
  Programblad  för  

 HALLUNDAKYRKANS  FÖRSAMLING
mars - juni  2014

  

I det mörka, kalla, 
bjuder Gud oss alla
att den hårda skorpan bräcka
och mot sanna ljuset sträcka



Fördjupad vänskap
Har du någon särskild önskan inför år 2014?
Jag hoppas att du vid årsskiftet och fortfa-
rande kan känna en nyfi kenhet och en för-
hoppning att det nya året ska bli gott, för dej, 
dina närmaste, 
Hallundakyrkans församling, vår bygd, vårt 
land och vår värld.  Det är viktigt att ha något 
gott att se fram emot!

Min önskan för det nya året lyder som rubri-
ken; fördjupad vänskap. 

- Att lära känna mej själv ännu lite 
bättre.

- Låta vänskapen mogna och fördjupas 
med dem jag lever närmast.

- Lära känna vännerna i Hallundakyr-
kans församling ännu lite mer.

- Sist men inte minst låta relationen till 
Jesus få utvecklas och låta utmana 
mej än mer under 2014.

Vänskapsikonen 
från 600-talet 
föreställande ab-
boten Minas från 
Egypten och Jesus. 
Originalet fi nns i 
Louvren, Paris.
En kopia finns 
också i kyrksalen 
i Hallundakyrkan 
vilken är köpt i
Taizé.

Jesus inbjuder oss att vara hans vänner. 
Det är stort att få vara någons vän. Att 
vara Jesu vän är störst. 

”Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjä-
nare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar 
er vänner, därför att jag har låtit er veta 
allt vad jag har hört av min fader. 
Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt 
er och bestämt er till att gå ut i världen 
och bära frukt, frukt som består, och då 
skall Fadern ge er vad ni än ber honom om 

i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni 

skall älska varandra.” Joh 15:15-17

Jesus träffade ofta nya vänner runt ett 
bord, man delade måltidsgemenskap.                                 
Vi hoppas kunna mötas och fördjupa 
vänskapen i församlingen just kring 
olika bord. I våra hem eller i kyrkan. 
Att mötas bara några få ger tillfälle 
att dela något av våra liv. Vi får läsa 
Guds ord tillsammans för att se våra 
och församlingens liv utifrån Hans ljus 
och framför allt be tillsammans.

”… tillsammans med alla de heliga förmå 
fatta bredden och längden och höjden och 
djupet och lära känna Kristi kärlek som är 

väldigare än all kunskap”…… Ef 3:18-19
När vi känner varandra mer än till 
namnet är det lättare att be tillsam-
mans och be för varandra, tänka på 
varandra och på olika sätt bry sej om 
varandra.

”se hur de älskar varandra..” sa man om 
de första kristna och så säger män-
niskor än i dag.
En nådens gemenskap!

I Apg 2:41-47 kan vi läsa att de kristna 
träffades till undervisning, inbördes 



hjälp, att de bröt brödet och bad 
tillsammans. Bibel, bön, måltid och 
gemenskap, det är ett gott mönster, 
ett sätt att leva tillsammans i den 
kristna församlingen.

Välkommen till onsdagsträffarna un-
der fastan, 12 mars första och 9 april 
sista samlingen. Då kommer vi äta 
soppa, läsa Guds ord, samtala och be 
tillsammans.

Under hösten fortsätter ”Soppa, Sam-
tal, Bibel och Bön”, första onsdagen i 
månaden. Min förhoppning är att när 
detta år går mot sitt slut, jag kan säga 
att jag faktiskt känner mina egna djup 
lite bättre, att jag fått en fördjupad 

relation till mina närmaste och att 
jag känner fl er av dem som också fi rar 
gudstjänst i Hallundakyrkan.  Sist men 
inte minst är min bön till Vännen Je-
sus: ( ur Psalmer och Sånger 679) ”Tag 
min längtan, tag min vilja, slut mig 
i din vilja in, och när jag är trött av 
vägen, viska till mig: ”Du är min.”

Min bön är att ditt 2014 ska bli så som 
du önskar och ber om, att Hallunda-
kyrkans församling fortsätter att växa 
på bredden och längden och höjden 
och djupet!

