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Regn, regn och åter regn! Många somrar har vi väl varit med om hur
lågtrycken valt ut Skandinavien på sin vandring mot nordost. Och vi har glatt
oss åt de få tillfällena för sol och värme.
Regn, regn och åter regn! Inte som en klagovisa utan som en längtans suck har
gällt för många av oss den här sommaren. Som ett avbrott i sommarhettan och
torkan. Och en tröst för desperata bönder och utmattade brandmän. Det här var
sommaren då man gärna fotade regnet på sommarstället. En drömbild?!

Foto: Anders Fritzson
Även om församlingsarbetet inte
går för högtryck under sommaren
har ännu en rad ”Sommarkväll i
Haga” ägt rum. I en periodvis varm
kyrkolokal har många låtit sig

”svalkas” av skön musik, vacker
sång och god gemenskap. Det här
bladet speglar något av detta men
vänder också blicken framåt mot en
innehållsrik höst i församlingen.

HÄNT I HAGAKYRKAN
Sommarkvällarna
Sommarkvällarna har blivit en tradition med ofta många besökare
och ett omväxlande program. Här
några intryck från Solveig Bergelin:

”Guds lov i naturen” hette
programmet som Louise och
Staffan Östman stod för tillsammans med Gunnar Staaf den 1 juli.
Lovet bestod inte bara av musik
och sång utan även vackra naturbilder tagna av Staffan. Det var
solosång, saxofon- och trumpetsolon samt skön piano- och
orgelmusik.

Den 15 juli stod Dagkören för

programmet. Det var en varm
sommarkväll och samtidigt final i
fotbolls-VM men vi som valde
Hagakyrkan fick ta del av sköna
sommarsånger, solon av Gösta
Berg och textläsning av Margareta
Lindström.
I år var ”Jazzå dikt å sånt”, förutom
tidigare musiker, förstärkt med
unga musiker
från
släkten
Birath. Vacker
jazzmusik, solosånger och,
som brukligt,
tänkvärda och
roliga
dikter
däremellan fick
vi lyssna till
den 22 juli.
Text och foton: Solveig Bergelin
PÅ GÅNG
Ombyggnadsarbete
Nu är vi i full gång med ombyggnad och utbyte av ventilation och
fjärrvärmecentral. Då den nya fläkten kräver mer plats måste vi bygga
om vissa utrymmen. WC/dusch i
korridoren utanför köket flyttas. Ett
handikappanpassat, nytt WC/dusch
byggs där scoutförråd nu finns.
Uteförrådet berörs också något.
Informationsplanscher finns på
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kyrktorget! Tag del av dessa. Den
ena rör insamlingen för att bekosta
ombyggnaden. Den andra visar
påverkan
på
verksamheten
samt vilka arbetsuppgifter
vi
behöver
hjälpas åt att
klara av. Anmäl dig genom
att teckna dig
för de uppgifArbetet har börjat!
ter du kan utFoto: A. Fritzson föra. Både kvinnor och män kan hjälpa till!
Håll dig informerad om vad som
händer. Vissa förändringar av tider
och uppgifter kommer att ske, så
kolla ofta!
Arne Hermansson
Insamling
Som nämnts tidigare är det praktiska arbetet med ventilation och
värme igång liksom insamlingen
för att möjliggöra finansieringen.
Insamlingen startade efter församlingsmötet den 3/6 med mål att
samla in ca 270 000 kronor till
Hagakyrkans 40-årsfest den andra
advent. Ju mer vi samlar in desto
mindre behöver vi låna, vilket
minskar våra löpande kostnader.
Ekonomirådet har visualiserat insamlingen på kyrktorget, så att vi
alla kan följa hur det går och också
få information om hur vi kan ge
våra bidrag.

