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Ny adressbok/ 
New addressbook 

for our 
Congregation

Please, give us your right address, telep-
hone and mail-adress.
Meddela ev ändringar och säg om Du vill 
att mobilnr och mejl ska finnas med, tack.   
Tala med Carin eller Sam.

Café Ljuspunkten

Styrelsen har beslutat att ansluta vårt med-
lemsregister till Repet.
Repet är ett system som Missiosnkyrkan 
utvecklat och som innebär att vi kan regist-
rera våra medlemmar på en webbbaserad 
databas som samfundet har ansvar för.

Det blir enkelt för oss att göra statistik 
och att t ex skriva ut adressetiketter till 
utskick m m.

Men det innebär också att man som med-
lem blir registrerad i ett dataregister och 
det får man inte  göra utan varje persons 
samtycke. Vi återkommer med mer infor-
mation om detta.

Konfirmanderna Viktor Lund och Sabrine Arif  och pastor Carin Hemmati  
vid konfirmationsgudstjänsten  i Hallundakyrkan 23 maj  

Måndagar 10-12 
i Ljusets kyrka 
          
Torsdagar 10-12 
i Hallundakyrkan

Sista gången före sommaruppehållet 24/6, 
öppnar igen 26/8
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Det stora brödundret i Hallundakyrkan
Alla de fyra evangelierna berättar om tillfället då flera tusen människor var 
samlade och inte hade något att äta. 

Undret skedde, då, liksom så många 
andra gånger. 
Jesus uppmanade /utmanade lärjung-
arna  att själva ge dem något , men de 
tänkte att de inte hade något att ge. 

-
”Gå och se efter vad ni har”, sa Jesus.
Andreas hittade till slut en pojke som 
hade fem kornbröd och två fiskar.

”Detta lilla är det enda vi har”, kom-
menterade lärjungarna, underförstått : 

”det kommer aldrig att räcka”.

Jesus uppmanade/utmanade dem att ge 
det de hade till honom. Vad som hände 
känner vi till. Alla som var församlade 
fick att äta, och det blev t.om mat över.
Ett brödunder!

Av denna kända berättelse kan vi i 
Hallundakyrkans församling lära oss 
mycket. Vi kanske har haft en bild av 
oss, att vara en liten församling, mindre 
än många andra i trakten, att vi finns i en 
liten kyrka, med små resurser……

Vänner, vi behöver i så fall ompröva 
den bilden!

I dag finns 174 namn i Församlingsbo-
ken. 100 personer är under 40 år. 
Söndagen den 6 juni hälsade vi ytterli-
gare nya vänner in i församlingsgemen-
skapen. Läs mer om detta i artikeln till 
höger. Utöver alla detta finns ett 60-tal 
barn och unga.

Sen är det ju så att kyrkan är liten och 
än mindre blir den med så många inuti. 
Vi är inte rika ekonomiskt men på så 
många andra sätt.

I församlingen är vi utrustade med 
många olika gåvor, förmågor, möjlig-
heter och resurser att vi tillsammans 
kan betrakta oss som fantastiskt rika. 
Vi har mycket att ge varandra, titta dej 
omkring och upptäck rikedomen! 

Glöm inte att se vad DU själv kan bi-
dra med. Alla är värdefulla och viktiga 
i gemenskapen och församlingsbygget.
Det vi tillsammans har, de vi tillsam-
mans är, allt det får vi bära fram till 
Jesus och be att han välsignar, visar väg 
och hur vi ska bygga.

Nu måste alla få veta att det faktiskt 
har skett ett verkligt Brödunder i Hal-
lundakyrkan.       Det skedde inte under 
bara på Jesu tid.

Mens Fellowship
Hallundakyrkans mens fellowship är 
upprättad för att integrera, förbättra och 
fördjupa både det andliga och fysiska 
livet både formellt och informellt för 
manliga medlemmar i Hallundakyr-
kan. 

Vi visar omsorg om varandra och 
strävar efter att stödja varandra både i 
stunder av glädje och sorg. 

Men framför allt vill vi dela vår tro på  
Jesus Kristus och sprida kunskapen om 
honom till alla.
             
