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       Vägskäl 
Livet kommer till oss och vi kan 
inte alltid bestämma över vad som 
möter oss. Men vi kan påverka 
mycket genom våra egna beslut, 
hur vi reagerar och tänker. 

Vi är ansvariga, myndiga och efter 
Guds ord får vi försöka vara goda 
förvaltare.

Ett nytt år innebär nya beslut och 
vägval. För att göra goda val är det 
bra att se längre än bara till nästa års-
skifte. Vart vill jag, på längre sikt?

I en församlings liv har vi möjlighet 
att stanna upp, se tillbaka och fun-
dera på vår gemensamma framtid, 
när vi möts till årsmöte. 

Det är ett tillfälle att se tillbaka med 
stor tacksamhet, be Gud om vägled-
ning och få överlåta och lägga allt i 
Guds händer.

Mycket rullar på, som vi säger, i våra 
liv och i församlingens liv, men det 
är viktigt att ta vara på stunderna av 
samtal och refl ektion. 

Det är viktigt att vi gör aktiva val, tar 
ställning, fattar beslut som bär oss 
vidare, tillsammans.

Vägskäl av Karin Boye (utdrag) :
Dig vill jag söka, min Gud, i det enkla, 
det gråa, föraktade,
dig vill jag söka i världen, i varda-
gens strävan och id.

Himmelens gyllene stillhet, varefter 
mitt hjärta traktade,
är den förmer än din möda, din he-
liga, brinnande strid?

Herre, din sällhet är din.  Du gav, och 
du tog, och du döljer dig.
Giv vad du bjuder -- ej ro, men din 
kamp, och din ande därtill.

Herre, på världens slagfält som svärd 
eller båge jag följer dig.
Giv mig en tron, om du önskar, eller 
ett kors, om du vill!

När vi står vid randen av ett nytt 
år och ett nytt verksamhetsår i 
församlingens liv kommer denna 



till mej: 288 Ps o S: 
”Gud, från ditt hus, vår tillfl ykt, du 
oss kallar ut i en värld där stora 
risker väntat. Ett med din värld 
så vill du vi ska leva. Gud gör oss 
djärva!

Lyft oss o Gud, ur våra tröga vanor…
Gud gör oss fria! 
Ge oss din blick för dolda möjlighe-
ter…….Gud gör oss kloka!

Människors krav skall pressa oss 
och tvivel, oro och jäkt skall tynga 
våra sinnen. Låt oss då känna att din 
kärlek bär oss. Gud gör oss glada!”

Ur ”Hemma hos tant Gud” av He-
lena Rödholm Siegrist

Då säger tant Gud: Kom nu, du får 
hålla mej i handen. Och så går vi. 
Och med ens är allting så självklart. 
Jag håller tant Guds skrynkliga, 
varma, fasta hand och går rakt ut 
i det okända. Tant Gud trycker min 
hand och jag vet att detta, just detta 
är livet.

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

Samtal med pastor

Må Gud Fadern välsigna oss. Må 
Kristus ta hand om oss.
Må den heliga Anden upplysa oss 
alla dagar i vårt liv.
Må Herren beskydda och bevara oss 
till kropp, själ och ande,
nu och för alltid och i evigheters 
evighet. Amen

Pastor Carin Hemmati



In many ways 
the year 2011 
will remain a 
very unforget-
table year in the 

life of very many individuals in our 
congregation. 

But more generally speaking it will 
go down in the history of our con-
gregation as a year when the Lord 
showed us fl ashes of what lies ahead 
of us. Quite undeniably, there were 
barrages of trials for many of us and 
even for our congregation. Some 
of them when they came did so ac-
cording the words of Isaiah 59:19 

“like a fl ood”. 

But thanks be to God that the spirit 
of God among us raised a standard 
against him at each time. Now with 
everyone us enjoying the freshness 
of a brand new year 2012 we can 
praise the name of the Lord for his 
overwhelming faithfulness.

And now 2012! What does it hold 
for you and me? Good? Bad? You 
can know for sure if you go to God’s 
living Word. In Jeremiah 29:11 God 
says that He “knows the plans he 
has for you…plans for good and 
not of evil; to give you a future and 
a hope” Good talk isn’t it? 

And now talking about our Ministry, 

we kicked off this year by looking at 
the theme of Discipleship. Several 
anointed preachers have been bring-
ing their perspectives by examining 
the differences aspects of what it 
means to be a disciple. 
The bottom line is that each one of 
us has been called to be a disciple 
of our Lord Jesus Christ. Once we 
all come to this realization, then 
the work of the Ministry becomes 
much easier as we will all be united 
in seeking to do the will of him who 
has called us. Question is; are you a 
true disciple? If not, then come on 
along! Jump unto the boat!

2012 promises some exciting times 
in terms of programming. In ad-
dition to our “usuals”, we are intro-
ducing a couple of new programs 
which will not only boost the profi le 
of church, but also, by God’s grace 
be of immense benefi t to you and 
your family. 



