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Avklädandets 
teologi

Under en av mina morgonprome-
nader längs Mälarens strand kom 
dessa tankar till mej.

Hösten, löven faller av, ett efter ett och 
stammen syns allt tydligare.
Hösten, en tid präglad av mognad och 
eftertanke; ”Vad blev det av allt?”
Vi ser både god frukt och missväxt.
Men fortfarande finns det tid att så för en 
andra skörd och redan kan vi ana knop-
parna som kommer att slå ut till våren.
Det är inte slut. Det blir en fortsättning 
som vi i dag bara kan ana, men inte vet 
någonting om.

Vi är på väg att bygga en ny kyrka, 
Svenska Missionskyrkan, Svenska 
Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i 
Sverige. I nuläget kallas den GF-kyrkan. 
(GF =   Gemensam Framtid). 
Vi är med om att skriva historia.
I denna process möter vi också ”Avklä-
dandets teologi”. Tre samfund/kyrkor 
ska enas, trots olikheter.

Ska det vara ”minsta gemensamma 
nämnare” som vi lägger till grund?
Måste vi låta bladen falla så att stam-
men kan bli mer synlig; det väsentliga, 
bärande och omistliga?

Det är mycket av ”eftertänksamt arbete” 
nu i dessa Remisstider, 15 oktober ska 
alla svar vara inne.
Vid Kyrkokonferensen i Stockholm i 
början av juni nästa år ska vi ta ställning: 

Ja eller Nej till denna nya kyrka, så som 
vi då känner henne.
Vi begraver oss själva för att låta en ny 
kyrka växa upp.
Det är inte slut. Det blir en fortsättning 
som vi i dag bara kan ana, men inte vet 
någonting om.

Visionen för GF-kyrkan lyder:
”En kyrka utmanad av Jesus och sam-
tiden”
 - med djup och identitet i Jesus Kris-
tus
 - öppen och varm
 - i gemenskap och mångfald
 - genom bön och tjänst för världen

Hallundakyrkan är platsen där guds-
tjänst firas på tre språk varje söndag.
Vi har en vision om att denna kyrka ska 
rymma EN församling, öppen för alla 
åldrar och flera språkgrupper.

Återigen möter vi ”Avklädandets teo-
logi”.



I arbetsgruppen ”EN-församling”, fick 
representanterna från de tre språkgrup-
perna frågan av Erik Herngren som är 
vår medvandrare i processen:

”Vad är omistligt för er in i en gemensam 
framtid?” Alla punktade vi upp fem 
saker, men de var inte identiska. Hur 
gör man då?

Vi behöver alla låta löven falla så vi 
ser mer av stammen, inser och kan 
urskilja det bärande för ett gemensamt 
församlingsbygge.
En mognadsprocess som måste få ta 
sin tid.

Vi ska inte vara rädda! Det är först och 
sist Guds församling som vi, på lika 
villkor inbjuds att tillhöra. 
Det är inte slut. Det blir en fortsättning 
som vi i dag bara kan ana, hoppas på, 
samtala om, be för och lägga i Guds 
händer.

”Låt gulna varje blad på kvist, låt falna 
varje strå; Guds rika nåd, det vet jag 
visst, den skiftar ej ändå.” Psalmer och 
Sånger 203

Vila i Guds nåd!
Pastor Carin Hemmati

 
KONFIRMATIONSUNDERVISNING

Hösten 2010  -  våren 2011
Vi läser tillsammans med Tumba 
missionsförsamling och kommer 
att träffas vissa lördagar under året. 

Första träffen är lördag 2 oktober.

Är du intresserad, kontakta Carin



4.

HALLELUIAH! 
We’ve turned two !
An anniversary message 

fromPastor Sam

Friends, let me begin by saying my 
big and hearty congratulations to you 
all members and friends of Hallunda 
International. It seems as though it all 
just began yesterday, but it’s been two 
full years since the Lord, in his infinite 
wisdom and purposes sent you and I 
here to serve him. 

To the best of our ability, we’ve all 
sought to do just that and even more. 
You will all agree with me that the chal-
lenges have been enormous, but God’s 
grace has abounded greatly. Few people 
have witnessed our services and learned 
of our many activities and believed that 
we have been around for a long time. 
That, I believe, is a stark testimony to 
the hard work of each one of you, but 
most importantly, to the faithfulness of 
God towards us. 