 Alla män som firar gudstjänst i Hal-
lundakyrkan är välkomna som med-
lemmar. 
Vi bokför de aktiva medlemmarna och 
har bildat föreningen för att ta hand om 
angelägenheter i Mens fellowship

Vi har möten varannan månad.
Om du vill vara med, kontakta Bro. Is-
sac Ayoola. Osasere Odia eller Kingsley 
Kejuo.

Information om Womens Fellowship 
kommer i kommande programblad

Hallundakyrkans Men’s Fellowship 
was formed to integrate, improve and 
deepen both the spiritual and physical 
lives of men members of Hallundakyr-
kan in both formal and infomal ways. 

In addition to all these, we also aim to 
stand with one another in times of joy 
and sorrow.

Most importantly we seek ways to share 
our faith in Jesus Christ with those who 
are still on the outside.
 
Membership is open to all men that 
worship at Hallundakyrkan. We keep an 
account of active members and as such, 
we have created a body to run the affairs 
of the Men’s Fellowship. 

We have meetings bimonthly. If you 
want to join, please contact Bro. Issac 
Ayoola, Osasere Odia or Kingsley Ke-
juo for more information.

Information about Womens Fellow-
ship will be in comming bulletin.
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Nya medlemmar

Swedish-classes
Do you want to practise your Swe-
dish?  Talk to Carin or Sam.

Svenska-
undervisning

Vill du träna svenska?  Meddela ditt 
intresse till Carin eller Sam.

Genom organisationen Helping hands 
(www.helpinghands.org.se) får vi mat 
levererat till kyrkan varje onsdag ef-
termiddag. Varje torsdag kommer det 
bröd.
Kylskåp och frysar fylls. Vi delar ut till 
dem vi vet har behov i församlingen 
och i dess närhet.
Inget sparas, vi tömmer inför varje ny 
sändning. Minns hur det var med man-
nat i öknen, det som sparades, i rädsla 
över att det inte skulle komma mer, det 
ruttnade…….

Nu behöver vi en frys till. ”Gå och se 
efter vad ni har”……….

Tillsammans kan vi göra skillnad. Vi är 
med och delar evangelium på många 
olika sätt. 

Gläd dej, var stolt och tacksam över 
att finnas med i Hallundakyrkans för-
samling!
Gud välsignar oss nu och dagar som 
kommer.

Pastor Carin Hemmati

Varmt Tack

Kära ni i Hallundakyrkan, som ly-
hört och generöst tänkte på Diakonia 
i samband med min födelsedag.

Det gladde mig mycket -    
 - Gud välsigne Er! Olof Lindström

Välkommen 
Christina!

Från slutet av april har vi glädjen att 
ha Christina Karlsson, församlings-
värdinna, via arbetsförmedlingen, 
hos oss.
Christina finns i kyrkan tisdag- fre-
dag från kl. 9.30-15.00. 
Vi hoppas att Du kommer att trivas i 
Hallundakyrkan!

A warm welcome to all the new members! 
Söndagen den 6 juni hade vi glädjen att hälsa nya vänner välkomna in i församlings-
gemenskapen.
Vi hoppas och ber att ni ska känna er varmt välkomna och att vi alla, tillsammans får 
förnyas och växa i tro, hopp och kärlek..

Annan Christian
Betty Frend Boateng Poku
Cathy Ekonde
Emmanuel Ifeanyi 
                Ezebunwa
Florence Arno
Joy Obakhavbate
Bamidele Solaja

Yetunde Solaja
Emmanuel Solaja
Daniel Solaja
Otiora Henry C
Teresa Abie Arlina
Veronica Adaku 
           Nzeribe
Peter Osuji

Esther Osuji
Nosakhare Efosa
Ebere Nosakhare
Rejoice Anochiam
Teodora Widerström
Okoukoni Saturday
Onyeka Emmanuel Ifionu
Osamede Esther

-gruppen 
Det vi talat om så länge är nu igång! 
En arbetsgrupp, med representanter 
från de tre språkgrupperna i Hallunda-
kyrkan som ska föra processen fram till 
EN gemensam församling. 

Lördag den 5 juni möttes vi för första 
gången med Erik Herngren som vår 
igångsättare och medvandrare. I grup-
pen finns följande personer:

Från Metodistförsamligen: Joseph 
Sadiq, Oliver Asaph och pastor Patras 
Slukhen. 

