
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent är väntan på Kristus: Kom Herre kom hit i tid. 
Och lär oss ta hand om varandra. Och leva tillsammans i frid. 

 

 

  

 

Programblad för 
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december 2016 - 
februari 2017 
 



 

Varma hälsningar från Ecuador! 

Efter knappt 13 flygtimmar landade 
jag i Quito måndagen den 21 
november. Mirian Valle som var 
Exchange-praktikant i 
Equmeniakyrkan Hallunda 
november 2013- april 2014 mötte 
upp på flygplatsen tillsammans med 
sin yngre bror Edison som är 

pastor. Min dotter Elin har bott hemma hos deras familj sedan 4 oktober. 
Tisdag den 6 december flyger vi hem tillsammans. Under två veckors tid får 
jag möjlighet att uppleva något av Ecuador, lära känna Mirians familj och 
turista med Elin. Det ser jag verkligen fram emot!  

När vi går in i advents och jultiden går vi också in i den period som 
Equmeniakyrkan kallar ”Tänd ett ljus”, december-januari 2017. Det är fokus 
på de internationella kontakterna och våra systerkyrkor ute i världen. 
Under gudstjänsterna kommer vi lyfta fram olika länder och kyrkornas 
arbeta. Det kommer också finnas möjlighet att ge en gåva. På 
Equmeniakyrkans hemsida (www.equmeniakyrkan.se) kan man ta del av 
mycket information. Vi är en del av en världsvid gemenskap med Jesus 
Kristus i centrum men som uttrycker och lever sin tro på många olika sätt. 
Detta är en stor rikedom! Söndagen den 29 januari klockan 12.00 inbjuder 
vi till gemensam missionsgudstjänst. 

År 2016 går mot sitt slut och vi har alla våra olika erfarenheter att 
summera. Vi tackar Gud för vad Equmeniakyrkan Hallunda fått betyda för så 
många människor och för vad vi fått ge och ta emot av varandra. Vi ber om 
Guds nåd och kärlek över våra liv och över hela skapelsen. Ett gott slut och 
ett välsignat gott nytt år 2017. Vi tackar för Guds omsorg och beskydd för 
dagar som varit och lägger allt i hans barmhärtiga händer.  

Fridfull advent och jultid önskar jag dig! 

Pastor Carin 

 

  



Medlemsskap 
Vill du bli en del i Equmeniakyrkan Hallunda och dela gemenskapen som 
medlem i glädje, växt och delaktighet? 
Var och en som vill tro på Jesus Kristus är välkommen som medlem i 
församlingen. Ta kontakt med någon av församlingens pastorer (se sista 
sidan). 

Församlingens arbete bygger på gemensamma resurser 
Så här kan du ge din gåva till Equmeniakyrkan Hallunda: 

 Kollekt vi gudstjänsterna 
 Equmeniakyrkans i Hallunda bankgiro 192-2889 
 Swish till 123 225 8622 
 Kyrkoavgiften, 1% av din inkomst. Av detta går 70% till Equmenia-

kyrkan Hallunda och 30% centralt till Equmeniakyrkans pionjär- och 
församlingsgrundande arbete Foldrar finns i kyrkan. Läs mer på 
hemsidan. www.equmeniakyrkan.se 

Tack för din gåva! 
 
Insamling för internationella kontakter 
December 2016-januari 2017 är det insamlings-, informations-, och 
böneperiod för Equmeniakyrkans internationella kontakter. Vid den 
gemensamma gudstjänsten 29 januari är det en särskild insamling för detta 
ändamål.  
 
Nytt om Hallundakyrkan 

 Köket är färdigrenoverat. Vi uppmanar alla att vara rädda om det. 
 Det finns planer på att göra ett större och högre podium i kyrkan. I 

samband med detta kommer en del förbättringar att göras beträffande 
ljudanläggning mm. 

 Ett rum för datorserver och förvaring ska färdigställas på övervåningen 

HKU – Hallundakyrkans Ungdom – en del av Equmenia 
Välkommna till våra olika barn- och ungdomsgrupper! 

