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Ledaren:

Mosjömadonnans tankar

Mycket har hänt under
mina år här i kyrkan.
Många människor, i alla åldrar, har passerat och
sett mig sitta här. Det har varit dop och vigslar
med mycket glädje och kärlek. Begravningar där
människor med tacksamhet och stor saknad tagit
farväl av nära och kära. Människor som deltagit
i gudstjänsterna och alla har de sett mig sitta här.
Många har påpekat min bistra och något sura min,
med det var så konstidealet var när jag kom till.
Jag lovar er alla att jag inte är så sur och bitter
som jag ser ut. Det är med glädje som jag ser
tillbaka på allt som hänt och med samma glädje
jag ser fram emot allt som kommer att hända
här i kyrkan. Titta bara här i det blad som du
håller i din hand vad som händer den närmaste
framtiden. Jag kan se att det finns ett stort utbud
för dig som vill ta del av församlingarnas liv
under sommaren. Jag ser Pubeftermiddagar med
musik och gäster, pilgrimsvandringar i stan och
på landsbygden, allsångskväll, sommaröppet,
musikkonserter, jordgubbsfester, gudstjänster
och mycket mer.
Omslagsbilder: Mosjö kyrka och Mosjömadonnen, foto
Magnus Aronson. Mosjö kyrkdörr, foto Marit Mikaelsson
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Det känns skönt för mig som suttit här så länge
att livet fortsätter och berikar vår bygd runt våra
vackra kyrkor.
Jag gläds med er alla att vi få leva och bo i
denna vackra bygd och vill önska er alla en skön
sommar. Jag hörde en så vacker sommarpsalm
förra sommaren som jag tänkte att du kanske
kan inspireras av i din sommar.

Foto: Magnus Aronson

När jag första gången satte
mig i Mosjö kyrka var vi
någonstans på 1100-talets
andra hälft. Jag har alltid
hört att jag föreställer Jungfru Maria och från början
satt min son Jesus i mitt knä,
som jag tyvärr genom tiden
har förlorat. Under åren
har jag också blivit utbytt
mot en kopia eftersom jag
som original finns att se på
historiska museet.

Minns att var sekund är en liten stund
av evigheten hos Gud,
och när dagen lång du hör fåglars sång,
hör du himmelens egna ljud.
Så lev Guds nu.
Av Guds nåd får du
ta emot var stund ur hans hand.
	      
Psalm 752,vers 2
Mosjömadonnan, gm Sonya Wallentin,
församlingsherde i Edsbergs,
Mosjö-Täby församlingar

FEM SNABBA FRÅGOR TILL...
...Ida Schöld
1. Vilken årstid tycker du bäst om? – Hösten
2. Vad har du för favoritmat? – Sushi
3. Favoritsysselsättning på fritiden?
– Promenera med min hund Billie.
4. Vad är det bästa med att jobba
i en landsbygdsförsamling?
– Lugnet/närheten till naturen.
5. Vart skulle du vilja åka på
semester? – Visingsö
...Susanne Löwek
1. Vilken årstid tycker du bäst om? – Våren
2. Vad har du för favoritmat? – Kålgryta
3. Favoritsysselsättning på fritiden?
– Vara med mitt barnbarn, pyssla
och vara i trädgården.
4. Vad är det bästa med att jobba i
en landsbygdsförsamling?
– Gemenskapen, att känna församlingen och de fina gamla kyrkorna.
5. Vart skulle du vilja åka på semester?
– Gotland och Cuba.

Årets pilgrimsvandringar

Till fots, med cykel, bil eller buss kan du ta dig
mellan de olika kyrkorna, helt i ditt eget tempo.
Din pilgrimsfärd startar i vilken som helst av de
kyrkor som ingår i satsningen. I var och en av dem
finns en pilgrimshållplats. Där finns information,
kyrkhäften för besöksstämpling och en enkel
vägledning för en meditativ vandring till några
betydelsefulla platser i just det kyrkorummet.
Även på hemmaplan kan den yttre pilgrimsfärden
vara ett stöd för den inre vandringen. Du kanske
hittar en ny favoritplats?
Vid pilgrimshållplatsen finns även kyrkans egen
besöksstämpel. När du fått minst fem stämplar i
kyrkhäftet kan du ta med det till Informationsservice i Kyrkans Hus, Storgatan 27, Örebro
(öppet vardagar kl 9–16) och byta det mot en
pilgrimsgåva!

