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Maj månad har verkligen känts som en sommarmånad och nu har vi ytterligare
en och en halv månad sommar framför oss. I Hagakyrkan gör vi uppehåll med
förmiddagsgudstjänsterna och hänvisar där till andra Equmeniaförsamlingar.
Vi erbjuder istället sommarkvällar med musik och sång. Titta i programmet
och känn igen gamla bekanta men upptäck även nya bekantskaper. Läs intervju
med Mikael Andersson, uppdatera dig om församlingens beslut om
reparationer och läs om övrigt som är på gång. Vi ses i Hagakyrkan!

Ett urval av aktiviteter i Hagakyrkan under maj och juni. Fågelutflykt, gitarrkvartett under Taubekonserten, solosång, ”kyrkmåsen” och altanbygge.

REDAKTION: Solveig Bergelin, Daniel Dagernäs, Anders Fritzson,
Anna Lena Evehäll.
Redigering och layout för detta nummer: Solveig och Sune Bergelin.
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HÄNT I HAGAKYRKAN
Intervju med Mikael Andersson

Till hösten börjar Mikael Andersson som pastor i Rävåskyrkan i
Karlskoga. Mikael har under de
senaste åren läst på Teologiska
högskolan samtidigt som han jobbat
med bokhandeln Din Bok i Örebro.
- Jag hade egentligen inga planer på
att läsa till pastor, men när bokhandeln började gå sämre funderade
jag över framtiden. Jag fick även en
förfrågan om att predika i Hagakyrkan och då kändes det som om
pusselbit efter pusselbit föll på
plats, berättar Mikael.
Mikael har tillhört Hagakyrkan
under de senaste åren och innan
dess Mellringekyrkan. Han är uppväxt i Gunnarskog utanför Arvika.
Tjänsten i Rävåskyrkan är till en
början på halvtid samtidigt som
Mikael ska läsa klart en sista kurs
på Teologiska högskolan. Efter
årsskiftet går han in i rollen som
pastor på heltid och vill bland annat
satsa på omsorg, undervisning och
nätverkande.

- För mig är det viktigt med smågrupper, att aktualisera bibeln och
att skapa en välkomnande, öppen
atmosfär. Allt med förhoppningen
att det ska skapa efterföljelse med
Jesus i centrum, säger Mikael.
Daniel Dagernäs
(Mikael har skrivit andakten i detta
nummer).
Taubekonsert
Haga Sång & Spel har ägnat en hel
del av vårens övningar till Taubemusik. Detta resulterade i en eftermiddagskonsert den 5 maj där
Gunnar Breving berättade om
Evert Taube mellan sånginslagen.

Värme och ventilation.
En kyrka för hela livet
där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen
Detta är inledningen på församlingens verksamhetsplan, en fantastisk
möjlighet att vara en del av en gemenskap där Jesus Kristus är centrum och förvandling sker. En möjlighet som också får konsekvenser.
Många besöker vår kyrka, evangeliet förmedlas, samtal om bibel
och bönegemenskap, många människor ger av sin tid och sitt kunnande allt för att möjliggöra mötet
med Jesus Kristus.

Ett stort TACK till alla som varit
med och förberett en förändring av
våra lokaler, som ledde fram till ett
beslut på församlingsmötet den 3/6.
Församlingen beslutade att göra
en omfattande renovering av värmen och ventilationen. Ett beslut
som får konsekvenser på olika sätt.
Vi får en bättre miljö i våra lokaler och en energibesparing. Det blir
lite förändringar av toaletten och
förrådet utanför köket.
Kostnaden för detta blir cirka 1,4
miljoner kronor. Vi beslöt att finansiera renoveringen genom sparade
pengar, ett banklån och arbetsinsatser från församlingsmedlemmar
samt en riktad insamling. Även
detta får konsekvenser.
Målet med den riktade insamlingen är att vi innan andra advent, då
kyrkan blir 40 år, skall ha samlat in
cirka 270 000 kronor. Ju mer vi
samlar in desto mindre behöver vi
låna av banken. Eftersom banklånet
innebär en månadskostnad (ränta
och amortering) så ökar våra löpande kostnader. För att klara det
beslöt vi att försöka öka det månatliga givandet, helst via autogiro.
Om du har möjlighet att låna ut
pengar till församlingen är det
också tacksamt.
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”.
Vi behöver också personer som är
beredda att göra en hantverksinsats.
Start för arbetet blir i augusti. Inledningsvis behövs en del urplockning och rivningsarbeten samt enklare byggjobb. Arne Hermansson är
vår kontaktperson och den som
kommer att ge fortlöpande information om när vi kan vara med och
göra vår insats.
Insamlingen kan starta redan nu.
Ekonomirådet har en plan för hur vi
skall kunna synliggöra insamlingen
på kyrktorget inom kort. Har du frågor om hur du bäst ger en gåva är du
välkommen att kontakta Magnus
Björk.
Tillsammans kan vi göra mycket
och kom ihåg: vi är inte ensamma i
detta. Jesus Kristus finns mitt i allt
och kan förvandla.
Inger Öhrn
Alla samlingar behöver ändamålsenliga lokaler.

