Kyrkbladet

EDSBERGS, MOSJÖ-TÄBY
församlingar

Nr 1• 2018

Ledaren:

Livet börjar spira!
Sakta, sakta börjar det spira runt
omkring oss. Solen börjar värma
och snödroppar har vi redan fått
se vid husknuten och i rabatten.
Ja, sakta har ljuset kommit tillbaka
och den ljusare tiden på året märks
tydligare.
I det här kyrkbladet finns allt från
påsken till försommarens gudstjänster och verksamheter med. Det spirar på lite olika
sätt med härliga samlingsplatser och gemenskaper,
retreat i stillhet och tystnad för att där få möta sig
själv och Gud, barn och ungdomsverksamheten
ställer frågorna som berör på djupet och överallt
i våra församlingar finns mötet med varandra.
I det här kyrkbladet vill vi presentera våra
församlingsråd i Edsberg och i Mosjö-Täby och
lite extra de två ordförande som finns med där.
Församlingsråden som är våra styrelser arbetar
med att utveckla våra gudstjänster och vår verksamhet. Om du har frågor till dem så tveka inte
att höra av dig.
I vårt kyrkoår är vi nu inne i fastan och förbereder oss inför påsk. Påsken som på ett väldigt
tydligt sätt visar på nytt liv, nya möjligheter och

hur ljuset övervinner mörkret. Ja, livet övervinner
döden. Påskens drama tar oss med genom livets
alla känslor och skiften.
Vi får fira det mörkaste mörka på långfredagen
och sen uppleva hur ljuset och livet får segra
genom påskendagens glädje.
I psalmen 742 i psalmboken står det: Varför
blickar ni mot gravens djup? Han är inte här, han
lever! Ser ni ej att mörkret tagit slut. Uppstånden
är Guds son!
I den glädjen vill vi bjuda in Dig att vara med
och ta del av livets alla delar genom påskens
gudstjänster. Skärtorsdagen där gemenskapen
kring nattvarden firas och altaret kläs av. Långfredagen med stillheten där livets smärta kan bli
tydlig. Kom och var med på midnattsmässan på
påskafton eller påskdagens glädjefyllda mässor
där livet står i fokus.
Vi hoppas att få möta Dig under våren i vår
verksamhet och i våra gudstjänster. Välkommen!
Med önskan om en vår med ljus och glädje
fylld av Guds rika välsignelse!
Sonya Wallentin
Församlingsherde
Edsberg och Mosjö-Täby församlingar

Ny kyrkohandbok
En ny kyrkohandbok tas i bruk på Pingstdagen
den 20 maj 2018, enligt kyrkomötets beslut från
den 23 november.
Den första kyrkohandboken var Een handbock
påå swensko (1529), antagen 1541, de senaste
från 1942 och 1986. Handboken innehåller
ordningar för de olika gudstjänsterna samt de
kyrkliga handlingarna, dop, konfirmation, vigsel
och begravning.
Efter kritik från kyrkomusiker och Musikaliska
Akademien tillsätts en kommitté av sakkunniga
musiker och teologer med uppdraget att bearbeta musiken. Detta för att säkerställa ”kyrkans
liturgiska musikarv som brukas brett bland församlingarna” och komplettera med musik från
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exempelvis samisk tradition, i jazzton, i nordisk
folkton och från systerkyrkor utanför Europa.
Ärkebiskop Antje Jackelén hälsar: ”Jag kan
med glädje konstatera att Svenska kyrkan har
fått en kyrkohandbok som antagits med brett
stöd. Ett beslut som speglar hur det ser ut ute i
församlingarna. Personligen är jag mycket glad
över att dopets ställning stärkts genom att vi fått
en doppåminnelse i kyrkohandboken.”

