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Ett nytt församlingsblad och ett nytt år. Vi gläder oss över vad som händer i
församlingen och ser att väldigt många människor passerar kyrkporten under
en ”normal” vecka. Den glädjen tar vi med oss in i det nya året.
Här finner du som vanligt en programtablå på mittuppslaget och en del notiser
om vad som har hänt och kommer att hända i församlingen. Första advent var
en intensiv helg med fullsatt kyrka i tre omgångar på fredagsmorgonen då
Rostaskolan hade sin adventssamling. Adventsmarknad på lördagen och sedan
adventhögtidsgudstjänst på söndag förmiddag, med mycket sång som sig bör.
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På eftermiddagen fick vi glädja oss
över ännu en dophögtid i Hagakyr-

kan då fem personer ur samma
”storfamilj” döptes och även hälsades välkomna i församlingen.

HÄNT I HAGAKYRKAN
Äntligen varmvatten!
Vi har, även om inte alla upptäckt
det, haft problem med varmvattnet i
vår kyrka. Detta har berott på att en
blandningsventil i fläktrummet
blivit för gammal och kärvat ihop.
Nu är den utbytt så att vi ska få
varmvatten i våra kranar igen. En
liten sak kan tyckas, men ack så
viktig ändå.
Arne Hermansson
Orgelfestivalen

Foto: Solveig Bergelin
len bjöd på en historieberättelse om
hur orgelbyggargruppen arbetade
under tre år. Flera av dem var själva
på plats. Åke Jöneby visade en
(överbliven) detalj av det som ryms
i orgelns inre. Söndagens gudstjänst
innehöll mycket musik och helgen
avslutades med orgelkonsert utförd
av organisten Lars-Ove Eriksson.
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Det gick åt mycket luft i mitten av
november då Hagakyrkans orgel
fyllde år, närmare bestämt 30. Men
luften användes på ett mycket njutbart sätt då den passerade de 1188
piporna. Ja, kanske inte alla pipor
på en gång. Bilden ovan visar att
två organister mycket väl kan traktera orgeln samtidigt. Lördagskväl-
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Kyrkornas Globala vecka
uppmärksammades, som vi ju
brukar, med ett Globalcafé den 23
november. Huvudmedverkande var
Per Danielsson och Ingemar Olsson
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från Betelkyrkan som då nyligen
kommit hem från en resa i
Rumänien där de i huvudsak besökt
hjälpprojekt för den romska
befolkningen. Bilden visar Ingemar
tillsammans med en liten romflicka
som fått nytt framtidshopp i byn
Baia de Arma i Rumänien.

fram de två vakanspastorerna under
ca 1½ år, Christer Johansson och
Anders Fritzson, för ett tackord och
en tackgåva.

Foto: Solveig Bergelin
Det senare väckte som synes det
yngre släktets nyfikenhet av bilden
att döma.
Foto: Solveig Bergelin

PÅ GÅNG

Många på Adventsmarknaden
Adventsmarknaden i Hagakyrkan
brukar vara ett välbesökt arrangemang som inleder julen. I år lockade den extra många besökare. Redan när dörrarna slogs upp var
många på plats för att ta del av gott
fika, lotterier, bröd, sylt, kransar
och annat fint. Det bjöds på adventssånger och Fredagskören höll
ett mycket uppskattat luciatåg.
Sammanlagt kom det in ca 27 000
kronor (brutto).
Daniel Dagernäs

Hagakyrkans dagkör
träffas varannan torsdag under våren 2018 med start den 18 januari
kl. 14.00 -15.30. Körledare: LarsEric Lauenstein. Nya sångare hälsas varmt välkomna!
Lars-Eric Lauenstein

Slut på vakanstiden!
I samband med kyrkkaffet den
första advent kallade församlingens
vice ordförande, Sten Hermansson,

Årsmöte
för Equmenia i Hagakyrkan äger
rum fredagen den 26 januari kl.
18.00
Församlingens årsmöte
Haga Missionsförsamlings årsmöte
äger rum lördagen den 10 februari
kl. 16.00. Årsmöteshandlingar
kommer att finnas tillhands digitalt
och i utskriven form.

PROGRAM
JANUARI
06 Lör 16.00 Julfest för alla åldrar. Grupp 1 o. 2 ansvarar. Se notis!
07 Sön 09.15 Tid för bön.
10.00 Gudstjänst med
nattvard ”I Markus fotspår”. Anna
Lena Evehäll, utgångskollekt till
diakonala kassan.
09 Tis 14.00 Språkcafé En mötesplats för dig som önskar träna på
det svenska språket. Vi fikar och
samtalar.
Språkcafé tisdag 14.00-15.00
För dig som ha svenska som
andraspråk. Välkommen även
du som vill vara medspråkare!
11 Tors 10.00 Sticka & Skicka.
Vi stickar till välgörenhet, fikar och
samtalar.
17.30 Terminsstart Gojo
18.30 I Markus fotspår.
Vi läser Markusevangeliet.
14 Sön 09.15 Tid för bön.
10.00 Gudstjänst tillsammans med Längbro församling.
Hans Eklind, Anna Lena Evehäll.
Längbro Kyrkokör.
16 Tis 11.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé.
17 Ons 12.10 Lunchmusik. Vårkänningar! Sven Helin och Torsten
Sundström. Se notis!
12.30 Sopplunch
Se notis!
19.00 Terminsstart för
Haga Sång & Spel.