It is for this reason that I have no inhi-
bitions whatsoever, in inviting us all to 
celebrate without looking back, because 
the Lord has done great things whereof 
we are glad; he has done marvelous 
things! (Psalm 126:3).

Having said these however, I wish to 
call to mind as we celebrate, the words 
that God spoke to Joshua the son of 
Nun, leader of God’s people in Joshua 

13:1. Joshua was apparently beginning 
to celebrate his old age and who knows, 
the prospects of retirement from the 
tasks set before him. 

But our arrival always turns out to be 
but God’s beginning! No wonder God 
tells   Joshua, hey guy! don’t go into 
your rest yet, because “there are still 
very large areas of land to be taken 
over”! 

That is God for you! But the point is 
that Joshua wanted to lay off because 
he was stricken in years! The word 

“stricken” here means “to be worn out”. 
The man was worn out! If anybody 
had any good reason to wind down his 
ministry therefore, it was Joshua; after 
all, he started as early as age forty to 
wonder in the wilderness with the rest 
of the children of Israel. 

Then at age eighty he began to lead 
God’s people to the Promised Land. Af-
ter conquering much land God tells him 
he can’t quit as long as there remains 
more land to be conquered.



A noticeable pattern of coldness seems 
to be gradually creeping into our lives 
at the moment. There is an apparent 
lowering of the zeal with which we 
started. We must all resist this in the 
name of our Lord Jesus who constantly 
calls us to return to our first love! 

I therefore, most humbly call on all of 
us, to return to our first love! (Revela-
tion 2:5). 

Finally, as we all celebrate the victories 
of these past two years, may the Lord 
strengthen you, and make his counte-
nance to shine upon you! 

A magnificent applause once more 
to you all! 

Pastor Sam Nweze

We are not Joshua’s that are stricken 
with age! Thank God! We are Joshua’s 
that have much life in us; young men 
and women capable of doing great ex-
ploits with much vigor and vitality! 

God is calling us to the many great 
things that lie ahead! It is therefore not 
time to back down; neither is it time 
for too much celebration even though 
we must do so! As the much celebrated 
Kenyan novelist, Ngugi wa Thiong’o 
once wrote, It is “not yet uhuru”! 

There is yet much to be done!
Permit me therefore to use this opp-
ortunity to invite each one of you to a 
renewed fervency in the service of the 
Lord and the work of our highly revered 
congregation. 

Din
 

Har du registrerat dig 
för Kyrkoavgiften?
Du kanske redan är en ”kyrkoavgifts-
givare?
Om inte kan du läsa mer om detta sätt att 
skänka penger, genom att ta en folder vid 
kyrktorget i Hallundakyrkan.

Du kan ge skatteverket ett medgivande att 
de får dra 1% av dina inkomster och skicka 
dem till den kyrka du själv väljer.

Väljer du Hallundakyrkan, går 70% av 
dessa pengar till Hallunda och resten 
fördelas av samfundet till behövande för-
samlingar.

Senast 31 oktober ska man lämna in 
sin blankett för att kyrkoavgiften ska 
kunna dras under 2011

Din kyrkoavgift till församlingen
- ett enkelt sätt att stödja arbetet



Insamling till bokbord
Har du böcker som bara står och 
samlar damm? Kanske kan någon 
annan få glädjen att läsa eller köpa 
en bok.

Församlingsalbum
Vi samlar in foton från 30-årsjubi-
leet, september 2008 och framåt. 
De behövs för vårt arkiv och till 
vår hemsida under ”Minnen”

Utklädningskläder / tyger
Till för drama och lek, för barn och 
vuxna

Församlingsforum
Efter den gemensamma gudstjänsten den 21 november är du välkommen att 

stanna kvar på ett kort församlingsforum.



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

Vi svarar på remissen
Planerna på att slå samman de tre samfunden: Metodistkyrkan i 
Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyr-
kan fortsätter.  Till våren skall de tre samfundens kyrkomöten 
ta ställning till ett förslag till ny gemensam kyrka.

Svenska
Missionskyrkan

Metodistkyrkan
i Sverige

 Vår församling har, som alla andra 
församlingar inom de tre samfun-
den, fått förslaget på remiss och 
i Hallundakyrkan har vi haft två 
församlingsforum där vi diskuterat 
förslaget.                 

