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Så är det åter dags för ett församlingsblad. Det kommer ju med en viss regelbun-

denhet som i sig vittnar om att församlingens kalender är fylld av händelser. I 

bladet beskriver vi vad som blivit historia men blickar också framåt mot de hän-

delser som väntar. ”Förlängt perspektiv” vill jag kalla bilden här på framsidan. 

Foto: Anders Fritzson 

 

Vid den sammanlysta gudstjänsten den 16 april var varenda stol upptagen. 

Längst fram de medverkande, just i fotoögonblicket pågick körsång, sedan de 

många gudstjänstdeltagarna i koncentrerad uppmärksamhet framåt och bakom 

dem uppdukat för kyrkkaffe och gemenskap. Hela ”programmet” i en bild. Läs 

mer om gudstjänsten inne i bladet. Förlängt perspektiv erbjuder också program-

tablån den här gången. Du får möjlighet att se vad som händer också i juli månad. 

Det underlättar kanske din egen planering inför sommaren. Nästa församlings-

blad kommer ändå ut i vanlig ordning om två månader.  

Men just nu gäller det detta nummer! Välkommen att ta del av innehållet! 



 

HÄNT I HAGAKYRKAN 

 

Vegetarisk buffé 

Vid kyrk-

kaffet den 5 

mars bjöds 

på vegeta-

risk buffé. 

Man kunde 

också ta del 

av recept för 

att prova 

hemma. 

 
 

Palmsöndagen den 2 april 

Foton: Solveig Bergelin 

Palmsöndagens gudstjänst inleddes 

med sång av några barn och vuxna 

som ledde oss in i 

dagens tema då Je-

sus rider in i Jeru-

salem under fol-

kets hyllningar. 

Oskar Garp ledde 

gudstjänsten och 

riktade sig i inled-

ningen till de 

närvarande barnen genom att blåsa 

upp en ballong med ett ”hemligt” 

budskap. 

I gudstjänsten predikade Ann-Lou-

ise Holmlind som också ledde natt-

vardsfirandet i gudstjänsten. 
 

 

 
 
Klädbytarhörna  

I det förra numret annonserades pla-

nerna på en hörna för klädåterbruk. 

Detta som en del i församlingens 

strävan efter att vara en grön kyrka. 

Nu är ”hörnan igång”. Du finner den 

i gången in mot pastorns expedition. 

 

 
 

 



Gemensam gudstjänst 
 

  
Det finns tillfällen då sent anlända 

besökare i Hagakyrkan får leta en 

stund efter en sittplats. Så var det i 

gudstjänsten söndagen efter påsk. 

De veckoansvariga hade ett styvt 

jobb att erbjuda alla plats och även 

serveringsutrymmet blev en del av 

gudstjänstrummet. 

De fem Equmenia-

församlingarna i 

staden hade sam-

manlyst sin förmid-

dagsgudstjänst till 

Hagakyrkan. Detta 

som en uppföljning 

av den gemen-

samma temasam-

lingen dagen före, 

ingående i en serie 

samlingar kring 

Equmeniakyrkans 

”Färdplan”.  

 

Temat denna gång var ”Dela tron vi-

dare”, något som också betonades i 

den predikan Monica Sturzenbecker 

höll i gudstjänsten. Det var fest, det 

var glädje, det var gemenskap! 

Text och foto: Anders Fritzson 

Ekonomirapport tom mars 

Budget  196 600 

Insamlat    161 100 

 

Insamling till ljud och ljus: 

Budget.     18 900 

Insamlat  15 400 

Solveig Bergelin 

 

Språkcafé 

Ida Rodrigues Hermansson använde 

barnens dockskåp vid sin presenta-

tion av boendeformer och inventa-

rier vid Språkcaféet den 25 april. 

 

 
 

Ett 20-tal personer bl.a. en klass på 

SFI på Risbergska, fanns på plats. 

Hagakyrkan erbjuder klasser från 

SFI att komma tillsammans med sin 

lärare tre tisdagar i rad.  

