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Den andra advent fyllde Hagakyrkan och Haga Sång & Spel 40 år! En
lördagskväll med sång och musik, smörgåstårta (1978 års modell!), gemenskap
och några minnesberättelser. En söndagsgudstjänst med dialogpredikan, sång,
musik och nattvardsfirande. Anledning till glädje och tacksamhet! Men även

Foto från söndagens gudstjänst: Peter Nolåkers
framåtblick. Församlingens kallelse
gäller nuet och som vanligt innehåller församlingsbladet programmet
för de två närmaste månaderna med
årsmöten, gudstjänster och andra
gemenskapsformer. Välkommen!

HÄNT I HAGAKYRKAN
Jubileumshelg – andra advent

Hur firar man en 40-åring, eller
snarare två, nämligen kyrkobyggnaden och sångkören Haga Sång &
Spel? Jo, med byggnadshistoria,
sång, musik och smörgåstårta. Det
började på lördagskvällen med en
konsert av Haga Sång & Spel med

Tre vise män: fr v Bertil som ritade
kyrkan, Lars-Eric, den ständige
körledaren (förutom några år på
slutet), Anders, den förste pastorn.
musiker. Bland de sistnämnda
fanns cellospelande Åsa, dotter till
Lars-Eric och Gunilla Lauenstein.

Hon medverkade även vid uruppförandet, då nio år gammal. Nio år är
dessutom hennes egen dotter, som
nu också trakterade cello. Övriga
musiker var Helena Stålham, Maria
Åström och Gunilla Lauenstein.
Kören, ledd
av
Kerstin
Landell, bjöd
på sång från
de år som
gått, från enkla visor till J. S. Bach.
Lars-Eric stack emellan med bakgrund till sångerna. Efter konserten
blev det kalas med ”byggnadsminnen” av Arne Hermansson, hemgjorda smörgåstårtor, samma recept
som för 40 år sedan. Under tiden
brottades deltagarna med frågor
från varje 10-årsperiod.
Söndagen bjöd på dialogpredikan
av nuvarande pastor Anna Lena
Evehäll och kyrkans förste pastor Anders Fritzson. Kören sjöng
samma adventssånger som vid
invigningen,
numrerade 1 – 5
i notarkivet.
Text: Sune Bergelin, foton: (även
tårtan på sid. 1) Solveig Bergelin
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TACK Louise!
Under hösten har Louise Östman
tagit paus från sin anställning som
körledare för Haga Sång & Spel.
Nu har hon meddelat att hon önskar
avsluta sin anställning.

Foto: Solveig Bergelin
Anledningen är att Louise nu bestämt sig för att inte ha för många
olika jobb, vilket leder till att det
inte blir någon fritid kvar. Hon arbetar nu heltid som pedagog på
särskolan i Kumla. Louise kommer
att fortsätta med Fredagskören.
Louise har gjort en fantastisk insats
för sången och musiken i vår församling under de år hon har varit
anställd. Vårt musikliv har getts
nya sångare, musiker och nya utmaningar. Vi har med glädje och
tacksamhet lyssnat till musikaliska
framträdanden som på olika sätt
förmedlat evangeliet. Ett stort tack,
Louise för ditt engagemang och
inspiration. Vi önskar dig lycka till
i dina fortsatta uppgifter. Ett intensivt arbete för att hitta en ny musikledare för Haga Sång & Spel, men
också för barnkören Gojo, har på-

börjats. Under tiden kommer Kerstin Landell och Lars-Eric Lauenstein att dela på ansvaret för
Haga Sång & Spel.
Inger Öhrn
Insamlingarna
Ett stort TACK till er alla som möjliggjort ett fantastiskt insamlingsresultat till renoveringen av vårt
värme- och ventilationssystem. Vår
ambition var 270 000 kr till den
10/12 och resultatet blev 297 596
kr. Fantastiskt!
Det som fortfarande inte nått målet
är månadsgivandet. Där var ambitionen att öka månadsgivandet med
32 000 kr per år, så här finns mer
att göra. Just nu är det 900 kr per
månad vilket blir 10 800 kr per år.
Räkningarna för reparation har
kommit, delar av bidragen är rekvirerade och lån tecknat, så allt går
enligt plan så här långt.
Vi har också haft en julmarknad
med ett bra resultat, ca 20 000 kr
och dessutom en finloppis som gett
ca 45 000 kr.
Inger Öhrn
Globalcafé
var det i vanlig ordning i Hagakyrkan i Kyrkornas Globala vecka. Vi
gästades av pastor Mario Marques
från Hageby i Norrköping som med
bilder och sin egen berättelse gav
oss inblickar i den nybildade församling med ett starkt mångkultu-