Vi behövs alla i denna insamling.
Små och stora bidrag gör det möjligt att nå målet. T.o.m. juli månad
har drygt 50 000 kr samlats in, en
god början! Nu fortsätter vi.
Några förslag på hur vi kan bidra:
Skänk din gåva genom insättning
på vårt bankgiro 5647-9306, ange
”Renovering.”
Teckna dig för autogiro. Blanketter
finns på kyrktorget eller anmäl dig
på equmeniakyrkan.se
Låna ut pengar till församlingen.
Sätt in på vårt bankgiro 5647-9306
och ange ”Församlingslån.”
Inger Öhrn
Friskvårdssamtal
Under september månad erbjuds du
ett Friskvårdssamtal med pastor
Anna Lena. Ett friskvårdssamtal är
en möjlighet att under en timma få
tala om vem du är och hur du har
det i livet. Samt hur du har det med
Gud, din tro. Ett friskvårdssamtal
handlar inte om kris och själavård
utan en möjlighet att reflektera
kring ditt liv och din tro där du just
nu befinner dig i livet. Onsdag kl.
17.00-18.00, samt torsdag 15.0016.00 finns det tider att boka på
expeditionsdörren, med start från
onsdag 5/9. Du kan sätta ett kryss i
vald tid och sms:a mig vem du är
som kommer. Välkommen!
Anna Lena Evehäll

PROGRAM
SEPTEMBER
01 Lör 09.30 ”Efterföljelse i en
tid som vår”, om att leva och tolka
vår samtid. Helen Friberg. Uppstart för hösten i Hagakyrkan.
Samtal, andakt, gemenskap, mat
och skratt.
02 Sön 10.00 Samlingssöndag Gudstjänst med nattvard.
Anna Lena Evehäll, Inger Öhrn,
Haga Sång & Spel.
04 Tis 10.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé. För dig
som har svenska som andraspråk.
Välkommen även du som vill vara
medspråkare!
05 Ons 18.00 Bön.
06 Tors 10.00 Sticka & skicka.
Vi stickar till välgörenhet, fikar och
samtalar.
07 Fred 18.00 TacoLov - i Haga.
Tacokväll med mat, gemenskap och
andakt. Tills. m. Betelkyrkan.
08 Lör 18.00 Musik i Haga.
Musikaliskt möte med poeter. Albena Zaharieva och Berit Norberg
Entré 100 kr. Se notis!
09 Sön 11.00 Gudstjänst i Betelkyrkan med konfirmationshögtid.
Sammanlyst. Obs. tiden!
11 Tis 10.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé.
12 Ons 18.00 Bön.
13 Tors 14.00 Dagkören startar.
Körsång för daglediga. Se notis!
16 Sön 10.00 Gudstjänst. Anders
Fritzson, Tilde och Anders Jägergård, söndagsskola.

18 Tis

10.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé.
19 Ons 12.10 Lunchmusik.
Elever från Kävesta folkhögskola.
12.30 Sopplunch.
18.00 Bön.
20 Tors 10.00 Sticka & Skicka.
23 Sön 10.00 Gudstjänst. Ulf
Schöier, Oskar Garp, Hanna-Karin
Lundblad sång och gitarr.
25 Tis 10.00 Tisdagskaffe med
andakt.
14.00 Språkcafé.
26 Ons 14.00 Trivselträff/RPG.
Sånger av Nils F. Nygren! Birgitta
och Rolf Thörnqvist. Berättare Britt
Palmius. Se notis!
18.00 Bön.
30 Sön 10.00 Diakonigudstjänst.
Integration till vardags. Anna Lena
Evehäll, diakonigruppen, Kerstin
Landell. Gäst: Camila Hoso.
Kyrkskjuts? Ring 019-26 13 30
efter kl. 09.15 så blir du hämtad.
OKTOBER
02 Tis 10.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé.
03 Ons 18.00 Bön.
04 Tors 10.00 Sticka & skicka.
07 Sön 10.00 Gudstjänst med
nattvard. Predikstolsutbyte mellan
Equmeniakyrkans församlingar i
Örebro. Katarina Linderborg, Per
Thunberg. Haga Sång & Spel, söndagsskola.
09 Tis 10.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé.

