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Ett nytt församlingsblad igen. Vi har nyss sammanfattat 2017 för församlingen
och gläds åt tio nya medlemmar och ett gott ekonomiskt resultat. Extra mycket
gläds vi åt att Anna Lena Evehäll valde att bli pastor i vår församling. Många
uppdrag har fördelats och styrelsen är nu fulltalig. I programbladet ser ni att det
även i fortsättningen kommer att hända mycket i församlingen.
Jag går på Livets väg
Vid församlingens årshögtid, fastlagssöndagen den 11 februari, samlades alla åldrar och många fick
delta i den predikan

som pastor Anna Lena höll över
olika typer av vägar och möten med
varandra och Gud .

HÄNT I HAGAKYRKAN
Vår ordförande och vår pastor

Församlingens årsmöte hölls den 10
februari. Pastor Anna Lena Evehäll
inledde med några tänkvärda ord
som hon hade fått från några av
församlingens medlemmar när de
tänker på Hagakyrkan.
Antalet medlemmar uppgår nu till
165, en ökning med åtta medlemmar sedan förra året. Den ekonomiska redovisningen visar ett gott
resultat. Anledningen till det är
bland annat lägre personalkostnader
samt att några medlemmar som har
lånat ut pengar till församlingen har
efterskänkt lånen. Överskottet ska
bland annat gå till framtida reparationer.
Valberedningen hade gjort ett bra
jobb och lyckats få personer till de
flesta poster i församlingens verksamhet.
Slutligen valde årsmötet att Hagakyrkan även kommande år ska vara
en kyrka för Fairtrade.
Daniel Dagernäs

Festlig musikal med Gojo!
De som hade letat sig till Hagakyrkan på lördagseftermiddagen den 3
februari fick vara med om en häftig
minimusikal med Gojo som den här
gången bestod av sex sångglada
flickor under ledning av Birgitt
Eliasson.

Foto: Anders Hjalmarsson
De hade själva skapat musikalen
med en blandning av sång, dialog
och en dekor som synliggjorde
skapelseberättelsen med stor fantasi. De hade lyckats samla ihop en
stor mängd gosedjur som vartefter
placerades ut i "skapelserummet".
Bilder på väggen visade skapelsen
av ljuset, jorden och myllret av liv.
Ibland också sångtexter då vi alla
tillsammans fick stämma in. Med
strålkastare i olika färger underströks dramatiken i skapelsen.
Lisbeth Andersson med rollen
som sufflör gav signal då och då
med en skylt då vi alla skulle låta
som det djur vi hade fått oss tilldelat som entrébiljett. Och nog lät
det! Skaparglädjen förhöjdes med
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de agerandes fantasifulla djurdräkter.
Att se körledaren vid pianot studsa omkring som en Musse Pigg
eller en trummis och en basist med
lurviga huvudbonader förhöjde
stämningen. Med fantasi och glädje
blev vi påminda om den skapelsens
Herre vi tror på och vänder oss till
när vi möts i Hagakyrkan.
Anders Fritzson
Julfest med ringdans
Som vanligt hölls församlingens
julfest på trettondagens eftermiddag. Unga och äldre samlades under trivsamma former. Samlingen
inleddes med andakt och avslutades
med ringdans och ”raketen”.

Frukost i kyrkan
Omsorgsgrupp 1 träffas till gemensam frukost varje söndag när det är
”deras vecka”.

Text och foto: Solveig Bergelin
där inget annat anges.

Träff styrelse och anställda
En lördagkväll i januari träffades
anställda och styrelseledamöter
med respektive till samkväm i
Hagakyrkan. Här syns en av grupperna försöka lösa ett landsquiz.