Den 7 oktober tar styrelsen upp 
frågan på sitt sammanträde, och 
fattar beslut om svar på remissen, 
på grundval av de diskussioner 
som varit vid dessa forum.

Är du intresserad av att läsa remissen, finns den att hämta på 
kyrktorget eller att läsa på  www.gemensamframtid.se 



Oktober/October
1  Fredag/Friday
18.00 The Living Spring Revival 
 Evening

3   Söndag/Sunday
12.30 Gemensam gudstjänst/
 Combined service. 
 Nattvard/Communion
 Samuel Nweze, Carin Hemmati. 

5   Tisdag/Tuesday
9-14 Svenskakurs/Swedish Class
18.00 Prayer group and Bible study

6   Onsdag/Wednesday

7    Torsdag/Thursday
10-12 Café Ljuspunkten
18.00 Music rehearsal

8   Fredag/Friday
19.00  Tonår/ Teenage club

10  Söndag/Sunday  
10.00 Gudstjänst
 Carin Hemmati
 Offerdag för equmenia
12.30 Worship and Sunday School 

12  Tisdag/Tuesday
9-14 Svenskakurs/Swedish Class

18.00 Prayer group and Bible study
18.00 The Happiness Club

13   Onsdag/Wednesday

14   Torsdag/Thursday
10-12 Café Ljuspunkten
18.00 Music rehearsal

15  Fredag/Friday
19.00  Tonår/ Teenage club

17  Söndag/Sunday  
10.00 Nattvardsgudstjänst
 Lennart Lagerqvist
12.30 Worship and Sunday School 

19  Tisdag/Tuesday
9-14 Svenskakurs/Swedish Class
18.00 Prayer group and Bible study

20  Onsdag/Wednesday

21  Torsdag/Thursday
10-12 Café Ljuspunkten
18.00 Music rehearsal

22  Fredag/Friday
19.00  Tonår/ Teenage club

23  Lördag/Saturday
16.00 Pingis/table tennis



24   Söndag/Sunday  
10.00 Gudstjänst
 Carin Hemmati
12.30 Worship and Sunday School 
 Womens Fellowship 

26  Tisdag/Tuesday
9-14 Svenskakurs/Swedish Class
18.00 Prayer group and Bible study
18.00 The Happiness Club

27  Onsdag/Wednesday

28  Torsdag/Thursday
10-12 Café Ljuspunkten
18.00 Music rehearsal

29  Fredag/Friday
19.00  Tonår/ Teenage club

30  Lördag/Saturday
18.00 The Living Spring Revival 
 Evening

31  Söndag/Sunday 
(Sommatid upphör/
Ligth saving time stops)
10.00 Gudstjänst
 Gunilla Paulsdotter-Gustavsson
12.30 Worship and Sunday School 

November
2   Tisdag/Tuesday
9-14 Svenskakurs/Swedish Class
18.00 Prayer group and Bible study

3  Onsdag/Wednesday
Home Group Meetings begin

4   Torsdag/Thursday
10-12 Café Ljuspunkten
18.00 Music rehearsal

5  Fredag/Friday
19.00  Tonår/ Teenage club

7  Söndag/Sunday  
10.00 Gudstjänst
 Carin Hemmati
12.30 Worship and Sunday School 

9   Tisdag/Tuesday
9-14 Svenskakurs/Swedish Class
18.00 Prayer group and Bible study
18.00 The Happiness Club

10    Onsdag/Wednesday
Home Group Meetings

11  Torsdag/Thursday
10-12 Café Ljuspunkten
18.00 Music rehearsal

 
q



12   Fredag/Friday
19.00  Tonår/ Teenage club

14  Söndag/Sunday  
10.00 Gudstjänst
 Nils Bryntesson
12.30 Worship and Sunday School 

16  Tisdag/Tuesday
9-14 Svenskakurs/Swedish Class
18.00 Prayer group and Bible study
 
17  Onsdag/Wednesday
Home Group Meetings

18  Torsdag/Thursday
10-12 Café Ljuspunkten
18.00 Music rehearsal

19  Fredag/Friday
19.00  Tonår/ Teenage club

21  Söndag/Sunday  
11.00 Gemensam gudstjänst/
 Coimbined service
 Samuel Nweze.
 Församlingsforum/
  Congregational meeting