Guds Nåd och Frid!
Pastor Carin

Ecuadorkväll
          Hallundakyrkan
          lördag 15 mars   
          kl 17.00

Kyrkokonferens
i Stockholm 29-31 maj

www.equmeniakyrkan.se

equmenias riksmöte
i Eksjö 16-18 maj

www.equmenia.se

Café Ljuspunkten
           

Hallundakyrkan
Torsdagar  10.00-12.00 



From Pastor Sam’s Desk.

A New Year Of Promise
In this fi rst edition of our church’s magazine for the 
year 2014, I would like to thank the Lord for seeing 
us through to another year. I hope that you and I 
have by now understood that each New Year that 
we live to see is a special gift from God. Many that 
travelled on holidays have returned, setting the 
pace for us to kick off once more for the Ministry 
that the Lord put in our hands. 

I will return to this shortly, but fi rst, let me remind 
us of God’s promise to us during our New Year Eve 

Service. 
In Joshua 21:44 we read concerning 
Israel that, “the LORD gave them rest 
on every side, just as he had solemnly 
promised their ancestors. None of their 
enemies could stand against them, for 
the LORD helped them conquer all their 
enemies.” Regarding the year that has 
come upon us, God has put this same 
promise at our disposal. Halleluiah! The 
toils and troubles of yesterday belonged 
to yesterday. This is day of rest for you 
child of God. This is the year that the 
Lord has made, and we will rejoice and 
be glad in it! Relax and drink from the 
river of God’s love for his countenance 
has been lifted upon you and I. Praise 
be to God!

Appreciations 
I want to use this opportunity to ap-
preciate all of you for helping to move 
our church forward during the past year. 
In spite of all the challenges I can say 
that we surely gained lots of ground. 
There is visible spiritual growth being 
witnessed in our church. God is touching 
and transforming lives, one person at 
a time. I urge everyone to continue to 

aspire towards this spiritual excellence 
by tapping into all the growth opportu-
nities that are at our disposal.

To the Executive Council I say, thank 
you for your work.  To all the other Mi-
nistry groups namely, the Sunday School, 
the Ushers and Hospitality group , the 
Prayer group, the Worship Team, the 
Equipment and Media group, the Men 
and Women’s’ Fellowships as well as our 
representatives at the Church Council 
we say, thank you for a job well done. 
As our Annual General Meeting comes 
up in early March, some of you may 
or may not be re-nominated into your 
positions. Whatever the case, your 
experiences will remain invaluable in 
helping the work of our church. May the 
Lord bless all of you real good!

New Challenges
This year we are going to seek to ex-
plore new tasks to make our work even 
better. As the Lord continues to enlarge 
us, there is now need to establish a 
Follow-up Team that will track new 



HUVUDMAN
Hallundakyrkans församling
är en av fl era huvudmän för:

Botkyrka Folkhögskolan 
www.botkyrkafolkhogskola.org    

HelaMänniskan Botkyrka/Salem 
www.se-manniskan.se     

Sociala Missionen
www.socialamissionen.se

Kulturarrangemang och 
utbildning sker i samarbete 
med 
Studieförbundet 

Bilda

people that show up in our church. 
Some of you will have to consider joi-
ning this new group. 

In addition, the children are growing 
up and to God’s glory, we now have a 
good number of teenagers that beg for 
our attention. 
We will have to develop a quality Mi-
nistry and outreach for them. This too 
requires some volunteers and we invite 
you to consider ways in which you can 
be part of fulfi lling these needs.

Lastly, Miracle Tuesdays continue to be 
even more miraculous. Come and expe-
rience what the Lord is doing. Our Bible 
Study currently centers on the theme 

“God’s Sovereignty through trials.” In 
addition, we are currently exploring 
the theme titled, “Small Beginnings” 
in our Sunday Messages. You shouldn’t 
miss out on these! Find our detailed 
programs on the Worship Schedule 
available through the Ushers. 

May the Lord’s blessings continue to be 
upon each one of us in the name of our 
mighty Jesus! Amen and amen!