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingsråd
Efter kyrkovalet i september 2017 har det nominerats och valts församlingsråd i de båda församlingarna. Vi vill i vårt kyrkblad den här gången
presentera dem lite närmare och vad de gör.
I Edsbergs församling finns Annica Zetterholm
som ordförande och i Mosjö-Täby möter vi
Gunnar Persson. Båda två fanns med under
förra mandatperioden och satt med i respektive
församlingsråd.
Församlingsråden är styrelsen i församlingen
och är vald av kyrkofullmäktige. I båda råden
finns församlingsherden som en självskriven
ledamot. Att det skiljer sig i antal platser mellan
församlingarna är något som kyrkofullmäktige

bestämmer. Det ska enligt kyrkoordningen finnas
minst fyra ledamöter i ett församlingsråd men sen
kan varje församling önska till kyrkofullmäktige
hur många platser de vill ha. Edsberg och Mosjö-Täby är varsin församling och kan därför ha
olika antal ledamöter i sina respektive råd.
Församlingsrådens viktigaste uppgift är att
ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling och att hålla sig informerad om liv och
arbete i församlingen. De beslutar om vilka gudstjänstformer som ska användas utöver högmässan
i församlingarna och de samråder tillsammans
med församlingsherden, präster och musiker kring
planen för församlingens gudstjänster.

Presentation av våra ordföranden
Annica Zetterholm sitter som
ordförande i församlingsrådet i Edsberg. Hon finns
även med i kyrkorådet och
kyrkofullmäktige i Örebro
pastorat. Annica önskar sig
ett engagerat församlingsråd,
där de tillsammans gör det
bästa för församlingen.
– Vi har alla olika egenskaper och tillsammans
blir vi ett VI.
Vilka frågor tycker du är viktiga att driva i församlingsrådet?
– Hur vi ska kunna prioritera och utveckla de
områden som pastoratet fastställt med en minskad ekonomi.
Vad är roligast med uppdraget?
– Jag brinner för att kyrkan ska vara en levande
kyrka, mitt i byn. Kyrkan ska vara med och
möta församlingsborna där de finns. En kyrka
mitt i livet.
Vilken gudstjänst under året vill du inte missa?
– Julens midnattsmässa. Det betyder mycket för
mig att få avsluta julaftonens alla delar, mat,
tomte och paket. I midnattsmässan får man vara
närvarande vid Jesus födelse. Livet börjar spira.
Beskriv dig själv med några ord.
– Drivande, Empatisk, Trofast, Lösningsfokuserad och Glad.
Församlingsråden i sin helhet, se sidan 8.

Gunnar Persson sitter som
ordförande i Mosjö-Täby
församling. Förra mandatperioden satt han som vice
ordförande och tackade ja
till ordförande utmaningen
när frågan ställdes nu.
Vilka frågor tycker du är
viktiga att driva i församlingsrådet?
– Vilka frågor som kommer att dyka upp under
åren som ligger framför har jag lite svårt att sia
om idag. Vi lever i en orolig tid och jag tror att
Gud har placerat mig på den här posten. Gud
vet att jag passar in där just nu.
Vad är roligast med uppdraget?
– Innan jag svarade ja på frågan om att ta uppdraget som ordförande frågade jag Gud om råd.
Och som jag tolkade hans svar så ville han att
jag skulle ta uppdraget. Jag tror att det finns en
anledning till att jag är här just nu.
Vilken gudstjänst under året vill du inte missa?
– Det är egentligen två, första advent och sen
också julkonserten med julinsjungningen.
Beskriv dig själv med några ord.
– Jag tycker det är svårt att beskriva mig själv
men jag är lugn och jag ger inte upp i första taget.
Har du några frågor, kring gudstjänst eller vår
verksamhet, som du vill att våra församlingsråd
tveka inte att ta kontakt med våra församlingar.
Kontaktuppgifter finns längst bak i bladet.
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Välkommen att vara med i vår verksamhet i
MOSJÖ-TÄBY församling!
Mosjö-Täby församlingsresa
tisdagen den 8 maj

