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Hösten har börjat med installation av vår nya pastor Anna Lena. Vår
förhoppning är att detta ska skapa ny inspiration för hela församlingen. I detta
nummer ser du att mycket redan hänt i höst och att mycket är på gång de sista
två månaderna av 2017. Välkommmen att läsa och att delta.

Förbönsakt för vår nya pastor Anna Lena Evehäll vid installationshögtiden lördagen den 2 september.
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HÄNT I HAGAKYRKAN
Installationshögtid
Äntligen kom helgen då vi fick
välkomna vår nya pastor och församlingsföreståndare Anna Lena
Evehäll. Installationen skedde lördagen den 2 september och förrättades av vår regionala kyrkoledare Helen Friberg (se även första sidan).
Efteråt samlades vi till välkomstfest
där
Anna Lena bland
annat fick vara
med om en duell mot församlingen.
Vinsten i duellen innebar att Anna
Lena fick motta en stafettpinne från
vikarierande pastor Anders Fritzson
som symbol för att hon nu ska ta
över föreståndarskapet för församlingen.
På söndagen predikade Anna
Lena inför mycket intresserade barn
och vuxna.

Sjöviksåterträff
Cirka 90 ungdomar och 10 ledare,
som deltagit i Kristendomsskolan
på Sjöviks folkhögskola, bodde i
Hagakyrkan 13-15 oktober. Kyrkan
möblerades om så att alla kunde äta
och sova, vilket innebar att man sov
i alla vrår i kyrkan (utom i kyrksalen).

Träffen började på fredag kväll och
avslutades med att man ansvarade
för gudstjänsten på söndagen. Personer från Hagakyrkan och Betelkyrkan stod för det praktiska under helgen, dvs att handla samt servera frukost, lunch och middag.

Foton: Solveig Bergelin
Foto: Peter Nolåkers

Bachkonsert
Den 21 oktober hölls en konsert
med Bachmusik. Det var ett 40-tal
sångare från Haga Sång & Spel och
Längbro kyrkokör som framförde
13 verk av J S Bach.

PÅ GÅNG
Hagakyrkans orgel 30 år
I november är det 30 år sedan orgeln i Hagakyrkan invigdes.

Mellan körsångerna
berättade
Per-Axel Sverker om Bachs
musik, liv och
tro.

Hagakyrkans musikgrupp uppmärksammar jubiléet genom en orgelfestival 11–15 november. Se vidare i programmet samt en notis i
förra numret av församlingsbladet.

Foton: Anders Fritzson
Tacokväll tillsammans med Betel
Karin Andersson,
Lovisa
Björk och Harriet Hjalmarsson
steker köttfärs
vid tacokvällen
den 20 oktober.
Ett 90-tal personer i alla åldrar
från båda kyrkorna umgicks,
åt tacos, spelade
kontaktbingo
och deltog i den
avslutande andakten.
Foto: Anna Lena Evehäll

Kyrkornas Globala vecka
återkommer årligen i november. I
Hagakyrkan har vi Globalcafé
torsdagen den 23 november kl.
18.30. Vi får besök av Ingemar
Olsson och Per Danielsson som
nyligen gjort en resa till Rumänien.
De berättar bl.a. om arbetet bland
romer.
Julinsjungning
Den 17 december kl. 10.00 sjunger
vi in julen tillsammans med Julkören som består av Haga Sång &
Spel, Dagkören, Fredagskören och
Gojo. Vill du vara med och sjunga i
denna så övar de vuxna på onsdagarna den 6 och 13 dec kl. 19.0020.45 och barnen på torsdagarna
den 7 och 14 dec kl. 17.30-18.15.
Välkommen att vara med!