PÅ GÅNG
Taubekonsert
Lördagen den 5 maj, klockan
15.00 är det musikcafé med ord och
toner av Evert Taube.
Vill du vara med och sjunga?
Välkommen till Haga Sång &
Spels övningar onsdagarna den 18
och 25 april och den 2 maj, klockan 19.00 i Hagakyrkan!
Har du frågor eller vill meddela
ditt deltagande kontakta Louise
Östman, 070-2451314
eller musiklouise@gmail.com.
Musikcafé med Hagabandet
Lördagen den 17 mars, klockan
15.00 är det musikcafé med Hagabandet. Det kommer bjudas på
svängig musik från den afroamerikanska traditionen så som
blues, funk och jazz.
Programmet kommer mest bestå
av kompgrupp med blås men även
en del låtar med kompgrupp och
solistiska inslag. Välkomna!
Anders Jägergård

PROGRAM
MARS
Tid för bön i tonårsrummet
Onsdagar 18.00 – 18.45
01 Tors 14.00 Dagkören övar.
02 Fre 17.00 Världsböndagen.
Ekumenisk gudstjänst i Betlehemskyrkan. ”Allt Gud skapat är mycket
gott!”
03 Lör 15.00 Musikcafé. Fredagskören med kompbandet Gehör.
04 Sön 10.00 Gudstjänst med
nattvard. Anders Fritzson, Per
Thunberg, Kerstin Landell. Utgångskollekt till diakonala kassan.
Söndagsskola.
16.00 Minikonsert.
Musiklouise elevers uppspelning.
08 Tors 10.00 Sticka & Skicka.
Vi stickar till välgörenhet, fikar och
samtalar.
11 Sön 10.00 Diakonigudstjänst.
Diakoni i församlingen. Gäst:
Marie Lindholm, Equmeniakyrkan.
Diakonigruppen. Birgitta Dahlqvist,
Staffan och Louise Östman.
Offerdag för pastors- och diakonutbildningen.
15 Tors 14.00 Dagkören övar.
18.30 I Markus fotspår.
Vi läser Markusevangeliet.
17 Lör 15.00 Musikcafé. Hagabandet.
18 Sön 10.00 Gudstjänst. Anna
Lena Evehäll. Sten Hermansson.
Haga Sång & Spel.
11.15 Storsamling kring
gudstjänsten. Se notis!

21 Ons 12.10 Lunchmusik.
Se notis!
12.30 Sopplunch med
hembakat bröd, kaffe och kaka.
Pris: 40 kr.
22 Tors 10.00 Sticka & Skicka.
Vi stickar till välgörenhet, fikar och
samtalar.
14.00 Årsmöte för RPG
Hagakyrkan. OBS dag!
23 Fre 18.00 TacoLov - i Betelkyrkan. Tacokväll: mat, gemenskap och andakt.
25 Sön 10.00 Gudstjänst. Ulf
Schöier, Ingrid Andersson.
Christina Thunberg och Ulrica
Thunberg. Söndagsskola.
11.30 Församlingsmöte.
28 Ons 14.00 Trivselträff/RPG.
Se notis!
29 Tors 17.00 Armenisk fastemåltid i Längbro församlingshem.
Se notis!
19.00 Skärtorsdagsmässa
tillsammans med Längbro församling i Längbro kyrka. Anna Lena
Evehäll. M. Åström, flöjt, C.
Blomstedt, violin, G. Lauenstein,
viola, L-E Lauenstein, cello.
30 Fre 10.00 Långfredagsgudstjänst. Anna Lena Evehäll.
Musik: Se skärtorsdag!
Språkcafé tisdag 14.00-15.30
För dig som har svenska som
andraspråk. Välkommen även
du som vill vara medspråkare!
Tisdagskaffe tisdag 10.00.
Andakt 27 mars och 24 april 10.30.