Pubeftermiddagar våren 2018
Vi träffas i Mosjö församlingshem,
Prästgårdsvägen 34, tisdagar kl 14-16,
udda veckor. Förtärning till självkostnadspris.
27 februari
Kaisa och P-O gitarr och dragspel, sång
13 mars
Bättre-begagnatkören.
Sång, musik och underhållning

Följ med på en halvdagsutflykt till Tångeråsa
tisdagen den 8 maj. Vi åker med bussen från
Mosjö församlingshem kl 13.
Framme i Tångeråsa får vi en guidning av den
fantastiska träkyrkan från slutet av 1200-talet.
En av landets äldsta bevarade träkyrkor.
Under eftermiddagen serveras kaffe med hembakt bröd, det finns möjlighet att besöka det fina
bygdemuseet med en skolsal från första halvan
av 1900-talet, gamla verktyg och maskiner och
mycket mer. Vi är tillbaka vid Mosjö församlingshem senast kl 17.30.

10 april
Seniorshoppen visar vårmodet
24 april, kl 13.00 (OBS tiden)
Vårlunch 50 kr/person.
Hässleby-Anders sjunger och underhåller.
8 maj
Bussresa till Tångeråsa
Se notis här bredvid.

Endagsretreat i Mosjö 7 april
Välkommmen till Endagsretreat i Mosjö lördagen
7 april kl 11-19. En dag i gemenskap, tystnad,
stillhet och bön. Vacker miljö i södra delen av
pastoratet, med den medeltida Mosjö kyrka och
det ljusa trivsamma församlingshemmet.
Tema: Enkelhet.
Retreatledare:
prästen Sonya Wallentin.
Kostnad: 150 kr. Lunch,
fika och kvällsmat ingår.
Anmälan till: Sonya senast 19 mars. Begränsat
antal platser. Ange namn,
adress, telefon och e-post
samt om du har behov av
specialkost eller övriga
behov, tfn 019-15 47 81.
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Kostnad: 100 kr. Resledare: Sonya Wallentin
Anmälan: Betala in 100 kr via Swish 123 690
72 57 (ange namn och resmål) eller kontakta
0585-821 92, edsberg.mosjo-taby.forsamlingar@
svenskakyrkan.se

Barn- & ungdomsverksamhet samt körer!
Öppna förskolan
Måndag kl 9-12 i Täbygården
Fredag kl 9-12 i Mosjö församlingshem
Musiklek tillsammans! (projekt under våren)
Torsdag kl 16.45-17.30, Mosjö församlingshem
Songstars (för dig mellan 9-12 år)
Onsdag kl 15.30-17.30, Mosjö församlingshem
Ungdomsgruppen SKUMT träffas onsdagar
jämna veckor kl 18-20 i Mosjö församlingshem
Täbykören övar tisdagar udda veckor
kl 19-21 i Täbygården
Mosjökören övar torsdagar kl 19-21
i Mosjö församlingshem

Välkommen att vara med i vår verksamhet i
EDSBERG församling!
Träffa Herrgårdsfrun på
Riseberga
Söndagen den 25 mars kl 14-15.30
i Edsbergs kyrkskola, fika serveras
Olof Hedengren från Stockholm berättar om sin
nya bok ”Herrgårdsfruns recept. Livet, köket och
maten” (Norstedts 2017)
Livet för herrgårdsfrun Lina på godset Riseberga
i Närke bestod inte så mycket i att virka spets
och lyssna till Chopin. Snarare var det vardagens
göromål som stod i fokus: matlagning, slakt, djurskötsel och linfärgning. Utifrån Linas bevarade
recept- och dagbok, skildrar Linas sons sonson,
författaren Olof Hedengren, hur livet gestaltade
sig på en 1800-talsherrgård. En fängslande berättelse om ett kvinnoöde där 1800-talets finare
kokkonst stod i centrum.

