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Ledaren:

Tiden och kyrkoåret
Tiden och kyrkoåret har sin
gilla gång i våra två församlingar. Det Kyrkblad (nr 1
2017) du nu håller i din hand
innehåller både tiden för fastan
och tiden för påsk, men också
brytningstiden mellan vår och
sommar.
I någon av våra fyra kyrkor i Edsbergs församling
eller någon av våra två kyrkor i Mosjö-Täby församling har vi dop, nästan varje lördag eller då
och då på söndag i Edsberg. Och dopet är fest,
för en ny människa har välkomnats in i församlingens gemenskap, i Kyrkans gemenskap, i Kristi
gemenskap. Kyrkklockorna hörs över åkrarna och
påminner om den skatt som våra gamla kyrkobyggnader faktiskt är.
Kyrkklockorna ringer samman, dåtid med nutid
och framtid. När jag sitter där i Mosjö kyrka på
Högmässan på min prästplats, mitt emot Mosjömadonnan, och vi sjunger vår psalm före Evangeliet,
känner jag mig tacksam. En tacksamhet över att
få vara del av en lång, lång kedja av präster som
firat gudstjänst där före mig. Och församlingen,
som har suttit där, och firat gudstjänst långt, långt
före den församling som nu sitter i bänkarna en
söndag i Mosjö, eller i Edsberg, eller i Kräcklinge,
eller i Hackvad, eller i Tångeråsa, eller i Täby. Vi
känner inte alla varandra personligen, det vore en
omöjlighet eftersom sekler skiljer oss åt, men vi
är del av samma Kyrkans gemenskap, då och nu
och in i framtiden.
Och somliga av er församlingsbor träffar jag ofta,
i gudstjänsten eller i våra verksamheter, vissa av er
träffar jag kanske en gång/år, när det är Allhelgonahelgen och vi har öppet i våra kyrkor, somliga
Omslagsbilder från Kräcklinge kyrka: Kalk med oblat och
änglar, korfönster från 1988; vårallsång; klockstapel från
1650-talet. Foto: Malin Lindström
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träffar jag på Nyårsbönen eller i Midnattsmässan
och vissa av er får jag träffa i samband med att ni
gifter er, eller andra när ni har sorg. Och ytterligare
andra av er blir det inte att vi träffas alls, men du
kanske ser predikoturen eller läser min ledare i
vårt Kyrkblad och jag får möta dig på det viset,
eller du hör kyrkklockorna över fälten. Oavsett
hur vi möts ringer kyrkklockorna samman dåtid
med nutid och framtid.
Tiden och kyrkoåret har sin gilla gång i våra två
församlingar, fastetiden som manar till eftertänksamhet och inre lugn, påsken där vi får jubla med
alla Guds tjänare och alla himmelens änglar över
undret som är från död till liv, från mörker till ljus
och brytningstiden mellan vår och sommar. Och i
den rytmen och i den vilan bär Gud oss.
Malin Lindström, tf församlingsherde
i Edsbergs, Mosjö-Täby församlingar
Nu kan du lämna din gåva eller betala
med Swish till våra församlingar.
För nummer se vår hemsida.

FEM SNABBA FRÅGOR TILL...
...Birgitta Samuelsson Fhager
1. Vad har du för favorit tonart?
-D-dur
2. Har du någon favorit
stämma på orgel? -Mixtur
3. Vilket land skulle du vilja bo i
om du inte bodde i Sverige?
-Italien
4. Har du någon favorit blomma? -Dahlia
5. Vad har du för favorit färg? -Dalablå
...Helena Larsson
1. Vad har du för favorit tonart?
   -Ab-dur
2. Har du någon favorit stämma
   på orgel? -Rörflöjt
3. Vilket land skulle du vilja bo i
    om du inte bodde i Sverige?
   -Skottland
4. Har du någon favorit blomma? -Orkidé
5. Vad har du för favorit färg? -Mörkblå