rellt inslag som han leder. Det
självklara i att plantering av församlingar
hör till vår
uppgift
som kristna
och att allt
fler
där
upplever
Foto: A. Fritzson
det personliga mötet med Kristus förmedlade
Mario med övertygelse. Vi som
lyssnade fick många tankar att bära
med oss. Hur ser vårt arbete ut?
Hur ser vår omgivning ut?
Anders Fritzson
PROGRAM
JANUARI
06 Sön 10.00 Trettondagen Gudstjänst med nattvard. Anna
Lena Evehäll, Patrik Lindbäck,
Håkan Torpman.
08 Tis 14.00 Språkcafé. En mötesplats för dig som vill träna på det
svenska språket.
Söndagsskolan startar terminen
den 27 januari. Gudstjänst för
alla åldrar den 10 februari.
10 Tors 10.00 Sticka & skicka. Vi
stickar till välgörenhet, fikar och
samtalar.
13 Sön 10.00 Sammanlyst gudstjänst tillsammans med Längbro
församling. Maria Nätterlund, Anna
Lena Evehäll, Längbro Kyrkokör,
Henrik Wing.

15 Tis 10.00 Tisdagskaffe. Start
för terminen, förmiddagskaffe och
gemenskap.
14.00 Språkcafé.
18.30 Läse- och samtalscirkel, start. Joel Halldorfs bok
"Gud: Återkomsten". Anmälan på
lista i foajén.
16 Ons 12.10 Lunchmusik. "En
salig blandning". Hanna-Karin
Lundblad, sång. Lars-Eric Lauenstein, piano.
12.40 Sopplunch. Hemlagad soppa, hembakat bröd, kaffe
och kaka. Pris 40 kr.
18.00 Tid för bön.
17 Tors 14.00 Dagkören övar.
20 Sön 10.00 Gudstjänst. Anna
Lena Evehäll, Ingegerd Skoglund.
22 Tis 10.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé.
23 Ons 18.00 Tid för bön.
Haga Sång & Spel startar terminen den 23 januari.
24 Tors 10.00 Sticka & skicka.
25 Fre 18.00 Equmenias
årsmöte.
27 Sön 10.00 Gudstjänst. Anders
Fritzson, Gunnar Breving. Söndagsskola.
29 Tis 10.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé.
30 Ons 14.00 Trivselträff/RPG.
"Brottsförebyggande råd och tips med musik". Örebropolisens musikkår. Dirigent: Karl-Axel Karlson.
18.00 Tid för bön.
31 Tors 14.00 Dagkören övar.

Kyrkskjuts? Ring 019-26 13 30
efter kl. 09.15 så blir du hämtad.
FEBRUARI
01 Fre 18.00 TacoLov - i Betelkyrkan. Tacokväll: mat, gemenskap och andakt. Självkostnadspris.
03 Sön 10.00 Gudstjänst med
nattvard. Christer Johansson, Gösta
Berg.
05 Tis 10.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé.
19.00 "Kommunikation i alla kanaler". George Olvik och
Greta Vassegård, Equmeniakyrkans
kommunikationsavdelning.
06 Ons 18.00 Tid för bön.
07 Tors 10.00 Sticka & skicka.
09 Lör 16.00 Församlingens
årsmöte. Servering.
10 Sön 10.00 Årshögtid - Gudstjänst för alla åldrar. Anna Lena
Evehäll, Inger Öhrn, Malin Svensson.
12 Tis 10.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé.
13 Ons 18.00 Tid för bön.
14 Tors 14.00 Dagkören övar.
17 Sön 10.00 Gudstjänst. Åsa
Högberg, Elina Thunberg.
19 Tis 10.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé.
20 Ons 12.10 Lunchmusik.
Nyckelharpsgruppen "Knavrarna"
spelar under ledning av Lars-Eric
Lauenstein.

