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Sonya har ordet:

Edsbergs, Mosjö-Täby församlingar
– något nytt men ändå samma
Sedan årsskiftet har en ny
arbetsenhet tagit form. Edsbergs, Mosjö-Täby församlingar jobbar nu tillsammans
för att vara i din närhet genom livet och för kyrkans
framtid i vårt samhälle. Något
nytt men ändå det samma!
I bladet som du nu håller i
din hand vill vi presentera lite av det som händer
i sommar och vilka som arbetar i Svenska kyrkan
nära dig.
Jag heter Sonya Wallentin och har sedan årsskiftet fått det fantastiska arbetet i två församlingar
med sex stycken olika kyrkor, som inspirerar mig
till att under lång tid, få vara en del av er vardag
och helg. Har ni frågor och funderingar kring
våra församlingar, gudstjänster eller verksamhet
så tveka inte att ta kontakt med mig eller någon
av de andra anställda.
Under sommaren tar vi inte semester utan
vi fortsätter med våra gudstjänster och har lite
annan verksamhet än den som sker under våren
och hösten. Titta vidare i bladet så kommer du

kanske att hitta något som tilltalar dig och som
du vill vara en del av. VÄLKOMMEN!
När jag hör trastens klara sång,
när lärkan jublar dagen lång
högt ovan berg och backar,
då kan jag icke tiga still.
Min Gud, så länge jag är till
för livet jag dig tackar.
(Ur psalm 200)
Vi är inne i en tid då naturens prakt är som
störst. Grönskan spirar runt omkring oss till
glädje för en del och till förtret för andra. Men
alla kan vi i vår vardag och i vår fest hitta små
guldkorn av tacksamheten som kan ge oss glädjen
över livet. Ta vara på de tillfällena i ditt liv. Våga
uttrycka din tacksamhet och låt jublet få höras
när guldkornen och glimtarna visar sig.
Jag vill önska er alla en skön sommar med
allt det som du behöver bäst av vila och arbete,
vardag och fest. Vill du vid något tillfälle dela en
stund med oss i gudstjänst eller annan verksamhet
i sommar är du mer än välkommen!
Sonya Wallentin, församlingsherde
i Edsbergs, Mosjö-Täby församlingar

Endagsretreat i Mosjö lördag 17 september
Tema: Rik inför Gud
Retreatledare: Prästen Malin Lindström och församlingspedagogen Helena Stenbäck
Kostnad: 150 kr. Anmälan: senast 1 sept till Malin, 019-15 47 91 eller Helena, 019-15 47 80

Ungdom och bor i Mosjö-Täby?
Är du ungdom mellan 13-17 år och gillar att
umgås, spela brädspel, kubb, kanske titta på
film, grilla, musicera eller hitta på något annat
trevligt i sommar?
Under perioden 27 juli–11 augusti är vi ett gäng
ungdomar – tjejer och killar, som feriearbetar i
Mosjö kyrka och församlingshem. Vi har glasscafé
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onsdags- och torsdagseftermiddagar, och grillar
den 3 augusti på kvällen. Du är jättevälkommen
till oss.
Vill du ha kontakt, kanske har förslag på något
vi kan göra tillsammans – kontakta Helena Stenbäck via mail efter 24 juli på: helena.stenback@
svenskakyrkan.se

Medeltidsfest
Mosjö kyrka är en av Närkes äldsta, med rötter
från 1100-talet och har också intressanta inventarier av gammalt datum, t ex Mosjömadonnan.
Vi samlas vid församlingshemmet kl 14 och
inleder med en glad introduktion och liten
dockteater vid ladan – kom i tid! Sedan färdas vi
med små dramainslag längs kyrkomuren för en
halvtimmes samling i Mosjö kyrka, där vi möts av
sång, ord och rörelse – sedan går vi tillsammans
ut i Medeltidens Mosjö.
Här blir sång och musik, fika och mat till
självkostnadspris, sångstund för liten och stor,
spel och lekar försäljning av hantverk, m.m.

Foto: Helena Stenbäck

Lördagen den 3 september, kl 14-17 har vi åter
fest i Mosjö.

Vill du boka ett bord och sälja något på medeltidstema under dagen? Ring Birgitta Samuelsson-Fhager, tel 019-154784 fr o m 19 juli.

Varmt välkomna till en dag för alla åldrar!