Louise har Kräcklinge kyrka i blodet
Nu har vi kommit till den tredje av sex kyrkor i
våra församlingar. Den här gången presenterar vi
Kräcklinge kyrka. Nästa kyrka, i bokstavsordning,
blir Mosjö kyrka.
Louise Nilsson har Kräcklinge kyrka med sig
i blodet. Hon är född och uppväxt på en gård
femhundra meter från medeltidskyrkan.
Nu bor hon någon kilometer därifrån. När hon
går ut på sin trappa ser hon tornet från mitten av
1600-talet sträcka sig mot himlen bakom höga
träd. Hon bor i ett gammalt jordbrukslandskap
och har naturen inpå knuten med häckande
kungsörn i skogen bakom bostadshuset.
– Min familj har alltid gått i kyrkan. Det var ett
sätt att umgås, att träffa grannarna. Min mamma
Ingegerd var med i syföreningen och deltog i allt
som rörde församlingen. Så fort det var något i
Kräcklingegården, som då var församlingshem,
var vi där.
Som aktiv inom bonderörelsen var mamma
Ingegerd med och ordnade Tacksägelsedagen då
grönsaker, frukter och blommor prydde koret och
gudstjänsten avslutades med ett kaffedoftande
samkväm och auktion på alla läckerheter och
växter. Och så anordnades lucia.
– Jag var med, från minsta ängel till Lucia.
Det var tradition och en självklarhet att delta.
Kyrkan följde Louise upp i vuxen ålder och
när det var dags att säga ja till maken Torbjörn
skedde det i Kräcklinge kyrka. Senare döptes de
två döttrarna här.

Louise Nilsson, född Alvarsson, gudstjänstvärd
i Kräcklinge kyrka.
Louise Nilsson ser kyrkan som en stor del av
hembygden.
– Den knyter oss samman. Jag skulle gärna se
att de unga som flyttar in också kommer hit. Man
behöver inte vara djupt religiös för att få utbyte
av ett kyrkobesök. Det kan vara ett sätt att gå
ner i varv, en tid för eftertanke som kan behövas
hos alla i ett stressigt vardagsliv. Vi pratar mycket
om att vi behöver slappna av. Det kan man göra
i kyrkan! Man hinner avsluta veckan som gått
och påbörja den som kommer.
Sedan ett år tillbaka är Louise gudstjänstvärd.
– Det är en trevlig sysselsättning som innebär att
välkomna till kyrkan, vara med när nattvarden
utdelas och samla in kollekt. Jag och min medvärd
Anette Lövestig får också läsa texter. Det tycker
jag är roligast!
Text och bild: Lisbeth Axelsson

Kräcklinge kyrka var under medeltiden en vallfartskyrka, dit människor kom för att se krucifixet som
ansågs undergörande. De rika inventarierna påminner både om medeltiden och senare tider, då kyrkan
tagit emot många gåvor från familjerna på de stora gårdarna i Kräcklinge socken. Många inventarier finns
idag bevarade i kyrkan, andra på olika museer.
Kyrkans äldsta delar uppfördes under tidig medeltid, troligen 1100-tal eller tidigt 1200-tal. Dessa
delar finns i norra väggen och vapenhuset. Kyrkan var då försedd med torn i väster. Byggnaden har sedan
byggts ut vid två tillfällen. Den första utbyggnaden skedde under senare delen av medeltiden, kanske
omkring 1400. Den andra utbyggnaden genomfördes 1766. Då revs tornet och kyrkan fick den storlek
som den har än idag.
Interiören: Kyrkans inre präglas i stort av utbyggnaden 1766, då både predikstolen och altaruppsatsen
tillkom, liksom de draperingsmålningar som finns runt fönstren. Även läktaren byggdes vid detta tillfälle.
Källa: Svenska kyrkans hemsida om Kräcklinge kyrka med text av Maria Sundström.
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GUDSTJÄNSTER I VÅRA KYRKOR MARS–JUNI
ONSDAG 1 MARS • Askonsdagen

08.30 Askonsdagsmässa Mosjö kyrka
18.00 Askonsdagsmässa Edsbergs kyrka

SÖNDAG 5 MARS

10.00 Söndagsmässa Kräcklinge kyrka (Sammanlyst)
16.00 Konsert till förmån för behövande i Tanzania
Mosjö kyrka, se sidan 7.