APRIL
01 Sön 10.00 Påskdagsgudstjänst. Anna Lena Evehäll, Ingegerd
Skoglund. Haga Sång & Spel.
05 Tors 10.00 Sticka & Skicka.
Vi stickar till välgörenhet, fikar och
samtalar.
18.30 I Markus fotspår.
Vi läser Markusevangeliet.
08 Sön 10.00 Gudstjänst med
nattvard. Anna Lena Evehäll,
Jan-Erik Johansson. Jannike och
Anders Huss. Utgångskollekt till
diakonala kassan.
12 Tors 14.00 Dagkören övar.
15 Sön 10.00 Gudstjänst. Anders
Fritzson. Dagkören.
11.30 Församlingsmöte.
16 Mån 18.30 Regionträff i Västerås inför kyrkokonferensen.
18 Ons 12.10 Lunchmusik.
Se notis!
12.30 Sopplunch med
hembakat bröd, kaffe och kaka.
Pris: 40 kr.
19 Tors 10.00 Sticka & Skicka.
Vi stickar till välgörenhet, fikar och
samtalar.
18.30 I Markus fotspår.
Vi läser Markusevangeliet.
20 Fre 18.00 TacoLov - i Haga.
Tacokväll: mat, gemenskap och
andakt tillsammans med Betelkyrkan.
21 Lör 09.00 Städdag i Hagakyrkan.
22 Sön 10.00 Gudstjänst för alla
åldrar – Bibeläventyret. Elin Gren,
Anna Lena Evehäll. Barnkören

Gojo. Offerdag för nationella arbetet i Equmeniakyrkan.
18.00 Vårkonsert i Betelkyrkan. Equmeniakyrkornas körer sjunger tillsammans.
25 Ons 14.00 Trivselträff/RPG
Se notis!
26 Tors 14.00 Dagkören övar.
29 Sön 10.00 Gudstjänst. Sam
Pettersson, Marta Nolåkers. Gösta
Berg.
Kyrkskjuts? Ring 019-26 13 30
efter kl. 09.15 så blir du hämtad.
Barnkören Gojo övar varje
torsdag kl. 17.30
Söndagsskola 4 och 25 mars.
Alla kulturarrangemang genomförs i
samarbete med Studieförbundet Bilda.

PÅ GÅNG forts
Lunchmusik med sopplunch
Onsdag 21 mars kl. 12.10-12.30
Elever från Karolinska gymnasiets
estetprogram.
Onsdag 18 april kl. 12.10-12.30
Elever från Kävesta folkhögskola.
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

Trivselträffar/RPG
Torsdag 22 mars kl. 14.00 OBS!
Årsmöte för RPG-grupp i Hagakyrkan. Programinslag:
Malin Sandell, lokalplanerare vid
Stadsbyggnad i Örebro, informerar
om Karlslundsgården, ett vård- och
omsorgsboende som byggs på Gäddestavägen i Örebro. Servering av
smörgåstårta, kaka och kaffe. Årsmötesförhandlingar.
Onsdag 28 mars kl. 14.00
Emil Gustafson - förkunnare, mystiker och sångförfattare. Lars-Inge
Larsson, (drama) Per-Emil Jakobsson (piano) och Berthil Jakobson
(sång & gitarr) dramatiserar Emil
Gustafsons levnad och sjunger hans
sånger.
Onsdag 25 april kl. 14.00
"Mathygien och kökshygien - Du
slänger väl inte mat i onödan"?
Marie-Louise
Danielsson-Tham.
Marie-Louise är leg. veterinär och
professor i livsmedelshygien vid
Örebro universitet och restaurangoch hotellhögskolan Grythyttan.

Foto: Marcus Schiött
Hon är en erkänt duktig pedagog
och har erhållit pedagogiska utmärkelser på Sveriges Lantbruksuni-

versitet, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Restaurangoch hotellhögskolan. Hon har varit
programledare i TV4:s serie Rent
Hus samt i SVT 1 Sveriges Städmästare.
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 samling sker i samarbete med studieförbundet Bilda!
Du som vill stödja RPGs arbete i
Hagakyrkan via en gåva kan NU
använda vårt eget swishnummer:
123 022 37 84. Mottagarnamn:
RPG i Haga. Tack för din gåva!
Välkommen!
Christer Johansson
Gudstjänsten i Hagakyrkan
Gudstjänsten är
navet i församlingens
liv.
Vecka för vecka
möts vi för att
fira gudstjänst.
Söndag 18/3 efter gudstjänsten,
ca 11.15 möts vi som är intresserade av att tala om gudstjänsten i
tonårsrummet. Vi tar med oss kaffekoppen och samtalar en stund.
Särskilt inbjudna är de som brukar
leda gudstjänsten, predikar regelbundet och har uttryckt synpunkter
om gudstjänsten i Hagakyrkan. Alla
intresserade är välkomna!
Anna Lena Evehäll