Från engelspspråkiga: Salome Osei-
Mensa, David Osei och pastor Samuel 
Nweze. 
Från svenskspråkiga: Elisabet Abdo, 
Lars-Gunnar Hjerne och pastor Carin 
Hemmati.

På församlingens årsmöte antog vi en 
verksamhetsplan med två punkter som 
vi skulle satsa extra på, den ena är:

”att arbeta för att om ca 2 år bilda EN 
gemensam församling med Metodost-
församlingen”.

Församlings-
utflykt

Lördag 4 september, kl. 10.00-ca 
16.00
Vårstakyrkan i södra Botkyrka.
En möjlighet att under trevliga for-
mer lära känna varandra närmare
Mer info kommer i augusti.
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Nyheter i Hallundakyrkans verksamhet
Med många nya medlemmar kommer också nya behov av aktiviteter. 
Här är några av dem:

The Happiness Club   tisdagar  18.30
barnsånggrupp  
4-10 år

Pingis eller fotboll –     lördagar 16.00
19 juni, 3 juli fotboll Brunna IP 
10 juli, 24 juli pingis

The Living Spring Revival Evening   kl. 18.00
last Saturday of every month (not July 31)
sista lö i månaden (dock ej 31 juli)

Outdoor Outreach with the Worship Team
Sång utanför kyrkan med lovsångteamet
19 juni, 17 juli

SO FAR SO GOOD!
John 12:32 contains the following words,

” And when I am lifted up from the earth, 
I will draw everyone to myself.”

Friends this was Jesus speaking with 
clarity to his disciples. He was saying, 
if you lift me up I will draw to himself 
everyone, men, women, children, not 
some people. Not at all! He says ”all 
people”. 

What does it mean to lift Jesus up? It 
means to introduce him to your friends, 
your family, to everyone you know as 
the King and healer of their lives. 

John 3:14 tells us that as Moses lifted 
up the serpent in the wilderness, so 
the Son of Man must be lifted up so 
that everyone who looks at him shall 
live eternally. Awesome isn’t it? It also 
means to worship him. It is to acknow-
ledge him as Lord and allow him to take 
control of things. 

This precisely, is all we have been 
seeking to do in our Church. When we 
have done our part, then there is no 
questioning the fact that he is steadily 
fulfilling his own side of the bargain-
drawing men and women from the 
four corners of Stockholm to himself 
and bringing them to Hallundakyrkan. 
This is simply awesome! Let’s therefore 
keep our hands on the plough. God is 
surely honoring his Word, and quite a 
lot is taking place. Below are some of 
them in a nutshell.

1. 
We have been experiencing a steady 
increase from every side since the be-
ginning of the year. Many more people 
are finding our Church and there’s so 
much excitement in the air. Recall that 
only on June 6, 22 people were received 
into membership of our Church. Glory 
be to God! 
To all of you we say-welcome on board! 
Similarly, many children are being 
born, which gives a great future to our 
congregation. 
2.
 During the same period, the Lord also 
opened a whole new door of blessings 
to our Church. Through the ministry of 
the ‘Helping Hands’, a Christian Huma-
nitarian Organization, we are now able 
to take delivery of quality food items 
each week. 

This is clearly God’s benevolence 
towards us for which we are thankful. 
I urge therefore, that our members 
stop by Church every Wednesday and 
Thursday evening to pick up these 
items, starting with those our members 
who are still struggling to settle in here 
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         DETTA HÄNDER  i   WEEKLY ACTIVITIES IN

SÖNDAG   SUNDAY 
10.00  Gudstjänst på svenska  10.00  Worship in Swedish
 (4/7-15/8 Sommarandakt)  
12.30  Gudstjänst och söndagsskola 12.30 Worship and Sunday school 
 på engelska  in English

TISDAG TUESDAY
09.00-14.00  09.00-14.00
 Svenska som andra språk    Swedish Classes
  (startar i september)  (starts in September) 
18.00  Bönesamling på engelska 18.00 Prayer group
   (on break August 3-17)
18.30 Barnsånggrupp 18.00 The Happiness Club
      Ages 4 - 10