ONSDAG 8 MARS

ONSDAG 29 MARS

08.30 Veckomässa Mosjö kyrka

SÖNDAG 2 APRIL

10.00 Högmässa Hackvad kyrka (Sammanlyst)
15.00 Musikcafé i Täbygården
Folkparksturné, Täbykören med kompgrupp

SÖNDAG 9 APRIL

18.00 Temamässa Mosjö kyrka

10.00 Högmässa Mosjö kyrka
18.00 Söndagsmässa Edsbergs kyrka

SÖNDAG 12 MARS

ONSDAG 12 APRIL

10.00 Familjegudstjänst Täby kyrka
Orgelelever medverkar
18.00 Söndagsmässa Hackvad kyrka

ONSDAG 15 MARS

08.30 Veckomässa Edsbergs kyrka

SÖNDAG 19 MARS

10.00 Familjegudstjänst Edsbergs kyrka.
Barn och unga från barnverksamheten
medverkar med sång och pianospel.
Efteråt våfflor i församlingshemmet.
18.00 Söndagsmässa Tångeråsa kyrka
18.00 Söndagsmässa Mosjö kyrka

ONSDAG 22 MARS

18.00 Temamässa Mosjö kyrka

SÖNDAG 26 MARS

10.00 Högmässa Mosjö kyrka
10.00 Söndagsgudstjänst Edsbergs kyrka
Syföreningen firar 110 år
18.00 Musikgudstjänst Kräcklinge kyrka.
Jungfru Marie Bebådelsedag.
Dal Segno kören medverkar.

Påskdagsmässa med påsklunch
Välkommen att fira påskdagsmässa
i Kräcklinge och Mosjö kyrkor
söndagen den 16 april kl 11.00
Tema ”Kristus är uppstånden”.
I Mosjö kyrka medverkar Kyrkokören och i
Kräcklinge kyrka medverkar Dal Segno kören
med sånger om glädje.
Efter gudstjänsten blir det påsklunch.
Detta är en tradition i Kräcklinge,
och i Mosjö tar vi åter upp den tradition
som funnits tidigare.
Självkostnadspris 50 kr.
Anmälan till påsklunch i Kräcklinge görs
senast 7 april till Irene 0585-821 84.
Påsklunch i Mosjö, ej anmälan.
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08.30 Veckomässa Edsbergs kyrka

TORSDAG 13 APRIL • Skärtorsdagen
18.00 Skärtorsdagsmässa Edsbergs kyrka
18.00 Skärtorsdagsmässa Mosjö kyrka

FREDAGEN 14 APRIL • Långfredagen

10.00 Långfredagsgudstjänst Hackvad kyrka.
Dal Segno kören medverkar
10.00 Långfredagsgudstjänst Täby kyrka

LÖRDAG 15 APRIL • Påskafton

23.30 Påsknattsmässa Tångeråsa kyrka

SÖNDAG 16 APRIL • Påskdagen

11.00 Påskdagsmässa Kräcklinge kyrka.
Dal Segno kören medverkar.
Efteråt påsklunch i Kräcklingegården.
Självkostnadspris 50 kr.
11.00 Påskdagsmässa Mosjö kyrka
Påsklunch i församlingshemmet, 50 kr/vuxen

MÅNDAG 17 APRIL • Annandag påsk

18.00 Musikgudstjänst Täby kyrka (Sammanlyst)
Täbykören sjunger gospel

SÖNDAG 23 APRIL

10.00 Söndagsmässa Täby kyrka
18.00 Kvällsgudstjänst Hackvad kyrka

ONSDAG 26 APRIL

08.30 Veckomässa Mosjö kyrka

SÖNDAG 30 APRIL • Valborgsmässoafton
10.00 Högmässa Mosjö kyrka
19.00 Vårgudstjänst i Kräcklinge kyrka med
Dal Segno kören. Efteråt Valborgsmässofirande vid Kräcklingegården.

