, ny eller gammal i 
gemenskapen.

Vi har många utmaningar framför oss.
Vi delar ansvaret för huset, ekono-
min, att det ska vara en välkomnande 
miljö, en god växtplats, öppen och 
tillåtande atmosfär där alla kan känna 
sej hemma.

En församling som talar tydligt om 
Jesus Kristus och är lyhörd för livets 
olika behov.
Vi behöver bli bättre på att se vilka vi 
är och vad vi har med oss in i gemen-
skapen. Tillsammans är vi rika och bär 
med oss oändligt många erfarenheter, 
kunskap, god vilja och olika resurser.

Låt oss uppmuntra varandra att an-
vända de gåvor vi har!

Så får vi också be att Gud utrustar oss 
efter de behov som fi nns bland oss och 
i vårt närsamhälle, så vi ännu mer blir 
den församlingsgemenskap som erbju-
der mötesplatser med levande Gud och 
bygger vänskap mellan oss.
Vi får be om att nya människor fi nner 
vägen till Hallundakyrkans församling, 
fi nner en tro och fördjupar sin Guds-
relation.

Vi vill vara en kyrka för hela livet, alla 
åldrar, där mötet med Jesus Kristus 
förvandlar mej, dej och världen!



A Summer Greeting 
from Pastor Sam

Dear friends in Christ, 
Its summer again! Praise God! For those of 
you that were in church on June 1, 
Scriptures gave us the challenge on how to 
live life this summer. Remember that? 
PASS IT ON! God’s SUN and the beautiful 
creation must be enjoyed with some sense 
of responsibility to their creator. And what 
is that responsibility? I will remind you!

I shared with you Apostle Paul’s words 
to the Roman brethren in Romans 10. 
I will take you there in a moment!  Out 
there where you are going to enjoy 
the rare sunshine, look all around 
you! Who’s there? Countless numbers 
of folks who have not yet received the 
gospel! Souls whose destination is a 
life without God - forever! These folks 
have a need; they need something you 
have right there in your mouth. 
Paul says that the word is near you. 
But these folks won’t hear it until you 
speak it out. Again, Paul asks, “How, 
then, can they call on the one they 
have not believed in? And how can 
they believe in the one of whom they 
have not heard? And how can they hear 
without someone preaching to them?” 
(Rom. 10:14). Heard that? “Without 
someone preaching to them”!

Friends, that’s quite some call to re-
sponsibility for you, isn’t it? But, not 
to worry! It’s not so diffi cult. When 
you are out strolling; when you are 
relaxing on the beach; when you hang 
around in the shopping malls, etc, 
just fi nd someone to tell, “Jesus loves 
you” That’s the gospel! You have just 

become a preacher of the Good News! 
Congratulations! That’s what it means 
to…PASS IT ON” May the Lord reward 
your effort with a saved soul this sum-
mer in Jesus name!

MINISTRY INFORMATION: We thank the 
Lord for our May Holy Ghost All Night 
Vigil. To say that it was wonderful is to 
make an understatement. I can simply 
say that heaven came down to us! 
Among other great things that happe-
ned, some people graciously received 
the baptism in the Holy Ghost. Glory 
to God! Our July vigil promises to be 
even more glorious by His grace. Begin 
to prepare!

Lastly, our new Executive Committee 
has begun their work in earnest. Some 
of you do not yet fully know who they 
are. Please meet them below:
Kingley Kejuo (Chairman), Stella Osei 
(Board Secretary), Peter Osuji (Men’s 
Fellowship/Prayer Co-ordinator, Ge-

orgina Moore (Women’s Fellowship), 
Esther Osuji (Sunday Schools Coordi
nator), Uju Nsofor (Worship Team),   



Jesus Christ the same Yester-
day, and today, and forever.           

Heb 13:8

HALLELUJAH, for our Lord and Savior 
Jesus Christ of Nazareth. He is the source 
of all seen and unseen blessings.