Köruppstarter för hösten
Fredagskören 24 augusti
Haga Sång & Spel 22 augusti

PROGRAM
JULI
Sommarkvällar i Haga
Fram t o m den 5 augusti har vi
sommarkvällar kl. 18.00 med
blandat musikaliskt utbud och
efterföljande servering.
01 Sön 18.00 Sommarkväll i
Haga. Anna Lena Evehäll. Staffan
och Louise Östman, Gunnar Staaf.
08 Sön 18.00 Sommarkväll i
Haga. Klassisk gitarrmusik. André
Karlsson. Se notis!
14 Lör 16.00 Sommarmöte i
Brickebergskyrkan. Se notis!
15 Sön 18.00 Sommarkväll i
Haga. ”Nu jublar jord och himmel”
- sångkväll med Hagakyrkans dagkör.
22 Sön 18.00 Sommarkväll i
Haga. Jazzå dikt å sånt. Gunnar
Breving m fl.
29 Sön 18.00 Sommarkväll i
Haga. "Herre, vi kom". Fredrik och
Monica Sturzenbecker.
AUGUSTI
05 Sön 18.00 Sommarkväll i
Haga. Allsång med Peo och Kajsa
Holmberg. Se notis!
12 Sön 10.00 Gudstjänst. Roger
Samuelsson. Håkan Torpman.
14 Tis 10.00 Tisdagskaffe startar för terminen. Förmiddagskaffe
och gemenskap.
15 Ons 13.00 Sommar/RPGresa. Se notis!

19 Sön 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Stadsparken. Arr: ÖKS.
Edvard Sköllerfalk, Pingstkyrkan.
Anders Lennartsson, Sv. K. Equmeniakören under Gunnel Sjöbergs
ledning. Medtag fikakorg och
stol/filt. Kläder efter väder.
21 Tis 10.00 Tisdagskaffe.
23 Tors 10.00 RPG-distriktets
gemenskapsdag på Hjälmargården.
Se notis!
26 Sön 10.00 Gudstjänst. Anna
Lena Evehäll. Malin Svensson.
Söndagsskolan startar.
28 Tis 10.00 Tisdagskaffe.
Andakt.
29 Ons 14.00 Trivselträff/RPG
Se notis!
18.00 Tid för bön.
Kyrkskjuts? Ring 019-26 13 30
efter kl.17.15 respektive 09.15
så blir du hämtad.
PÅ GÅNG
Trivselträff/RPG
Lördag 14 juli kl.16.00 Sommarmöte i Brickebergskyrkan.
Medv: Nils Holmberg som talar
över ämnet: Vad är viktigast i tron?
Sång av Korsbandet.
Kl. 15.00 Servering. Arr: RPG
kommunförening och RPG-grupperna.
Onsdag 15 augusti – Gemensam
resa för RPG i Vasakyrkan och
Hagakyrkan till Godegårds Säteri. Vi besöker bruksmuséet, ett av
Sveriges största med svensk pors-

linstillverkning under 250 år. Vi
blir serverade en välfylld lunchsmörgås till kaffet och avslutar eftermiddagen med en andakt i Godegårds kyrka.
Avresa med buss kl. 13.00 från
Hagakyrkan och kl. 13.15 från Vasakyrkan. Beräknad hemkomst
kl.19.00.
Anmälan senast 1 augusti. Anmälningslista finns på kyrktorget i
Hagakyrkan.
Kostnad för resan: 350:- insättes på
Vasakyrkans RPG-konto
pg. 92 61 80-1 senast 1 augusti. Vid
avbokning efter 5 augusti återbetalas inte busskostnad 150:-.
Frågor eller hjälp med anmälan
kontakta Christer Johansson,
tel. 019-12 33 45.
Örebro-Värmlands län inbjuder till
RPG:s Gemenskapsdag på Hjälmargården, Läppe torsdag 23
augusti kl. 10.00.
”Från Thessaloniki till Nyköping”.
Lisbeth och Theodoros Demetriades. Sång och musik med ”Misterbandet” från Götene.
Förmiddagskaffe från kl. 09.45.
Kostnad för lunch och kaffe två
gånger: 200:-.
Anmälan senast måndag 20 augusti
till Ingrid Ström tel. 019-32 14 04
eller ingridstrom37@gmail.com
Onsdag 29 augusti kl.14.00 Trivselträff/RPG. ”Kristina i Duvemålas väg genom livet – utifrån Vilhelm Mobergs utvandrarböcker”!
Nisse Norén kåserar. Servering.

Nytt terminsprogram utkommer
omkring den 20 augusti.
Välkommen!
Christer Johansson
Alla kulturarrangemang genomförs i
samarbete med Studieförbundet Bilda.