Barn- & ungdomsverksamhet samt körer!
Öppen förskola
med barn och babysång
Torsdagar kl 9.30-12
i Edsbergs församlingshem
Barnkör
Torsdagar kl 17.00-17.45
Ansgars
Torsdagar kl 17.45-19
Vuxenkör
Dal Segno
Tisdagar kl 19-21
i Edsbergs församlingshem.

Edsbergs församlingsresor
Tisdag 12 juni • Bussresa till Stockholm
Vi besöker delar av Kungliga slottet, Slottskyrkan
och Storkyrkan.

September, vardag i vecka 42
Bussresa till Tiveden.
Vi besöker Vandrarnas kapell i Tivedstorp, Skaga stavkyrka och Karlsborgs
fästning.
Skaga stavkyrka

Gemensamt för båda resorna

Slottskyrkan ▲ Storkyrkan och Slottsbacken▼

Reseledare:
Marcus Willén Ode & Sven-Erik Linderoth
Avresa:
Edsbergs kyrka (8:30), Fjugesta (8:40),
Mosjö kyrka (9:00), resan till Stockholm
även S:t Nicolai kyrka (9:20)
Mat:
Fika & lunch ingår, meddela ev. specialkost
Anmälan:
Betala in 300 kr via Swish 123 343 12 44
(ange namn och resmål) eller
kontakta 0585-821 92,
edsberg.mosjo-taby.forsamlingar@
svenskakyrkan.se
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GUDSTJÄNSTER I VÅRA KYRKOR
★ = se ”Musiken i våra församlingar”

SÖNDAG 4 MARS

10.00 Söndagsmässa, Kräcklinge kyrka
18.00 Söndagsgudstjänst, Mosjö kyrka

ONSDAG 7 MARS

08.30 Veckomässa, Mosjö kyrka

SÖNDAG 8 APRIL

10.00 Söndagsmässa, Hackvad kyrka
18.00 Söndagsgudstjänst, Mosjö kyrka

SÖNDAG 15 APRIL

10.00 Familjegudstjänst, Mosjö kyrka
18.00 Kvällsgudstjänst, Edsbergs kyrka

SÖNDAG 11 MARS

ONSDAG 18 APRIL

SÖNDAG 18 MARS

SÖNDAG 22 APRIL

15.00 Musikcafé, Täbygården★
18.00 Kvällsgudstjänst, Hackvad kyrka

0
1 mars-1

08.30 Veckomässa, Edsbergs kyrka
19.00 Vårallsång, Kräcklinge kyrka ★

10.00 Familjegudstjänst, Edsbergs kyrka ★
18.00 Kvällsgudstjänst, Kräcklinge kyrka ★
18.00 Söndagsgudstjänst, Mosjö kyrka ★