For example,  much later in the year 
we will debut two events namely, an 
educational seminar which will exa-
mine the relationship between Chris-
tianity and Culture. The second will 
be a Marriage Seminar which, God 
willing, will help to answer some of 
your marital questions. Please take a 
look at our Action Plan for the year 
for more details.
Lastly, I would like to extend my 
deepest appreciation to all the 
men and women who have shown 
leadership qualities in our Ministry 
especially during this period of my 
unavoidable absences. 

I have personally prayed for you 
all, that these experiences will be 

one that will launch you into God’s 
purposes for your lives. You will 
never lose your reward! In addition, 
I thank the entire congregation for 
your wonderful gifts and demonstra-
tion of love to me and my wife. 

We continue to covet your prayers as 
we push along to see what God does 
to keep us both in one geographical 
location. The Lenten season will 
soon be upon us with the onset of 
Ash Wednesday on February 22. 
Let’s all look forward to an Easter 
season when the resurrected Lord 
will shine his light in our hearts in 
ways that we’ve never know. I love 
you all still!

From Pastor Sam. Nweze

Världsböndagen
fredag 2 mars 

Startade år 1887 och 
kom till Sverige 1931. 
Firas i mer än 170 länder 
och på ca 500 platser 
i Sverige 

Planering: 
onsdag 1 februari kl. 10.00 och 18.00 
i Hallundakyrkan
Kollekten går till stipendier och kvin-
noprojekt i olika delar av världen. 
Arr: Kvinnor från olika kyrkor i norra 
Botkyrka

Word Day of Prayer
March 2, 2012 

It is women from 
Malaysia who have done 

the program this year.
We will do the program 

together with all the women 
from different Churches 

in north of Botkyrka.

Welcome to plan and prepare the day 
with us: 1 February 10 am or if you 
can´t during daytime come at 6 pm, 
same day.

www.sek-vbd.se



Februari
5   Söndag/Sunday
10.00  Nattvardsgudstjänst
  Olle Westberg
12.30  Worship and 
 Sunday School
      ArthurAndambi

10 Fredag/Friday
 19.00 HKUs årsmöte/
 Year Meeting for Youth 
 Organisation

12  Söndag/Sunday
11.00 Församlingens årsmöte 
 med efterföljande andakt 
 och servering.
 Annual Meeting 
 with Prayer and ”fi ka”

19 Söndag/Sunday
10.00  Gudstjänst
 Carin Hemmati
12.30  Worship and 
 Sunday School
  Derek Walles

26  Söndag/Sunday 
10.00  Gudstjänst
 Egon Onerup
12.30  Worship and 

 Sunday School
 Arthur Andambi

Mars/March
 4  Söndag/Sunday 
 10.00  Nattvardsgudstjänst
 Gunilla Paulsdotter
12.30  Worship and 
 Sunday School
  Samuel Nweze

11   Söndag/Sunday. 
 Böne- och insamlingsdag för 
 Teologiska Högskolan
10.00  Gudstjänst
 Karin Ingridsdotter
12.30  Worship and 
 Sunday School
 Samuel Nweze

18  Söndag/Sunday
10.00  Gudstjänst
 Lars Gunnar Hjerne
12.30  Worship and 
 Sunday School
  Samuel Nweze



24 Lördag/Saturday
15.00 Bibeldag
 se speciell ruta

25  Marie Bebådelsedag/
 Lady Day
10.00  Gudstjänst
 Carin Hemmati
12.30  Worship and 
 Sunday School
  Samuel Nweze

April
1  Palmsöndagen/Palm Sunday
11.30  Gemensam Nattvards-
 gudstjänst, 
 Combined service with 
 Holy Communion
     Samuel Nweze, Carin Hemmati

Påsken 
5 Skärtorsdag/Maundy Thursday
18.00  Måltid/Meal
19.00  Nattvardsgudstjänst/
 Holy communion, 
  gemensamt med/ together with 
 Ljusets kyrka
 

6 Långfredag/Good Friday
10.00  Gudstjänst
 Carin Hemmati
  
8 Påskdagen/Easter Day
10.00  Gudstjänst 
 Carin Hemmat
12.30   Worship and 
 Sunday School
  Samuel Nweze

15 Söndag/Sunday
10.00  Gudstjänst, 
 Jan Nordin
12.30    Worship and 
 Sunday School
  Samuel Nweze

22  Söndag/Sunday
10.00  Gudstjänst 
 Carin Hemmati
12.30   Worship and 
 Sunday School
  Samuel Nweze

29  Söndag/Sunday
10.00  Gudstjänst 
 Carin Hemmati
12.30   Worship and 
 Sunday School
  Samuel Nweze
 



Bibeldag
Lördag 24 mars 
kl. 15.00-ca 18.00

”Det som var, 
det som är 
och det som kommer”

Bernt Wåhleman gästar oss i ett samtal 
kring församlingens historia, vägen 
fram till att församlingen bildades och 
kyrkan byggdes. 
Vilka visioner och utmaningar såg man 
i början av 70-talet och vilka visioner 
och utmaningar står vi inför i dag? 
Det blir knytkalas och helgmålsbön.

