
Verksamhetsberättelse för Hallundakyrkans ungdom (HKU) 
Verksamhetsåret 2011

Inledning
Anno 2011 har varit ett år med en hel del verksamhet! För verksamhet behövs det ledare. 
Det är något som vi har relativt ont om i antal, särskilt ideella ledare. Flera ledare är också 
nya i sin ledarroll. Därför har vi under året börjat tala om ledarutbildning, ledarvård och 
stöd i olika former. Vi behöver fortsätta diskutera former och behov under 2012, då vi 
förhoppningsvis också kan göra något mer konkret.
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 2011 hade HKU 17 medlemmar varav 12 medlemmar är i åldern 7-25 år (samma 
antal för åldern 6-25 år). Som 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 eller del av andra föreningar: SMU:s distrikts- och riksförbund, Sociala 
Missionen, Hallunda Norsborgs föreningsråd och Plattformen för idéburna organisationer i 
Botkyrka. Under året har ”Plattformen” ombildats från att vara en förening till att vara ett 
nätverk av föreningar. Genom medlemsskapet i SMU är HKU också medlem i equmenia. 
HKU har deltagit med ombud eller representanter i ett flertal årsmöten och samlingar hos 
ovanstående föreningar. HKU är en registrerad förening i Botkyrka kommun.
Tack till ledare, deltagare, medlemmar och andra vänner som på olika vis deltagit och 
format HKU.
Henrik Hemrin

Anställda och ledare
Under 2011 har HKU inte haft någon anställd. Församlingens pastorer Carin Hemmati och 
Samuel Nweze har varit ledare i HKU liksom Christina Karlsson som hade praktikplats i 
församlingen under våren. Dessutom har praktikanterna Sompong Japoo och Kitti Kathu 
från systerkyrka i Thailand genom equmenia varit ledare i HKU:s verksamhet. I 
berättelsen för respektive verksamhet redovisas samtliga ledare.
Henrik Hemrin

equmeniapraktikanterna
Under hösten 2010 fick vi en förfrågan från equmenia, om vi ville ta emot två praktikanter 
från ett annat land. Vi hade Kongo, El Salvador och Thailand att välja på. Vi gissade att de 
från Thailand kunde tala engelska, och i församlingen var vid den tidpunkten dåligt med 
kunskaper i franska och spanska. Så vi tackade ”ja” till dem från Thailand. 18/1 2011 på 
kvällen kom de, Kitti och Sompong, två killar från Karenbaptistsamfundet (TKBC) i norra 
delen av Thailand. Den ansvariga på equmenia hade varit till Arlanda och hämtat dem. Vi 
var några som satt i Hallundakyrkan och väntade med köttbullar, potatis och lingonsylt, 
den svenskaste mat vi kunde komma på.
Boendefrågan hade varit ett litet problem, men vi hade kommit fram till, att den ene kunde 
få bo i ett kristet kollektiv i Alby, och den andre hos mig (Anita).
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Equmenia hade egentligen som krav att de skulle kunna engelska. Vi märkte ganska 
snart, att just det var ett problem. Men under de 6 månader de var här, förkovrade de sig 
så pass, att det inte var några problem i kommunikationen mot slutet.
Vad kunde de hjälpa till med i kyrkan, då de inte kunde svenska och knappast någon 
engelska? 
De var inte handfallna. De hjälpte till med allt, som de såg behövde göras. De första 
veckorna fick de undervisning i svenska genom bidrag från equmenia och Bilda. Även 
några deltagare från den engelskspråkiga delen av församlingen kunde delta. Så 
småningom blev det allt bättre med kunskaperna både i svenska och engelska.
Kitti och Sompong hade båda stor erfarenhet av barn och ungdomsarbete i sina 
hemförsamlingar. De deltog i både de svenska och engelska gudstjänsterna, sjöng och 
spelade vid behov. De deltog i kolloklubben, konfagruppen, café Ljuspunkten, tog hand 
om maten från Helping Hands, samt spelade badminton med pensionärer. De ordnade 
thaiafton vid två tillfällen, då även thaikvinnor som de lärt känna här, kom och hjälpte till.
F.ö. var de hemma hos många av församlingsmedlemmarna och fick se, hur man bor här 
(så olika mot deras hemförhållanden). De var även bjudna ut till skärgården för att fiska 
och köra båt. Även det helt annorlunda mot hur de lever i bergsbyarna. 
En uppgift, som de hade med sig hemifrån, var att ta kontakt med karener boende i 
Sverige. Sålunda var de och hälsade på karenflyktingar från Burma, som nu bor i 
Västerås, Hallsberg, Lindesberg och Örebro. Några av dessa var sedan på besök i vår 
kyrka.
Som församling är vi mycket glada och tacksamma över att just dessa fina killar kom till 
oss. Och vi vet att de har roliga minnen med sig härifrån.
Anita Hedlund

