
 

Verksamhetsberättelse för  
Equmenia Hallunda  

 
Inledning 

Detta har varit ett år där barn och ungdomsverksamheten fungerat och vi har bidragit 
till att barn och unga har haft möjlighet att möta kompisar och Gud.  

Det är dags att sätta sig ner och fundera vilka gemensamma mål har vi med barn och 
ungdomsverksamheten och hur vill vi att den ska se ut i framtiden. 

antal medlemmar  

pojkar: 
13-18 år: 2  
19-25 år: 1  
26- år: 4  

flickor: 
13-18 år: 2  
19-25 år: 0 
26- år:2  

Medlemmarna är få och vi betalar mer än vi får in. Vilket gör att vi betalar mer än vi 
får tillbaka. Vi måste hitta en lösning. 

 

Dramaprojekt 

Det blev inget i år i vår församling som planerat. 

Christina Karlsson 

 

Hallunda Norsborgs föreningsråd 

Vi är medlemmar i Hallunda Norsborgs föreningsråd. Det består av många föreningar 
i Hallunda Norsborg som samarbetar för att hjälpa varandra. Vi deltar i aktiviteter i 
den mån vi hinner. 

Christina Karlsson 

 



Equmenias Hallundas kväll – gemensam kväll för alla barn och 
ungdomsgrupper i kyrkan 

 I år så hade vi ingen kväll. Vi får fundera över hur vi gör nästa år. 

Christina Karlsson 

 

Konfirmationsgruppen 2017 
 
Vi hade två stycken av våra ungdomar som konfirmerade sig i Immanuelkyrkan i 
augusti. Temat för konfirmationen var express yourself. Alla samlades en lördag i 
månaden med undervisning i kristen tro och liv. Under eftermiddagen fanns det tillval 
av varierande val i form av musik, dans och andra val. Konfirmationen startade i 
januari 2017 med ett läger och innan konfirmationen hade dem ett läger i juni. En 
söndag i månaden skulle dem delta på gudstjänst i sin hemförsamling. Oftast var det 
hopkopplat med lördagen. Det gick alldeles utmärkt att dela på dagarna om det 
fungerade bättre. 
 
 

K2 

K2 är andra året och en fortsättning på konfirmationen. Under hösten 2017 efter 
konfirmationen har vi haft en deltagare som har varit med i Immanuelkyrkan. Precis 
som Konfirmationen så sker detta en gång i månaden. Schemat har börjat med en 
lunch kl.13.00 och därefter har dem en samling med olika diskussioner som berör 
livet och tron på Gud. K2 kommer att fortsätta under 2018. 

I augusti kommer en frivilligresa att anordnas till Taize.  

 

Söndagskolan 

Under året har vi erbjudit barnens egen gudstjänst under gudstjänsterna 12.30 och 
17.00.  

 

The Happiness Club  

Samlas en gång i veckan för att sjunga, spela, dansa och umgås.  

Barnen är i åldrarna 9 – 15.  

  
 

Ungdomsgrupp 



Vi erbjuder ungdomarna samlingar under veckan. 

 

Anställda ledare 

Våra anställda resurser är pastorerna och församlingspedagog Carrie Duff i mån av 
tid. I övrigt är det ledare som gör allting på sin fritid. 

 

Ledarvård 

I detta ingår att ge ledarna möjlighet till utbildning, samtalsmöjligheter och en lagom 
stor arbetsbörda så att de orkar med det fantastiska frivilligarbetet som de gör. 

 

Styrelsen 

Styrelsen har bestått av Christina Karlsson ordförande, Alexander Lund Kassör, 
Sangeeta Metha, Sapna Mash, Kelvin Emore, Elisabeth Ebot. 

Vi har sammanträtt en gång i år. 

 
Innan vi lägger denna berättelse åtsidan vill vi tacka alla ledare som ställt upp och 
alla deltagare som kommit till våra samlingar. Hoppas många av er fortsätter att bidra 
till att verksamheten växer under förändring.  

 

Guds rika välsignelse 

Christina Karlsson 

 

Ekonomiska berättelsen presenteras för sig. 

 