Täby kyrka , foto Magnus Aronson

Allt fler intresserar sig för pilgrimsvandringar
– både korta och långa, nära och långt borta.
Svenska kyrkan Örebro vill göra det ännu enklare för dig att pilgrimsvandra på hemmaplan.
Med pilgrimens sju ledord i tanken kan du ta
dig runt mellan pilgrimshållplatserna. Färden
går mellan kyrkorum från olika tidsepoker och
i olika miljöer, både i staden och på landsbygden
i Örebro pastorat.

Har du en fråga, kan du kontakta oss på telefon:
019-15 45 00. Pilgrimssatsningen i Örebro pågår
mellan 19 juni till 13 augusti 2017.
I vårt område finns följande kyrkor öppna:
Täby kyrka torsdagar 14-16
Edsbergs kyrka torsdagar 9-14
Tångeråsa kyrka torsdagar och söndagar 14-17

Bussresa i september till Strängnäs:

Jakten på Tångeråsabibeln
Under 1850-talet förde kyrkoherde Gumaelius
den Falkenbergska bibeln (tryckt 1470) från
Tångeråsa kyrka till Strängnäs. Få har sett den
sedan dess. Därför anordnas en bussresa till vår
stiftsstad Strängnäs. Vi besöker domkyrkobiblioteket, domkyrkan och Roggeborgen (Kungliga
biblioteket) där bibeln förvaras. Lunch och fika
i historiska miljöer.
Reseledare: Marcus Willén Ode, präst
Kostnad: 250 kr. Avresa från Edsberg och Mosjö
Intresseanmälan: telefon 0585-821 92 eller
edsberg.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se
Bilden: Strängnäs domkyrka
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Att vara kyrkvärd är att vara medmänniska
Nu har vi kommit till den fjärde av sex kyrkor i
våra församlingar. Den här gången presenterar
vi Mosjö kyrka. Nästa kyrka, i bokstavsordning,
blir Tångeråsa.
Sören Johansson i Dyringe har varit kyrkvärd
i fyra år nu. Han träder i tjänst i Mosjö kyrka
för att hälsa kyrkobesökarna välkomna, dela
ut psalmböcker och program, ta upp och räkna
kollekt, läsa texter att hjälpa till att dela ut oblat
och nattvardsvin. Ibland efterfrågas hans tjänster
även vid bröllop och dop.
– Men det som är betydelsefullt för mig i den
här uppgiften och det som ger mest tillbaka är
att få vara medmänniska, att finnas till när man
behövs. Att lyssna när folk vill prata av sig, de
kan vara glada eller ledsna, att sätta sig en stund
och samtala. Det kan göra underverk och här
känner jag att jag gör nytta.
Sören Johansson har en bakgrund som kyrkopolitiker. Han har suttit i kyrkorådet i tio år
varav sex som ordförande och det var under hans
ledning som beslutet togs i Mosjö att säga ja när
sju olika församlingar i Örebro skulle slås ihop
till ett pastorat.
– Det blev inte riktigt det resultat som förutskickades. Sammanslagningen skulle inte påverka
vårt församlingsliv, men aktiviteterna minskade.
Till det kom ”prästvandringen”, vi bytte präster
ofta, vilket gjorde att jag inte tyckte att det var
lika roligt längre.
Men Sören Johansson övergav inte Mosjö.
Han engagerade sig i den kristna kyrkans äldsta
lekmannafunktion, kyrkvärdsämbetet, och är
glad över att utföra den uppgiften just här.

Sören Johansson, kyrkvärd och medmänniska
i Mosjö.
– Jag känner stolthet över den här kyrkan!
Den har stått pall genom alla orostider och i stort
behållit sitt utseende. Den dateras från 1100-talet,
men ett kol 14 test på Nordiska museet av en
gammal golvplanka som hittades på kyrkvinden
visade att hon kunde vara ännu äldre.
En kyrka betyder mycket i en bygd, menar
Sören Johansson.
– Den är en fast punkt och en naturlig del av
vardags- och arbetsliv.
Sören Johansson, elektriker till professionen,
är i dag dryga sjuttio år och så här i efterhand,
när det är för sent i livet att tänka om, har han
insett att han kanske missade ett gångbart yrke
för sin del: Prästens.
Text och bild: Lisbeth Axelsson

Mosjö kyrka, en av sex kyrkor i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar, är en av Närkes äldsta medeltidskyrkor, uppförd på 1100-talet i romansk stil invid vallfartsvägen som ledde till Nidarosdomen i Trondheim.
Den är uppförd i kalksten och sandsten och har behållit sitt grundutseende från medeltiden. En träkyrka,
uppförd i skiftesverksteknik under 1000-talet, fanns troligen på platsen innan den nuvarande. På det
tyder ett fynd som gjordes på kyrkvinden 1905. De invändiga väggmålningarna är från tidigt 1600-tal.
Det mest kända föremålet som tillhört kyrkan är Mosjömadonnan, en Mariaskulptur i trä från 1000-talets mitt. Hon finns sedan 1883 på Statens historiska museum i Stockholm. Kopian som kan ses i kyrkan
är gjord av Bertil Nyström 1958. Mosjös madonna är en av få avbildade Marior som finns kvar i Sverige
från den katolska och förmedeltida perioden.
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Vår verksamhet i MOSJÖ-TÄBY församling!
ALLSÅNGSKVÄLL
FÖR ALLA ÅLDRAR!