10.00 Söndagsgudstjänst, Kräcklinge kyrka
18.00 Söndagsmässa, Täby kyrka

ONSDAG 21 MARS

08.30 Veckomässa, Edsbergs kyrka

10.00 Högmässa, Mosjö kyrka
18.00 Kvällsgudstjänst, Hackvad kyrka

LÖRDAG 24 MARS

MÅNDAG 30 APRIL

18.00 Konsert Kräcklinge kyrka ★

19.00 Vårgudstjänst, Kräcklinge kyrka ★

SÖNDAG 25 MARS

ONSDAG 2 MAJ

SÖNDAG 29 APRIL

10.00 Högmässa, Mosjö kyrka
18.00 Kvällsgudstjänst, Tångeråsa kyrka

08.30 Veckomässa, Mosjö kyrka

TORSDAG 29 MARS

14.00 Högmässa, Tångeråsa kyrka
18.00 Söndagsmässa, Mosjö kyrka

18.00 Skärtorsdagsmässa, Edsbergs kyrka
18.00 Skärtorsdagsmässa, Mosjö kyrka

LÅNGFREDAGEN 30 MARS

10.00 Långfredagsgudstjänst, Hackvad kyrka ★
10.00 Långfredagsgudstjänst, Täby kyrka

LÖRDAG 31 MARS

SÖNDAG 6 MAJ

TORSDAG 10 MAJ

07.00 Gökotta, Snarve
07.00 Gökotta, Skeppsta

SÖNDAG 13 MAJ

23.30 Påsknattsmässa, Tångeråsa kyrka

10.00 Högmässa, Täby kyrka
18.00 Söndagsmässa, Kräcklinge kyrka

PÅSKDAGEN 1 APRIL

ONSDAG 16 MAJ

11.00 Påskdagsmässa, Kräcklinge kyrka ★
11.00 Påskdagsmässa, Mosjö kyrka ★

Påskdagsmässa med Påsklunch
Välkommen att fira påskdagsmässa i Kräcklinge
och Mosjö kyrkor. Söndagen den 1 april kl 11.
Tema ”Kristus är uppstånden”.
I Kräcklinge kyrka medverkar kören Dal Segno
med sång och i Mosjö kyrka sjunger Påskkören.
Efter gudstjänsten blir det påsklunch.
Numera en tradition i både Kräcklinge och Mosjö.
Självkostnadspris 50 kr.

VÄLKOMNA!

MÅNDAG 2 APRIL

18.00 Musikgudstjänst, Täby kyrka ★

ONSDAG 4 APRIL

08.30 Veckomässa, Mosjö kyrka
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08.30 Veckomässa, Edsbergs kyrka

SÖNDAG 20 MAJ

10.00 Söndagsmässa, Hackvad kyrka
18.00 Musikgudstjänst, Mosjö kyrka ★

SÖNDAG 27 MAJ

11.00 Familjegudstjänst, Mosjö kyrka ★
18.00 Kvällsgudstjänst, Edsbergs kyrka

ONSDAG 30 MAJ

08.30 Veckomässa, Mosjö kyrka

LÖRDAG 2 JUNI – TÄBYDAGEN
13.00 Andakt, Täby kyrka ★

SÖNDAG 3 JUNI

11.00 Vallfartsmässa (sammanlyst), Riseberga

SÖNDAG 10 JUNI

10.00 Högmässa, Mosjö kyrka
10.00 Friluftsgudstjänst, Björkön
18.00 Söndagsgudstjänst, Hackvad kyrka

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

juni

Musiken i våra församlingar
Mosjö-Täby församling
SÖNDAG 11 MARS
Täbygården kl 15 • Täbykören
inbjuder till musikcafé
Årets tema för musikcaféet är ”Filmmusik”
Täbykören under ledning av
Birgitta Samuelsson Fhager
Thomas Bejstam piano
Marcus Måttgård gitarr
Roland Berglind bas
Lasse Fhager trummor

SÖNDAG 18 MARS
Mosjö kyrka kl 18 • Musikgudstjänst
Kyrkokören sjunger sånger
på Jungfru Marie bebådelsedag.

PÅSKDAGEN 1 APRIL
Mosjö kyrka kl 11 • ”Påskkören”
Vill Du vara med och sjunga?
Övning 22 mars kl 19.
Anmäl till Birgitta, 019-15 47 84

ANNANDAGPÅSK 2 APRIL
Täby kyrka kl 18 • Musikgudstjänst
Täbykören sjunger gospel mm

SÖNDAG 20 MAJ
Mosjö kyrka kl 18 • Musikgudstjänst
med vårsånger
Kyrkokören under ledning av
Birgitta Samuelsson Fhager
Servering av bärpajer och kaffe
i församlingshemmet

Vårens festgudstjänst 27 maj!
Ett musikläger för barngrupperna i Edsberg
och Mosjö, avslutas med familjegudstjänst
söndag 27 maj kl 11 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!

LÖRDAG 2 JUNI • TÄBYDAGEN
Täby kyrka kl 13• Musikandakt
Täbykören inleder Täbydagen
med sånger i kyrkan.

Edsbergs församling
SÖNDAG 18 MARS
Edsbergs kyrka kl 10 • Familjegudstjänst
Barnverksamheten och pianoelever
medverkar.
Efteråt blir det smarrigt fika
i församlingshemmet.