ONSDAG 3 MAJ

18.00 Temamässa Mosjö kyrka

SÖNDAG 7 MAJ

11.00 Familjegudstjänst Mosjö kyrka (Sammanlyst)
Familjedag.

ONSDAG 10 MAJ

08.30 Veckomässa Edsbergs kyrka

SÖNDAG 14 MAJ

TÄBYDAGEN
lördagen den 3 juni kl 13-17

10.00 Högmässa Mosjö kyrka
18.00 Söndagsmässa Kräcklinge kyrka

ONSDAG 17 MAJ

19.00 Vårallsång i Kräcklinge kyrka.
Körer och solister från Fjugesta,
Kumla och Örebro.

SÖNDAG 21 MAJ

En dag för alla åldrar, som fylls med många
olika aktiviteter vid Täbygården.
Täbykören inleder i kyrkan kl 13, och sedan
finns det servering, utställningar, försäljning,
hoppborg och skattjakt, godisregn, lotteri m.m.
Drop-in-dop mellan 14.30-16.00.

10.00 Söndagsmässa Hackvad kyrka
18.00 Kvällsgudstjänst Tångeråsa kyrka
18.00 Musikgudstjänst Mosjö kyrka
Kyrkokören

ONSDAG 24 MAJ

08.30 Veckomässa Mosjö kyrka

TISDAG 25 MAJ
KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG
07.00 Gökotta Snarve
07.00 Gökotta Skeppsta

SÖNDAG 28 MAJ

Foto: Katta Göransdotter

10.00 Högmässa Mosjö kyrka
18.00 Söndagsmässa Edsbergs kyrka

LÖRDAG 3 JUNI PINGSTAFTON
13.00 Andakt Täby kyrka
Täbydagen. Drop in-dop

SÖNDAG 4 JUNI PINGSTDAGEN

11.00 Vallfartsmässa vid Riseberga (Sammanlyst)

ONSDAG 7 JUNI

08.30 Veckomässa Edsbergs kyrka

SÖNDAG 11 JUNI

10.00 Högmässa Täby kyrka
10.00 Friluftsgudstjänst Björkön
Samling 9.00 vid Dalhult
18.00 Kvällsgudstjänst Hackvad kyrka

Foto: Linda Nilsson

Ändringar och eventuella tryckfel kan förekomma.
För mer information gå in på www.svenskakyrkan.se/orebro

Bild från en tidigare Täbydag.

Tack till alla...

...som skänkt julgranar till våra
kyrkor och kyrkogårdar i Edsbergs
församling och hjälpt till vid uppsättandet av dessa.

Hälsar Marit, vaktmästare i Edsberg
Foto: Malin Lindström

Minneslunden i Edsberg

Nya pergolan i minneslunden i Edsberg är klar,
det återstår markarbete,
planteringar och målning.
De som har byggt detta
är Björn Litsander och
Thomas Johansson från
kyrkogårdsförvaltningens
anläggningslag.
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Välkommen att vara med i vår verksamhet i
EDSBERG församling!
ÖPPET HUS

i Edsbergs församlingshem
tisdagar kl 15-18,
för dig mellan 9-12 år.

UNGDOMSGRUPPEN

träffas i Edsbergs
församlingshem onsdagar
kl 17-20, för dig från 13 år.

ÖPPEN FÖRSKOLA

ANSGARS GRUPPEN

med barn och babysång i
Edsbergs församlingshem
torsdagar kl 9.30-12, från 0-4 år.

ses i Edsbergs församlingshem torsdagar 17.45-19.
En grupp för dig från 6-10 år.

BARNKÖREN

VUXENKÖR
- DAL SEGNO

Försommaröppe
Tångeråsa,

tränar i Edsbergs församlingshem
torsdagar kl 17-17.45.
En kör för dig från 6-10 år.

Tisdagar kl 19-21 i
Edsbergs församlingshem.

Raoul Hjärtström, antikvarie
på länsstyrelsen, kommer och
berättar från konferensen
”Tourists, Travellers & Pilgrims –
Encountering Religious Heritage
in Todays Europé” i Vicenza,
Italien. Raoul deltog där med
en presentation av Tångeråsa
kyrka och vårt ”Sommaröppet”,
”Summer church in Tangerasa”.