Foto: Pixaby

Glasscafé i Mosjö församlingshem
Sommar och glass! Vecka 30-32 är vårt glasscafé öppet, onsdagar och torsdagar
mellan kl 14.00-17.00. Hemlagad gräddglass, lekar och pyssel för barnen!
Vi är åtta ungdomar som med församlingspedagog och diakon gör olika projekt i
sommar i Mosjö-Täby församling, bl.a. glasscafé i Mosjö.
Välkommen till församlingshemmet, Prästgårdsvägen 34!

Musik i sommarkväll

Mosjö kyrka
söndag 10 juli kl 18
”Ge oss några ord av tröst att bära,
som skyar vattnar längtans alla frön”.
Född i Norrland, uppvuxen i Småland
och nu boende i Örebro har Sandra
en blandning erfarenheter och intryck
som hon kokar ner till fina ord och
melodier. Akustisk musik med jordnära
texter på svenska. Influenser från jazz,
visa och psalm. Musik där orden är
lika viktiga som tonerna. Med värme
balanserar musiken på en bräda av
bräcklighet och hoppfullhet. Det är
Sandra Ruth Louise.
David Salminen - Kontrabas
Daniel Fält - Piano
Erik Nilsson - Trummor & Saxofon
Sandra Nilsson - Sång

Foto: E. Nilsson
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Juliöppet i Tångeråsa
VARJE DAG 13.30 – 17.30.
Två lördagar, den 16/7 och 30/7 avslutas dagen
i kyrkan, med konsert respektive helgsmålsbön.
Stående programpunkter, varje dag: Öppet i
kyrkan, guider finns på plats, Café i Tångeråsagården, Hantverksbutik, Visning av bygdemuseet.
KYRKAN: Kyrkan är öppen och bemannad med
en värd som kan visa runt och svara på frågor.
På egen hand kan du även titta på gamla föremål
i Kyrk- stallet och promenera till Sankta Marias
källa som ligger strax intill kyrkan.
TÅNGERÅSAGÅRDEN: Hantverksförsäljning.
Besök vår lilla butik där det säljs lokalt kvalitetshantverk och närproducerade produkter. Där
hittar du t.ex. saft, sylt, tavlor, böcker, smycken,
keramik och textilaalster.
Café. I vårt café serveras kaffe med hembakat bröd, våfflor, smörgåsar samt någon lättare
lunchrätt.
BYGDEGÅRDEN: Bygdemuseum. Tångeråsa Bygdemuseum har intressanta samlingar och miljöer
att visa upp. Här finns en skolsal, en lägenhet från
första halvan av 1900-talet, samlingar av gamla
maskiner och verktyg, material om Tångeds IF
m.m.. Här kan du även ta del av Rolf Karlssons
släktforskningsmaterial och på söndagar få hjälp
att söka dina rötter i Tångeråsa. Bygdegården är
även platsen för torsdagarnas barnverksamhet
med gammaldagsskola, pyssel, olika ”prova på
aktiviteter” m.m.
Telefon: Tångeråsagården, 0585-290 04.
Samordnare 0582-710 23 samt 070-391 48 13
Webbadresser: www.tangerasa.se
www.svenskakyrkan.se/edsbergsmosjotaby
Onsdagarnas pilgrimsvandring leds av Eva Wetter.
Anmälningar &mer information: Eva via e-post:
eva.barsta@outlook.com eller 070-891 09 59.
Barnens äventyrsvandring på Munkastigen leds
av Lasse Karlsson. Samling kl 11 i Tångeråsa.
Information & anmälan: Lasse 070-644 52 32.
Anmälan görs senast tisdag, två dagar före
vandringen.
Dagsfärsk information om program mm kommer
att finnas på våra hemsidor, se ovan
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MÅNDAG 11 JULI
◆ Kl 13 invigning, Sonya Wallentin. Musikmedverkan: Kerstin Högberg m.fl.
◆ Öppet i Kyrkan och Bygdemuseet, värdar finns
på plats. Café och Hantverksbutik.
◆ Stickcafé i Tångeråsagården. Prova på olika
tekniker under ledning av Berit Mähl Nyström.
TISDAG 12 JULI
◆ Öppet i Kyrkan och Bygdemuseet, värdar finns
på plats. Café och Hantverksbutik.
ONSDAG 13 JULI
◆ Öppet i Kyrkan och Bygdemuseet, värdar finns
på plats. Café och Hantverksbutik.
◆ Pilgrimsvandring med Eva Wetter. Samling i
Tångeråsa kl 10. Dagens vandring går från Pilgrimscentret i Viby prästgård till Tångeråsa. Vandringen avslutas med en andakt i kyrkan ca kl 14.
TORSDAG 14 JULI
◆ Öppet i Kyrkan och Bygdemuseet, värdar finns
på plats. Café och Hantverksbutik.
◆ Barnensdag: kl 14, 15 & 16 Gammaldags skola
med ”fröken Kerstin”. Djuraktiviteter och pyssel.
Bygdeföreningen ordnar ”prova på aktiviteter”.
◆ Möjligheter finns att boka ett paket med Äventyrsvandring på Munkastigen.
FREDAG 15 JULI
◆ Öppet i Kyrkan och Bygdemuseet, värdar finns
på plats. Café och Hantverksbutik.
LÖRDAG 16 JULI
◆ Öppet i Kyrkan och Bygdemuseet, värdar finns
på plats. Café och Hantverksbutik.
◆ Kl 18 Sommarkonsert ”Du har fångat mitt
hjärta”. Höga visan i folkviseton. Sång: Monica
Norén. Dragspel: Marcus Löfdahl.
SÖNDAG 17 JULI
◆ Öppet i Kyrkan och Bygdemuseet, värdar finns
på plats. Café och Hantverksbutik.
◆ Kl 14 Föreläsning i kyrkan. Personal från Södra
Råda Akademien berättar om Södra Råda gamla
kyrka och det nu pågående rekonstruktionsarbetet. Program kommer senare.
◆ Kl 15 Vandring i Tångeråsa sockencentrum,
guide Urban Larsson.
◆ ”Sök dina rötter”. I bygdegården hjälper P-O
Stålhammar dig att finna dina anor i Tångeråsa.