SÖNDAG 18 MARS
Kräcklinge kyrka kl 18 • Kvällsgudstjänst
Jungfru Marie bebådelsedag.
”Marias lovsång” Dal Segno kören
medverkar med Maria sånger.

LÖRAG 24 MARS
Kräcklinge kyrka kl 18 • Konsert
”Spring Time”
Märta Nilsson och Anders Wallbom
medverkar med sång.
Kvällen bjuder på solosång och duetter
från olika musikgenre.
Fri entré.

LÅNGFREDAGEN 30 MARS
Hackvads kyrka kl 10 • Långfredagsgudstjänst
Korset. Dal Segno kören medverkar

PÅSKDAGEN 1 APRIL
Kräcklinge kyrka kl 11.00. Påskdagsmässa.
” Sjung ut all din glädje”
Dal Segno kören medverkar.

ONSDAG 18 APRIL
Kräcklinge kyrka kl 19 • Vårallsång
Medverkan av flertal körer ifrån Närke.
Allsångsledare Anders Edlund
med instrumentalister.

MÅNDAG 30 APRIL
Kräcklinge kyrka kl 19 • Vårgudstjänst
”Nu sjunger vårens ljuva vindar”
Dal Segno kören bjuder på vårsånger
och efteråt fortsätter vi till Kräcklingegården
med fika och majbrasa.
Vårtal Martin Willén.
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Kontaktinformation 
EDSBERGS FÖRSAMLING
Edsbergs kyrkskola, 716 91 Fjugesta
e-post: edsberg.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se
MOSJÖ-TÄBY FÖRSAMLING
Prästgårdsvägen 34, 702 33 Örebro
e-post: edsberg.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se
INFORMATIONSSERVICE, Örebro pastorat, 019-15 45 00
för bokning av dop, vigsel, begravning och övrig information.
Vid bokning av lokal vid andra tillfällen, ringa vår assistent Maria.
Präster
Sonya Wallentin, församlingsherde
Marcus Willén Ode, komminister (Edsberg)

019-15 47 81
0585-821 80

Musiker
Birgitta Samuelsson Fhager, Kantor (Mosjö-Täby)
Helena Larsson, Kantor (Edsberg)
Mikael Gertmar, Kantor		

019-15 47 84
0585-821 83
019-15 46 39

Expedition/Assistent
Maria Andersson Norén, Assistent/vaktmästare

0585-821 92

Församlingsassistent/Barnverksamheten
Susanne Löwek, Församlingsass. (Mosjö-Täby)

019-15 47 88

Vaktmästare
Anna Mattsson, Vaktmästare (Mosjö-Täby)
Ida Schöld, Vaktmästare (Mosjö-Täby)
Marit Mikaelsson, Vaktmästare (Edsberg)
Linda Nilsson, Vaktmästare (Edsberg)

019-15 47 07
019-15 47 92
0585-821 93
0585-821 86

www.svenskakyrkan.se/orebro
Gilla oss på Facebook!
https://www.facebook.com/edsbergmosjotaby/
Edsbergs församlingsråd
Ordförande Annica Zetterholm.
V. ordf. Ann-Britt Hedman Karlsson.
Ledamöter: Eva Wetter, Maria
Sundström, Ulla-Britt Wärmé,
Monica Lindgren och Ingela Lysén.
Ersättare: Louise Nilsson, LarsGöran Karlsson, Harriet Eriksson
och Kjell Bergdahl.

Mosjö-Täby församlingsråd
Ordförande Gunnar Persson.
V. ordf. Barbro Andersson.
Ledamöter: Karin Göransdotter Eriksson, Julia Nytting,
Lilian Fahlin och Lena Eriksson.
Ersättare: Britt-Inger Nilsson,
Birgitta Fyrsten och Robert
Muckenhirm.