PROGRAM
NOVEMBER
Kyrkskjuts? Ring 019-26 13 30
efter kl. 09.15 så blir du hämtad.
02 Tors 10.00 Sticka & skicka. Vi
stickar till välgörenhet, fikar och
samtalar.
05 Sön 09.15 Tid för bön.
10.00 Gudstjänst med
nattvard. Anna Lena Evehäll, Ingegerd Skoglund. Håkan Ellehammer.
Utgångskollekt till diakonala kassan.
11 Lör 18.00 Musik i Haga. Orgelfestival: Hagakyrkans orgel 30
år. Servering efteråt.
12 Sön 09.15 Tid för bön.
10.00 Musikgudstjänst.
Anna Lena Evehäll. Haga Sång &
Spel. Söndagsskola.
18.00 Musik i Haga. Orgelfestival: Orgelkonsert: Lars-Ove
Eriksson.
Språkcafé tisdagar 14.00 – 15.30
För dig som har svenska som andraspråk. Välkommen även du som
vill vara medspråkare!
15 Ons 12.10 Lunchmusik.
Orgelmusik med Lars-Eric Lauenstein.
12.30 Sopplunch med
hembakat bröd, kaffe och kaka.
Pris: 40 kr.
16 Tors 10.00 Sticka & skicka. Vi
stickar till välgörenhet, fikar och
samtalar.
17 Fre 18.00 Tacokväll.

19 Sön 09.15 Tid för bön.
10.00 Gudstjänst. AnnLouise Holmlind, Daniel Dagernäs.
Hagabandet.
23 Tors 18.30 Globalcafé. Ingemar Olson & Per Danielsson berättar om sin resa till Rumänien och
arbete bland romer.
26 Sön 09.15 Tid för bön.
10.00 Gudstjänst för alla
åldrar. Anna Lena Evehäll, Lovisa
Björk. Barnkören Gojo. Världsbutiken har försäljning.
11.30 Församlingsmöte.
18.00 Körkonsert med
Stella.
29 Ons 14.00 Trivselträff/RPG.
Adventsmusik med Louise Östman
och Sara Hansen.
30 Tors 10.00 Sticka & skicka. Vi
stickar till välgörenhet, fikar och
samtalar.
Tisdagskaffe
Varje tisdag 10.00
5 december Jullunch och andakt.
DECEMBER
02 Lör 10.00 Adventsmarknad.
Julblommor, hembakat bröd, talloch lingonris, sylt och saft. Servering, lotterier och julloppis.
11.00 Adventssånger.
12.00 Luciatåg.
03 Sön 09.15 Tid för bön.
10.00 Adventsgudstjänst.
Anna Lena Evehäll, Sten Hermansson. Haga Sång & Spel. Start för
insamling till det internationella
arbetet. Utgångskollekt.

05 Tis 11.30 Jullunch för deltagarna i Tisdagskaffet. Andakt.
06 Ons 12.10 Lunchmusik. "Vila
i din väntan". Marie och Inga
Spångberg.
12.30 Sopplunch med
hembakat bröd, kaffe och kaka.
Pris: 40 kr.
10 Sön 09.15 Tid för bön.
10.00 Gudstjänst med
nattvard. Anders Fritzson, Helga
Jacobsson. Louise Östman. Utgångskollekt till internationellt arbete. Söndagsskola.
Efter gudstjänsten: Storsamling om
söndagsskolan.
13 Ons 14.00 Trivselträff/RPG.
Lucia med elever från årskurs 6 vid
Hagaskolan. Se notis!
17 Sön 09.15 Tid för bön.
10.00 Gudstjänst. Julinsjungning med Haga Sång &
Spel, Gojo, Fredagskören och Dagkören. Anna Lena Evehäll.
24 Sön 11.00 Julbön. Anna Lena
Evehäll, familjerna Thunberg och
Östman.
26 Tis 10.00 Missionsgudstjänst.
Carl-Johan Sävinger och missionsgruppen.
31 Sön 10.00 Gudstjänst. ”Ett
nytt år nalkas med nya möjligheter”. Christer Johansson m.fl. röster.
Gunilla Lauenstein, violin.
Barnkören Gojo övar
varje torsdag kl. 17.30
Söndagskola
12 november och 10 december