12.40 Sopplunch. Hemlagad
soppa, hembakat bröd, kaffe och
kaka. Pris 40 kr.
18.00 Tid för bön.
21 Tors 10.00 Sticka & skicka.
24 Sön 10.00 Gudstjänst. Anna
Lena Evehäll, Oskar Garp, Kerstin
Landell.
26 Tis 10.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé.
27 Ons 14.00 Trivselträff/RPG.
"Författarna och staden Örebro 750 år i litteraturen”. Clas Thor.
Servering.
Årsmöte för RPG i Haga.
18.00 Tid för bön.
28 Tors 14.00 Dagkören övar.

PÅ GÅNG
Equmenia i Hagakyrkans
årsmöte
äger rum fredagen den 25 januari
kl. 18.00

Församlingens årsmöte
Haga Missionsförsamlings årsmöte
äger rum lördagen den 9 februari
kl. 16.00.
Årsmöteshandlingar kommer att
finnas tillhands digitalt och i utskriven form.

Läs och samtala
Vill du vara med och läsa något
intressant och samtala kring under
vårterminen? Vi läser Joel Halldorfs bok ”Gud: återkomsten” under några samlingar och samtalar
med varandra. Vi startar tisdag 15
januari. Boken rekommenderade
regionala kyrkoledaren Helen Friberg när vi möttes till uppstart på
höstterminen. Den kan hjälpa oss
att förstå och sätta ord på vår egen
samtid. Skriv upp dig på listan i
foajén om du vill vara med, så beställer vi boken gemensamt. Välkommen till intressanta samtal under våren.
Anna Lena Evehäll

Bibeläventyret
Under en vecka i slutet av januari
kommer pastor Anna Lena delta i
kursen för Bibeläventyret. Detta
kurstillfälle handlar om Gamla Testamentet. Bibeläventyret är ett pedagogiskt verktyg att lära 4:eklassare om bibeln, Gamla Testamentet. Kursen ges på Karlskoga
Folkhögskola av Bibeläventyret
som är en del av Svenska Bibelsäll-

skapet. Hagakyrkans tanke är sedan
att erbjuda skolorna i vårt närområde denna möjlighet att på ett roligt sätt lära sig om bibeln.
Anna Lena Evehäll
Trivselträffar/RPG
Onsdag 30 januari kl. 14.00
”Brottsförebyggande råd och tips –
med musik”. Örebropolisens musikkår. Dirigent: Karl-Axel Karlson.

Onsdag 27 februari kl. 14.00
”Författarna och staden Örebro –
750 år i litteraturen”. Författaren
Clas Thor tar i
ord och bild oss
med på en
vandring
genom litteraturstaden Örebro.
Med Slottet i
centrum är det
en rik skattkista
fylld med berättelser – om livet
sedan 1200-talet och fram till våra
dagar.
Servering av smörgåstårta, kaka
och kaffe.
(RPG bjuder!)
I anslutning till ovanstående samling blir det årsmöte för RPG i
Haga!
>>>

Nytt terminsprogram utkommer
omkring den 10 januari.
Trivselträffarna/RPG i Haga är
öppna för alla intresserade. Samlingarna sker i samarbete med Studieförbundet Bilda. Välkommen!
Christer Johansson
Lunchmusik med sopplunch
Onsdag 16 januari kl. 12.10
”En salig blandning”. Hanna-Karin
Lundblad, sång. Lars-Eric Lauenstein, piano.
Onsdag 20 februari kl. 12.10
Nyckelharpsgruppen ”Knavrarna”
spelar under ledning av Lars-Eric
Lauenstein.
I anslutning till lunchmusiken serveras omkring kl.12.40 – 13.30 en
hemlagad soppa, hembakat bröd,
kaffe och kaka för 40 kr. Bjud
gärna med en kamrat, granne eller
arbetskamrat!
I Trivselträffarnas/RPG:s vårprogram finns uppgifter om samtliga
datum för lunchmusik med medverkande. Välkommen!
Christer Johansson

FÖRSAMLINGSNYTT
Begravningsgudstjänst för Lena
Wesström hölls den 16 november i
Betelkyrkan. Officiant var Sören
Carlsvärd.