10 Ons 18.00 Bön.
13 Lör 09.30 Regionfest och
stämma på Karlskoga Folkhögskola
för vår region av Equmeniakyrkan.
14 Sön 10.00 Gudstjänst. PerAxel Sverker, Sten o Rigmor Hermansson, Håkan Torpman.
10-14 Utställningen
”Som frön i vinden” öppen.
Konstnären Lars Sjöberg medverkar vid kyrkkaffet. Se notis!
16 Tis 10.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé.
14-15.30 Utställningen
öppen.
17 Ons 12-14 Utställningen öppen
12.10 Lunchmusik.
Jan Inge Hall.
12.30 Sopplunch.
18.00 Bön.
18 Tors 10.00 Sticka & Skicka.
17-20 Utställningen öppen
18.30 Samtalskväll. Samtal om bilderna i utställningen. Fotograf Lars Sjöberg och Per-Axel
Sverker.
19 Fred 18.00 TacoLov - i Betelkyrkan. Tacokväll med mat, gemenskap och andakt.
20 Lör 14-17 Utställningen öppen
15.00 Musikcafé. KFUMkören. Dirigent: Glory Lundgren.
21 Sön 10-13 Utställningen öppen
10.00 Gudstjänst för alla
åldrar. Offerdag för Equmenia.
Anna Lena Evehäll, Lovisa Björk.
23 Tis 10.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé.
24 Ons 14.00 Trivselträff/RPG.
Prostatacancer vår vanligaste can-

certumör i Sverige! Jan-Erik Johansson, professor i urologi. Notis!
18.00 Bön.
27 Lör Regiondag. Se affisch!
28 Sön 10.00 Gudstjänst. Christer Johansson, Ingegerd Skoglund,
Malin Svensson.
30 Tis 10.00 Tisdagskaffe med
andakt.
14.00 Språkcafé.
31 Ons 18.00 Bön.
PÅ GÅNG forts.
Musikaliskt möte med poeter
Välkommen att lyssna på en konsert med pianomusik och poesi.
Medverkande är konsertpianisten
Albena Zaharieva och Berit Norberg som är sång-, körpedagog och
musiker. Berit är också diplomerad
Bones for Life®-instruktör vilket
körsångarna i Haga Sång & Spel
ska få lära sig mer om samma dag i
en körworkshop.

Programmet kommer bl.a. att bjuda
på musik av J.S. Bach, Max Reger,
Franz Schubert och Lars Jergen
Olson och poesi av Agneta Pleijel,
>>>

Bruno K. Öijer, Gunnar Artéus,
Tomas Tranströmer och Arne Törnqvist.
Konserten äger rum lördagen den 8
september kl. 18.00. Entré 100 kr,
under 18 år 50 kr.
Louise Östman
Dagkören i Hagakyrkan
vänder sig till dig som är dagledig
och tycker om att sjunga.
Du får som deltagare vara med och
välja repertoar. Det kan vara psalmer, andliga sånger, profana visor,
ballader m. m.
Kören träffas varannan torsdag
kl.14.00 – 15.30 med start torsdagen den 13 september.
Ledare och pianist är Lars-Eric
Lauenstein, tel. 070-215 79 97.
Nya deltagare hälsas varmt välkomna!
Lars-Eric Lauenstein
Konstutställning i Hagakyrkan
Den 14–21 oktober visas i Hagakyrkan ett 30-tal bilder ur bildkonstnär Lars Sjöbergs utställning
”Som frön i vinden”. Det är personligt utformade bilder tänkta
framför allt som vägvisare till de
personer, de kristna omdanare, som
Lars Sjöberg vill sätta i fokus. Här
finns utrymme för besökarens egna
tankar och reflektioner och också
möjlighet till djupare förståelse för
de utvalda personernas liv och utveckling.
Öppettiderna under veckan framgår
av programtablån. Konstnären själv

finns tillgänglig vid flera tillfällen
och förhoppningen är att bilderna
(som är till salu) lockar till samtal
och eftertanke besökare emellan.
En liten folder med information om
personerna det handlar om kommer
också att finnas.
Söndagen den 14/10 hålls en
gudstjänst för alla åldrar, då Lars
Sjöberg kommer att presentera sin
utställning under kyrkkaffet.
Torsdagen den 18/10 blir det en
samtalskväll tillsammans med Lars
Sjöberg med möjlighet att ställa
frågor kring och diskutera utställningen.
Lördagen den 20/10 kommer
KFUM-kören att sjunga sånger med
anknytning till personerna i utställningen under trivsamma former.
Välkomna till en, som vi tror, givande och tankeväckande vecka!
Kulturgruppen i Haga genom Birgitta Johansson
Trivselträff/RPG
Onsdag 26 september kl. 14.00