Språkcaféet, som är öppet för alla, 

har nu pågått sedan 2015 med uppe-

håll vissa terminer under pandemin.  

Efter en kort introduktion delas del-

tagarna upp i smågrupper där en 

svensktalande medspråkare svarar 

för samtalet och ”utbildningen”. Un-

der våren har antalet medspråkare 

varierat mellan 6 och 9 vilket inne-

bär att man i allmänhet är en med-

språkare och 3-4 ”besökare” i varje 



grupp. Efter halva tiden i smågrup-

perna serveras ett enkelt fika till ett 

billigt pris. 

 

 
Text och foton: Solveig Bergelin 

 
PROGRAM 
 

Söndagsskola 

Den 7 maj och den 28 maj möts bar-

nen i söndagsskolan. 
 

Kyrkskjuts? Ring 019-26 13 30 

ca. kl. 09.15 så blir du hämtad. 
 

MAJ 
 

02 Tis 10.00 Tisdagskaffe, se-

niorcafé och samtal. 

  14.00 Språkcafé. Vi pra-

tar svenska och fikar. 

03 Ons 18.00 Tid för bön. 

  19.00 Haga Sång & Spel 

– övning. 

04 Tors 10.00 Sticka & skicka. Vi 

stickar, fikar och samtalar för att 

sprida värme till många. 

  17.00 Barnkören Solstrå-

larna i Haga – övning. 

05 Fre 16.00 Fredagskören övar. 

  18.00 TacoLov-kväll i 

Hagakyrkan. Kvällsmat, aktivitet 

och andakt. Självkostnadspris. 

07 Sön 10.00 Gudstjänst med 

nattvard, söndagsskolan. Anna 

Lena Evehäll, Haga Sång & Spel. 

09 Tis 10.00 Tisdagskaffe, se-

niorcafé och samtal. 

  14.00 Språkcafé. Vi pra-

tar svenska och fikar. 

10 Ons 18.00 Tid för bön. 

11 Tors 14.00 Dagkören övar. 

  17.00 Barnkören Solstrå-

larna i Haga – övning. 

12 Fre 16.00 Fredagskören övar. 

13 Lör 15.00 ”Mission i fokus” i 

Vasakyrkan: Träff med kyrkole-

darna från Spanien, Ecuador & Ni-

caragua.. Arr: Equmeniakyrkan i 

Örebro. Se notis! 

  16.00 Musik i Haga. 

Musikcafé med Fredagskören. 

14 Sön 10.00 Gudstjänst. Sam 

Pettersson, Inger Öhrn. 

16 Tis 10.00 Tisdagskaffe, se-

niorcafé och samtal. 

  14.00 Språkcafé. Vi pra-

tar svenska och fikar. 

21 Sön 10.00 Gudstjänst. Anna 

Lena Evehäll. Insamling till ljus-

projektet.  

  18.00 Sångkonsert med 

Musikhögskolan, Örebro. Se notis! 

23 Tis 10.00 Tisdagskaffe, se-

niorcafé och samtal. 

24 Ons 18.00 Tid för bön. 

28 Sön 10.00 Pingstdagen. Guds-

tjänst för alla åldrar, söndagsskolan. 

Anna Lena Evehäll, Julia Sigbladh. 

30 Tis 10.00 Tisdagskaffe, se-

niorcafé och samtal, andakt. 

31 Ons 14.00 Trivselträff/RPG.  

"I folkton" - låtar från Närke och 



sånger av Dan Andersson. Lars-

Eric Lauenstein m.fl. Sång av Gun-

nar Breving. Se notis! 

  18.00 Tid för bön. 
 

JUNI 
 

01 Tors 10.00 Sticka & skicka – 

sommaravslutning. 

04 Sön 10.00 Gudstjänst med 

nattvard. Arvid Nyström, Elin 

Nolåkers. 

06 Tis 10.00 Tisdagskaffe, se-

niorcafé och samtal. 

11 Sön 10.00 Gudstjänst. Anna 

Lena Evehäll, Håkan Torpman. 

  ca 11.30 Församlingsmöte. 

