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”Jag trodde väl aldrig…” inleder vår pastor Anna Lena sin berättelse om upplevelserna i Ecuador för några veckor sedan. Församlingens tanke om att erbjuda
sin pastor erfarenhet av och inblick i missionsarbetet utomlands blev därmed
omvandlad till verklighet. Anna Lenas reseberättelse inleder detta församlingsblad. Den är mycket läsvärd! Även i andakten i slutet av detta blad har resan
gjort avtryck.

Vi låter bilden på vulkanen Cayambe få ge oss en vink om intressant läsning.
Foton från Ecuador i detta blad: Anna Lena / Jonas Evehäll
Sångaren och predikanten Tomas
Boström gästade Örebro den 12-13
november med en konsert i Betelkyrkan på lördagskvällen. 90 sångare från de olika Equmeniaförsamlingarna deltog också. I övrigt
speglas i bladet gudstjänster och
samlingar i vår egen kyrka.

Vi blickar ju också framåt. År 2023
efter vår Herre Jesu födelse väntar
oss. Även årtal, både dem vi har lagt
bakom oss och de årtal vi har framför oss, är ju i sig en påminnelse om
honom i vars namn vi samlas till
gudstjänst. Gott Nytt År!

RESEBERÄTTELSE
Jag trodde väl aldrig…
Jag trodde väl aldrig att jag skulle
hamna i Sydamerika. Sydamerika
som vi läser om i nyheterna då det
handlar om droger, folkvandringar
och kupper. Men på min födelsedag
satt vi, jag och min man Jonas, på
planet till Guayaquil i Ecuador tack
vara Missionsgruppens tanke och
förslag att skicka ut pastorn i missionens liv och arbete.
Vad bär jag
med mig?
Människor,
möten, samtal,
handslag, vyer,
natur
och
kultur. Det
är den korta
sammanfattningen.
På ekvatorlinjen

Men den
rymmer ju så mycket mer. Synintryck, lukter, känslor och nåd. Vi
landade i Ecuadors största stad Guayaquil. Värmen slog emot oss. Där
mötte Petter Hermansson oss. Efter
några timmars bilresa genom stad
och byar kom vi till Monte Christi,
vid kusten, där Hermanssons bor
och som blev vår bas i några dagar.
De tog med oss ut i sitt arbete.

Vi var på pastorssamling där Petter
har ett mentorsuppdrag. Jag lyssnade på kollegornas berättelser.
Mycket liknar det jag själv står i, annat är annorlunda. Vi talade om utbildning, fortbildning, lön och arbetstid, vad vi saknar, hoppas på och
står i. Gruppen bestod av män. Det
är svårare att vara pastor och kvinna
i Ecuador, även om de också finns
och verkar.

Vi fick uppleva projektet ”Vingar
till frihet” – där man jobbar med och
mot våld i nära relationer. Alma, Paola och Andrea tog mig med på föreläsningar. Det här är ett jobb som
inte är helt riskfritt. Det är bara att
konstatera! Vi var med på en skola i
Manta med flera tusen elever i högstadieålder där man med hjälp av
unga volontärer från församlingarna
mötte ungdomar och talade om
sunda relationer, om kontroll och
våld i hemmen. Värderingsfrågor
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med andra ord. En del av de modiga
vågade sig fram och pröva sin engelska på mig och Jonas.
Vi fick resa
genom landet upp till
huvudstaden
Quito med
Petter.
Se
landet, med
dess fantastiska natur,
de otroliga
odlingar som
Gatubild i Quito
finns av frukt
och grönsaker. Vi upplevde staden. Hann med
allt från linbana upp till 4100 m höjd
och den tunna luft som fanns där, till
Kulturhuset och en stark dansföreställning med entusiastisk publik,
till Sverigehuset där vi sov i långkalsonger och yllesockor under tre
täcken, punktering på bilen och
gudstjänstfirande med tårta då ”pastorernas dag ” strax därpå inföll.
Jonas lämnade oss och vände hem,
och Petter och jag fortsatte till Cayambe, högre upp i Anderna där
APG29 höll till. Ca 30 ungdomar
från Sverige, Tyskland, Ecuador och
Nicaragua. Jag undervisade några
dagar kring temat ”bön”. Levde med
ungdomarna, fick möta kollegor
även där, dela tro och liv. Jag fick
möjligheten att dela min egen livsresa och trons resa med ungdomarna. Jag hörde om deras liv, tro,