 Sunday School/Söndagsskola i samband med engelsk- och urduspråkig 
gudstjänst 

 Happiness Club, från 9 år, torsdagar kl. 16.00 
 Konfirmationsgruppen i Immanuelskyrkan tillsammans med flera 

församlingar startar efter nyår. Tre ungdomar med anknytning till 
Hallunda är anmälda. 

 
  



 

 
 
Gudstjänster/Worships 
Kl. 10.00 på svenska, at kl. 12.30 in English and at kl. 17.00 in Urdu, 
Hindi och Punjabi. 

DECEMBER 
Söndag 11. Tredje advent 
10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati 
12.30 Worship, Victor Okoro. Sunday School 
17.00 Worship Ladies Ministry, Iqbal Masih, Sunday School 
Söndag 18. Fjärde advent 
10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati 
12.30 Worship, Sam Nweze. Sunday School 
17.00 Worship Youth Ministry, Boaz Kamran. Sunday School 
Söndag 25. Juldagen 
10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati 
12.30 Worship, Sam Nweze. Sunday School 
17.00 Worship Christmas Special program, Iqbal Masih. Sunday School 

JANUARI 2017 
Söndag 1. Nyårsdagen* 
10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati 
12.30 New Year Day Celebration, Sam Nweze. No Sunday School 
17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 
Söndag 8 
10.00 Gudstjänst, Egon Onerup 
12.30 Worship. Sunday School 
17.00 Worship Holy Community, Iqbal Masih. Sunday School 
Söndag 15 
10.00 Gudstjänst, Birgit Karlsson 
12.30 Worship. Sunday School 
17.00 Gudstjänst, Boaz Kamran. Sunday School 
  



Söndag 22 
10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati 
12.30 Worship. Sunday School 
17.00 Gudstjänst, Robert Arif. Sunday School 
Söndag 29 
12.00 Gemensam Missionsgudstjänst. Insamling till den internationella 
missionen. 
 
FEBRUARI 
Söndag 5 
10.00 Gudstjänst Lars-Gunnar Hjerne 
12.30 Worship. Sunday School 
17.00 Worship Holy Communion, Boaz Kamran. Sunday School 
Lördag 11 
15.00 Indo-Paks årsmöte 
Söndag 12 
10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati 
12.30 Worship. Sunday School 
17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 
Söndag 19 
10.00 Gudstjänst Olle Westberg 
12.30 Worship. Sunday School 
17.00 Worship, Jarry Victor. Sunday School 
Söndag 26 
10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati 
12.30 Worship. Sunday School 
17.00 Worship, Boaz Kamran. Sunday School 
 

 

 

 

  

Församlingens årsmöte är lördagen 4 mars 2017 kl. 15.00 
Hallundakyrkans Ungdom (HKU) har årsmöte någon gång mellan  
20-24 februari 2017 kl. 18.30. Exakt dag anslås på HKU:s anslagstavla 

Important Higlights 
Saturday December 24. Christmas Carols/Party 
Saturday December 31. Rejoice 2017 (Into the New Year with Jesus) 
Saturday 7 January . New Year Retreat 
For time and other information contact pastor Sam Nweze 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN END OF YEAR MESSAGE FROM PASTOR SAM’S 
DESK 

Another year is nearing its end and it’s time once more to 
look back with gratitude to the Lord for the journey so far. I 
call to mind the words of King David in Psalm 124 vs. 1 
which says, “If the Lord had not been on our side—let Israel 

say—”. Well, we can all complete that statement with all that could have 
gone awfully wrong for us. Put the other way however, I can say that 

Veckan i (The Week in) Equmeniakyrkan 
Hallunda 
 
Söndag 
10.00 Gudstjänst på svenska 
12.30 Worship and Sunday school in English 
17.00 Gudstjänst och söndagsskola på urdu, hindi och punjabi. 
 