SÖNDAG 24 JULI
◆ Öppet i Kyrkan och Bygdemuseet, värdar finns
på plats. Café och Hantverksbutik.
◆ Kl 14 Friluftsgudstjänst vid Sankta Maria Källa.
◆”Sök dina rötter”. I bygdegården hjälper P-O
Stålhammar dig att finna dina anor i Tångeråsa.
MÅNDAG 25 JULI
◆ Öppet i Kyrkan och Bygdemuseet. värdar finns
på plats. Café och Hantverksbutik.
◆ Stickcafé i Tångeråsagården. Prova på olika
tekniker under ledning av Berit Mähl Nyström.
TISDAG 26 JULI
◆ Öppet i Kyrkan och Bygdemuseet, värdar finns
på plats. Café och Hantverksbutik.
Foto: Alexander von Sydow

MÅNDAG 18 JULI
◆ Öppet i Kyrkan och Bygdemuseet. värdar finns
på plats. Café och Hantverksbutik.
◆ Stickcafé i Tångeråsagården. Prova på olika
tekniker under ledning av Berit Mähl Nyström.
TISDAG 19 JULI
◆ Öppet i Kyrkan och Bygdemuseet, värdar finns
på plats. Café och Hantverksbutik.
ONSDAG 20 JULI
◆ Öppet i Kyrkan och Bygdemuseet, värdar finns
på plats. Café och Hantverksbutik.
◆ Pilgrimsvandring med Eva Wetter. Samling i
Tångeråsa kl 10. Dagens vandring går från Risebergakloster till Tångeråsa. Vandringen avslutas
med en andakt i kyrkan ca kl 14.
TORSDAG 21 JULI
◆ Öppet i Kyrkan och Bygdemuseet, värdar finns
på plats. Café och Hantverksbutik.
◆ Barnensdag: kl 14, 15 & 16 Gammaldags skola
med ”fröken Kerstin”. Djuraktiviteter och pyssel.
Bygdeföreningen ordnar ”prova på aktiviteter”.
◆ Möjligheter finns att boka ett paket med Äventyrsvandring på Munkastigen.
FREDAG 22 JULI
◆ Öppet i Kyrkan och Bygdemuseet, värdar finns
på plats. Café och Hantverksbutik.
LÖRDAG 23 JULI
◆ Öppet i Kyrkan och Bygdemuseet, värdar finns
på plats. Café och Hantverksbutik.
◆ Kl 14 Föreläsning i kyrkan. Sven Thidevall,
kyrkohistoriker och biskop emeritus, föreläser på
temat ”Byggnaden som förvandlade bygden”.