Efter gudstjänsten går vi till
Kräcklingegården där det blir
valborgsmässofirande med
Kaffeservering

Nu är det dags för oss, här på
hemmaplan, att få höra om det
hela. Missa inte tillfället!
Kostnad: 60:-/vuxen, inkl kaffe
Ett samarrangemang mellan
Edsbergs församling,
Tångeråsa sockenråd och
Tångeråsa bygdeförening

na!

Välkomna!
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Tångeråsa sockenråd och

Foto: Göran Sundström

ttar
från
CAFÉKVÄLL
VALBORG
FÖRSOMMARvarje
söndag
och
torsdag, från
Vårgudstjänst
Torsdagen den 23 mars
& Pilgrims
–
ÖPPET
i Kräcklinge
kyrka
kl 18.30
7/5
–
6/7,
mellan
kl.
14.00 – 1
i Tångeråsa,
med
Dal
Segno
kören
i
Tångeråsagården
Todays
varje söndag & torsdag,
Söndag 30 april 19.00
från 7 maj – 6 juli,
eltog där med
kl. 14 – 17
ka och vårt

I kyrkan finns värdar på plats för
att guida er runt. Välkomna in!

Foto: Göran Sundström

Under samma tid är det
KAFFESERVERING
i Tångeråsagården.
Välkomna in på en kopp kaffe
med hembakat bröd!

Brasafinns värdar på plats f
I kyrkan
Vårtal av Wendla
guida
Thorstenssoner runt. Välkomna in
Körsång
Korvservering

Ni hittar mer info. på
www.tangerasa.se

Under samma
tidkanär
det
Har ni frågor
ni ringa:
070-391 48 13
kaffeservering i Tångeråsagår
Välkomna in på en kopp kaffe
hembakat bröd!
Fyrverkerier

Arrangör: Edsbergs församling/
Kräcklinge sockenråd

Arrangör: Edsbergs församling och
Tångeråsa bygdeförening

Välkommen att vara med i vår verksamhet i
MOSJÖ-TÄBY församling!
ÖPPNA FÖRSKOLAN

PUBEFTERMIDDAGAR i Mosjö

MOSJÖ KYRKOKÖR

HELA HUSET GUNGAR

14 mars:
Hässelby Anders underhåller

TÄBYKÖREN

Täbygården, måndag kl 9-12
Mosjö församlingshem,
tisdag kl 9-12
Mosjö församlingshem,
onsdag kl 15.30-17.30
(för dig mellan 7-9 år)

28 februari:
Seniorshoppen visar vårmodet

28 mars: Kumla spelmän sjunger
och spelar.Vi börjar kl 13.00 med
vårlunch, 50 kr/person.

Mosjö församlingshem,
torsdagar
kl 19-21
Täbygården,
udda tisdagar
kl 19-21

Välkommen till Konsert i Mosjö kyrka
Söndagen den 5 mars kl 16.00
Konserten är till förmån för barnmorskeutbildningen i Tanzania, vilken
Lions Fjugesta driver. Sten Jansson berättar om projektet.
Meraby Kaimukilwa och Anna Martinsson leder sånger från Tanzania (se
rutan om workshop). Kilsbergssångarna sjunger vårsånger, med sin ledare
Anders Ekstrand. Konserten innehåller även jazzlåtar. Vi får höra vinnaren
av årets lokalartist till ”Oh Helga Natt”; Amanda Ekberg. Pianist är Fredrik
Bertilsson. Amanda har översatt jazzstandars till svenska, alltså kända låtar
i ny tappning. Konferencier är Birgitta SamuelssonFhager.
I inträdesbiljetten ingår mat och kaffe, som serveras i Mosjö församlingshem efter konserten. Inträde: 150 kr. Begränsat antal platser.
Biljetter köper du av Ulla Fintling tel 019-22 50 47. Det finns även tid
för att köpa biljetter i Mosjö församlingshem udda tisdagar kl 13.30-16,
samt onsdagen den 1 mars kl 14-17. Biljetter säljs även vid konserten.
Man kan även betala in på Lions bankgiro 489-8433 för att få en biljett.
Skriv ditt namn i meddelanderutan!
Arrangör Lions och Mosjö församling