Måndag 
18.00 Bibelsamtal på svenska 5 december samt en gång per 
månad under våren 2017 
 
Tisdag 
10.15-12.30 Svenskaundervisning   
18.00 Prayer Meeting and Bible Study 
 
Onsdag 
10.15-12.30 Svenskaundervisning  
 
Torsdag 
10.00-12.00 Café Ljuspunkten 
16.00 Happiness Club 
19.00 Prayer group meeting 
 
Fredag 
10.15-12.30 Svenskaundervisning   
19.00 Bönemöte på urdu 
22.00 All Night Vigil (Last Friday of every month) 
 



because God was on aside this year, things have turned out unimaginably 
well for the vast majority of us in our 

Advent  är väntan på Kristus. Kom Herre, kom hit i tid.Och lär oss ta 
hand om congregation. That’s in keeping with his word to us at the 
beginning of the year that despite the tough global challenges, he would 
lead all who would stay in touch with him in a good place, all who would 
walk hand-in-hand in blessed fellowship. Evidently, not a single iota of his 
promise has fallen to the ground this far. Spiritual growth has been 
experienced by many who were surrendered, material blessings have 
been attained by many with some setting up or consolidating in their own 
businesses, some have witnessed divine interventions on immigration 
matters, healings have taken place, and there has been an explosion in 
the number of births leading to several child dedications. A number of 
adults were baptized, we witnessed some numerical growth and our 
church became an incredible channel of blessings to very many refugees 
and needy people in our neighbourhood through food and accessories 
distribution that took place during each day of the week and still does. 
As a matter of fact, no church that I know of has experienced the level of 
activity that I have seen under our roof this year. Isn’t our God 
wonderful? Of course he is! Let his glorious name be praised! Not to say 
the least, help me to thank our God for the great open doors he has 
given lately to be able to take the gospel beyong the four walls of Sweden 
with a promise of even more doors ahead. 
As the year 2016 comes to an end, permit me once more to 
appreciate all of you women and men who have worked tirelessly, as 
heirs and not as hirelings, to ensure that we accomplished the goals that 
we set for ourselves(or God set for us) this year. I will resist the 
temptation to name you person by person, but the one you have served 
knows you by name and will reward you “bigly” in due time. However, as 
your chief servant I say a big well done to you in Jesus name!  
I now call on each one of you to join and let’s all finish the remaining 
weeks as strongly as we can. Isaiah 40:31 says that “They that wait upon 
the Lord shall renew their strength”(NIV). There yet remains a couple of 
exciting activities to keep us near the Lord and one another until the 
curtain is drawn on 2016. Our spirit-filled prayer meetings and Sunday 
services continue uninterrupted. Our Christmas party/gift exchange on 
Christmas Eve; our annual cross-over night “Rejoice 2017” are both 
major events that you can all look forward to. Be sure to notify all your 
friends and family about these events. May the Lord shower you with his 
inexhaustible blessings as we edge towards the end in Jesus name! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equmeniakyrkan Hallunda är en av flera huvudmän för 
 

  

 

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

Equmeniakyrkan Hallunda 
 
adress Hallunda Torg 
 145 68 NORSBORG ordförande Joe Etbon 
tel 08 - 531 708 55  tel  070 880 55 05 
 
e-post hallundakyrkan@telia.com kassör  Lars-Gunnar Hjerne 
webb www.hallundakyrkan.se tel  070 554 09 11  
bankgiro 192-2889 
plusgiro 87 51 19 – 0 

pastor Carin Hemmati  HALLUNDAKYRKANS  
tel 070 007 99 61  UNGDOM 

                En del av Equmenia 
pastor Samuel Nweze  adress se Hallundakyrkan 
tel 076 260 23 87  plusgiro 32 74 07 - 3 
    e-post hku@hallundakyrkan.se 
pastor Boaz Kamran  
tel 073 788 10 77  ordförande Christina Karlsson 

070-859 43 21 
kassör Alexander Lund 

församlingspedagog    Carlota (Carro) Bocio Duff 
tel arbete                   08 - 531 708 55 

Någon att tala med? 
Välkommen att kontakta någon av oss pastorer för enskilda samtal. 
Carin Hemmati, Samuel Nweze och Boaz Kamran. 
Våra telefonnummer finns i rutan ovanför 
Vi har tystnadsplikt. 
E-post: hallundakyrkan@telia.com 