ONSDAG 27 JULI
◆ Öppet i Kyrkan och Bygdemuseet, värdar finns
på plats. Café och Hantverksbutik.
◆ Pilgrimsvandring med Eva Wetter. Samling i Tångeråsa, kl 10. Dagens vandring: från Skagenhults
gamla kyrka över mossen, till Tångeråsa. Vandringen avslutas med en andakt i kyrkan ca kl 14.
TORSDAG 28 JULI
◆ Öppet i Kyrkan och Bygdemuseet, värdar finns
på plats. Café och Hantverksbutik.
◆ Barnensdag: kl 14 & 16 Gammaldags skola
med ”fröken Berit”. Kl 15 berättar Ulla Winroth
”Spännande berättelser från hembygden” ett program från 6 år och uppåt. Samma tid – Sagostund
för mindre barn med ”tant Iris”. Djuraktiviteter
och pyssel. Bygdeföreningen ordnar ”prova på aktiviteter”.
◆ Möjligheter finns att boka ett paket med Äventyrsvandring på Munkastigen.
FREDAG 29 JULI
◆ Öppet i Kyrkan och Bygdemuseet, värdar finns
på plats. Café och Hantverksbutik.
LÖRDAG 30 JULI
◆ Öppet i Kyrkan och Bygdemuseet, värdar finns
på plats. Café och Hantverksbutik.
◆ Kl 18 Lekmannaledd helgsmålsbön. Medverkande: barn och ungdomar från trakten.
SÖNDAG 31 JULI
◆ Öppet i Kyrkan och Bygdemuseet, värdar finns
på plats. Café och Hantverksbutik.
◆ Kl 14 Kyrkogårdsvandring, guide Urban Larsson.
◆ ”Sök dina rötter”. I bygdegården hjälper P-O
Stålhammar dig att finna dina anor i Tångeråsa.
◆ Kl 17.30 Uppsummering av årets Sommaröppet
och avslutning i kyrkan
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Gudstjänst i våra kyrkor juni–september
JUNI

JULI
3 juli

AUGUSTI

10.00
15.00
		
13 aug 18.00
		
14 aug 10.00
14.00
		
Högmässa, Mosjö kyrka
17 aug 08.30
Söndagsmässa, Edsbergs kyrka
Andakt, Täby kyrka. Därefter inbjuds 21 aug 11.00
		
alla på Jordgubbsfest i Täbygården
Veckomässa, Tångeråsa kyrka. Där- 28 aug 10.00
10.00
efter Jordgubbsfest i Tångeråsagården
18.00
Friluftsgudstjänst vid

25 juni 11.00 Friluftsgudstjänst, Ekåsen Hackvad
26 juni 10.00 Högmässa, Mosjö kyrka
18.00 Söndagsgudstjänst, Täby kyrka
30 juni 18.00 Veckomässa, Hackvad kyrka
		
Därefter välkomnas alla till Sillfest
		
i den gamla kyrkskolan

10.00
18.00
6 juli
19.00
		
7 juli
18.00
		
10 juli 14.00
		
Maria Magdalena kyrkoruin,
		
Sörby Kräcklinge
18.00 Musik i sommarkväll, Mosjö kyrka
11 juli 13.30 Andakt och invigning av Sommar		
öppet i Tångeråsa kyrka
13 juli 14.00 Andakt, Tångeråsa kyrka
16 juli 18.00 Musik i sommarkväll,
		
Tångeråsa kyrka
17 juli 10.00 Friluftsgudstjänst vid Kullkyrkan,
		Mosjö
18.00 Söndagsmässa, Hackvad kyrka
20 juli 14.00 Andakt, Tångeråsa kyrka
24 juli 10.00 Högmässa, Mosjö kyrka
14.00 Friluftsgudstjänst vid St. Maria källa,
		
Tångeråsa kyrka
18.00 Söndagsmässa, Edsbergs kyrka
27 juli 14.00 Andakt, Tångeråsa kyrka
30 juli 18.00 Lekmannaledd Helgsmålsbön,
		