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 Hemmati,  Samuel Nweze
eller Boaz Kamran Khan

Världsböndagen
i Ljusets kyrka

          Fredag 7 mars

          kl 18.00  Te och smörgås
          kl 19.00  Gudstjänst



Mars
2  Söndag/Sunday  Fastlagssöndagen

10.00  Nattvardsgudstjänst 
 Jan Nordin

12.30  Worship in English
 Sunday School, Sam Nweze

17.00   Gudstjänst på Urdu
 söndagsskola
Boaz Kamran Khan

9  Söndag/Sunday

12.00 Gemensam gudstjänst 

  Combined worship 
 All language groups 

16  Söndag Sunday

10.00  Gudstjänst på svenska  
Carin Hemmati

12.30  Worship in English
 Sunday School, Sam Nweze

17.00   Gudstjänst på Urdu
 söndagsskola 
 Boaz Kamran Khan

23  Söndag/Sunday 

     Jungfru Marie Bebådelsedag

10.00  Gudstjänst på svenska
 Lars-Gunnar Hjerne

12.30  Worship in English

 Sunday School, Sam Nweze
17.00   Gudstjänst på Urdu
 söndagsskola 
 Boaz Kamran Khan

30  Söndag/Sunday 

10.00  Nattvardsgudstjänst
 Carin Hemmati

12.30  Worship in English
 Sunday School, Sam Nweze

17.00  Gudstjänst på Urdu
 söndagsskola 
 Boaz Kamran Khan

April
6  Söndag/Sunday

10.00  Gudstjänst på svenska
 Teol stud Emelie Ljung

12.30  Worship in English
 Sunday School, Sam Nweze

17.00   Gudstjänst på Urdu
 söndagsskola 
 Boaz Kamran Khan

13  Palmsöndag/ Palm Sunday

10.00  Gudstjänst på svenska
 Carin Hemmati

12.30  Worship in English
 Sunday School, Sam Nweze

17.00   Gudstjänst på Urdu
 söndagsskola  Boaz Kamran

17  Skärtorsdag/ Maundy Thursday

19.00  Getsemanemässa

18   Långfredag/ Good Friday

10.00  Gudstjänst på svenska
 Lars-Gunnar Hjerne
12.00  Gudstjänst på urdu
17.00  Worship in English

20   Påskdagen/ Easter Sunday   

   05:00  Sunrise service in 

urdu
 Boaz Kamran

10.00  Uppståndelsegudstjänst 
 Carin Hemmati



12.30  Worship in English
 Sunday School, Sam Nweze

17.00   Gudstjänst på Urdu
 söndagsskola 
 Boaz Kamran Khan

27  Sönday/Sunday

10.00  Gudstjänst på svenska
 Lennart Lagerqvist

12.30  Worship in English
 Sunday School, Sam Nweze

17.00   Gudstjänst på Urdu
 söndagsskola 
 Boaz Kamran Khan

Maj
4  Söndag/Sunday

10.00  Gudstjänst på svenska
 Örjan Bjerléus

12.30  Worship in English
 Sunday School, Sam Nweze

17.00   Gudstjänst på Urdu
 söndagsskola 
 Boaz Kamran Khan

11  Söndag/Sunday

10.00  Nattvardsgudstjänst
 Carin Hemmati

12.30  Worship in English

 Sunday School, Sam Nweze
17.00   Gudstjänst på Urdu
 söndagsskola 
 Boaz Kamran Khan

18  Söndag/Sunday

10.00  Gudstjänst på svenska
 Teol stud Emelie Ljung

12.30  Worship in English
 Sunday School, Sam Nweze

17.00   Gudstjänst på Urdu
 söndagsskola 

 Boaz Kamran Khan

Sö 25  Söndag/Sunday

(Obs! Ingen gudstjänst  10.00) 