23  Tisdag/Tuesday
9-14 Svenskakurs/Swedish Class
18.00 Prayer group and Bible study
18.00 The Happiness Club

24  Onsdag/Wednesday
Home Group Meetings

25  Torsdag/Thursday
10-12 Café Ljuspunkten
18.00 Music rehearsal

26 Fredag/Friday
19.00  Tonår/ Teenage club

27 Lördag/Saturday
18.00 The Living Spring Revival 
 Evening

28  Söndag/Sunday/ 
      Första advent/Advent Snday
10.00 Adventssgudstjänst
 Carin Hemmati
 Ebbe Belfrage ensemble
12.30 Worship and Sunday School 

30  Tisdag/Tuesday
9-14 Svenskakurs/Swedish Class
18.00 Prayer group and Bible study
 

December
1   Onsdag/Wednesday
Home Group Meetings

2   Torsdag/Thursday
10-12 Café Ljuspunkten
18.00 Music rehearsal



3   Fredag/Friday
19.00  Tonår/ Teenage club
 
5   Söndag/Sunday  
     Andra advent/ 2nd Sunday in Advent
10.00 Nattvardsgudstjänst
 Olof Lindström
12.30 Worship and Sunday School 

7   Tisdag/Tuesday
9-14 Svenskakurs/Swedish Class
18.00 Prayer group and Bible study
18.00 The Happiness Club

8   Onsdag/Wednesday
Home Group Meetings

9   Torsdag/Thursday
10-12 Café Ljuspunkten
18.00 Music rehearsal

10  Fredag/Friday
19.00  Tonår/ Teenage club

12   Söndag/Sunday
       Tredje advent/ 3rd Sunday in Advent  
10.00 Gudstjänst
 Carin Hemmati
12.30 Worship and Sunday School 

 14  Tisdag/Tuesday
9-14 Svenskakurs/Swedish Class

18.00 Prayer group and Bible study

15  Onsdag/Wednesday
Home Group Meetings

16  Torsdag/Thursday
10-12 Café Ljuspunkten
18.00 Music rehearsal

17  Fredag/Friday
19.00  Tonår/ Teenage club

18  Lördag/Saturday
16.00 Pingis/table tennis

19  Söndag/Sunday 
      Fjärde advent/ 4th Sunday in Advent 
10.00 Nattvardsgudstjänst
 Lars-Gunnar Hjerne
12.30 Worship and Sunday School 



         DETTA HÄNDER  i   WEEKLY ACTIVITIES IN

SÖNDAG   SUNDAY 
10.00  Gudstjänst på svenska  10.00  Worship in Swedish
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
18.00  Bönesamling på engelska 18.00 Prayer group
18.30 Barnsånggrupp 18.00 The Happiness Club
 4-10 år     Every second Tuesday
       Ages 4 - 10

ONSDAG WEDNESDAY
18.00   Bibelstudium på engelska 18.00Bible study in English,   
    
 
TORSDAG  TUESDAY
10.00-12.00 10.00-12.00  
 Café Ljuspunkten  Coffee Room - Bright Spot 
18.00  Sång-och musikövning 18.00 Music Rehearsal

FREDAG / FRIDAY
19.00 Tonår 19.00 Young Adults

 
LÖRDAG SATURDAY
18.00 Bön och lovsång på engelska 18.00 The Living Spring Revival
 (sista lördagen varje månad)  Evening  Service in English 
   (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 



Lägesrapport: 
På församlingens årsmöte antog församlingen 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 Metodostförsam-
lingen”.
Under sommaren och hösten har en grupp arbetat med frågan, som en förberedelse för 
en kommande diskussion och beslut i församlingen. Här är en rapport från gruppen.

Gruppen har haft det mycket trevligt 
då vi träffats, 5 juni och 24 augusti. Vi 
har utmanats av varandras traditioner 
och tankar. 

Vi vill trots att vi är olika på många 
sätt bygga EN gemensam församling 
av de tre språkgrupper vi i dag ser i 
Hallundakyrkan.

Den senaste träffen var 28 september. 
Fundera själv över vad som är omistligt 
för dej i det nya ”församlingsbygget”? 
Vad ser du som tillgångar och styrkor 
hos de andra språkgrupperna?

I gruppen 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.