Tångeråsa kyrka
31 juli 18.00 Söndagsgudstjänst, Täby kyrka

7 aug

Högmässa, Hackvad kyrka
Friluftsgudstjänst,
Hembygdsgården i Mosjö
Lekmannaledd Helgsmålsbön,
Kräcklinge kyrka
Högmässa, Mosjö kyrka
Ekumenisk friluftsgudstjänst,
Snarve kaplansgård Edsberg
Veckomässa, Edsbergs kyrka
Sammanlyst till gudstjänst i
Stadsparken, Örebro
Högmässa, Edsbergs kyrka
Högmässa, Mosjö kyrka
Söndagsmässa, Täby kyrka

SEPTEMBER

3 sept 14-17
4 sept 11.00
		
11 sept 10.00
16.00
		
14 sep 08.30
18 sept 10.00
10.00
21 sep 18.00
25 sept 10.00
18.00
28 sep 08.30

Medeltidsfest, Mosjö kyrka
Musikgudstjänst, Tångeråsa kyrka
Invigning av Tångeråsadagen
Högmässa, Mosjö kyrka
Musikgudstjänst, Hackvad kyrka
Avslut av Hackvaddagen
Veckomässa, Edsbergs kyrka
Familjegudstjänst, Edsbergs kyrka
Högmässa, Mosjö kyrka
Veckomässa, Mosjö kyrka
Högmässa, Mosjö kyrka
Söndagsmässa, Kräcklinge kyrka
Veckomässa, Mosjö kyrka

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

Foto: Pixaby

Årliga Jordgubbsfester
Onsdag 6 juli är det jordgubbsfest i Täby

Tordag 7 juli är det jordgubbs i Tångeråsa

Jordgubbsfesten börjar kl 19.00 i Täby kyrka
med andakt. Sång: Anders Wallbom.
Sedan går vi över till Täbygården och äter
jordgubbar! Tipspromenad och annat skoj för
ung som gammal.
Ingen föranmälan behövs. Välkommen!

Jordgubbsfesten börjar kl 19.00 i Tångeråsa
kyrka med kvällsmässa. Hilda Hoyle och Anders
Wallbom medverkar med sång och musik.
Sedan går vi över till Tångeråsagården och
äter jordgubbar!
Anmälan till Helena Larsson 0585-821 83.
Kostnad: 50 kr/vuxen. Välkommen!
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Musikgudstjänster Edsberg,
Mosjö Täby Sommaren 2016
Veckomässa i Hackvads kyrka
torsdag 30 juni kl 18
Lovisa Dalbark och Helena Larsson medverkar
med Fiol och sång.
Efteråt blir det Sillfest i Hackvads kyrkskola.
Andakt kl 19 onsdag 6 juli i Täby kyrka
Helena Larsson och Anders Wallbom medverkar
med sång och musik.
Efteråt blir det Jordgubbsfest i Täbygården.
Veckomässa i Tångeråsa kyrka
torsdag 7 juli kl 18
Hilda Hoyle, Helena Larsson och Anders Wallbom medverkar med sång och musik.
Efteråt blir det jordgubbsfest i Tångeråsagården
med mera sång.
Invigning av Sommaröppet i Tångeråsa kyrka
måndag 11 juli kl 13
Kerstin Högberg och Helena Larsson medverkar
med sång och musik.
Andakt i Tångeråsa kyrka söndag 13 juli kl 14
Sonya Wallentin och Helena Larsson medverkar
med sång och musik.
Konsert i Tångeråsa kyrka lördag 16 juli kl 18
”Du har fångat mitt hjärta” Sånger ur Högan
visan med tonsättning av Monica Norén.
Sång: Monica Norén , Dragspel: Marcus Löfdahl.
Fri entré.
Andakt i Tångeråsa kyrka onsdag 20 juli kl 14
Birgitta Samuelsson Fhager och Pelle Svedberg
medverkar med sång och musik.

Andakt i Tångeråsa kyrka onsdag 27 juli kl 14
Hilda Hoyle medverkar med sång.
Helgmålsbön söndag 30 juli kl 18
i Tångeråsa kyrka
Sommarkören medverkar, barn och unga i från
trakten medverkar med sång och spel.
Avslutning av årets sommaröppet i Tångeråsa
söndag 31 juli kl 17.30
Avslutning i kyrkan.
Hilda Hoyle medverkar med sång.
Tångeråsadagen söndag 4 september
Musikgudstjänst i Tångeråsa kyrka kl 11.
Helena Larsson och Helena Stenbäck medverkar
med piano och flöjt.
Hackvaddagen söndag 11 september
Musikgudstjänst söndag kl 16 i Hackvads kyrka.
Jonathan Lindner med flera medverkar med
sång och gitarr. Det bjuds på eget material och
välkända melodier.