ONSDAG WEDNESDAY
18.00   Bibelstudium på engelska Bible study in English,    
   (on break July 28- August 18)
 
TORSDAG  TUESDAY
10.00-12.00 10.00-12.00  
 Café Ljuspunkten  Coffee Room - Bright Spot 
 Samarr med Ljusets kyrka 
 (sista före sommaruppehållet 24/6, öppnar igen 26/8) 
18.00  Sång-och musikövning 18.00 Music Rehearsal

FREDAG / FRIDAY
19.00 Tonår 19.00 Young Adults
 start i september  starts in September

LÖRDAG SATURDAY
16.00  Pingis eller fotboll 16.00 Table Tennis or Soccer
 mer information på söndagarna  announcements every Sunday
18.00 Bön och lovsång på engelska 18.00 The Living Spring Revival
 (sista lördagen varje månad)  (Last Satuday every month)
  
MER INFORMATION MORE INFORMATION 
 Carin Hemmati
 Samuel E Nweze
 tel. 08 531 708 55
 hallundakyrkan @telia.com
 www.hallundakyrkan.se

Hallundakyrkan 

Lovsång i Hallundakyrkan                                                        Song of Praise in Hallundakyrkan  

in the society. We praise God for this 
great privilege! 
3. 
The Men and Women’s Fellowship 
are final taking off on a strong footing. 
With the leadership of both now being 
strengthened, there is great anticipation 
as to ways in which these ministries 
will tremendously impact the lives of 
each one of us as well as magnetizing 
folks to our Church. 
4. 
The Happiness Club is waxing strong. 
The future singers of our Church are 
under serious training. Parents, please 
don’t keep your kids at home!   
5. 
Our Sports Department is the latest 
addition to our Ministry. Please join 
the Table Tennis Tournament. There 

will also be soccer games taking place 
this summer. Please check the Worship 
Bulletin for details.

For all these and other testimonies we 
thank our God. I invite you to find your 
place in the life of our Church. There is 
simply so much going on all at the same 
time and everyone is needed on board. 

Finally, I thank the Executive Board 
and all you members for your kind 
gesture at the commemoration of my 
one year since ordination. I love you 
all. But you know what? God loves 
you even more! 

A VERY HAPPY SUMMER 
TO YOU ALL! 

Pastor Sam Nweze
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4   Lördag/Saturday
10.00	 Församlingsutflykt/	
	 Excursion	till/to	Grödinge
 Mer/further information 
 in/i Augusti 

5    Söndag/Sunday
11.00	 Gemensam	gudstjänst/
 Combined service
 Carin Hemmati, Sam Nweze

7   Tisdag/Tuesday
18.00 Prayer group
18.00 The Happiness Club

8    Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study

9   Torsdag/Thursday
10.00  Café Ljuspunkten
18.00 Music rehearsal

12   Söndag/Sunday
10.00	 Gudstjänst
 Olof Lindström
12.30	 Worship	and		Sunday	school		
14   Tisdag/Tuesday
18.00 Prayer group
18.00 The Happiness Club

15   Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study

16   Torsdag/Thursday
18.00 Music rehearsal
19.00 Samtalskväll om remissen 
 Gemensam Framtid

19   Söndag/Sunday

10.00	 Gudstjänst
 Carin Hemmati   
12.30	 Worship	and		Sunday	school
 Samuel Nweze

21   Tisdag/Tuesday
18.00 Prayer group
18.00 The Happiness Club

22   Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study

23   Torsdag/Thursday
10.00  Café Ljuspunkten
18.00 Music rehearsal

25   Lördag/Saturday
18.00 The Living Spring 
 Revival Evening

26   Söndag/Sunday
10.00	 Nattvardsgudstjänst
            Jan Nordin  
12.30	 Worship	and		Sunday	school
 Samuel Nweze

28   Tisdag/Tuesday
18.00 Prayer group
18.00 The Happiness Club

29   Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study

30  Torsdag/Thursday
10.00 Café Ljuspunkten
18.00 Music rehearsal

6.

Missionskyrkans 
Kyrkokonferens 
13-16 maj i Örebro

Jag var ombud
Jag var ett av 820 ombud som deltog i 
Svenska Missionskyrkans Kyrkokon-
ferens. 