De första spadtagen för Hallundakyrkan 

Café LjuspunktenCafé Ljuspunkten            Språkcafé / Language Café            Språkcafé / Language Café
torsdagar 10.00 - 12.00   onsdagar 18.00    

  

Kom för en stunds gemenskap Drick kaffe/te  tillsammans med oss



Annual 

meetings
Årsmöten 
HKU:s årsmöteFredag 10 februari kl 19.00

Församlingens årsmöteSöndag 12  februari kl 11.00
med efterföljande andakt och  servering

Välkommen till våra olika 
Barn- och ungdomsgrupper

HKU/ Hallundakyrkans Ungdom

* Sunday School/Söndagsskola  i samband med varje engelskspråkig
 gudstjänst 

* The Happiness Club sånggrupp från 4 år 
 möts varannan tisdag kl. 18.30 

* Konfi rmationsgrupp samarbete med Tumba missionsförs

* Fredagsklubben från åk 5, kl. 18.30  
  
* Kolloklubben under påsklovet från F-klass och uppåt .   

Annual Meetings
Annual meeting of the Youth Organization: Friday, February 10 at 19:00

 
Annual meetingof the Congregation: Sunday, February 12 at 11:00 is followed by worship and ”fi ka”



Församlingens arbete bygger på gemensamma resurser

Så här kan du 
ge din gåva:

Hallundakyrkans bankgiro: 
192-2889

Missionsgåvans autogiro 
Då anger man hur mycket man 
vill ge till respektive område, 
tex: mission i andra länder, 
mission i Sverige, equmenia, 
den lokala församlingen.

Kyrkoavgiften, 1% av din inkomst, 
70% till den lokala församlingen, 
30% till Missionskyrkans pionjär- 
och församlingsgrundande arbete.

Foldrar fi nns i kyrkan 
Läs också på hemsidan: www.missionskyrkan.se
Tack för Din gåva!

 Gröndalsvägen 20 B, 
Tumba.

Second hand och Café
 ti-lö kl. 10.00-15.00, 
ti och to kvällsöppet till kl.18.00. 
www.se-manniskan.se

Nya kyrkan växer fram

Konferens i Linköping 
17-20 maj.
 www.gemensamframtid.se
 Kyrkokonferens även för 
Svenska Missionskyrkan.

Kolloklubben 
Påsklovet, vecka 15  
onsdag 11 april  
torsdag 12 april, 
kl. 10.00 -16.00.

För alla barn från 5 år. 
50 kr/barn och dag.
Anmälan senast söndag 25 mars 
till Carin Hemmati.



 

Söndag/Sunday 
10.00   

Gudstjänst på svenska

12.30    
Worship and Sunday school 

 
  

in English

Tisdag/Tuesday
10.15   

Svenska-undervisning

18.00    
Prayer Meeting and Bible Study

           
The Happiness Club

Onsdag/Wednesday
10.15   

Svenska-undervisning

18.00   
Språkcafé / Language Café

19.00    
Bibelsamtaln och , bön 

 
  

på spanska och svenska 

 
  

( olika grupper )

Torsdag/Thursday
10.00-12.00  Café Ljuspunkten , 

18.00    
Sång-och musikövning

Fredag/Friday
10.00 

 Bön
16.30 

 Konfi rmationsgrupp

18.30 
 Fredagsklubben

Lördag/Saturday
18.00    

The Living Spring 

 
  

Revival Evening 

 
  

(last Saturday of  every month)

DETTA HÄNDER  i    /   WEEKLY ACTIVITIES IN

Hallundakyrkan 



HALLUNDAKYRKANS 
FÖRSAMLING

Ansluten till Svenska Missionskyrkan

FÖRSAMLINGEN

adress Hallunda Torg
 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  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  Henrik Hemrin
 tel   08 - 531 790 46
kassör Alexander Lund 
 tel  0707 - 59 13 13

GEMENSKAP
Önskar Du gemenskap i en mindre grupp? 
Vi samlas i hem, delar måltidsgemenskap, 
samtalar om tron och livet. 
Kontakta Carin Hemmati: 531 708 55

 
FÖRSAMLINGENS 
ANSVAR
Hallundakyrkan församling är 
en av fl era huvudmän för :

Botkyrka Folkhögskola
www.botkyrkafolkhogskola.org

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

Sociala Missionen
www.socialamissionen.se

MEDLEMSKAP 
Vill du bli en del i Hallundakyr-
kans församling, skriva in dej i 
församlingsboken, dela gemen-
skapen som medlem i glädje, 
växt och delaktighet?
Var och en som vill tro på Jesus 
Kristus är välkommen som med-
lem i församlingen.
Ta kontakt med någon av för-
samlingens pastorer Carin Hem-
mati eller Samuel Nweze.