11.00  Konfi rmationshögtid   
i Centrumkyrkan, Tumba
 Carin Hemmati mfl .

12.30  Worship in English
 Sunday School, Sam Nweze

17.00   Gudstjänst på Urdu
 söndagsskola 
 Boaz Kamran Khan

Juni
1  Söndag/Sunday

10.00  Gudstjänst på svenska
 Olle Westberg

12.30  Worship in English
 Sunday School, Sam Nweze

17.00  Gudstjänst på Urdu
 söndagsskola 
 Boaz Kamran Khan

8  Pingstdagen/ Whit Sunday

12.00  Gemensam gudstjänst 

  Combined worship 
 All language groups

Sö 15  Söndag/Sunday

10.00 Nattvardsgudstjänst
 Carin Hemmati

12.30  Worship in English
 Sunday School, Sam Nweze
17.00   Gudstjänst på Urdu
 söndagsskola 
 Boaz Kamran Khan



Rapport från våra Exchange-praktikanter 
som varit fyra månader i Hallundakyrkan

So far I’ve been in Hallunda Church for 
four months. Everything is so perfect 
and wonderful! I almost wear a smile 
everyday on my way to the church. 
Actually, I really love the feeling that 
waiting for people to come in and say 

“God morgon” to them. 

Hallunda Church really makes me 
feel at home. Though it’s hard to fi nd 
someone who speaks Chinese, I never 
felt lonely. I am glad to meet so many 
nice people here and become friends 
and family with them. 

We shared different kinds of love, 
we went through all the happy and 
tearful moments, and we supported 
each other with a smile, a hug or a 
warm greeting. 

I learned that all the individuals are 
not isolated in the universe, our life is 
somehow connected with each other 
tightly. In my heart, Hallunda Church 
is one of the best churches that I’ve 
ever been to. I received lots of love 

and caring and encouragement from 
here, and I want to spread it to more 
people in the future. 

            
May God be with you   Susan

Hittills har jag varit i Hallundakyrkan 
i fyra månader. Allt är så perfekt och 
underbart! Jag bär nästan ett leende 
varje dag på väg till kyrkan. Jag älskar 
verkligen känslan av att vänta på att 
folk ska komma in och jag får säga 

”God morgon” till dem.

Hallundakyrkan får mig verkligen att 
känna mig hemma. Även om det är 
svårt att hitta någon som talar kine-
siska, känner jag mig aldrig ensam. Jag 
är glad att träffa så många trevliga 
människor här och bli vänner och fa-
miljär med dem.

Vi har delat vår vänskap på olika sätt.
Gått igenom glada och tårfyllda stun-
der, och vi har stöttat varandra med 
ett leende, en kram eller en varm 
hälsning.

Jag har lärt mig att alla människor inte 
är isolerade i universum, vårt liv är på 
något sätt tätt förbundna med varan-
dra. I mitt hjärta, är Hallundakyrkan 
en av de bästa kyrkorna som jag nå-
gonsin har varit i. Jag har fått massor 
av kärlek och omsorg och uppmuntran 
härifrån, och jag vill sprida det till fl er 
människor i framtiden.

Må Gud vara med er    Susan



Hi everyone!!!                                                                  
During these four months I have felt 
completely blessed, I have met very 
nice people and found friends of diffe-
rent ages and from different countries 
It was great!!  I enjoyed the Christmas 
activities so much and I liked being a 
part of that. 

I have very nice memories of the time 
I have been here and I have seen snow 
and experienced a snowfall for the fi rst 
time , I saw the days change from dark 
to lighter and lighter and other things. 
I am so grateful to God for it. I have 
learned a lot about different cultures 
because at our church we have so many 
of them and it is so nice when we are 
six people around the table and we 
represent one country each. It is very 

special here and this makes me happy, 
because even though we are so dif-
ferent we are together in the name of 
Jesus. Amen.

Blessings, Mirian 

Hej alla!
Under dessa fyra månader har jag känt 
mig vara välsignad. Jag har träffat 
många trevliga människor och funnit 
vänner i olika åldrar och från olika 
länder Det var bra! Jag njöt av julak-
tiviteter så mycket och jag gillade att 
vara en del av det.

