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Ett fängelse  
kan se ut på  
många olika sätt 
 
Kanske kommer du att tänka på en film du sett.  
Långa korridorer, tunga dörrar, vakter med 
nycklar och fångar inlåsta i sina celler.  
Ett annat fängelse kan vara byggt, som det står i 
nr 289 i vår sångbok, av rädslans stenar, av för-
domar, okunskap och förtryck.   Fångdräkten 
kan vara vårt eget knutna jag, vår skuld och vår 
skam, eller en människas negativa attityd 
gentemot oss.                                . 

Frihet är kanske det mest eftersträvansvärda för alla människor, över hela jorden. Det är svårt 

att riktigt uppskatta friheten när den är så självklar som för de flesta av oss här i Sverige. 

I somras lyssnade jag på boken ”Ögonblick som förändrar livet” av Annika Östberg, som satt 

28 år i amerikanskt fängelse. Sedan 2009 finns hon åter i Sverige och sedan drygt två år är 

hon en fri kvinna. 

Det som bla slog mej i den boken var hur inhumant fångarna behandlades, inte som 

människor, utan som saker. Annika berättar att det var den starka vänskapen kvinnor emellan 

och Gudstron som hjälpte henne att orka. 

I Sverige finns det 47 fängelser. Sex av dem är för kvinnor, som bara utgör ca 5% av alla 

intagna. 

Runt om på landets fängelser och även häkten jobbar ca 150 pastorer/präster och diakoner. 

Det blir sammanlagt drygt 40 heltider, då de allra flesta har en deltidstjänst. 

I början av oktober hade Kriminalvården i Sverige besök av en delegation från USA,  för att 

dela erfarenheter och jämföra sina verksamheter. ”Svensk kriminalvård står för värdighet, 
respekt och empati”, uttryckte sej en av de utländska besökarna. 

Frågar du en intagen på ett svenskt fängelse får du säkert höra något annat.  

De pastorer/präster och diakoner som jobbar på häkten och fängelser gör det inom NAV, 

Nämnden för Andlig Vård, under Kriminalvården och Sveriges Kristna Råd, men är samtidigt 

knutna till en lokal församling. 

Sedan 1 september arbetar jag 50% på Färingsö, en kvinnoanstalt med ca 35 intagna och 

Svartsjö med sina ca 65 män. De båda anstalterna ligger i Ekerö kommun, på Färingsö och har 

bara en kohage mellan sej. 

Det som slagit mej under denna tid är hur sant det är, att det inte finns något ”vi och dom”. 

Vem väljer sina föräldrar, arv eller uppväxtmiljö? Livet kommer till oss, men samtidigt kan vi 

inte bortse från det ansvar vi alla har som människor, att göra goda val, både för oss själv och 

för andra. Men klart är att förutsättningarna är oerhört olika och väldigt orättvisa, människor 

emellan. 

Det är mycket frustration och mycket längtan jag möter, behov att få dela och berätta. ”Kyrkan 
är de enda som bryr sej om oss”, sa en man på Svartsjö. ”Ingen annan från samhället kommer 
ju och hälsar på oss”, sa han.  

När jag jobbade min första helg, nyligen, erbjöd jag Sinnesro-gudstjänst med ljuständning.  

Då berättade jag om den Förlorade sonen från Lukas 15. Det finns många bottnar och poänger 

i den berättelsen, men det jag ville lyfta fram var Guds kärlek, Guds gränslösa kärlek. Den 

kärleken som kan göra oss fria, oavsett om vi sitter bakom lås och bom eller vandrar fritt ute i 

samhället. 

Den Jesus gör fri, han/hon är verkligen fri! (Joh 8:36) 



 Jag brukar be om nåden att hitta bakom 

fasader och in till varje människan jag 

möter, oavsett om det är på en av 

anstalterna eller ej. Många är vi som 

omger oss av osynliga murar. För Gud 

finns inga hinder. Guds kärlek kan nå 

ända in och bakom den mest 

hårdbevakade fasaden/dörren. Min 

erfarenhet har varit att bakom murarna 

finns mindre av fasader att bevaka, det 

blir så avskalat och enkelt. Gud är så 

nära!  

Be för alla NAV-anställda, runt om på 

fängelser och häkten. 

Be för Kriminalvårdens personal, att de 

verkligen ska möta de intagna med värdighet, respekt och empati. 

Be för alla kvinnor och män, från 18 år och uppåt, som sitter 14 dagar eller på livstid.  