Amanda Ekberg

Workshop med sånger från Tanzania!
I samband med konserten i Mosjö kyrka söndagen den 5 mars finns det
möjlighet att prova på att sjunga afrikanska körsånger.
Musiken i Tanzania har sina speciella trummor och sånger. Meraby
Kaimukilwa är musiklärare från Bukoba i nordvästra Tanzania, men numera
bosatt i Skoghall. Anna Martinsson (organist i Kumla) medverkar också
med sin stora kunskap om denna musik, efter flera resor till Kumla och
Hallsbergs församlings vänort i Tanzania.
Kl 13.30 börjar övningen, och sedan framförs några sånger på konserten.
Anmäl till kantor Birgitta 019-15 47 84. Kostnadsfritt!
Välkomna till Mosjö kyrka!

Meraby Kaimukilwa
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Kontaktinformation 
Mosjö-Täby församling
Prästgårdsvägen 34, 702 33 Örebro
e-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Edsbergs församling
Edsbergs kyrkskola, 716 91 Fjugesta
e-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Informationsservice, Örebro pastorat
Telefon 019-15 45 00 för bokning och övrig information.

www.svenskakyrkan.se/orebro
Präster
Präst, församlingsherde Sonya Wallentin (sjukskr.) 019-15 47 81
Präst, tf församlingsherde Malin Lindström
019-15 47 91
Präst, km (Edsberg), Marcus Willén Ode
0585-821 80
Musiker
Kantor (Mosjö-Täby), Birgitta Samuelsson Fhager 019-15 47 84
Kantor (Edsberg), Helena Larsson
0585-821 83
Kantor Mikael Gertmar		
019-15 46 39
Församlingspedagog/församlingsassistent
Församlingspedagog (Mosjö-Täby),
Helena Stenbäck		
tjl tom 31/5
Församlingsassistent/vaktmästare (Mosjö-Täby),
Susanne Löwek		
019-15 47 88
Församlingsassistent (Edsberg), Irene Haglund
0585-821 84
Assistent
Assistent/vaktmästare (Edsberg),
Maria Andersson Norén		

0585-821 92

Vaktmästare
Vaktmästare i Mosjö-Täby: Anna Mattsson
Vaktmästare i Edsberg:
Marit Mikaelsson
Vaktmästare i Edsberg:
Linda Nilsson

019-15 47 07
0585-821 93
0585-821 86

Gilla oss på Facebook!
https://www.facebook.com/edsbergmosjotaby/

Vårens festgudstjänst!
Ett musikläger för barngrupperna i Edsberg
och Mosjö, avslutas med familjegudstjänst
söndag 7 maj kl 11.00 i Mosjö kyrka.
Efter gudstjänsten är det hamburgare, och det
finns en massa roliga saker att göra utomhus.
För små barn till större barn och vuxna!
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Syföreningsauktionen
i Tångeråsa
Ett stort TACK till alla er, som bidrog till
att göra vår auktion, den 25 november,
till ett rekord arrangemang!
Tack Vanja för att du höll ihop det hela
så bra.
Tångeråsa kyrkliga syförening

Välkomna på
kyrkkaffe/samkväm
i Tångeråsagården!
Efter kvällsgudstjänsten i Tångeråsa
kyrka, söndag den 19 mars, kl 18,
bjuder Tångeråsa kyrkliga syförening
på kaffe och hembakade semlor.
Lotteri m.m. till förmån för
fasteinsamlingen.

Resa med syföreningen
i Edsberg
Boka in vårens resa den 10 maj som går
till Östergötland, Vadstena med omnejd,
Sven-Erik Linderoth guidar oss.
Anmälan till Maria 0585-821 92 eller
Ulla-Britt 070-352 40 41.
Välkommen!

Edsbergs syförening 110 år
– kom och fira med oss!
Söndagsmässa Edsbergs kyrka 26 mars
kl 10, Sven-Erik Linderoth präst.
Edsbergs kyrkliga syförening firar
110 årsjubileum. Kaffe i församlingshemmet efter gudstjänsten.