Jag har väldigt fi na minnen från den 
tiden jag har varit här och jag har sett 
snö och upplevt ett snöfall för första 
gången Jag har sett dagarna förändras 
från mörkt till ljusare och ljusare. Jag 
är så tacksam till Gud för det. Jag har 
lärt mig mycket om olika kulturer för 
att vi i vår kyrka har så många av dem, 
och det är så trevligt när vi är sex 
personer runt bordet och vi represen-
terar ett land vardera. Det är väldigt 
speciellt här och det gör mig glad, för 
trots att vi är så olika är vi tillsammans 
i Jesu namn. Amen.

Välsignelse, Mirian

Våra praktikanter Mirian från Ecua-

dor och Susan från Kina fi nns med 

oss fram till påsk. Bjud gärna hem 

dem och ta med dem till olika platser 

och låt dem få uppleva hur vi lever.

Vill du bidra ekonomiskt till deras 

vistelse hos oss: sätt in en gåva till 

HKU ”Praktikanter”  

Plusgiro 32 74 07-3



www.se-manniskan.se
Gröndalsvägen 20 B,  Tumba 

Second hand o Café

Öppet ti-lö kl. 10.00-15.00, 
ti och to kvällsöppet till kl.18.00. 

När du skänker/handlar second 
hand kommer saker till användning 
på nytt samtidigt som du bidrar till 
det lokala sociala arbetet

Onsdag 23 april kl. 18.00 

Årsmöte

Enskilt samtal
Välkommen att kontakta någon av 
oss pastorer för enskilda samtal. 
Kyrkans tel nr. 531 708 55
e-post hallundakyrkan@telia.com, 
samuel.nweze.hallundakyrkan@telia.
com eller bkkhanmail@yahoo.com
 
Vi har tystnadsplikt o samtalar på 
svenska, engelska eller urdu. 
Carin Hemmati, Samuel Nweze 
och Boaz Kamran Khan

Under Påskfastan

onsdagar 12 mars - 9 april  kl 18.00

Soppa  och
Bibelsamtal 

Gemenskap 
Önskar du gemenskap 
i en mindre grupp? 

Vi samlas i hem, delar måltidsge-
menskap, samtalar om tron och 
livet. 

Kontakta Carin Hemmati: 
531 708 55

Församlingens
årsmöte

lördagen den 8 mars  kl 16.00

      Årsmöteshandlingar fi nns att  
     hämta i Hallundakyrkan

Vi äter först och studerar sedan 1 Korintherbrevet.



Söndag 
10.00  Gudstjänst på svenska
12.30  Worship and
  Sunday school in  
 English
17.00 Gudstjänst och 
 söndagsskola på urdu

Tisdag
10.15  Svenskaunder-
 visning  
18.00  Prayer Meeting   
 and Bible Study

Onsdag
10.15  Svenska-
 undervisning 

Torsdag
10.00 Café Ljuspunkten 
18.00  Sång-och 
 musikövning
19.00  Prayer group 

 meeting

Fredag
10.00  Bön
17.00 Konfi rmationsgrupp  
19.00  Fredagsklubben
19.00 Bönemöte på urdu
 

Lördag
18.00  The Living Spring  
 Revival Evening 
 (last Saturday �  
 every month)

DETTA HÄNDER  i    

Hallundakyrkan

WEEKLY ACTIVITIES IN

Hallundakyrkan

HKU - Hallundakyrkans Ungdom

Välkommen till våra olika barn- och ungdomsgrupper

Sunday School/Söndagsskola•   i samband med engelsk- och 
  urdupråkig gudstjänst.

The Happiness Club•   barnkör

Fredagsklubben•   från 13 år, kl. 19.00
• 

Kolloklubben •  under skolloven fr F-klass och uppåt.  
  

Konfi rmandgrupp • fredagar kl 17.00 - 19.00



HALLUNDAKYRKANS FÖRSAMLING
Ansluten till Equmeniakyrkan

adress Hallunda Torg
 145 68 Norsborg
tel 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)
pastor  Boaz Kamran Khan
 tel 073 788 10 77  (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  Christina Karlsson 
kassör Alexander Lund 
 

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, Av detta går:
  70% till den lokala församlingen, 
  30% till Equmeniakyrkans pionjär- och församlingsgrundande arbete.

Foldrar fi nns i kyrkan

Läs mer på : www.equmeniakyrkan.se             Tack för Din gåva!