Bibeläventyret
Ungdomsledaren i Betel, Elin Gran,
är inbjuden att ta oss med på ett
Bibeläventyr. Det är ett sätt att lära
sig något om bibeln. Kyrkorna erbjuder mellanstadieelever lektioner
där man på ett
lekfullt och lärande sätt går
igenom bibelns
berättelse, den stora berättelsen.
Både Gamla och Nya Testamentet.
Vi får i gudstjänsten 22 april följa
med in i berättelsen vid en gudstjänst för alla åldrar. Kom och var
med, kom och upplev bibeltexten
på ett nytt sätt.
Anna Lena Evehäll
Bön i Hagakyrkan
Från och med mars månad erbjuder
vi en bönesamling per vecka. Du är
välkommen med att be på onsdagar
mellan 18.00 och 18.45 i tonårsrummet. Vi läser ur ”Rätt kurs”,
dagens text och korta utläggning.
Sedan ber vi för det
som vi bär med oss
in i samlingen.
Du kan även få lämna böneämnen som vi kan ta med.
Du som inte kan komma på onsdagens samling kan be hemma, där
du befinner dig, och på så sätt bli
med i bönegemenskapen.
Anna Lena Evehäll
Armenisk fastemåltid
Skärtorsdagen 29 mars är det armenisk fastemåltid 17.00 i Längbro
församlingshem. 40 kr. Anmälan

till info@hagakyrkan.se eller Anna
Lena Evehäll senast 21/3.
FÖRSAMLINGSNYTT
Vigsel har ägt rum den 6 januari
mellan Jenny Moo Htaw och
Suwannee Dorombanpotkun.
ANDAKT
Från kvinna till kvinna
En förmiddag kommer det damer
till kyrkan, var och en bärandes på
en liten väska. Ur väskorna sticker
det upp garntåtar, stickor och färdiga samt halvfärdiga alster. Det är
Sticka & Skicka som möts var fjortonde dag. Jag går runt och kikar på
vad de gör. De stickar filtar, ullbyxor och tröjor. Små, små tröjor
som ska passa en nyfödd. De har
sytt tygblöjor, tvättlappar, kommer
med en body och tvålar. Allt packas
i fina stickade filtar och sätts ihop
med några säkerhetsnålar. Det är
babypaket som kommer att skickas
ut i världen. Och någonstans kommer en nyförlöst mamma att få ett
babypaket att ta med sig hem.
Kvinna till kvinna kan man kalla
det. För en nyförlöst mamma någonstans i världen är det kanske det
enda hon har att klä sin lilla unge i.
Det är nästan svårt att ta in att livet
som nyförlöst mamma kan vara så
olika i vår värld. Livsvillkoren är
helt olika. Utsatthet är vardag för så
många kvinnor. Ett babypaket från
Haga kan betyda skillnaden i vår
värld.

Jag stryker med handen utmed en
av filtarna… den är stickad med sån
omsorg.

Haga Missionsförsamling

Foto: Anna Lena Evehäll
Den bär en liten virkad blomma
mitt på. En enkel dekoration som är
gjord med värme. Från hjärta till
hjärta. Och en säkerhetsnål kan
betyda skillnaden för någon. Den
kan vara guld värd när man behöver
en säkerhetsnål. Jag hinner tänka:
Gud välsigna den lilla som kommer
svepas in i den här filten. Välsigna
och bevara mamman. Tack att de
båda har överlevt så här långt! Vem
vet hur långt liv den nyfödde kommer att få? Barnadödligheten är hög
i delar av världen!
Från kvinna till kvinna. Från
hjärta till hjärta. Med hjärta till
hjärta. Ingen kan göra allting, men
alla kan göra någonting. Det värmer
mitt hjärta när jag ser kvinnornas
engagemang. Gud välsigne dessa
flitiga händer, hinner jag tänka.
Och de står i en god tradition. En
lång tradition. Att bidra till en
bättre värld för den nyfödde och
hans/hennes mamma.
Anna Lena Evehäll

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