 

Nåd från Herren Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden, åt er 

alla! 

Pastor Carin 

 

En julgåva till en frihetsberövad kvinna. 
Var med och skänk en julklapp till Färingsöanstaltens kvinnor! 
Torsdag 18 december bjuder fängelsekyrkan på julfest och vill gärna kunna dela 
ut en julklapp till var och en av dem. 
Köp en hand-hud-eller hårvårdsprodukt och lämna in till Hallundakyrkan senast 7 
december. Varorna ska vara oinslagna. (OBS! Läs på innehållsförteckningen noga; 
alkohol får först komma på 5e plats.) 
Varmt tack!                                   Pastor Carin, som även är fängelsepastor på Färingsö 

 
    Insamlingsperiod för 
     Equmeniakyrkans Internationella arbete 
     1 advent – 31 januari 
 

 

 
 
 
   Gröndalsvägen 20B  
   Tumba 
 

Second hand och Café 
 ti-lö kl 10.00-15.00 
 ti och to kvällsöppet till kl 18.00 
 
Sy-Café  
tisdag 11 nov, 9 dec kl 13.-15 
 

 



Life has seasons too! 
To the glory of God we are not only leaving 
behind us, a season that has brought several of 
us a mixture of blessings and challenges, we are 
also gearing up to embrace the dark and snowy 
months of autumn and …winter! Everyone 
remember that? The Bible says that, "As long as 
the earth endures, seedtime and harvest, cold 
and heat, summer and winter, day and night will 
never cease." (Genesis8:22).  
That is the cycle in which we all find ourselves as 
long as we live. That means that, if I am correct, 
the past nine months may have brought a mixed 

bag of both labor and profit; challenges and victories; losses and gains; sadness 
and joys and all other contrasting circumstances that characterize life here on 
earth.  
 
As winter gives way to spring and summer, so the Lord causes our dryness to give 
way to rain; our sorrows to joys; our darkness to light and our weaknesses to 
strengths. I want to praise the Lord for each one of you because many have come 
out to testify to God’s faithfulness.  
With less than three months to go, the mighty hands of the Most High will keep 
each one of us until the very end in the name of our Lord Jesus Christ. Can I hear 
you shout amen! Yes, you may not have received everything you asked for on New 
Year vigil Service. But don’t you know we are serving a last-minute God? Is he not 
able to fulfill much more than what you have asked of him, on a day and time of his 
own choosing? Friend, do not give up! The Lord is coming, and he will cause you to 
sing praises in honor of him. Soon! 
 

A brief Ministry Report… 
Since the last edition, we have witnessed a couple of God’s doings in our church. 
One of the first progresses so easy to notice is the increase in the number of 
children growing up among us. We have now created a separate ‘teen group for 
children ages 10-14 who are now enjoying their Christian education in their own 
newly recovered studio in the upper floor of our church. Praise God! 
 

God is blessing our married couples through the inspiring guest speakers that came 
our way over the past few months. This aspect of ministry will continue to be 
strengthened. We will also explore establishing a Singles’ Fellowship next year, the 
Lord helping us.  
But latest barrage of blessings came as recently as our last sixth anniversary 
celebrations, a simple event which the Lord turned into a power-parked visitation 
by the heavenly. I urge you all to savor whatever blessings you received during 
those four days through remaining faithful to the Lord. 
 

Finally as the season of advent approaches, we will focus our attention to the 
second coming of our Lord, to which events in our fast-changing world seem to be 
pointing. Let’s all endeavour to finish strong as this year begins to draw to a close. 

The Lord continue to bless you all!    Pastor Sam 

 



 

United in Christ 
1-Cor 12:12-20   Eph 4:1-6,  

Rom 12:4-5 John 17:11,12,21,22 
 

Dear brother and sister. We know that blood 

relations are important.  Praise the Lord that all 

true Christians are blood relative through the 

precious blood of Christ. 

We are made at the image of God. So we are 

basically called to reflect Godly attributes. Unity is one from the basic attributes of 

God. If we are not united, not one its means we are separated and divided. In other 

words we cannot perform anything. 

God means (the father, the son and the holy spirit).  We believe in holy trinity and 

they are one. Jesus prayed 2014 years ago in John 17 that we may become one as 

they are one. Our challenge from our Lord is to be united as Holy Trinity. Without 

unity we cannot make the things happened what we have planned to do. So God’s 

demand of unity is extremely high. 