vad de upplevt under kursen och hur
det påverkat dem. Rika dagar!
Jag trodde väl aldrig att jag skulle
hamna i Sydamerika, men så blev
det. Gud använder ständigt, om vi så
vill, det vi har och är som kristna och
människor. Det är värt att hålla i
minnet.
Anna Lena Evehäll
HÄNT I HAGAKYRKAN
En helg med Tomas Boström
Efter att ha övat på olika håll under
hösten möttes ca 90 körsångare från
Equmeniaförsamlingarna till en
sångarhelg i Betelkyrkan.
Det blev en inspirerande och givande helg med vispoeten och predikanten Tomas Boström då vi tillsammans med honom sjöng hans
sånger.
Vi fick
även
lyssna till
honom i
både ord
och ton.
Hans förmåga att
måla bilder i text
berörde oss på djupet och gav mersmak. Vi kommer att fortsätta
sjunga sånger och beröras av Tomas
Boströms rika repertoar.
Anders Huss Foto: Jannike Huss
Fortsättning sid. 5
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PROGRAM
Körövningar
Haga Sång & Spel onsdagar 19.00.
Terminsstart 11/1.
Dagkören varannan torsdag 14.00.
Start 19/1. Sedan 2/2, 16/2, 2/3 osv.
Solstrålarna torsdagar 17.00.
Terminsstart 19/1.
Söndagsskola
Den 22/1 och den 12/2 möts barnen
i söndagsskolan.
JANUARI
01 Sön 16.00 OBS TIDEN!
Nyårsgudstjänst. Anders Fritzson,
Håkan Torpman.
06 Fre 12.00 Världens fest!
Mission i fokus. I Vasakyrkan.
EK i Örebro arrangerar. Se notis!
08 Sön 10.00 Gudstjänst med
nattvard. Anna Lena Evehäll, Åsa
Lauenstein, cello, Lars-Eric Lauenstein, piano.
10 Tis 10.00 Tisdagskaffe
- terminsstart.
12 Tors 10.00 Sticka & skicka. Vi
stickar, fikar och samtalar för att
sprida värme till många.
14.30 Bårtäcke
- studiecirkel.
14 Lör 16.00 Musik i Haga.
Solvieg Ågren med kören Vox
Amabilis. Se notis!
15 Sön 10.00 Gudstjänst. Björn
Cedersjö, Christer Johansson,
Anders Jägergård.

17 Tis 10.00 Tisdagskaffe, seniorcafé och samtal.
18 Ons 18.30 Samling i Ekumeniska böneveckan i Betaniakyrkan.
Sofia Camnerin medverkar.
19 Tors 14.30 Bårtäcke
– studiecirkel.
22 Sön 10.00 Gudstjänst tillsammans med Längbro församling.
Per Rådehed, Anna Lena Evehäll,
Längbro kyrkokör. Söndagsskola.
Start för fotoutställning med
Lennart Gustafsons bilder
24 Tis 10.00 Tisdagskaffe, seniorcafé och samtal.
25 Ons 14.00 Trivselträff/RPG.
"Mina bästa bilder - mina minnen!"
Lennart Gustafson berättar.
Se notis!
18.00 Tid för bön.
26 Tors 10.00 Sticka & skicka. Vi
stickar, fikar och samtalar för att
sprida värme till många.
14.30 Bårtäcke – studiecirkel.
27 Fre 18.00 Equmenia Hagakyrkan årsmöte. Se notis!
29 Sön 10.00 Gudstjänst tillsammans med församlingsplanteringen.
Anna Lena Evehäll, Kerstin Landell.
31 Tis 10.00 Tisdagskaffe, seniorcafé och samtal. Andakt.
Kyrkskjuts? Ring 019-26 13 30
ca. kl. 09.15 så blir du hämtad.