Gerd Gustafsson avled 4 november.
Begravningsgudstjänsten hölls i
Hagakyrkan den 23 november.
Officiant var Anna Lena Evehäll.
Sam Albertsson avled den 29 november. Begravningsgudstjänsten
hölls i Hagakyrkan den 21 december. Officiant var Anders Fritzson.

ANDAKT
40 år är en lång tid. Men når man
fram till 40-årsdagen så är man
ändå i sin medelålder. Man har
överblick bakåt, man står ganska
stadigt i nuet och man hoppas på
framtid, kanske 40 år till. Mitt i
livet. Är det så man kan beskriva
Hagakyrkan?
Vi har nyligen firat kyrkans 40årsdag med sång, glädje och framför allt tacksamhet. Tacksamhet
över vad huset som sådant fått och
får betyda för människor. Under en
vecka är kyrkan sällan tom någon
längre stund. Människor kommer
och går för att delta i olika samlingar, dricka en kopp kaffe, be, fira
gudstjänst, äta soppa, få några ord
och toner med sig på vägen, få fördjupat hopp och ett möte med Jesus
Kristus.
Det kommer glada människor,
nöjda människor, mindre nöjda,
sorgsna, modstulna, hoppfulla, trosvissa, tvivlande och ifrågasättande
människor. Det kommer små människor som älskar kyrkans stora

ytor att springa och leka på. Det
kommer större människor som
tycker om friden, stillheten, gemenskapen. Den kommer som behöver
oss andra och vi som behöver
varandra. Hagakyrkan är en kyrka
fylld av liv och rörelse. Det är nuet.
Vad kommer Hagakyrkan att vara
och betyda i framtiden? Vår regionala kyrkoledare Helen Friberg
utmanade vid en samling de fem
församlingar som tillhör Equmeniakyrkan i Örebro att tänka på
framtiden: ”Hur ser församlingen ut
om 10 år? Var befinner ni er då?
Vad ser ni och hoppas ni på framöver? Var realistiska. Lägg korten på
bordet. Kan ni utnyttja era resurser
bättre genom olika samarbeten.”
Några av Örebroförsamlingarna
talar om en gemensam framtid.
Andra om gott samarbete. Någon
om
fördjupat
samarbete.
Vad vill vi i Haga? Den frågan har
ställts under 40 år. Den frågan
kommer säkert att ställas om och
om igen de kommande 40 åren.
Equmeniakyrkans vision är att vara
”En kyrka för hela livet där mötet
med Jesus Kristus förvandlar mig,
dig och världen”. I det flödet av liv,
Guds livgivande kraft, hoppas jag
att jag får vara en del av kommande
år, tillsammans med er alla, samtidigt som vi funderar på vilka vi ska
fortsätta vara, vad vi vill bidra med
runt i Haga, vad vi är kallade till av
Herren själv. Vi är planterade i en
stadsdel där vi som kyrkan behövs,

___________________________
det kan vi vara säkra på. Så låt oss
fortsätta försöka dela evangeliet
med vårt närområde.
Gud välsigne Hagakyrkan, området
vi finns i och människor som lever
och rör sig här!
Anna Lena Evehäll
Haga Missionsförsamling
Skäpplandsgatan 29, 703 46 Örebro
Tel. 019-26 13 30,
Epost: info@hagakyrkan.se
Hemsida: www.hagakyrkan.se
Expeditionstid tisdagar 10.00-12.00 och
onsdagar 17.00 - 18.00

Pastor och församlingsföreståndare:
Anna Lena Evehäll 070-5726877
Epost: annalena.evehäll@hagakyrkan.se
Ordförande: Inger Öhrn 073-988 60 03
Församlingens bankgiro: 5647-9306
Swish: 1234803466 (för gåvor)
Equmenia Hagakyrkans kontaktperson:
Karin Andersson tel 0760-513250
Equmenias postgiro: 498 95 96 – 4