Me and EVERY ONE of us have three peri-
ods in our life: the past and the present 
and the future. When I look back into 
the past of my life 
I can see many things of positive and ne-
gative experiences, trials, troubles, pains, 
unanswered prayers, uncompleted needs 
and many more.  

But in all that one things is very good: 
the things I could not understand in my 
past become good and proved blessings 
in my present. 

I want God to move according to my 
timings but I thank God that he always 
move with his own timings. Prayers, 
which were unanswered, are now 
answered AT VERY GOOD TIMINGS.

When God did not move and answer 
my prayers in my past, I was very 
upset and disturbed. I thank God that 
the things happen in its best timings 
because of  God and bare more fruits 
and encouragements.

So with experience we learn:
-   God’s timings are the best timings.
-  When things happen in God’s 
   timings it bear more fruits.
-  If things happen in our timings, it
  bear less fruits or no fruits.

That’s why we can live a blessed and 
satisfi ed life. Our present is good. If 
something happens, it’s ok, If it does 

not happen its good, because God is 
behind us. He will let this happen at 
its best time.

In the same way our future will be 
great. 

-  he have taught us. 
-  he is leading us today.
-  he will guide us tomorrow

It is my strenght and satisfaction. 
Pastor Boaz Kamran

   Indo-Pak 
   conference 
7th annual convention 
on 27-28-29th June
with Rev.Dr.S.M. Daniel 
from India 



forts.......                         Tack för det som varit, 
                                        förtröstan och förväntan inför det nya!
 
Det som mer än någonsin ligger överst hos mej, det jag tänker på mest och som mina 
samtal med Gud rör sej kring dessa dagar, är våra barn och unga. 
Vi vuxna har byggt upp och organiserat församlingen så att vi möts i olika språkgrup-
per. Jag säger inte att det är rätt eller fel, men jag ställer frågan: Vad gör detta 
med våra barn och unga? 
Vi skapar sammanhang där de känner igen sej, är trygga, där de kan vara sej själva, 
men bygger det församling på sikt? Vad får våra barn och unga för bild och förstå-
else av församlingen? Barnen möts i skolan, leker på gården där vi bor men när de 
kommer till kyrkan ses de inte. 
Låt oss vara mer kloka än bekväma, tänka mer framåt än bakåt.
Låt oss leva den församling, i dag, som vi vill se i framtiden.
 Låt våra barn och unga visa vägen. 
I Hallundakyrkans församling fi nns ca 100 individer mellan 0-18 år. Vi vuxna måste 
alltid räkna med dem, låta barnen stå i centrum, ta beslut och forma vår gemenskap 
så den blir den bästa för just dem.
När Jesus fi ck frågan ”Vem är störst i himmelriket?” så var det inte den äldste, mest 
belästa, den vuxne med mest infl ytande han pekade på, utan ett barn.
Må Gud leda, ge kraft och mod!
Må Gud välsigna dej under sommarens tid och visa oss sin väg in i ett nytt läsår, med 
förtröstan och förväntan.

Pastor Carin

Chidi Izuagba (Equipment/Media), Yetunde Sholaja (Ushers/Hospitality), Babafemi 

Martins (Building Committee). ´
Please support and pray for these ones as you would for me. They are there to serve 
the Lord in the life of our church at this time.

PROGRAMS: With the exception of the Happiness Club which will be on break from 
July 3 to August 14, all our weekly activities will continue uninterrupted. Please 
join us. Let’s applaud The Women’s Fellowship for a wonderful Service on the last 
Women’s Sunday. Awesome! Keep it up Women of Grace!
Join us for a great congregational summer picnic on June 21. Find the details of 
other programs on the newly released Worship Schedule.
My wife and I wish you all a most wonderful summer season! For those not travel-
ling, see you around!