Tisdag 20 juni kl 18 i Täbygården

PUBEFTERMIDDAG I MOSJÖ
hösten 2017 kl 14-16
Mosjö församlingshem

26 september: Ukulelegänget underhåller med sång
och musik
10 oktober: Seniorshoppen
visar höstmodet
24 oktober: Old boys,
Lennart Arvidsson
7 november: Sånger med
Sonya
21 november: Lars-Åke
Karlsson berättar om gamla
Örebro
5 december: Kumla spelmän,
julavslutning

Då bjuder Sockenrådet i Täby och Mosjö-Täby församling in till en kväll med sång, musik och gofika.
Kom och var med! VÄLKOMMEN!

JORDGUBBSFEST I TÄBY
Onsdagen den 5 juli kl 18

Jordgubbsfesten startar i Täby kyrka
med Andakt. Julia Nytting medverkar
med sång. Sedan går vi över till
Täbygården och äter jordgubbar.
Kostnad: 50 kr/vuxen.
Ingen föranmälan behövs.
Åke har som vanligt gjort
kluriga frågor till Tipspromenaden. VÄLKOMMEN!

RETREATER I HÖST
21 oktober: Endagsretreat i Mosjö. Temat är ”Herren är min herde”.
17-19 november: Helgretreat på Solliden. Temat är ”Modet att lyssna – tillit och överlåtelse”
Boka redan nu in datumen i din kalender. Har du frågor, kontakta Malin Lindström 019-15 47 91

Musik i sommar i Mosjö-Täby församling
MUSIK I SOMMARKVÄLL MOSJÖ KYRKA
Söndagen 25 juni kl 18
”KLASSISK MUSIK I MIDSOMMARTID”
Antonia Sundberg, Tova Robertsson och Elin Olsson
kallas sin ensemble för Cantabile. De har både klassisk musik och visor på sin repertoar. Medlemmarna
träffades på Kävesta folkhögskola, där de studerade
musikprogrammet med klassisk inriktning, och har
spelat tillsammans sen dess.

MUSIK I SOMMARKVÄLL MOSJÖ KYRKA
Söndagen 30 juli kl 18
”SÅNGER OM SOMMAREN”
Andreas Karlsson gitarr och Niklas Lindström piano.
De är båda studenter vid musikhögskolan i Örebro.
Programmet innehåller svenska visor och jazz i egna
tolkningar. De utlovar fina melodier, jazz och visor, ur
den svenska låtskatten, från psalmboken till Georg
Riedel, Olle Adolphsson, Monica Zetterlund m.m.

Niklas Lindström, piano och Andreas Karlsson, gitarr .

HÖSTUPPTAKT FÖR HELA FAMILJEN I MOSJÖ
Söndag 27 augusti med start kl 16
”EN SVÄNGOM I ASTRIDS VÄRLD” med Systrarna K
i Mosjö församlingshem. Åsa och Karin Karlsson från
Askersund, turnerar flitigt med olika program, och
presenterar här en fartfylld musik och teaterföreställning utifrån Astrid Lindgrens sånger.
Kl 16: ”En svängom i Astrids värld”
Kl 17: Grillning
Kl 18: Andakt i kyrkan med tema Astrid Lindgren
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GUDSTJÄNSTER I VÅRA KYRKOR JUNI–AUGUSTI
LÖRDAG 3 JUNI PINGSTAFTON

LÖRDAG 15 JULI

SÖNDAG 4 JUNI PINGSTDAGEN

SÖNDAG 16 JULI

13.00 Andakt i Täby kyrka som inleder Täbydagen.
15-16.30 Drop-in dop i Täby kyrka
11.00 Vallfartsmässa i Riseberg
Biskop Johan Dalman

18.00 Musik i sommarkväll i Tångeråsa kyrka.
Ljuvliga sommartoner

08.30 Veckomässa i Edsbergs kyrka

14.00 Friluftsgudstjänst Maria Magdalena
kyrkoruin, Kräcklinge. Medtag fikakorg.
18.00 Friluftsgudstjänst i Kullkyrkan, Mosjö.
Medtag fikakorg.