13 Tis 10.00 Tisdagskaffe, se-

niorcafé och samtal. Andakt. Som-

maravslutning. 

18 Sön 10.00 Gudstjänst. Anna 

Lena Evehäll, Anders Jägergård. 

Insamling till ljusprojektet.  

25 Sön 10.00 Sommargudstjänst 

i Betaniakyrkan. Monica Sturzen-

becker 

  18.00 Sommarkväll i 

Haga. ”Berörd”. Familjen Sturzen-

becker. 

 

Gudstjänsten via Youtube 

Gudstjänsterna i Hagakyrkan direkt-

sänds för den som inte har tillfälle 

att delta på plats i kyrkan. Använd 

länk från hemsidan. 
 

Vi har redan i detta nummer med 

programmet för gudstjänster och 

sommarkvällar i Haga för juli må-

nad. Avsikten är att underlätta för 

den personliga planeringen under 

sommaren. 

 

JULI 

02 Sön 10.00 Sommargudstjänst 

i Betelkyrkan. Magnus Kronberg. 

  18.00 Sommarkväll i 

Haga. ”Sång och spel i folkton”. 

Knavrarna. 

09 Sön 10.00 Sommargudstjänst 

i Vasakyrkan. Rajan Ganda Mall. 

  18.00 Sommarkväll i 

Haga. ”Det lilla och enkla”. Linda 

och Elin Nordin Johansson. 

15 Lör 16.00 Sommarmöte i 

Brickebergskyrkan. Britta Her-

mansson, servering från 15.00. Arr: 

RPG kommunförening Örebro. 

16 Sön 10.00 Sommargudstjänst 

i Betlehemskyrkan. 

  18.00 Sommarkväll i 

Haga. 

23 Sön 10.00 Sommargudstjänst 

i Vasakyrkan. Sven-Olof Jernberg. 

  18.00 Sommarkväll i 

Haga. ”Herre Gud, hvad det är 

vackert”. Alma och Mira. 

30 Sön 10.00 Sommargudstjänst 

i Betaniakyrkan. 

  18.00 Sommarkväll i 

Haga. ”Sånger som vill beröra”. 

Pingbandet med Ingela Öhman. 

 
PÅ GÅNG 
 
Mission i fokus 

Lördagen den 13 maj kl. 15.00 har 

vi mission i fokus här i Örebro. Tre 

representanter från våra systerkyr-

kor i Spanien, Ecuador och Nica-



 
 

ragua gästar oss i en för Equmenia-

församlingarna gemensam samling i 

Vasakyrkan. 

 

 
 

Konsert med Musikhögskolan 

Den 21 maj kl. 18.00 bjuds vi på 

”Vårblommor” i Hagakyrkan. Det 

blir en sångkonsert med sångare från 

den klassiska sånglinjen vid Musik-

högskolan i Örebro. 

Tillsammans med lärarna Olle Per-

son, sång, och Mats Jansson, piano, 

kommer de att framföra ett blandat 

program ur den klassiska sångreper-

toaren. 

Välkomna!   

 

Trivselträffar/RPG 

Onsdag 31 maj kl. 14.00 

"I folkton" - låtar från Närke och 

sånger av Dan Andersson med  

nyckelharpsgruppen Knavrarna. 

Knavrarna, som leds av Lars-Eric 

Lauenstein, består av sex nyckel-

harpsspelare, två gitarrister och en 

basist. På repertoaren står låtar ur 

Närkesamlingen från 1731 men 

också nyskrivna låtar av gruppens 

medlemmar. 

 

Vidare sjunger Gunnar Breving ett 

antal sånger av Dan Andersson till 

gruppens ackompanjemang. Serve-

ring. 

 

Församlingens kultur- 

och studieverksamhet 

sker i samarbete med 

Studieförbundet Bilda.    

 

 
 

”Hagamålarna” 

Så är vi igång med utvändiga mål-

ningsarbeten av fönster, dörrar och 

paneldelarna. Det är ett ganska stort 

arbete med 44 fönster, 8 dörrar/ 

dörrpartier och ca 110 kvadratmeter 

panel. Det är desto mer glädjande att 



det är så pass många som har sagt sig 

vara villiga att hjälpa till. 30 perso-

ner finns med på vår lista över vil-

liga målare. Fantastiskt! 