Foto: Åke Oliv

Sånger av Nils F. Nygren. Birgitta
och Rolf Thörnqvist från Karlstad
framför ett antal välkända och äls-

kade sånger. Britt Palmius från
Karlstad berättar mellan sånginslagen.
Onsdag 24 oktober kl. 14.00
Prostatacancer vår vanligaste
cancertumör i Sverige!
* Information om sjukdomen.
* Olika behandlingsalternativ.
* Tidig upptäckt av sjukdomen med
dess fördelar och nackdelar.
*Forskningsstudier vid Urologkliniken på USÖ.
Jan-Erik Johansson professor i urologi, Örebro universitet, f.d. överläkare vid Universitetssjukhuset i
Örebro.
Alla kulturarrangemang genomförs i
samarbete med Studieförbundet Bilda.

Trivselträffarna är öppna för alla
intresserade. Samlingarna inleds i
regel med en andakt, vi dricker
kaffe med hembakat bröd (pris 30
kronor) och därefter lämnar vi
ord/ton till dagens gäst/gäster.
Ovanstående samlingar sker i samarbete med studieförbundet Bilda.
Christer Johansson
Lunchmusik med sopplunch
Onsdag 19 september kl.12.10
Elever från Kävesta folkhögskola.
Onsdag 17 oktober kl. 12.10
Jan Inge Hall.
I anslutning till lunchmusiken serveras kl. 12.30-13.30 en hemlagad

soppa, hembakat bröd, kaffe och
kaka för 40 kronor. Bjud gärna med
en kamrat, granne eller arbetskamrat!
Christer Johansson
Gospeldagen 10 november
Haga Sång & Spel och Hagabandet
kommer att samverka med en gospelkör från Equmeniakyrkan i
Närkes Kil. Gospelkören leds av
Gunnar Staaf som senast medverkade i Hagakyrkan på en av sommarkvällarna. Körerna kommer att
öva var för sig under hösten för att
sedan mötas till en övningsdag som
mynnar ut i konsert kl. 15.00
samma dag.
Vill du vara med och sjunga gospel
så är du välkommen på våra onsdagsövningar kl. 19.00-20.45.
Louise Östman

ANDAKT
Första dagen på jobbet efter semestern. Jag byter blad i kalendern
som hänger på väggen. September
står det. Kalendern är en gratiskalender från en matvarukedja. Den
talar om blomkålens alla fördelar
och ger recept på blomkålspizza
med gruyèreost. Att vända blad.
Det är många som gör det när hösten kommer. Livet får andra impulser, nya uppgifter väntar, ny skola
för någon, nytt arbete eller start på
pensionärsliv. Någon går in i hösten
med ändrade familjeförhållanden.

En kort strof rinner upp i mitt
minne. ”Gud är densamme igår,
idag och i morgon”. Det låter trösterikt. Trots livets alla nya dagar,
nya blad, så är Gud densamme.
Samtidigt låter det som om Gud är
statisk, att han står stilla, att han
inte vänder några blad, gör några
omstarter. Är det så? Läser man
bibeln så verkar även Gud ibland
vända blad, starta på nytt. När profeterna tystnat och inte längre når
människors hjärtan bestämmer sig
Gud för att bli människa. I skiftet
mellan Gamla Testamentet och Nya
Testamentet infaller flera hundra år
av tystnad och sen sägs det ”att när
tiden var inne så sände Gud sin
son”. Om Gud inte är statisk, stillastående utan i rörelse i tiden, med
oss och för oss – så finner jag det
trösterikt. Gud – han som alltid är,
alltid är ett nu, i ett nu. Han som
vänder sitt ansikte till sitt folk om
och om igen, vänder det till dig och
till mig. Märkligt nog känns det
lättare att vända blad när jag, vi,
inte är ensamma. Vi startar alltid
tillsammans med Gud, varje nu,
varje morgon, varje dag, varje månad, varje år, varje livssituation.
Det kan till och med vara lättare att
vända blad i vetskapen om att Gud,
Jesus Kristus, är här hos dig och
mig. Guds vänskap och närvaro gör
tillvaron rikare och vidare. Jag går
in i hösten med tillförsikt och nyfikenhet. Vi ses!
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

Körledare Haga Sång & Spel:
Louise Östman 070-2451314
E-post: musiklouise@gmail.com
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