Kyrkbladet • Edsberg och Mosjö-Täby församlingar
Församlingsbladet utges fyra gånger per år.
Ansvarig utgivare: Sonya Wallentin, 019-15 47 81
Prästgårdsvägen 34, 702 33 Örebro
Produktion: Prinfo Welins, Örebro 2018
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Ett stort TACK till alla er,
som bidrog till att göra vår auktion,
den 1 december 2017, till ett mycket
fint arrangemang!
Tack Marcus och Sonya för att ni
skötte auktionen så bra!
Tångeråsa kyrkliga syförening
★
Ett
stort
TACK till
alla som skänk
granar både till kyrkor
och kyrkogårdar i Edsbergs
församling. Samt stort TACK till alla
som på olika sätt sett till att de kommit
på plats.
Linda & Marit, vaktmästare
Edsbergs församling

Valborg 30 april
Vårgudstjänst i Kräcklinge kyrka
med Dal Segno-kören

Måndag 30 april kl 19
Efter gudstjänsten går vi till
Kräcklingegården där det blir
valborgsmässofirande med
❦ Kaffeservering ❦ Brasa ❦ Körsång
❦ Vårtal av Martin Willén
❦ Korvservering ❦ Fyrverkerier
Arrangörer:
Edsbergs församling/Kräcklinge sockenråd
Nu kan du lämna din gåva
eller betala med Swish
till våra församlingar. För
nummer se vår hemsida.

Presentation av våra ordförande
Annica Zetterholm sitter som
ordförande i församlingsrådet i Edsberg. Hon finns
även med i kyrkorådet och
kyrkofullmäktige i Örebro
pastorat. Annica önskar sig
ett engagerat församlingsråd,
där de tillsammans gör det
bästa för församlingen.
– Vi har alla olika egenskaper och tillsammans
blir vi ett VI.
Vilka frågor tycker du är viktiga att driva i församlingsrådet?
– Hur vi ska kunna prioritera och utveckla de
områden som pastoratet fastställt med en minskad ekonomi.
Vad är roligast med uppdraget?
– Jag brinner för att kyrkan ska vara en levande
kyrka, mitt i byn. Kyrkan ska vara med och
möta församlingsborna där de finns. En kyrka
mitt i livet.
Vilken gudstjänst under året vill du inte missa?
– Julens midnattsmässa. Det betyder mycket för
mig att få avsluta julaftonens alla delar, mat,
tomte och paket. I midnattsmässan får man vara
närvarande vid Jesus födelse. Livet börjar spira.
Beskriv dig själv med några ord.
– Drivande, Empatisk, Trofast, Lösningsfokuserad och Glad.

Gunnar Persson sitter som
ordförande i Mosjö-Täby
församling. Förra mandatperioden satt han som vice
ordförande och tackade ja
till ordförande utmaningen
när frågan ställdes nu.
Vilka frågor tycker du är
viktiga att driva i församlingsrådet?
– Vilka frågor som kommer att dyka upp under
åren som ligger framför har jag lite svårt att sia
om idag. Vi lever i en orolig tid och jag tror att
Gud har placerat mig på den här posten. Gud
vet att jag passar in där just nu.
Vad är roligast med uppdraget?
– Innan jag svarade ja på frågan om att ta uppdraget som ordförande frågade jag Gud om råd.
Och som jag tolkade hans svar så ville han att
jag skulle ta uppdraget. Jag tror att det finns en
anledning till att jag är här just nu.
Vilken gudstjänst under året vill du inte missa?
– Det är egentligen två, första advent och sen
också julkonserten med julinsjungningen.
Beskriv dig själv med några ord.
– Jag tycker det är svårt att beskriva mig själv
men jag är lugn och jag ger inte upp i första taget.
Har du några frågor, kring gudstjänst eller vår
verksamhet, som du vill att våra församlingsråd
tveka inte att ta kontakt med våra församlingar.
Kontaktuppgifter finns längst bak i bladet.

Täbydagen
Lördagen den 2 juni kl 13-17.
En dag för alla åldrar!
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