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På nattvardsbordet i Hagakyrkans fond brukar tre saker synas. Bibeln, två ljus
och en blomsteruppsättning. Vackert för ögat tillsammans med bildskåpet i
bakgrunden. Men också med ett symbolvärde med bibeln som källa, ljusen som
vägledning och blommorna som vittnar om skapelsens skönhet. Den 11 mars
fanns det mer på bordet. Stora textilpaket. Ja inte bara där. På många håll i
kyrksalen fanns spår efter den verksamhet som gruppen Sticka & Skicka ägnar
sig åt. Det var diakonigudstjänst den här söndagen. Om tjänst och tjänande.

Foto: Solveig Bergelin
I detta nummer finner du även bilder på uppfräschningen av kapprummen, också det en tjänst. Tankar om språkcafét i pastorns andakt.

Ett lärorikt bibeläventyr finns med
och förstås en tablå över vad som
händer de närmaste två månaderna.
Välkommen att läsa!

HÄNT I HAGAKYRKAN
Alphakurs på arabiska
Under våren har vi i Hagakyrkan
startat en Alphakurs, en grundkurs i
kristen tro på arabiska för dem som
döptes under hösten i församlingen.
Alphakurser används över hela
världen och berör de centrala
delarna i kristen tro. Vem är Jesus?
Hur kan jag vara säker på min tro?

Hur ber man? Hur läser man sin
bibel? Vem är den helige Ande? är ämnen som berörs i kursen. Vi
använder oss av en dvd-film där
föredragen ges på arabiska. Sedan
samtalar vi med varandra om
dagens ämne. Det finns möjlighet
och tid att fundera och sätta ord på
sin tro. Ingen fråga är för liten,
ingen fråga är för stor att samtala
kring. Vi är några som hjälps åt
med samtalen. Det är oerhört
berikande att få vara med och prata
om det som är trons kärna, kärnor.
Anna Lena Evehäll

Fotot från Fairtrades hemsida
Guldkorn för Fairtradearbete
Vårt arbete med att sprida information om Fairtrade i kyrkan har belönats med 2017 års guldkorn. Det
är organisationen Kyrka för Fairtrade som varje år väljer ut sex församlingar som de tycker har gjort
något extra i sitt Fairtradearbete.
Som ett gott exempel lyftes det
fram hur vi ofta har berättat om
Fairtrade och visat och informerat
om produkter i samband med kyrkkaffe och Taco-kvällar.
Daniel Dagernäs
Uppfräschning av kapprummen
Under mars månad utfördes en uppfräschning av kapprummen och
andaktsrummet. Väggar och tak
målades. Andaktsrummet fick en
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av Sveriges kommande stjärnor, vi
som deltog i lunchmusiken den 21
mars? Duktiga var de i alla fall,
både sång-, piano- och gitarrsolister. Och så kul att vi var ca 70 personer som lyssnade och sedan åt
morots- och apelsinsoppa.
Solveig Bergelin (även foto)
ny taklampa och pastorsexpeditionen fick en ny skrivbordsbelysning.
Arbetet utfördes av Arne Hermansson, Håkan Torpman, Christer Johansson, Karin Andersson, Örjan
Landell och Sune Bergelin.

Sune Bergelin, foton: Solveig B.

Konst på
väggarna
I början av
året skänkte
Gösta Berg
fyra konstverk till församlingen.
Detta uppmärksamFoto: Per Johansmades med
son, Odensbacken
tacksamhet
i samband med årsmötet, men vi
vill gärna här påminna om den utsmyckning församlingen på detta
sätt har berikats med. Målningarna

Lunchmusik med elever från Karolinska skolans estetprogram

Har vi månne fått se och höra några

Foto: Anders Fritzson
pryder väggarna på väl valda platser och inbjuder betraktaren till reflektion över motiven. Tack Gösta!

PROGRAM
Kyrkskjuts? Ring 019-26 13 30
efter kl. 09.15 så blir du hämtad.
MAJ
01 Tis 10.00 Tisdagskaffe.
02 Ons 18.00 Tid för bön.
03 Tors 10.00 Sticka & Skicka.
Vi stickar till välgörenhet, fikar och
samtalar.
14.00 Dagkören övar.
05 Lör 08.00 – 10.00
Fågelutflykt med Leif Sandgren vid
Venastugan. Samling vid kyrkan
7.40 om du vill ha skjuts.
15.00 Körkonsert med
Taubetema. Haga Sång & Spel.
Se notis!
06 Sön 10.00 Gudstjänst med
nattvard. Utgångskollekt till diakonala kassan. Anna Lena Evehäll,
Rigmor Hermansson, Håkan Torpman. Söndagsskola.
Språkcafé tisdag 14.00-15.30
För dig som har svenska som
andraspråk. Välkommen även
du som vill vara medspråkare!