Fredagsklubben
Våren
Det var Carin Hemmati, Sompong Japoo och Kitti Kathu som startade Fredagsklubben. 
Sompong och Kitti var våra equmenia-praktikanter från Thailand. 
Programmet fick ett thailändskt tema för Kitti och Sompong delade med sig av deras 
kultur. Det bestod av att pyssla, laga thailändsk mat, besök på en thailändsk festival i 
Stockholm och annat roligt. 
Sompong och Kitti åkte hem i juli till Thailand och fortsätter sitt arbete med ungdomar där. 
Vi är tacksamma för den tid Sompong och Kitti la ner i Hallundakyrkan och det blev en 
fortsättning…. 
Hösten
Under hösten är det Carin Hemmati och Christina Karlsson som har varit ledare för 
fredagsklubben. Denna termin har vi hyrt Borgskolans gymnastiksal varannan vecka. Där 
har vi spelat fotboll, innebandy samt haft annat skoj. De veckorna vi inte hade 
gymnastiksalen var vi i Hallundakyrkan. Där har vi pysslat, bakat pizza, gjort tårta, annat 
som har varit roligt samt deltagit på gemensamma fester i kyrkan med bibelfrågor.
Gemensamt för höst och vår
Verksamheten har riktats till barn från 11 år och uppåt. Hittills har det varit ca 10 barn som 
har samlats varje gång. Vid starten av fredagsklubben samlades gruppen varannan 
fredag, men under hösten har vi beslutat att ha det varje fredag förutom då det är lov. 
Varje samling har haft en andakt . 
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Framtiden
Carin och jag har haft en termin tillsammans och vi har sett vad som fungerar samt det vi 
behöver förbättra. Barnen uttryckte att det var roligt att få idrotta varannan gång så det vill 
vi fortsätta med. Eventuellt kommer vi att ha en sportturnering där vi kommer att möta 
andra ungdomsgrupper nästa termin om allt går som planerat. 
Till våren 2012 planerar vi att fråga fler om de kan tänka sig att ställa upp enstaka 
fredagar med t.ex. pyssel och annat som barnen har önskat göra.
I framtiden hoppas vi att fler vuxna kan tänka sig att dela på ledarskapet så att 
fredagsklubben inte påverkas av om Carin eller jag blir sjuka, åker på semester eller annat 
som inträffar i livet samt att nya idéer kommer in hur vi kan utveckla verksamheten i 
fredagsklubben. Vi ska komma ihåg att Carin Hemmati har flera grupper t.ex. 
konfirmanderna i kyrkan och skulle behöva få friare händer när det krockar ibland. Därför 
är det viktigt att det kommer en ledare till som vill ställa upp.
Vid datorn Christina Karlsson som tillsammans med Carin Hemmati har varit ledare för 
fredagsklubben under hösten 2011. 
Christina Karlsson

Happiness club
In the Happiness Club, we teach children how to sing, dance, recite Bible verses and as 
time goes on, we will begin to teach them how to play some musical instruments. Much of 
our activities in 2011 centered on singing both at church and in open air concerts. The 
kids sang on occassion during our congregation's music concerts in Hallunda Centrum 
and people really enjoyed their performances. 
During last year, there were about 10-12 kids on the membership list ranging from 5-11 
years old. As a result of certain circumstances, the activities of the Club were put on hold 
for much of the autumn of last year. However, this year, activities will kick off again early 
March and we are hoping that many more kids will join the Club. We encourage all 
parents to register their children for this year's activities as we are hoping for a very 
exciting time for the kids. Kids who are not members of Hallundakyrkan are free to join the 
Club. Kids from every language group are welcome to join the group as most of the songs 
are in English.
Challenges. Leader of the group is Samuel Nweze. Last year, there was need for 
additional leadership in the club especially fo people who are musically inclined. It is 
hoped that this need will be met this year. We meet every other Tuesday and information 
is always available in the church.
Samuel Nweze