FEBRUARI
01 Ons 18.00 Tid för bön.
02 Tors 14.30 Bårtäcke
– studiecirkel.
04 Lör 9.30 Equmeniakyrkans
Färdplan Tema - Enhet. Arr. Equmeniakyrkan i Örebro.
05 Sön 10.00 Gudstjänst med
nattvard. Ann-Louise Holmlind,
Gunnar Breving.
07 Tis 10.00 Tisdagskaffe, seniorcafé och samtal.
08 Ons 18.00 Tid för bön.
09 Tors 10.00 Sticka & skicka. Vi
stickar, fikar och samtalar för att
sprida värme till många.
14.30 Bårtäcke
– studiecirkel.
11 Lör 16.00 Årsmöte för Haga
Missionsförsamling. Se notis!
12 Sön 10.00 Årshögtid - Gudstjänst. Anna Lena Evehäll, Jannike
och Anders Huss. Söndagsskola.
14 Tis 10.00 Tisdagskaffe, seniorcafé och samtal.
15 Ons 18.00 Tid för bön.
16 Tors 14.30 Bårtäcke – studiecirkel.
19 Sön 10.00 Gudstjänst. Anna
Lena Evehäll, Haga Sång & Spel.
22 Ons 14.00 Trivselträff/RPG.
Ord och ton med Hagakyrkans
Dagkör. Servering. Se notis!
18.00 Tid för bön.
23 Tors 10.00 Sticka & skicka. Vi
stickar, fikar och samtalar för att
sprida värme till många.
14.30 Bårtäcke – studiecirkel.

26 Sön 10.00 Gudstjänst. Arvid
Nyström, Lennart Josefsson.
18.00 Temagudstjänst i
Betlehemskyrkan om klimat och
miljö. Lena Bergström.
27 Mån 15.00 Klimatmöte i Betlehemskyrkan med Lena Bergström
från Equmeniakyrkan.
28 Tis 10.00 Tisdagskaffe, seniorcafé och samtal. Andakt.
Gudstjänsten via Youtube
Gudstjänsterna i Hagakyrkan direktsänds för den som inte har tillfälle
att delta på plats i kyrkan. Använd
länk från hemsidan.

HÄNT I HAGAKYRKAN
Fortsättning
Adventsmarknad
En välbesökt adventsmarknad ägde
rum lördagen före första advent. I
vanlig ordning fanns mycket att inhandla och de som önskade kunde
umgås över en kopp kaffe. Dagkören medverkade
med
sång. På bilden mor och
dotter, Lisbeth Andersson och Maria Garp, vid
”hantverks- .
bordet”.
Foto: Solveig Bergelin

1:a advent
Gudstjänsten denna söndag anses
vara den mest besökta under året i
vårt land. Även i Hagakyrkan deltog

Foto: Thomas Löfstrand
många för att i sång och genom texterna som läses ta emot ”honom som
kommer i Herrens namn”. Det är en
glädjehögtid! Haga Sång & Spel
sjöng, Christer Johansson predikade
och Anders Fritzson ledde gudstjänsten.
På nattvardsdbordet låg ett antal
tändsticksaskar, specialmärkta för
att uppmärksamma starten på
insamlingen till det internationella
arbetet. Pris: 50 kr!

Foto: Solveig Bergelin
2:a advent
Ibland har våra gudstjänster fler än
vanligt deltagare i alla åldrar. Så var
det andra advent då både söndagsskolan och vår nybildade barnkör Solstrålarna medverkade.

Glädje,
skratt och
undervisning med
oväntade
inslag fick
vi ta del av. Pastor Anna Lena
öppnade en tom resväska som sedan
fylldes på med saker som behövs för
att förstå adventstidens innehåll.
Solstrålarna, om än få till antalet,
sjöng ut och söndagsskolbarnen
lärde oss en bönesång med rörelser.

Foton: Pär Åström
PÅ GÅNG
Trettondedag jul Världens fest!
I Vasakyrkan den 6 januari med start
kl. 12.00 Mission i fokus. Equmeniakyrkans församlingar i Örebro
i gemensamt arrangemang. Medverkan av Ulrika Morazán, Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson m.fl. Knytkalas, ta med något ätbart till dig och
en till. Insamling för det internationella arbetet.