08 Tis

10.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé. En mötesplats för dig som önskar träna på
det svenska språket. Vi fikar och
samtalar.
09 Ons 18.00 Tid för bön.

13 Sön 10.00 Gudstjänst. Rajan
G Mall, Lennart Josefsson, Gunnar
Breving.
15 Tis 10.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé.
16 Ons 18.00 Tid för bön.
17 Tors 10.00 Sticka & Skicka.
Vi stickar till välgörenhet, fikar och
samtalar
Barnkören Gojo övar varje
torsdag kl. 17.30 t.o.m. 17/5
18 Fre 14.00 Hagakalaset.
14.30 Sång av Dagkören i
Hagakyrkan. Se notis!
20 Sön 10.00 Pingstdagen. Gudstjänst för alla åldrar. Anna Lena
Evehäll, Lovisa Björk, Gojo.
22 Tis 10.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé.
23 Ons 18.00 Tid för bön.
27 Sön 10.00 Gudstjänst. Mikael
Andersson, Anna Lena Evehäll,
Kerstin Landell.
29 Tis 10.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé.
30 Ons 13.00 Trivselträff/RPG.
Utflykt till Gula Huset och Gudrun
Gilbertsson, hembygdsgården och
Klockargården i Askersund. Eftermiddagskaffe. Särskilt informationsblad med anmälan finns på
kyrktorget. Se notis!
18.00 Tid för bön.
31 Tors 10.00 Sticka & Skicka.
Vi stickar till välgörenhet, fikar och
samtalar.

JUNI
03 Sön 10.00 Gudstjänst med
nattvard. Utgångskollekt till diakonala kassan. Anna Lena Evehäll,
Ida Andersson.
11.30 Församlingsmöte.
05 Tis 10.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé.
06 Ons 09.00 Volleybollturnering Arr: Betelkyrkans
och Hagakyrkans Equmenia.
Beach-Aid.
Plats: Alnängsbadet.
18.00 Tid för bön.
10 Sön 10.00 Gudstjänst. Christer Johansson med flera. Blåskvintett.
12 Tis 11.30 Tisdagskaffe våravslutning med sillunch. Andakt. Föranmälan.
14.00 Språkcafé.
17 Sön 10.00 Gudstjänst. Anna
Lena Evehäll, Daniel Dagernäs,
Malin Svensson.
24 Sön 18.00 Sommarkväll i
Haga. ”Pärlor sköna” - visor och
låtar med nyckelharpsgruppen
Knavrarna och körer från Adventskyrkan i Hallsberg.
Servering efteråt. Se notis!
Sommarkvällar i Haga
Från den 24 juni har vi sommarkvällar kl. 18.00 med blandat
musikaliskt utbud och efterföljande servering. Förmiddagsgudstjänster erbjuds i de övriga
Equmeniaförsamlingarna.

HÄNT I HAGAKYRKAN forts.
Bibeläventyret
Den mycket välbesökta gudstjänsten för alla åldrar den 22 april var
verkligen för alla åldrar!

Foto: Anders Fritzson
Elin Gren, ungdomsledare i Betelkyrkan, tog oss med på ”Bibeläventyr” med hjälp av en jättelik
bibelväska som visade sig vara ett
helt bibliotek. Både yngre och äldre
blev engagerade i Elins snabb-

Foto: Solveig Bergelin
lektion genom Gamla Testamentet.
Med upprepade frågor fick vi lära
oss antalet bibelböcker och med
hjälp av bilder fick vi en
>>>

snabbgenomgång av Gamla Testamentets kronologi.

Foto: Solveig Bergelin
Barnkören Gojo hade också sin
självklara plats i gudstjänsten och
angav tonen direkt när gruppen
ledde hela församlingen i ”Oh,
Happy Day”.
I offergång fick vi tillfälle att ge en
gåva till Equmeniakyrkans viktiga
arbete på nationell nivå. Detta, och
andra angelägna ämnen, fick vi
avslutningsvis omsluta i förbön.
Anders Fritzson

PÅ GÅNG
Musikcafé
med Evert Taubes
älskade sånger den 5
maj kl. 15.00. Haga
Sång & Spel framför Fotot hämtat
sångerna
tillsam- från Youtube
mans med instrumentalister och vår egen Gunnar
Breving berättar om Evert Taubes
liv och är också en av eftermiddagens solister.
Louise Östman

Alla kulturarrangemang genomförs i
samarbete med Studieförbundet Bilda.