Tillsammans med deltagare och ombud 
från Svenska Baptistsamfundet, Meto-
distkyrkan i Sverige och ungdomsför-
bundet Equmenia var vi   3 000 som 
deltog i den gemensamma konferensen 

”Utmanad av Jesus och samtiden”.  
Detta tema fick vi möta på olika sätt i 
gudstjänster, storforum, seminarier och 
livsnära samtal. 

En röd tråd i olika samlingar handlade 
om den gemensamma framtiden för 
våra tre samfund. Planer presenterades 
muntligt, men även skriftligt i form 
av en remiss hem till våra försam-
lingar att svara på till hösten. Även 
barnkonferensen, som hade ett 40-tal 
deltagare, funderade kring hur kyrkan 
borde vara. 

En annan röd tråd var kyrkans ansvar 
för både andlighet och social rättvisa. 
Det belystes på ett kraftfullt sätt av en 
långväga gäst, Jim Wallis, i flera olika 
samlingar. Han är författare, rådgivare 
till president Obama och evangelikal 
ledare för en koalition av kyrkoledare 
som engagerat sig i kampen mot fat-
tigdom och för fred. 

Jag kände mig verkligen fångad av hans 
budskap och såg till att få med mig hans 
senaste bok ”Agenda för en hoppfull 
värld” hem. 

Förhandlingarna i Svenska Missions-
kyrkan dominerades av frågan kring 
vigsel av samkönade par. Det blev en 
lång debatt med över 75 talare. Med 
knapp marginal beslutades det bla att 
den lokala församlingen och pastorn 
själva fick ta beslut om huruvida man 
skulle genomföra samkönade vigslar. 

De enligt min mening viktigare frågorna 
kring budget och verksamhetsplan 
hanns knappt med. I budgeten räknar 
man med ett underskott på 10 miljoner 
till följd av minskande insamlingar samt 
ökade kostnader för bla fastighetsunder-
håll och processen fram till en ny kyrka. 
Finansförvaltningen och missionsfon-
den beräknas täcka underskottet. 

Sammanfattningsvis var jag efter dessa 
dagar fullproppad med olika intryck: 
trött av den sega beslutsprocessen, 
utmanad av Jim Wallis budskap och 
upplyft av glädjen hos de ordinerade 13 
pastorerna och fyra diakonerna!

Elisabeth Abdo



Augusti/August
1    Söndag/Sunday
10.00	 Sommarandakt
12.30	 Worship	and		Sunday	school
 Communion

3    Tisdag/Tuesday
18.00 Prayer group

5    Torsdag/Thursday
18.00 Music rehearsal

8   Söndag/Sunday
10.00	 Sommarandakt
12.30	 Worship	and		Sunday	school

12   Torsdag/Thursday
18.00 Music rehearsal

15   Söndag/Sunday
10.00	 Sommarandakt
12.30	 Worship	and		Sunday	school
 Samuel Nweze

17    Tisdag/Tuesday
18.00 Prayer group
18.00 The Happiness Club

19   Torsdag/Thursday
18.00 Music rehearsal

21   Lördag/Saturday
16.00 Pingis/fotboll. Table tennis/soccer

22   Söndag/Sunday
10.00	 Nattvardsgudstjänst

 Carin Hemmati
12.30	 Worship	and		Sunday	school
 Samuel Nweze

24   Tisdag/Tuesday
18.00 Prayer group
18.00 The Happiness Club

25   Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study

26   Torsdag/Thursday
10.00 Café Ljuspunkten
18.00 Music rehearsal

28   Lördag/Saturday
18.00 The Living Spring 
 Revival Evening

29   Söndag/Sunday
10.00	 Gudstjänst
 Lars-Gunnar Hjerne
12.30	 Worship	and	Sunday	school
 Samuel Nweze

31   Tisdag/Tuesday
18.00 Prayer group
18.00 The Happiness Club

September
1    Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study

2   Torsdag/Thursday
10.00 Café Ljuspunkten
18.00 Music rehearsal

G e m e n s a m  f r a m t i d

Vi svarar på remissen

Alla församlingar i de berörda sam- 
 funden har fått den remiss som ut-
  arbetats kring hur den nya tänkta   
    kyrkan ska utformas.  
     Svar på remissen ska vara inne 
      senast 15 oktober.