God has made it possible that Swedish, English and Urdu church work together. We 

are not together (one) by chance. God has some purpose to fulfill. Which, we have 

to find and work accordingly. 

Always the restoration of unity needed at every level.  

If we are not united at home we cannot live.  

If we are not united at job we cannot work.  

If we are not united in society we cannot survive and  

if we are not united in the church we cannot worship. 

Today we want to be strong in management, economy and all possible levels. We 

need to learn one thing that UNITY IS STRENGTH. If the engine parts don’t work 

unitedly car cannot move and we reached nowhere. Day and night, the solar system, 

whole universe works together, if they stop, every thing will be destroyed. If our 

body parts don’t work unitedly we cannot live.  

If anything loos unity, we face only one things and that is death and destruction. 

 

Unity presents and shows the maturity of the believers. God’s people need to know 

about our Lord Jesus and the Lord of this world. 

Jesus will unite but devil will divide. 

Jesus will join but devil will separate/scatter. 

Jesus restores love but devil will take away love. 

Lastly I want to tell you and me that if we cannot walk with each other we cannot 

walk with God.                                                                        Pastor Boaz Kamran 

 



 

                         OKTOBER 
Sö  19 
 10.00  Gudstjänst  
  Carin Hemmati. 
 12.30  Worship  
  Sunday School  
,   Thomas Hilmersson 
 17.00  Gudstjänst  
   Söndagsskola  
  Boaz Kamran Khan 
 
Sö 26  
(Obs! Vintertid, vrid klockan 1 tim tillbaka!) 
 10.00  Gudstjänst  
  Örjan Bjerléus. 
 12.30  Worship  
  Sunday School  
,   Sam Nweze 
,  17.00  Gudstjänst  
   Söndagsskola  
  Boaz Kamran Khan 
. 

NOVEMBER 
Sö 2  Allhelgona 
 10.00  Nattvardsgudstjänst  
  ljuständning, Carin Hemmati. 
 12.30  Worship  
  Sunday School  
,   Sam Nweze 
  17.00  Gudstjänst  
   Söndagsskola  
  Boaz Kamran Khan 
 

Sö 9 
 10.00  Gudstjänst  
  Lars-Gunnar Hjerne. 
 12.30  Worship  
   Sunday School  
,   Men´s Day 
  Boaz Kamran Khan 
 17.00  Gudstjänst  
   Söndagsskola  
  Boaz Kamran Khan 
 Sö 16 
 10.00  Gudstjänst  
  Carin Hemmati. 
 
 

Gudstjänster på tre språk  
på söndagar 
 
kl 10.00 Gudstjänst på svenska 
kl 12.30 Gudsjänst på engelska 
kl 17.00 Gudstjänst på Urdu,  
   Hindi och Punjabi  
 

 12.30  Worship  
  Sunday iohSchool  
,   Peter Osuji 
  Besök av Riitta Lundeqvist  
    från Sociala Missionen 
 17.00  Gudstjänst  
   Söndagsskola  
  Boaz Kamran Khan 
  Besök av Riitta Lundeqvist  
    från Sociala Missionen 
 
Sö 23 
 10.00  Gudstjänst  
  Bernt Wåhleman. 
 12.30  Worship  
  Sunday School  
,   Sam Nweze 
. 17.00  Gudstjänst  
   Söndagsskola  
  Boaz Kamran Khan 
 
Sö 30  Första Advent 
 10.00  Nattvardsgudstjänst  
  Carin Hemmati. 
 12.30  Worship  
  Sunday School  
,   Sam Nweze 
. 17.00  Gudstjänst  
   Söndagsskola  
  Boaz Kamran Khan 
DECEMBER 
Sö 7 Andra Advent 
 12.00  Gemensam gudstjänst 
   pastor Sam, Boaz och Carin. 
 



 
 Worship in three languages  
on Sundays. 
 
at 10:00 Worship in Swedish 
at 12:30 Worship in English 
at 17:00 Worship in Urdu,  
     Hindi, and Punjabi 

Sö 14 Tredje Advent 
 10.00  Gudstjänst  
  Inge Mack.                  
 12.30  Worship  
  Sunday School  
,   Kingsley Kejuo.                           
           Besök av Gerard Willemsen 
  Equmeniakyrkan. 
 17.00  Gudstjänst  
   Söndagsskola  
  Boaz Kamran Khan 
Sö 21 Fjärde Advent 
 10.00  Gudstjänst  
   Olle Westberg 
 12.30  Worship     
   Sunday School  
,   Sam Nweze 
 17.00  Gudstjänst  
   Söndagsskola  
  Boaz Kamran Khan 
On 24  Julafton 
 11.00 Julspel med  
    och för alla ådrar 
 23.30 Julnattsgudstjänst  