18 Tors 14.00 Dagkören övar
Söndagsskola: 21/1, 3/2 (musikal), 11/2 (gudstj. för alla åldrar)

21 Sön 09.15 Tid för bön
10.00 Gudstjänst. Anna
Lena Evehäll, Lennart Josefsson,
sång Kerstin Landell, söndagsskola.
23 Tis 11.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé
25 Tors 10.00 Sticka & Skicka.
26 Fre 13.00 Terminsstart för
Fredagskören.
18.00 Equmenias årsmöte.
28 Sön 09.15 Tid för bön
10.00 Gudstjänst. AnnLouise Holmlind, Daniel Dagernäs,
sång Malin Svensson
Barnkören Gojo övar
varje torsdag kl. 17.30
30 Tis 11.00 Tisdagskaffe och
andakt.
14.00 Språkcafé.
31 Ons 14.00 Trivselträff/RPG
Anna Lena Evehäll. "Sången som
livsspegel". Se notis!

FEBRUARI
01 Tors 14.00 Dagkören övar.
18.30 I Markus fotspår.
Vi läser Markusevangeliet.
03 Lör 15.30 ”Skapelseberättelsen”. Minimusikal med barnkören
GOJO. Söndagsskolan särskilt inbjuden. Se notis!

04 Sön 09.15 Tid för bön.
10.00 Gudstjänst med
nattvard. Anna Lena Evehäll, Per
Thunberg, sång Håkan Torpman.
Utgångskollekt till diakonala kassan.
06 Tis 11.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé.
08 Tors 10.00 Sticka & Skicka.
09 Fred 18.00 TacoLov - i Haga
Tacokväll med mat, gemenskap och
andakt.
10 Lör 16.00 Församlingens
årsmöte. Se notis!
11 Sön 09.15 Tid för bön
10.00 Gudstjänst.
Årshögtid för alla åldrar. Anna
Lena Evehäll, Inger Öhrn, Haga
Sång & Spel.
13 Tis 11.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé.
15 Tors 14.00 Dagkören övar.
18.30 I Markus fotspår.
Vi läser Markusevangeliet.
18 Sön 09.15 Tid för bön.
10.00 Gudstjänst.
Per Söderberg, Kjell Dagheden,
Anders Jägergård, gitarr.
20 Tis 11.00 Tisdagskaffe.
14.00 Språkcafé.
21 Ons 12.10 Lunchmusik.
Blockflöjtsensemblen Sicken Blås
12.30 Sopplunch.
Se notis!
22 Tors 10.00 Sticka & Skicka.
25 Sön 09.15 Tid för bön
10.00 Gudstjänst.
Sam Pettersson, Rigmor K Hermansson, sång Leif Sandgren.
Se även temagudstjänst i Betania-

kyrkan. Läs notisen ”I Markus fotspår”!
27 Tis 11.00 Tisdagskaffe och
andakt.
14.00 Språkcafé.
28 Ons 14.00 Trivselträff/RPG
"Musik i en salig blandning."
Jan Inge Hall. Se notis!
18.30 Närområdesträff
för Equmeniakyrkan. Se notis!

PÅ GÅNG forts.
Trettondedag jul – julfest!
Den 6 januari kl. 16.00 blir det julfest som omsorgsgrupperna 1 och 2
ansvarar för. Det blir ”kakbuffé”
och ett blandat program med skattjakt, pyssel och knåp för barnen,
och andra
aktiviteter
för vuxna.

I Markus fotspår
Söndag den 7 januari firar vi gudstjänst och introducerar vårens läsning av Markusevangeliet. Vi
kommer sedan att följa hans fotspår
genom Markus-evangeliet under 6
torsdagskvällar i Hagakyrkan. Vi
kommer att läsa berättelsen om
Jesus speglad genom Markus ögon.
Vi använder oss också av Equmeniakyrkans bok "Markus runt på
90 dagar" som finns att få vid gudstjänsten i januari. Låt oss leva med
evangeliet, berättelsen om Jesus
under våren.

Betaniakyrkan inbjuder i februari
till "Temagudstjänst - Markus" med
pastorn och tidigare THS-läraren
Johnny Jonsson. Efter kyrkkaffet
vidtar föreläsning, reflektion och
samtal kring temana "Markusevangeliet - det äldsta av våra
evangelier", samt "Evangeliets
ärende på 100-talet och 2000-talet".
För den intresserade är detta verkligen ett tillfälle att vara med på.
Anna Lena Evehäll

Skapelseberättelsen
är temat när barnkören Gojo inbjuder till minimusikal lördagen den 3
februari kl. 15.30. Obs tiden!
Barnen har själva valt repertoaren
på temat och medverkar med både
sång och repliker. En spännande
samling för alla åldrar!
Lunchmusik med sopplunch
Onsdag 17 januari 12.10-12.30
"Vårkänningar". Sven Helin och
Torsten Sundström trakterar olika
instrument som piano, klarinett och
trumpet.