Julspelet Pappa Panovs stora dag
Till årets julspel anmälde 14 personer intresse att delta, med åldrar från 5 år till 65+. Carin 
Hemmati tog initiativet och styrde processen, Lasse Hjerne bearbetade manuset. Vi 
samlades ett par timmar 3 kvällar veckorna före jul för att planera och öva. Repetitionerna 
gick bra, för några av deltagarna var det inte heller första gången de gjorde sin roll då det 
här spelet har uppförts tidigare, senast 2008. 6 nya rollfigurer hade dock letat sig in i 
spelet denna gång, de tre vise männen samt en jäktad präst, en tiggare och en tankspridd 
professor. Mycket av rekvisitan fanns också sedan tidigare och det som inte fanns 
ordnades med gemensamma krafter.
Julspelet framfördes kl 11 på Julaftonen, då fanns också Marie Bejstam på plats för att 
accompanjera på piano till sångerna i spelet. Kyrkan var nära nog full av publik och ännu 
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en gång kunde ett lyckat julspel läggas till handlingarna.
Elisabet Abdo

Kolloklubben
Under våren prövade vi en ”nygammal” verksamhet, att inbjuda barn från 5 år, under 
skolloven, till dagverksamhet i kyrkan.
Under våren planerade och genomförde följande personer verksamhet under påsklovet, 2 
dagar och sommarlovets början 3 dagar: Kitti Kathu, Sompong Japoo 
(equmeniapraktikanter), Christina Karlsson och Carin Hemmati. I köket hade vi hjälp av 
Shahab Hemmati och en person som gjorde samhällstjänst i kyrkan.
Under påsklovet hade vi 15 barn, under sommarlovsdagarna 20 barn och under höstlovet 
då vi samlades till 3 dagar var det också ca 20 barn.
Under hösten hade vi svårt att få ihop en ledargrupp vilket gjorde det hela mer svårjobbat, 
men vi genomförde tre dagar till stor glädje för barnen som var mellan 5 och 15 år.
Vår förhoppning är att kunna genomföra Kolloverksamhet även nästa år under skolloven.
Dagarna fylldes med pyssel/skapande, sång, lek, uteaktiviteter, drama och andakt.
Carin Hemmati

Konfirmation (vt)
Läsningen genomfördes i samarbete med Tumba Missionsförsamling. Från 
Hallundakyrkan hade vi en elev och från Tumba var det 6 ungdomar.
Ledare var ungdomsledare och pastor från Centrumkyrkan, och Carin Hemmati från 
Hallundakyrkan.
Mot slutet av terminen åkte gruppen på läger till Ansgarsgården tillsammans med ca 100-
tal andra konfirmander och ledare från församlingar i Mälarområdet.
Carin Hemmati

Konfirmation (ht)
I början av oktober startade en ny grupp tillsammans med Tumba missionsförsamling. 
Denna termin är det 7 ungdomar, alla utom en boende i Slagsta, men aktiva i 
tonårsverksamheten i Centrumkyrkan. Ledare är även detta läsår ungdomsledare och 
pastor från Tumba, dock andra personer p.g.a. föräldraledighet och nyanställning. Från 
Hallundakyrkan har Carin Hemmati varit med.
Under hösten har vi prövat ett nyskrivet material ”Vägens folk- en resa genom kristen tro” 
vilket vi tycker har fungerat bra. En övernattning gjordes i Gudbykyrkan i Sorunda. 
Gruppen ses varje fredag ca 2 timmar och alternerar mellan Tumba och Hallunda. Några 
söndagar har vi också träffats och då börjat med att vara med på gudstjänsten.
Carin Hemmati

Söndagsskolan
Söndagsskolan har under året träffats i samband med de engelskspråkiga gudstjänsterna. 
Det har varit över 40 barn, mellan åtminstone åldrarna 1 och 12 år. Ledare har bland 
andra varit Zainab Esther Osuji och Esther Osuji.
Henrik Hemrin
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Ungdomsrådet
Ungdomsrådet (UR) är HKU:s styrelse som under året bestått av Henrik Hemrin 
(ordförande), Matilda Klinga (sekreterare), Alexander Lund (kassör), Sunny Onjegbulem 
(övrig ledamot) och Zainab Esther Osuji (övrig ledamot). 
UR har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden. Däremellan har UR 
informerat och rådgjort med varandra framför allt per e-brev, och även ett arbetsmöte när 
vi inte var beslutsmässiga för att hålla sammanträde. Beslut har bekräftats på ordinarie 
sammanträden. Efter att vi under många år haft ett samarbete med församlingens styrelse 
i form av att dess styrelse arbetat med verksamhets- och idéfrågor för barn- och 
ungdomsarbetet och UR i första hand med administrationen, så har detta år 
Ungdomsrådet arbetat med helheten. HKU är en självständig förening som driver 
församlingens barn- och ungdomsarbete, och verkar i nära samarbete med 
Hallundakyrkans församling. 
Henrik Hemrin

Ekonomisk berättelse
Ekonomisk berättelse redovisas separat.
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