Arbetet har vi lagt upp så att man, 

ensam eller tillsammans med någon, 

tar ansvar för ett visst antal föns-

ter/dörrar med tillhörande panel 

över och under fönster respektive 

dörr. För att enklare ha koll på arbe-

tet har Göran Gulliksson tagit fram 

en blankett för ”egenkontroll” så att 

man vet vad som är gjort och vad 

som återstår. 

Visst snickeriarbete kommer att ut-

föras där det finns skadade eller röt-

skadade delar. 

Kort beskrivet utför man tvättning, 

borstning/skrapning/slipning och 

därefter målning med grundolja och 

två gånger färdigstrykning, och vips 

har man ett strålande resultat! 

Arne Hermansson 

 

 

 

Bilder från målarstarten den 24 

april 

 

Full fart uppåt väggarna! 

 

 
 

 

Effektiv rengöring! 

 

 
Foton: Solveig Bergelin 

 
FÖRSAMLINGSNYTT 
 
Avlidna 
Margareta Skogsten avled 21 febru-

ari och begravdes vid gudstjänst i 

Hagakyrkan den 17 mars. Officiant 

var Anna Lena Evehäll. Detta var 

första gången bårtäcket användes 

vid begravningsgudstjänst. 

Elsa Stolpe avled den 31 mars i en 

ålder av 99 år. Hon var församling-

ens äldsta medlem. Begravnings-

gudstjänsten hölls den 14 april i 

Hagakyrkan. Officiant var Anna 

Lena Evehäll. 

 
ANDAKT 
 
Låneord 

Det är onsdag. Kören övar. Några av 

er som läser detta känner igen det. 

Vi samlar ihop oss efter dagen och 

kommer inspringande med notpär-

men. Vi får värma upp. Dagen ligger 

som en filt över tankarna. Sakta vak-

nar rösten till liv.  

   Det låter alltid lite märkligt när 

man sjunger upp, som om man 



sjunger nonsens men vi får höra att 

för att forma vokaler när vi talar är 

ca 100 olika muskler i arbete för att 

lyckas. Så vi sjunger upp, vaknar till 

liv liksom.  

   Det är en upplevelse att få sjunga i 

kör. Att min röst blandas med andra 

till något tidvis vackert. Tonerna 

flyttar in tillsammans med orden och 

våra blickar, kroppar och röster gen-

svarar på detta. Tillsammans blir vi 

en röst, en kör.  

   Det är något av det vackraste man 

kan uppleva! Vi står i livets flöde, 

när Gud själv och orden blir våra, al-

las. När jag tänker på det blir jag 

glad. När jag går från övningen lever 

orden, fraserna, tonerna inom mig 

och kommer att följa mig flera dagar 

framåt. Jag är rikare, mer levande än 

när jag kom till övningen.  

 

    
 

Jag bär med mig en rad låneord, 

textförfattarnas ord och gör dem till 

mina. De lever med mig, de upplivar 

mig. De blir min bön och mitt hopp. 

Tack och lov för alla sångförfattare, 

för alla som ger oss ord att låna, till 

glädje, till tröst, till hopp, till me-

ningsskapande, till tro. Det bästa är 

att lånetiden aldrig tar slut. Jag 

behöver aldrig lämna igen dem. De 

blir och är mina. De ord och den ton 

som bär mitt liv.   

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  
      

          
 

Pastor och församlingsföreståndare: 

Anna Lena Evehäll  070-5726877 

Epost: annalena.evehall@hagakyrkan.se 
 

 

Ordföranden:  

Karin Andersson tel 0760-513250 

Arne Hermansson tel 0706-055494 

Församlingens bankgiro: 5647-9306 

Swish: 1234803466 (för gåvor) 

 
 

 
 

 

Equmenia Hagakyrkans ordförande: 

Karin Andersson tel 0760-513250 

Equmenias plusgiro: 498 95 96 – 4  

 