Samtalsgrupp om kristen tro
Start 21 september i Mosjö kyrka
kl 18.00 med veckomässa.
Efter mässan fortsätter vårt
samtal i församlingshemmet.
Vi träffas 6 gånger
under hösten.
Anmälan:
Malin Lindström
019-15 47 91

Grillkvällar i sommar, Mosjö-Täby församling
Söndag 31 juli, kl 18.00 Söndagsgudstjänst i Täby kyrka. Grillkväll i Täbygården efter gudstjänsten.
Onsdag 3 augusti, kl.17.30-20.00 Grillkväll, Mosjö församlingshem.

Foto: Pixaby

Musik, utomhuslekar för liten och stor. Vi har elden, grillkorv, kaffe
och kaka till självkostnadspris. Vill du grilla något annat - tag med själv!
Välkomna hälsar ferieungdomar,
församlingspedagog Helena och diakon Pelle
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Kontaktinformation 
Mosjö-Täby församling
Prästgårdsvägen 34, 702 33 Örebro
e-post: edsberg.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

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

Informationsservice, Örebro pastorat
Telefon växel 019-15 45 00 för bokning och information
Präster
Församlingsherde Sonya Wallentin
Komminister (Mosjö), Malin Lindström
Komminister (Edsberg), Marcus Willén Ode

019-15 47 81
019-15 47 91
föräldraledig

Diakon
Vik Diakon, Pelle Svedberg

0585-821 80

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

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

Församlingspedagog/församlingsassistent
Församlingspedagog (Mosjö), Helena Stenbäck
Församlingsassistent/husvärd, Irene Haglund

019-15 47 80
0585-821 84

Assistenter
Assistent/husvärd (Mosjö), Inger Olsson
Ass./vaktm. (Edsberg), Maria Andersson Norén

åter i höst
0585-821 92

Vaktmästare
Vaktm. Barnverksamhet (Mosjö), Susanne Löwek
Vaktm. (Mosjö), Ann-Christine Hjalmarsson
Vaktm. (Edsberg), Marit Mikaelsson
Vaktm. (Edsberg), Linda Nilsson

019-15 47 88
019-15 47 92
0585-821 93
0585-821 86

www.svenskakyrkan.se/orebro
Gilla oss på
Facebook!

Kyrkbladet Edsbergs, Mosjö-Täby församlingar
Församlingsbladet utges fyra gånger per år.
Omslagsfoto: Sonya Wallentin
Ansvarig utgivare: Sonya Wallentin, tel: 019-15 47 81
Prästgårdsvägen 34, 702 33 Örebro

Pubeftermiddagar
med start i Mosjö, 27 september kl 14-16
i församlingshemmet (Prästgårdsv. 34).
Gäst är Åke Olsson,
”Dragspel, bas och klarinett ska de va´”.

Barnverksamheten
startar vecka 36 i våra församlingar!
Titta in på vår hemsida eller följ oss på
facebook för att se vilka spännande
grupper som startar just för dig!

Hela huset gungar
för dig mellan 7-8 år med temat
Skapelsen – människan, djur och natur.
Vi träffas onsdagar kl 15-17 i Mosjö
församlingshem med start 7 september.
Vi börjar alltid utomhus
vid en brasa och fikar.
Därefter musikantisk lek/rytmik
och pyssel i vårt församlingshem.
Ledare: Helena Stenbäck 019-15 47 80
helena.stenback@svenskakyrkan.se

Öppen förskola
& Café för alla!
Verksamheten startar vecka 36.

Täbygården (vid Täby kyrka) mån 9-12
Mosjö församlingshem tis kl 9-12
Sångstund, lek och pyssel
samt fika för liten och stor.
Kom gärna och träffa oss helgen innan på
vår medeltidsdag i Mosjö församlingshem
och kyrka, lördag 3 september, kl 14-17.
Ledare: Helena Stenbäck & Susanne Löwek
Varmt välkomna!

Edsbergs församlingshem tors 9-12
Babysång/rytmik, lek och samvaro
samt fika för liten och stor.
Ledare: Helena Larsson & Simon Tjärnén
Välkomna!