Sommarkvällar
Den 8 juli ansvarar André Karlsson
för programmet. Han gick musikinriktningen på estetiska programmet på Risbergska skolan runt
2010. Sedan studerade han klassisk
gitarr på Oskarshamns folkhögskola. I våras tog han examen i klassisk gitarr vid Hochschule der
Künste i Bern.
Den 5 augusti är det Peo och Kajsa
Holmbergs tur. Så här presenterar
de sig :
Peo är en trevlig närking som med
sin charm och sitt fina dragspelande
hittade sin fru Kajsa i dom värmländska skogarna där hon satt och
spelade på sin gitarr.
Det vi tycker mest om förutom att
spela och sjunga tillsammans är att
kuska land och rike runt med vår
husvagn.
På fritiden
sjunger vi gärna
tillsammans med
dom andra körmedlemmarna i
Haga sång och
spel.

Sommarkryss 2018

LÖSNINGEN ANSLÅS PÅ KYRKTORGET DEN 12 AUGUSTI

PÅ GÅNG forts
Samling och utmaning i Haga
Lördagen 1 september är du välkommen på en heldag i Hagakyrkan. Vi samlar oss och möts för
gemenskap, intressanta samtal och
bön. Dagen startar kl. 10.00. Vi
fikar och äter tillsammans för självkostnadspris under dagen. En anmälningslista kommer upp i mitten
av augusti på kyrktorget. Mer information finns då att läsa på anslagstavlan och i nästa nummer av bladet.
Friskvårdssamtal med pastorn
Friskvårdsamtalen med pastor
Anna Lena startar igen i september.
Se mera i nästa församlingsblad.
Bönesamlingarna i Hagakyrkan
Bönesamlingarna startar igen onsdagen den 29 augusti kl. 18.00 –
18.45. Välkommen att vara med och
be för församlingen, området där vi
verkar, människor som bor och lever
här, aktuella händelser och de böneämnen du önskar att vi tar med.
Anna Lena Evehäll
Workshopen ”Bones for Life”
Den 8 sep kommer Haga Sång &
Spel vara med om en halvdag med
temat ”Bones For Life” - en metod
baserad på Feldenkreismetoden.
Sångpedagogen Berit Norberg
kommer under workshopen hjälpa
oss att upptäcka och känna igen hur
både rörlighet och styrka hjälper till
att skapa den harmoni som bidrar
till effektivt och hållbart musicerande. Louise Östman

Uskavigården
Premiär för – En får tacka –
fårglass på Uskavigården ägde rum
på Sveriges nationaldag den 6 juni
med många sugna besökare. Glassen är tillverkad av fårmjölk.
Tips inför sommaren: Ta en tur
till Uskavigården och njut av denna
storslagna plats. Smaka en god
lunch, kaffe och en fårglass. Olika
program och gudstjänster äger rum
under sommaren. Besök gärna:
www.uskavi.se eller ring reception
och kök 0587 – 33 00 25 för öppettider.
Gårdsföreståndare
Ida Gillsell och
glasstillverkare
Björn Johansson
Foto: Christer Johansson

FÖRSAMLINGSNYTT
Avliden:
Lena Wesström avled i mitten av
maj i en ålder av 45 år
ANDAKT
Välsignande dokument
Jag har gjort en nyupptäckt under
våren. Jag älskar att läsa kyrkliga
dokument! En del tycker säkert att
det är något jag borde söka för, men
nu är det i alla fall så här.
Det var i kursen Equmeniakyrkans
historia och identitet som jag gjorde upptäckten. Det är en kurs som
vi blivande pastorer läser för att få
en god kunskap om de tre bildar-

samfundens historia och vad de
bidragit med in i det nya.
Det som överraskade mig i kursen
var att jag blev så välsignad och
inspirerad av flera av de gemensamma dokument som arbetats
fram under bildningsprocessen.
Teologisk grund och Strategisk
plattform låter föga upphetsande,
men båda dokumenten innehöll
skrivningar som både utmanade och
inspirerade. De finns förstås att läsa
på Equmeniakyrkans hemsida om
du blir sugen!
Låt mig bara ge ett litet exempel
ifrån Strategisk plattform: ”Vi vill
att kyrkan ska vara relationell, en
plats där hela livet ryms, en plats
för brustenhet, för glädje och lust”.
Min dröm är att vi ska våga öppenhet och äkthet. Att atmosfären,
miljön i församlingen ska vara så
välkomnande, tillåtande och förlåtande att vi vågar lätta lite på våra
masker. Kronan på verket av Equmeniakyrkans olika skrivningar, om
jag får uttrycka mig så, är ändå
kyrkans vision: ”Vi vill vara en
kyrka för hela livet där mötet med
Jesus Kristus förvandlar – mig, dig
och världen”. Kan det sägas mycket
bättre? Min bön och förhoppning är
att sommaren som ligger framför
ska innehålla förvandlande möten
med Jesus Kristus för både dig och
mig.
Mikael Andersson
Nybliven pastor i väntan på ordination.

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