Pastor Sam

Continuation ......             A summer Greeting from Pastor Sam  



JUNI
Lö 21 Midsommardagen

18.00 Dopgudstjänst, Indo Pak
Sö 22

10.00 Ingen gudstjänst 

12.30 Worship and 
Sunday School in English 
Ebere Nweze
17.00 Gudstjänst 

och söndagsskola på urdu, Boaz Kam-
ran Khan
Sö 29

10.00 Sommarandakt 

Lena och Ulf Aldener
12.30 Worship and 
Sunday School in English 
Thomas Hilmersson
17.00 Gudstjänst

och söndagsskola på urdu
Boaz Kamran Khan

JULI
Sö 6

10.00 Sommarandakt

12.30 Worship and 
Sunday School in English 
Sam Nweze
17.00 Gudstjänst

och söndagsskola på urdu, Boaz Kam-
ran Khan

Sö 13

10.00 Sommarandakt 

12.30 Worship and 
Sunday School in English 
Peter Usuji

17.00 Gudstjänst 

och söndagsskola på urdu, Boaz Kam-
ran Khan

 20

10.00 Sommarandakt

Örjan Bjerleus
12.30 Worship and 
Sunday School in English 
Kingsley Kejuo
17.00 Gudstjänst 

och söndagsskola på urdu, Boaz Kam-
ran Khan

Sö 27

10.00 Sommarandakt

12.30 Worship and 
Sunday School in English 
Ebere Nweze
17.00 Gudstjänst 

och söndagsskola på urdu, Boaz Kam-
ran Khan

AUGUSTI
Sö 3

10.00 Sommarandakt

12.30 Worship and 
Sunday School in English 
Sam Nweze
17.00 Gudstjänst 

och söndagsskola på urdu, Boaz Kam-
ran Khan



Sö 10

10.00 Sommarandakt 

12.30 Worship and 
Sunday School in English 
Sam Nweze
17.00 Gudstjänst 

och söndagsskola på urdu, Boaz Kam-
ran Khan

Sö 17

10.00 Sommarandakt

12.30 Worship and 
Sunday School in English 
Sam Nweze
17.00 Gudstjänst 

och söndagsskola på urdu, Boaz Kam-
ran Khan

Sö 24

10.00 Nattvardsgudstjänst

Carin Hemmati
12.30 Worship and 
Sunday School in English 
Sam Nweze
17.00 Gudstjänst 

och söndagsskola på urdu, Boaz Kam-
ran Khan

Sö 31

10.00 Gudstjänst

Carin Hemmati
12.30 Worship and 
Sunday School in English 
Sam Nweze
17.00 Gudstjänst 

och söndagsskola på urdu, Boaz Kam-
ran Khan

SEPTEMBER
Sö 7

10.00  Gudstjänst 

  Egon Onerup
12.30  Worship and 
Sunday School in English 
Sam Nweze
17.00  Gudstjänst 

och söndagsskola på urdu, Boaz Kam-
ran Khan

Sö 14

10.00  Nattvardsgudstjänst, 

Carin Hemmati
12.30 Worship and 
Sunday School in English 
Sam Nweze
17.00  Gudstjänst 

och söndagsskola på urdu, Boaz Kam-
ran Khan

Sö 21

12.00  Gemensam gudstjänst, 

  alla språkgrupper. 

  ”Enheten i Kristus”
Sång av All Saints Gospelkör från 
Östertälje.



(forts från föreg. sida)

Sö 28

10.00  Gudstjänst 

Jan Nordin
12.30 Worship and 
Sunday School in English 
Sam Nweze
17.00 Gudstjänst 

och söndagsskola på urdu
Boaz Kamran Khan

OKTOBER
Sö 5

10.00 Nattvardsgudstjänst

Carin Hemmati
12.30 Worship and 
Sunday School in English 
Sam Nweze
17.00 Gudstjänst 

och söndagsskola på urdu
Boaz Kamran Khan

Sö 12 Böne- och insamlingsdag 

  för Equmenia

10.00 Gudstjänst 

12.30 Worship and 
Sunday School in English 
Sam Nweze 
17.00 Gudstjänst 

och söndagsskola på urdu
Boaz Kamran Khan

Pastor Carin Hemmati
      Kommer att arbeta 
      50% i församlingen och 
      50 % som fängelsepastor 
      på Ekerö
      från 1 september.