Musik i Haga
”Är Julen redan slut?” Det frågar sig
damkören Vox Amabilis, som sedan
1989 leds av Solvieg Ågren. Kören
gästar Hagakyrkan lördagen den 14
januari kl. 16.00.
Programmet kommer att påminna
om julen på olika sätt med flera
ganska ovanliga sånger men även
välkända. En insamling kommer att
ske till flyktingfamiljer från krigets
Ukraina.
Anders och Jannike Huss
Årsmöten
Equmenia Hagakyrkan håller sitt
årsmöte fredagen den 27 januari
kl. 18.00
Haga Missionsförsamlings årsmöte
äger rum lördagen den 11 februari
kl. 16.00
Trivselträffar/RPG
Onsdag den 25 januari kl.14.00
"Mina bästa bilder - mina minnen!"
Lennart Gustafson berättar om sitt
fotograferande och sina bilder.
Servering.

Onsdag den 22 februari kl.14.00
Ord och toner med församlingens
Dagkör under ledning av Lars-Eric
Lauenstein. Servering.
Årsmöte med RPG Haga.

Församlingens kultur- och studieverksamhet sker i samarbete
med Studieförbundet
Bilda.
EKONOMIRAPPORT
t.o.m. november:
Budget
590 000
Insamlat
594 000
En anonym gåva på 50 000 kronor
samt lägre kostnader än budgeterat
gör att det redan goda resultatet har
förstärkts.
Du kan ge din gåva t.ex. via Swish
Se församlingsbladets baksida
FÖRSAMLINGSNYTT
Avlidna
Ove Holmberg avled den 29 oktober. Begravningsgudstjänsten hölls
den 1 december i Längbro Kyrka.
Gunborg Råhlin avled den 1 november. Begravningsgudstjänsten
hölls den 25 november i Hagakyrkan. Officiant var Anders Fritzson.
ANDAKT
Vad är väl en gala i Manta?
Jag tänker på orden ur Askungen kl
15.00 på TV på julafton. ”Vad är väl
en bal på slottet?” Hon ser med längtan ut mot det upplysta slottet där
hon går och sopar där hemma. Meningen kom för mig när jag tänker
på en kväll i Ecuador där jag och Jonas fick frågan ”vill ni följa med på
galakväll i Manta?”. Vår första

tanke var: hur klär man sig för en
galakväll i Ecuador? Har vi ens kläder för detta? Så i vår bästa blus och
bästa skjorta följer vi med till stranden vid havet i Manta där uppklädda
människor strömmar till. Staden
Manta fyller i år 100 år och staden
väljer då att uppmärksamma civilsamhället med en
galakväll och medaljutdelning. Vi
är
tillsammans
med Andrea Hermansson och Paola
Delgado
från
”Vingar till frihet”
som nominerats av
ett företag de jobbar med kring att
Paola
uppmärksamma
Delgado
frågan om våld i
med medalj
nära relationer. Företaget har bett projektet jobba med
deras anställda kring frågorna, rusta
deras anställda för att inte gå in i,
kunna lämna våldsamma relationer.
Enligt uppgift möter 75% av kvinnorna i Ecuador våld i hemmet från
närstående.
På podiet i Manta väntar dignitärer
såsom borgmästaren, hans hustru,
biskopen, kändisar och politiker
med uppgift att dela ut medaljer och
säga några varma ord, tacka civilsamhället för deras insats i staden
Manta. Det är uppträdande sång och
dans, en riktig galakväll i Manta. Ett
sätt bland flera att göra projektet
”Vingar till frihet” känt i närområdet, ett av de sociala projekt Pacto-

kyrkan i Ecuador verkar i – allt för
sin stad, sin provins, sitt lands bästa!
Ett av kyrkans många uppdrag här
som där.
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
Ordförande:
Sten Hermansson tel 076-075 28 66
Församlingens bankgiro: 5647-9306
Swish: 1234803466 (för gåvor)

Equmenia Hagakyrkans ordförande:
Karin Andersson tel 0760-513250
Equmenias plusgiro: 498 95 96 – 4