Carin Hemmati 
Tor  25  Juldagen 
 12.00 Indo Pak firar jul 
 
Sö 28 
  10.00  Gudstjänst  
   Lars-Gunnar Hjerne  
   
   
  

 12.30  Worshi p  
  Sunday School  
,   Sam Nweze  
 17.00  Gudstjänst  
  Söndagsskola  
  Boaz Kamran Khan  
Onsd 31 Nyårsafton 
 21.00  Worship  
 
JANUARI 
Torsd 1 Nyårsdagen 
 12.00 Indo Pak nyårsfirande 
 
Sö 4 
 10.00  Nattvardsgudstjänst 
  insamling till Equmeniakyrkans    
            Internationella arbete 
  Carin Hemmati. 
 12.30  Worship  
  Sunday School  
,   Sam Nweze  
 17.00  Gudstjänst  
   Söndagsskola 
   Boaz Kamran Khan 
Sö 11 
 10.00  Gudstjänst  
  Carin Hemmati. 
 12.30  Worship  
  Sunday School, Sam Nweze 
,  17.00  Gudstjänst  
   Söndagsskola,  
   Boaz Kamran Khan 
Sö 18 
 10.00 Gudstjänst . 
 12.30  Worship  
  Sunday School, Sam Nweze  
 17.00  Gudstjänst  
   Söndagsskola,  
    Boaz Kamran Khan 
 
Sö 25 
 10.00  Gudstjänst  
  Carin Hemmati. 
 12.30  Worship  
  Sunday School  
,   Sam Nweze  
 17.00  Gudstjänst  
   Söndagsskola, Boaz Kamran Khan 



 
Mitt namn är Amoon Khan. Jag tillhör Indo-Pak delen av 
Hallunda Kyrkan. Jag föddes i en kristen familj, i en liten stad 
Sahiwal, Pakistan. 
  
1990 flyttade jag till Sverige som en 14 åring och blev 
medlem i Hallunda kyrkan. Sedan 1995 har jag haft olika 
uppdrag i kyrkan.  
 
Min fritid ägnar jag åt min stora passion, att spela keyboard 
och harmonium. Jag spelar även i kyrkan när vi har 
gudstjänster i indo-pak.  
 
Det har skett en hel del ändringar sedan jag kom till Hallunda 

Kyrkan. Det bästa med dagens församling är 
att vi har nästan 100 ungdomar som är vår 
framtid. Att vi är många nationaliteter i kyrkan 
idag är både roligt och spännande. Vi kan lära 
mycket av varandra.  
 
För Hallunda Kyrkan önskar jag en större lokal 
i framtiden med bättre parkerings möjligheter. 
Med Guds nåd kommer församlingen växa 
ännu mer i framtiden.  
 

 
 

 
My name is Amoon Khan. I belong to the Indo-
Pak part of Hallunda Church. I was born in a 
Christian family, in a small town Sahiwal, 
Pakistan.  
  
1990 I moved to Sweden as a14 years old boy 
and became a member of Hallunda church. 
Since 1995, I have held various offices in the  

                      church.  
 
My free time I devote to my passion, playing keyboard and 
harmonium. I also play in the church when we have church 
services in indo-pak.  
 
There has been a lot of changes since I came to Hallunda 
Church. The best part of today's church is that we have 
nearly 100 youth members who are our future. That we are 
many nationalities in the church today is both fun and 
exciting. We can learn much from each other.  
 
For Hallunda Church I want a bigger venue in the future with 
better parking facilities. By the grace of God congregation 
will grow even more in the future. 

 

Intervju med 

en av våra 
medlemmar  

Interview with 

one of our 
members 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny medarbetare i Kyrkan 
Vi har den stora glädjen att hälsa en ny medarbetare välkommen till Hallundakyrkans 

församling, Tove Lindén, med inriktning Barn- och Unga. 

Toves tjänst blir på 75 % med start 1 november. Under programkvällen, lördag 1 november 

”Alla åldrar Alla Språkgrupper” kl. 17.00 har vi möjlighet att träffa Tove. 

 

Vi kommer också att välkomna henne, bl.a med en 

förbönsakt, i den Gemensamma gudstjänsten 7 

december kl. 12.00. 