Svenska
Missionskyrkan

Metodistkyrkan
i Sverige

7.10.

                Är du intresserad av att läsa 
                  remissen finns flera exemplar 
         att hämta påkyrktorget eller att läsa 
på  www.gemensam framtid 

          I vår församling kommer vi att arbeta med 
       remissen på  följande sätt:  

17 juni kl 19.00  Församlingsforum med information om innehållet i 
   remissen

16 sept  kl 19.00 Samtalskväll. Utbyte av synpunkter på remissen

september    Synpunkter lämnas från EN-församling-gruppen 
   till styrelsen

22 sept kl 18.30  Remissverkstad. i Södertälje. Samling från flera 
   församlingar med möjlighet att höra andras synpunkter

14 oktober    Styrelsen lämnar församlingens svar på grundval av 
   vad som kommit fram vid diskussionerna 16 sept och 
   från EN-församlingsgruppen



Juni/June
12 Lördag/Saturday
12.00 Outdoor Outreach/
 Sång utanför kyrkan

13   Söndag/Sunday
10.00	 Gudstjänst
 Lars-Gunnar Hjerne
12.30	 Worship	and	Sunday	school
 Baptism
 Samuel Nweze

15   Tisdag/Tuesday
18.00 Prayer group
18.00 The Happiness Club

16  Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study
 
17   Torsdag/Thursday
10.00 Café Ljuspunkten
18.00 Music rehearsal
19.00 Församlingsforum: 
 Information om remissen 
 Gemensam Framtid

19    Lördag/Saturday
12.00 Outdoor Outreach/
 Sång utanför Kyrkan
 
19   Lördag/Saturday
16.00 Fotboll/Soccer, Brunna IP

20   Söndag/Sunday
10.00	 Nattvardsgudstjänst	
 Carin Hemmati
12.30	 Worship	and	Sunday	school
 Mens fellowship responible
 Kingley Kejuo

22   Tisdag/Tuesday
18.00 Prayer group
18.00 The Happiness Club

23   Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study

24   Torsdag/Thursday
10.00 Café Ljuspunkten
18.00 Music rehearsal

26   Lördag/Saturday
18.00 The Living Spring Revival 
 Evening

27   Söndag/Sunday
10.00 Ingen gudstjänst på svenska
12.30	 Worship	and	Sunday	school
 Samuel Nweze

29   Tisdag/Tuesday
18.00 Prayer group
18.00 The Happiness Club

30   Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study

Juli/July
1    Torsdag/Thursday
18.00 Music rehearsal

2    Fredag/Friday
19.00 Open Mic Nigth/Öppen scen
 
3   Lördag/Saturday
16.00 Fotboll/Soccer. Brunna IP

4   Söndag/Sunday
10.00 Sommarandakt
12.30 Worship and Sunday school
 Communion
 Samuel Nweze

6   Tisdag/Tuesday
18.00 Prayer group
18.00 The Happiness Club

7   Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study

8   Torsdag/Thursday
18.00 Music rehearsal

10   Lördag/Saturday
16.00 Pingis/Table tennis

11  Söndag/Sunday
10.00 Sommarandakt
12.30 Worship and  Sunday school
 Arthur Andambi

13   Tisdag/Tuesday
18.00 Prayer group
18.00 The Happiness Club

14   Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study

15 Torsdag/Thursday
18.00 Music rehearsal

17    Lördag/Saturday
12.00 Outdoor Outreach/
 Sång utanför Kyrkan

18   Söndag/Sunday
10.00	 Sommarandakt
12.30	 Worship	and		Sunday	school
 Samuel Nweze

20   Tisdag/Tuesday
18.00 Prayer group
18.00 The Happiness Club

21  Onsdag/Wednesday
18.00 Bible study

22 Torsdag/Thursday
18.00 Music rehearsal

24   Lördag/Saturday
16.00 Pingis/Table tennis.

25   Söndag/Sunday
10.00	 Sommarandakt
12.30	 Worship	and		Sunday	school
 Carin Hemmati

27 Tisdag/Tuesday
18.00 Prayer group

31   Lördag/Saturday
16.00 Pingis/fotboll. 
 Table tennis/soccer8 9.