Låt oss be för denna process och be för 
varandra!

 fira.nu  16 okt
fira.SMU 100 år 
kl 15.00-21.00 i Immanuelskyr-
kan
Festdag tillsammans med mis-
sionsförsamlingarna i Storstock-
holm

Boka plats senast 3/10 via Carin
150 kr/vuxen

Parallellt ordnas en Barnkördag

Café Ljuspunkten
Språkcafé  träna svenska 
Kom för en stunds gemenskap. 
Drick kaffe/te  tillsammans med oss.

          
Torsdagar 10-12 
i Hallundakyrkan



Barn och
församling
Lördag 30/11  kl 10 - 18
Temadag 
med föreläsning och samtal 

Parallellet något för barnen samt barn-
loppis till förmån för församlingens 
barn och ungdomsarbete.

En av två viktiga punkter i församling-
ens verksamhetsplan är ”att erbjuda 
barnen en möjlighet att träffas och växa 
i sin tro”

Magnus Sternegård från equmenia 
diskuterar med oss 

A Congregation 
Blessed with 
many Children
Saterday November 31, 10 - 6 pm
We want to be a Fellowship including 
ALL ages. That is a great challenge!

How can we provide our children a 
congregation where they can grow in 
their christian faith?  Come and share 
your thoughts and hopes!

Rev. Magnus Sternegård from equme-
nia is invited this day.

At the same time we will have a 
”Childrens Second Hand Store” 
selling clothes and thingd where all con-
tributions will be given to our Church 
Children and Youth-work

 En angelägenhet för oss alla !

SAMTAL MED PASTOR
Välkommen att kontakta någon av oss pastorer för enskilda samtal. 
Vi har tystnadsplikt och samtalar på svenska eller engelska.
Kyrkans telefon: 08 531 708 55, 
Pastor Carin Hemmati
e-post hallundakyrkan@telia.com

Pastor Samuel Nweze
samuel.nweze.hallundakyrkan@telia.com



Celebration 
of Hallunda 

International´s 
2 Years Anniversary

2-årsfirande av 
Hallundakyrkans
engelsk-språkiga 

verksamhet

Friday  October 1,    6-8.30 pm
 Special Revival/Healing/ 
 Anointing Service
 

Saturday October 2,   3.00 pm  
   Rally and Variety night 
 with Anniversary party

Sunday October 3,    12.30
 Special Anniversary 
 Worship Service with 
 Guest Speaker

October  1-3 

Fredag 1 oktober, 18.00-20.30 
 Förnyelsegudstjänst

Lördag 2 oktober,  15.00
 Samkväm, 
 vittnesbörd och mat

Söndag 3 oktober,  12.30 
 Gemensam gudstjänst 
 med nattvard

Swedish-classes
Do you want to practise your Swedish? 
New classes started September 21. 
Talk to Carin or Sam

Svensk-undervisning
Vill du träna svenska?
Ny kurs startade 21 september. 
Meddela ditt intresse till Carin eller Sam



HALLUNDAKYRKANS 
FÖRSAMLING

Ansluten till Svenska Missionskyrkan

adress Hallunda Torg 2
 145 68 Norsborg

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)
 
ordförande  Bengt Olof Sennerö
 tel   08 - 531 707 10

kassör Inger Lund
 tel  0707 - 59 13 13

HALLUNDAKYRKANS 
UNGDOM  -  HKU

adress Se Hallundakyrkan
plusgiro 32 74 07 - 3

ordförande  Henrik Hemrin
 tel   08 - 531 790 46

kassör Lars Gunnar Hjerne
 tel   08 - 531 707 15

 
FÖRSAMLINGENS 

ANSVAR
Hallundakyrkan församling är 
en av flera huvudmän för :

Botkyrka Folkhögskola
www.botkyrkafolkhogskola.org

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

Sociala Missionen
www.socialamissionen.se

Bibeldag 
på svenska
Lördag 30/10   kl 15 - 18
Knytkalas och helgmålsbön

Ny adressbok / 
New address-
book   
for our Congrega-
tion
Please, give us your right address, 
telephone and mail-adress.
Meddela ev ändringar och säg om 
Du vill att mobilnr och mejl ska 
finnas med, tack.   Tala med Carin 
eller Sam.

För repet som vi berättade om i förra  
numret vill vi också  ha allas födelse-
nummer.