SÖNDAG 11 JUNI

ONSDAG 19 JULI

ONSDAG 7 JUNI

10.00 Friluftsgudsjänst på Björkön, Tångeråsa.
Samling vid Dalhult kl 9.
18.00 Kvällsgudstjänst i Hackvads kyrka
18.00 Söndagsmässa i Täby kyrka.
Varma toner från klassiskt till jazz.

SÖNDAG 18 JUNI

11.00 Festgudstjänst i S:t Nicolali kyrka.
Avtackning av kyrkoherde Ingemar Söderström

LÖRDAG 24 JUNI

11.00 Friluftsgudstjänst vid Ekåsen, Hackvad

SÖNDAG 25 JUNI

18.00 Musik i sommarkväll i Mosjö kyrka.
Klassisk musik i midsommartid

TISDAG 27 JUNI

18.00 Andakt i Edsbergs kyrka.
Därefter Sillfest i församlingshemmet

LÖRDAG 1 JULI

18.00 Konsert i Edsbergs kyrka.
Varma toner från klassiskt till jazz.

SÖNDAG 2 JULI

10.00 Söndagsmässa i Hackvads kyrka

14.00 Andakt i Tångeråsa kyrka som avslutning
på pilgrimsvandringen

LÖRDAG 22 JULI

18.00 Musik i sommarkväll i Tångeråsa kyrka.
Marianne Högbergs saxkvartett

SÖNDAG 23 JULI

10.00 Högmässa i Täby kyrka
14.00 Friluftsgudstjänst Sankta Maria Källa,
Tångeråsa

ONSDAG 26 JULI

14.00 Andakt i Tångeråsa kyrka som avslutning
på pilgrimsvandringen

LÖRDAG 29 JULI

18.00 Helgmålsbön i Tångeråsa kyrka.
Medverkar gör barn och unga från trakten.

SÖNDAG 30 JULI

10.00 Högmässa i Edsbergs kyrka
17.30 Avslutning på sommaröppet i Tångeråsa kyrka
18.00 Musik i sommarkväll i Mosjö kyrka.
Sånger om sommaren

SÖNDAG 6 AUGUSTI

ONSDAG 5 JULI

18.00 Andakt i Täby kyrka.
Därefter jordgubbsfest i Täbygården

15.00 Friluftsgudstjänst vid Mosjö-Täby
hembygdsgård.
18.00 Söndagsmässa i Kräcklinge kyrka.

TORSDAG 6 JULI

SÖNDAG 13 AUGUSTI

19.00 Andakt i Tångeråsa kyrka.
Därefter jordgubbsfest i Tångeråsagården

14.00 Ekumenisk friluftsgudstjänstvid Snarve.
18.00 Söndagsgudstjänst i Täby kyrka.

SÖNDAG 9 JULI

SÖNDAG 20 AUGUSTI

10.00 Högmässa i Mosjö kyrka
13.30 Invigning av juliöppet i Tångeråsa kyrka.
Alexandra Zoffmann och Helena Larsson

ONSDAG 12 JULI

14.00 Andakt i Tångeråsa kyrka som avslutning
på pilgrimsvandringen

11.00 Gudstjänst i Örebro stadspark.

SÖNDAG 27 AUGUSTI

14.00 1700-tals gudstjänst i Kräcklinge kyrka.
16.00 Höstupptakt för hela familjen vid
Mosjö församlingshem.
18.00 Andakt i Mosjö kyrka.

Ändringar och eventuella tryckfel kan förekomma. För mer information gå in på www.svenskakyrkan.se/orebro
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Vår verksamhet i EDSBERG församling!
SOMMARÖPPET I TÅNGERÅSA
FÖRSOMMARÖPPET, 7 maj – 6 juli
Torsdag & söndag kl 14–17
Passa på och ta en fika med hembakat bröd i Tångeråsagården och gör ett besök i vår unika, medeltida
träkyrka, där värdar finns på plats och visar runt.

JULIÖPPET, 9–30 juli, onsdag till söndag
kl 13.30 – 17.30, med invigning 9 juli
I Tångeråsagården hittar ni caféet, med en utökad
meny samt en spännande hantverksbutik. Kyrkan
och bygdemuséet är öppna och värdar finns på
plats. Alla dagar erbjuds ytterligare aktiviteter.
Torsdagarna är barnens egen dag och lördagarna
avslutas med musik i kyrkan kl 18.
Se särskilt programblad.