Hagakalaset
Fredagen den 18 maj 14.00-17.00
Du som är senior och bor i Hagaområdet hälsas välkommen till en
trevlig eftermiddag tillsammans
med grannar från stadsdelen!
I Hagakyrkan serveras kaffe
14.00-15.00. Hagakyrkans Dagkör
sjunger från 14.30.
Övriga aktiviteter på Skäpplandsgården, Grönytan på Skäpplandsgatan 25 och Frivilligcentralen: Se
kommande anslag i Hagakyrkan.
Arrangörer: Frivilligcentralen i
Örebro kommun, Haga PRO,
Hagakyrkan/RPG, Skäpplandsgården/Norlandia Care, ÖBO.
Christer Johansson
”Pärlor sköna”
Söndagen den 24 juni kl. 18.00
startar 2018 års sommarkvällar i
Haga. Då gästas kyrkan av nyckelharpsgruppen Knavrarna samt
sångare från Kyrkokören och kören
Carpe Diem i Adventskyrkan,
Hallsberg. Det blir ett omväxlande
program i folkton med andliga
sånger och visor samt folkliga låtar.
Ledare för körerna är organisten i
Adventskyrkan, Magnus Berglöf.
Nyckelharpsgruppen leds av LarsEric Lauenstein. För kvällens andakt svarar pastor Sam Pettersson.
Lars-Eric Lauenstein

Trivselträffar/RPG
Onsdag 30 maj inbjuds alla intresserade till en eftermiddagsresa till
Askersund. Vi besöker Gudrun
Gilbertsson "Gula huset" där hon
visar sina vävda konstverk m.m.
Här finns också möjlighet att inhandla små vävda tavlor med landskapsblommor, kort och halmslöjd.
Eftermiddagskaffe med smörgås
dricker vi på Hembygdsgården, där
vi också kan promenera omkring
och se på många gamla hus.

Vi besöker bruksmuséet, ett av Sveriges största med svensk porlinstillverkning 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
Ytterligare information om pris och
anmälan kommer senare. Se bl.a. i
nästa församlingsblad och anmälningslista på Kyrktorget i Hagakyrkan. Välkomna!
Christer Johansson
FÖRSAMLINGSNYTT
Ny medlem på bekännelse
Birgitta Dalquist
Birgitta tillhör omsorgsgrupp 1.

Askersunds hembygdsgård
Foto: Bertil Skogsten
Avresa: Kl. 13.00 från Hagakyrkan
Pris: 100 kr. som inkluderar resa
med bil och eftermiddagsfika. Betalas kontant vid resans start.
Anmälningslista finns på Kyrktorget alt. kontakta Christer Johansson
tel. 0705-70 73 27
Anmälan senast 30 april eller senare i mån av plats.
Beräknad hemkomst: Kl.18.00
Onsdag 15 augusti - Gemensam
resa för RPG i Vasakyrkan och
Hagakyrkan till Godegårds Säteri.

ANDAKT
Ett ben, två ben. En axel, två axlar.
Presens, preteritum och futurum:
jag går, jag har gått, jag ska gå. Det
är tisdag eftermiddag. Hagakyrkan
erbjuder Språkcafé, för den som vill
träna svenska språket. Vi samtalar
och fikar står det i annonsen. Människor från jordens alla hörn möts
för att under 1½ timma träna,
prova, öva svenska. Några kommer
från Risbergskas SFI. Några har
läst det i tidningen eller hört om det
av en vän. Koncentrationen är hög.
Pannor ligger i djupa vecka när
man provar att uttrycka sig, beskriva vad man tänker och känner.

Skratt bryter ut när man plötsligt
tappat bort ”han”, ”hon”, ”hans”,
”hennes”. En grupp på 6–8 svensktalande är medspråkare. Rättar försiktigt när det blir fel. Uppmuntrar,

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

är närvarande och ler ofta. Goda
möten uppstår. Någon behöver en
cykel till sina barn. Någon behöver
en matta. Någon ska flytta och har
just ingenting att ta med sig. Någon
är ensam. Någon har lämnat hela
sin familj på andra sidan jorden.
När kommer man att ses igen?
Kommer man att ses igen?
I Hagakyrkan möts världen. Någon
vill tända ett ljus i ljusbäraren. Får
jag gå in i kyrkan, frågar någon?
Någon vill tala religion, jämföra.
Någon har hemlängtan. Så här kan
diakoni se ut en vanlig tisdagseftermiddag på Väster i Örebro. Så
här kan integration se ut en vardagseftermiddag i Haga. Som medspråkare och pastor tänker jag att
här blir en liten skärva av Guds rike
synlig och närvarande. Tänk på oss
i dina böner! Gud vet att dom behövs. Gud vet att vi behövs.
Anna Lena Evehäll

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