Onsdag 21 februari 12.10-12.30
Blockflöjtsensemblen Sicken Blås.
I anslutning till lunchmusiken serveras kl. 12.30-13.30 en hemlagad
soppa, hembakat bröd, kaffe och
kaka för 40 kr. Bjud gärna med en
kamrat, granne eller arbetskamrat!
Trivselträffar/RPG
Onsdag
31
januari
14.00
”Sången som livsspegel"! Anna
Lena Evehäll, Lars-Eric Lauenstein.
Onsdag
28
februari 14.00
"Musik i en
salig
blandning".
Jan Inge Hall.
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 Bilda.
Christer Johansson
Närområdesträff
för Equmeniakyrkan onsdagen den
28 februari kl. 18.30 i Närkes Kil.
Region Svealand inbjuder till träff
kring "Sammanhållen mission",
Regionala kyrkoledaren Helen Friberg m.fl.

Vårkonsert i Betelkyrkan
År 2018 fyller Betel/ Equmeniakören 150 år. De bjuder in till en vårkonsert tillsammans med alla Equmeniaförsamlingarna och de körer
som finns där och Nikolaikyrkans
kör som de har haft mycket samarbete med. Det blir vårkonsert den
22 april kl. 18.00 i Betelkyrkan.
Boka in detta redan nu! Det kommer att bli gemensamma övningar
tillsammans. Mer info kommer!
Louise Östman
FÖRSAMLINGSNYTT
Nya medlemmar
Vid dopgudstjänsten 3 december
2017 döptes Mirvet Al-Dayyeni
och hennes dotter Zainab AlHaddad, makarna Ahmed Al-Hadad
och Duha Al-njjar samt Jasmine
Al-Haddad. De hälsades samtidigt
som medlemmar i församlingen Vi
hälsar dem välkomna och önskar
dem Guds välsignelse.
ANDAKT
Jag har tagit fram kalendern för
2018. Det är något särskilt med en
ny kalender. Jag brukar börja med

att fylla i födelsedagar på familj
och närstående. Vilken veckodag
infaller min egen födelsedag? Sen
kikar jag på när påskhelgen och
julhelgen m.m. infaller. Vilken
veckodag är det julafton? Jag fyller
i mitt namn och mobilnummer om
jag skulle tappa kalendern så jag
kan få den tillbaka. Det är ibland
värre att förlora kalendern än att
förlora plånboken, även om det är
besvärligt nog! Förlorar man kalendern förlorar man sitt liv, näst intill
i alla fall.

Jag är fortfarande så "gammalmodig" att jag använder en papperskalender. Det ger mig bäst överblick
över veckan, över mitt liv. Jag försöker ibland med digital kalender
men det är svårt att bryta en livslång vana med papperskalendern.
Efter lite bläddrande funderar jag
på vad som kommer att ske under
året. Möten, människor, högtidsdagar, semester, resor - vad kommer
dagarna att fyllas med? Vid något
tillfälle när jag sitter där med kalendern skänker jag Gud en tanke.
Vad kommer du, Gud, att ge mig
för dagar? Kommer jag möta sorg?
Glädje? Överraskningar?

Jag tänker på orden ur Predikaren
i GT. "Allt har sin tid, det finns en
tid för allt som sker under himlen..." (Pred 3:1) Jag finner tröst i
de orden "allt har sin tid". Jag är
inte rädd för det som ska komma.
Jag möter varje dag tillsammans
med Gud. Jag övar mig att vila i
den förvissningen. Jag säger inte att
det är lätt, men jag försöker förhålla
mig till livet så. Längre fram säger
Predikaren "Jag vet att vad Gud
gör består för alltid, ingen kan
lägga något därtill, ingen kan dra
något därifrån..." (3:14)
I en värld som nu känns både
osäker och ibland mörk är det gott
att tänka att jag alltid möter Gud i
det ögonblick jag går till mötes.
Han är alltid steget före mig och
möter mig i nuet. Under hösten har
vi i Hagakyrkan mött J S Bachs
musik och sånger flera gånger. Ett
ord som då återkommit är nåd. Ett
kort ord och samtidigt stort och
omfångsrik. Det är i nåden vi möter
Gud. Nåd är för mig tron på gudsnärvaron. Det finns en god närvarande kraft, Gud, vars ansikte vi
möter i Jesus Kristus. Gud som vi
lär känna i Jesu liv och verk. Nåd är
ömhet, närvaro, helighet, kraft, rätt
och rättvisa, glädje - nåd är helt
enkelt Gud själv.
Vad tänker du på när du hänger
upp en ny kalender, öppnar en ny
almanacka? Ett nåderikt år 2018
ber jag om, önskar jag dig. Gott
nytt år - God ny nåd.
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