PÅ GÅNG forts
Lunchmusik med sopplunch
Onsdag 15 november kl. 12.1012.30 Orgelmusik med Lars-Eric
Lauenstein.
Onsdag 6 december kl. 12.1012.30 "Vila i din väntan". Marie
och Inga Spångberg.
I anslutning till lunchmusiken
serveras kl. 12.30-13.30 en hemlagad soppa, hembakat bröd, kaffe
och kaka för 40 kr. Ett tips: Bjud
gärna med en kamrat, granne eller
arbetskamrat!
Trivselträffar/RPG
Onsdag 29 november kl. 14.00
Adventsmusik med Louise Östman
och Sara Hansen.
Onsdag 13 december kl. 14.00
Lucia med elever från årskurs 6 vid
Hagaskolan. Musiklärare Bengt
Olov Johansson. Luciakaffe. Tillsammans med PRO Haga.
Trivselträffarna är öppna för alla
intresserade och inleds i regel med
en andakt. Vi dricker kaffe med
hembakat bröd (pris: 30 kr.) och
därefter lämnar vi ord/ton till dagens gäst/gäster.
Samlingarna sker i samarbete med
studieförbundet Bilda.
Christer Johansson
Körkonserten "Av nåd"
Den 26 november kl. 18.00 gästas
Hagakyrkan av kammarkören Stella
som leds av Solvieg Ågren.
Konserten blir finstämd med ljuseffekter som förstärker sångens
budskap.

Adventsmarknaden 2 december
Adventsmarknad i Hagakyrkan lördagen den 2 december kl. 10-13.
Försäljning av julblommor: amaryllis och julstjärnor, hembakat bröd,
tall- och lingonris, sylt och saft.
Servering av kaffe, te, saft, smörgås, saffranspannkaka och kondisbitar. Lotterier och liten julloppis.

bilnummer på bokningslistan. Vill
man inte skriva sitt namn kan man
sätta ett kryss och skicka ett sms till
Anna Lenas mobil, 070-5726877,
om när man kommer. Samtalet avslutas med att Anna Lena ber för
dig, och det ni samtalat om.
Välkommen till ett Friskvårdssamtal! Anna Lena Evehäll
Hagabandet

11.00 Vi sjunger adventssånger
tillsammans under ledning av Louise Östman m.fl.
12.00 Luciatåg med Fredagskören.
Annandagsgudstjänst
Den 26 december predikar CarlJohan Sävinger. Han arbetar som
lärare och koordinator för kurserna
Apg29 och Apg29 pionjär.
Apg29 är en lärjungaskola för
dem som vill studera och praktisera
ett lärjungaskap med Apostlagärningarna som förebild.
Friskvårdssamtal
Hagakyrkan inbjuder till ett friskvårdssamtal med pastor Anna Lena.
En möjlighet att i all enkelhet få
prata kring hur du har det i ditt liv
och hur du har det med Gud. Det
finns tider att boka sig för på dörren
till Anna Lenas expedition. Onsdagar kl. 18.00-19.00 och torsdagar
kl. 15.00-16.00 kan man boka sig
genom att skriva sitt namn och mo-

Hagabandet är en ensemble som
består av blåsare och kompgrupp.
För närvarande är sättningen klarinett, saxofon, fagott, horn, trummor, elbas och elgitarr. Musiken vi
spelar är främst hämtad från den
afro-amerikanska traditionen så
som blues, funk och soul.
Hagabandet har funnits sedan
2011 och är projektinriktat. Vi gör
oftast ett projekt per termin. Inför
varje framträdande repar vi ca. 3-4
gånger. Vi skulle gärna vilja bli fler
medlemmar på blåssidan, så spelar
du träblås eller bleckblås och känner dig sugen på de musikstilar vi
spelar får du gärna höra av dig till
ledaren Anders Jägergård på mejl,
anders.jagergard@icloud.com.