Varmt välkommen Tove!  

Vi hoppas att du kommer trivas med oss och vi 

ber att Gud ska välsigna dej och utrusta dej för 

uppdraget! 

Pastor Carin 
 
 
 

 

Hallundakyrkans församling är en av flera huvudmän för 

      
 
http://botkyrkafolkhogskola.org/       http://www.se-manniskan.se/              http://socialamissionen.se

 



 
 
http://botkyrkafolkhogskola.org/       http://www.se-manniskan.se/              http://socialamissionen.se     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla åldrar- Alla språkgrupper 
1 november kl.17.00 

       

Gemenskap 
Presentation av alla barn- och ungdomsgrupper. 
Bön för och insamling till HKU (Hallundakyrkans Ungdom). 
Vi välkomnar Tove Lindén,  
 
Kurser på THS   
Spring semester 2015/våren 2015  (läs mer : www.ths.se) 
 
Christians in the Middle East 
Kristna i mellanöstern 
 
The course includes a study tour to Jerusalem in cooperation with the Swedish 
Christian Study Centre (Studieförbundet Bilda) located in the city. The students 
must pay part of the costs for the study tour to Jerusalem. The school have 
applied for grants, but these are not yet approved. For application enquiries, 
please contact the Study Counselor: marianne.kallberg@ths.se 
 
THS erbjuder i vår (v. 4–13) en kurs som ger historisk, politisk och religiös 
bakgrund till den nu aktuella situationen i Mellanöstern. Deltagarna i kursen får 
också erfarenheter av möten med kristna i Mellanöstern – antingen genom en 
studieresa till Mellanöstern eller genom fältstudier i Sverige bland kristna från 
Mellanöstern som emigrerat till Sverige. Kursen (7,5 hp) ges på engelska och har 
även utländska studenter.  
 

 

Parmiddag 
Couples dinner 

Lördag/Saturday 8 November  

 

 

Sång och vittnesbörd i 
Hallunda centrum 

Lördag 20 december kl. 12.00-14.00. 

 



 

Veckan i Hallundakyrkan  
The week in Hallundakyrkan 
 
Söndag/Sunday  
10.00 Gudstjänst på svenska 
12.30 Worship and Sunday school in English 
17.00 Gudstjänst och söndagsskola på urdu 
 
Tisdag/Tuesday 
10.15 Svenskaundervisning   
18.00 Prayer Meeting and Bible Study 
 
Onsdag/Wednesday 
10.15 Svenskaundervisning      
 
Torsdag/Thursday 
10.00-12.00 Café Ljuspunkten 
16.00 Happiness Club   
19.00 Prayer group meeting 
 
Fredag/Friday 
10.15 Svenskaundervisning  
19.00 Fredagsklubben/Tonår  
19.00 Bönemöte på urdu 
22.00 All Night Vigil  (Last friday of every second month) 

 

Indo Pak-konferens 

fredag 24 – söndag 26 oktober 

 

Bibelsamtal på svenska  
Måndag 27 oktober och  
24 november kl. 18.00.  
Fika från 17.45 



 HALLUNDAKYRKANS  FÖRSAM LING 
En del av  Equmeniakyrkan  

adress Hallunda Torg 
 145 68  Norsborg 
tel 08 – 531 708 55 
 
e-post hallundakyrkan@telia.se 
webb www.hallundakyrkan.se 
bankgiro 192-2889 
plusgiro 87 51 19 – 0 
 
pastor Carin Hemmati 
tel hem 08 – 58 24 64 47 
 
pastor Samuel Nweze 
tel mob 076 26 02 387 
 
pastor Boaz Kamran Khan 
tel mob 073 788 10 77 

ordförande Olle Westberg 
 tel   08 – 778 24 10 
 
kassör Inger Lund 
 tel   0707 – 59 13 13 
 
 
 

HALLUNDAKYRKANS 
UNGDOM  
 
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 

 
□ Kyrkoavgiften 1% av din inkomst dras   

70% av detta går till den lokala församlingen, 
30% till Equimenakyrkans pionjär- och 
församlingsgrundande arbete 

Foldrar finns i kyrkan. Läs också på hemsidan:  www.equmenia.se 
Tack för din gåva !    
   

OBS! Har du ej gett medgivande till Kyrkoavgiften 
via Equmeniakyrkan och vill göra det, skicka in 
blanketten före 31/10, så det börjar gälla från 1 
januari 2015.  
 