Utflykt till Lida 

Lördag 30 aug kl 11.00-14.00
utfl ykt för alla åldrar

Samåkning från kyrkan kl 10.30
Tag med matsäck
Vid regn inställt.

Pastor
George Izunwa

of Gateway International 
Church is comming to

Hallundakyrkan
Thursday June 19 
and Friday June 20



Lär känna Sanjay Loyal

Sanjay Emmanual Loyal är ordförande i Indo-Pak-delen av Hallunda-
kyrkans församling. Sanjay är född 1964 i en kristen familj i Indien. Där 
tillhörde han Metodistkyrkan.
1992 gifte han sig med Maclina, leg.sjuksköterska med eget bemannings-
företag. De bor i Sollentuna och har tre tonåringar tillsammans.   
Sanjay berättar att de kom till Hallundakyrkan och Indo-Pak 1995 och att han blev 

aktiv i kyrkan 2008. 
2011-2013 var han vice ordförande och 
nu är han ordförande i Indo-Pak.

Mina intressen är sport säger Sanjay. 
Två av mina barn är bland de fem bästa 
i Sverige i badminton, så det blir en hel 
del tid och satsning åt det hållet.

Det bästa med Hallundakyrkan tycker 
Sanjay är gemenskapen med alla 
medlemmar och att vi har medlemmar 
med olika nationaliteter under samma 
tak. Att vi har 100 ungdomar betyder 
att vi har en lysandeför församlingens 
framtid 

För Hallundakyrkans framtid önskar 
Sanjay: Bättre ekonomi, bättre lokaler 
och att alla grupper har samma möj-
ligheter. 

Soppa, samtal
Bibel  och  bön

Första onsdagen i månaden kl 18.00
Start 3 september



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

Café Ljuspunkten
           

Hallundakyrkan
Torsdagar  10.00-12.00 

HUVUDMAN
Hallundakyrkans församling

är en av fl era huvudmän för:

Botkyrka Folkhögskolan 
www.botkyrkafolkhogskola.org    

Hela Människan Botkyrka/Salem 
www.se-manniskan.se

     

Sociala Missionen
www.socialamissionen.se

Kulturarrangemang och 

utbildning sker i samarbete 

med 
Studieförbundet 

Bilda

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

Enskilt samtal
Välkommen att kontakta någon av 
oss pastorer för enskilda samtal. 
Kyrkans tel nr. 531 708 55
e-post hallundakyrkan@telia.com, 
sam.nweze.hallundakyrkan@telia.com 
eller bkkhanmail@yahoo.com
 
Vi har tystnadsplikt o samtalar på 
svenska, engelska eller urdu. 
Carin Hemmati, 
Samuel Nweze 
och Boaz Kamran Khan
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DETTA HÄNDER  i    

Hallundakyrkan

WEEKLY ACTIVITIES IN

Hallundakyrkan

HKU - Hallundakyrkans Ungdom

Välkommen till våra olika barn- och ungdomsgrupper

Sunday School/Söndagsskola•   i samband med engelsk- och 
  urduspråkig gudstjänst.

The Happiness Club•   från 10 år, torsdagar kl 16.00

Fredagsklubben•   från 13 år, kl. 19.00
• 

Kolloklubben •  under skolloven fr F-klass och uppåt.  
  

K2 - Konfi rmandgrupp • läsåret 2014/2015, vissa söndagar                                               



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  Boaz Kamran Khan
 tel 073 788 10 77  (mob)
ordförande  Olle Westberg

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

HALLUNDAKYRKANS 
UNGDOM  -  HKU

adress Se Hallundakyrkan

plusgiro 32 74 07 - 3

ordförande  Christina Karlsson 
kassör Alexander Lund 
 

Församlingens arbete bygger på 
gemensamma resurser

Så här kan Du ge din gåva:

- Hallundakyrkans bankgiro 192-2889

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

Foldrar fi nns i kyrkan
Läs mer på : www.equmeniakyrkan.se             

Tack för Din gåva!