Fairtrade och miljömärkning
Hagakyrkan är en kyrka för Fairtrade vilket innebär att vi ser till att
servera Fairtrade-märkt kaffe och te
vid våra samlingar. Fairtrademärkningen innebär att odlaren får
en rättvis lön och en premie som
kan användas för att utveckla samhället. Det är ett enkelt sätt att motverka fattigdom.
Den stora skillnaden mellan Fairtrade och miljömärken som KRAV,
Svanen och EU-lövet är att Fairtrade fokuserar på att skapa bättre
villkor för människor medan de
andra fokuserar på en bättre miljö.
Men många Fairtrade-anslutna odlare väljer att även satsa på miljön
vilket gör att man ofta kan hitta
båda märkena på produkterna. På så
sätt bidrar vi både till minskad fattigdom och en bättre miljö. Läs mer
på www.fairtrade.se
Daniel Dagernäs
Församlingens valberedning
har påbörjat sitt arbete inför årsmötet 2018. Olika uppgifter ska då fördelas på oss medlemmar. Redan
idag har många tagit på sig de viktiga uppdrag som krävs för att församlingens verksamhet ska fungera
på ett bra sätt. Kanske finns det fler
som vill göra en insats under det
kommande året. Kanske vill någon
förändra sitt nuvarande uppdrag
och pröva något annat.
Hör i så fall av dig till valberedningen så snart som möjligt.
Lisbeth Andersson, sammankallande.

Facebook
Församlingen kommer att använda
Facebook som informationskanal i
högre grad framöver. Vi ser gärna
att ni gillar sidan och delar våra
arrangemang så vårt kontaktnät
ökar. Om du gör detta så får dina
vänner se notisen och du kommer
själv att se alla nya notiser som
läggs upp. Sidan kan också nås från
hemsidan.

FÖRSAMLINGSNYTT
Nya medlemmar:
Anna Lena och Jonas Evehäll på
flyttningsintyg från Broängskyrkans Församling, Kristinehamn.
Jonas tillhör omsorgsgrupp 6.
ANDAKT
Novembermörker
Jag har alltid haft svårt för november. Mörker breder ut sig över oss,
ibland till och med i oss. Jag
glömmer aldrig det år när det bokstavligt talat regnade varje dag under november månad och sonens
nya gummistövlar hade en nedsliten
klack när vi väl nådde fram till de-

cember av det flitiga användandet,
nötandet.
Jag övar mig i att möta november.
Möta månaden med hopp och mod.
Jag får säga till mig själv: det går
en dag i taget. Snart är vi framme
vid advent och du får möta adventsljusen, både de levande ljusen och
de elektriska. Det blir snart bättre.
Ljuset kommer att återvända.
Alldeles nyligen sjöng jag med i
en sång från Taizé med texten:
”Jesus, Guds son,
du ljus i mitt inre,
låt inte mörkret få
tala till min själ.
Jesus, Guds son,
du ljus i mitt inre,
öppna mig för din
kärlek och frid”.
Sången fäste sig starkt och självklart i mitt minne. Jag går och nynnar på den. Jag har sparat den att ta
till när ljuset sinar, och gråheten
breder ut sig. Den påminner mig
om honom som är starkare än
mörkret, om honom som är ljuset.
Han som sa ”Jag är världens ljus.
Den som följer mig skall inte
vandra i mörkret utan ha livets
ljus” (Joh 8:12).
Det gäller att påminna sig var
man ska lägga sin inre blick, till
vem jag sätter mitt hopp. Så jag
tänder ett ljus vid frukostbordet och
nynnar sakta med i sången från
Taizé ”Jesus, Guds son, du ljus i
mitt inre…”
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 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:
Oskar Garp, tel 073-636 00 48
Equmenias postgiro: 498 95 96 – 4