SENSOMMARÖPPET, 3–13 augusti

Samma program som försommaröppet, se ovan.

TÅNGERÅSADAGEN
söndag den 3 september kl 11–17
Årets hembygdsdag och final för Sommaröppet i
Tångeråsa. Se särskilt programblad.
Ni hittar mer information på www.tangerasa.se,
www.svenskakyrkan.se/edsbergmosjotaby
eller kontakta samordnare på tel 0582-710 23,
070-391 48 13
GPS: 59° 6’ 31.496’’ N, 14° 48’ 27.037’’ Ö

SILLFEST I EDSBERG
Tisdag 27 juni kl 18

Vi startar med Andakt i Edsbergs kyrka. Fiol, piano
och sång av Lovisa Dalbark och Helena Larsson.
Sedan går vi över till församlingshemmet för
sillfest! Anmälan till Irene Haglund 0585-821 84
eller e-post: irene.haglund@svenskakyrkan.se
VARMT VÄLKOMNA!

JORDGUBBSFEST I TÅNGERÅSA Torsdagen den 6 juli
Jordgubbsfesten börjar kl 19 i Tångeråsa kyrka med Andakt. Hilda Hoyle och Anders Wallbom
medverkar med sång och musik. Sedan går vi över till Tångeråsagården och äter jordgubbar
   och det bjuds också på mer sång! Anmälan till Helena Larsson 0585-821 83 eller
   Iris Larsson 0703-41 83 97, 0586-414 63. Sista anmälan 3 juli.

Musik i sommar i Edsbergs församling
KONSERT EDSBERGS KYRKA • Lördag 1 juli kl 18

”VARMA TONER FRÅN KLASSISKT TILL JAZZ”
Cello, piano & sång med Annika Blomfeldt och Johan Westre.

KONSERT TÅNGERÅSA KYRKA • Lördag 15 juli kl 18

”LJUVLIGA SOMMARTONER MED SYSTRARNA LYSÉN,
INGELA, JOANNA OCH ANDRÉA”
Systrarna Lysén är tre systrar som älskar att sjunga och spela i
Närkebygden. De bjuder på egna favoriter, blandade visor och låtar.

KONSERT TÅNGERÅSA KYRKA • Lördag 22 juli kl 18

”SAXKVARTETT FRÅN MENUETTE TILL BLUESETTE”
Saxkvartett Råsa bjuder på musik från den klassiska repertoaren
över till jazz och folkmusik. Medverkande: Marianne Högberg,
Hans Olofsson, Anna Sundblad, Anna Hedar.

HELGMÅLSBÖN TÅNGERÅSA KYRKA • Lördag 29 juli kl 18
Barn och ungdomar från Tångeråsa trakten medverkar med sång
och musik.

Johan Westre och
Annika Blomfeldt
7

Kontaktinformation 

Kom och var med!

Vill du ha kontakt med våra församlingar kan du ringa vår
assistent, Maria, på 0585-821 92 eller någon av de övriga
anställda. Det går också bra att ta kontakt med Informationsservice, Örebro pastorat, 019-15 45 00 för bokning
och information.

i S:t Nicolai kyrka avtackas vår
kyrkoherde Ingemar Söderström
i en festgudstjänst. Biskop Johan
Dalman medverkar.

019-15 47 81
019-15 47 91
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 (tjänstled.)		
019-15 47 80
Församlingsassistent/vaktmästare (Mosjö-Täby),
Susanne Löwek		
019-15 47 88
Församlingsassistent (Edsberg), Irene Haglund
0585-821 84
Assistent, administration		
Assistent/vaktmästare, Maria Andersson Norén

0585-821 92

Vaktmästare
Vaktmästare i Mosjö-Täby
Anna Mattsson		
Ida Schöld		

019-15 47 07
019-15 47 92

Vaktmästare i Edsberg
Marit Mikaelsson		
Linda Nilsson		

0585-821 93
0585-821 86

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

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

Nu kan du lämna din gåva eller betala
med Swish till våra församlingar.
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För nummer se vår hemsida.

Efteråt är du
välkommen på
festligt kyrkkaffe i kyrkparken utanför
S:t Nicolai kyrka.
VÄLKOMMEN!
Foto: Ulla-Carin Ekblom

250-årsjubileum för
KRÄCKLINGE KYRKA
Söndag 27 augusti kl 14

Foto: Göran Sundström

Präster
Präst, församlingsherde, Sonya Wallentin
Präst, km, arbetsledare, Malin Lindström
Präst, km (Edsberg), Marcus Willén Ode

Söndagen den 18 juni kl 11

Vi firar att det gått 250 år sedan
den stora utbyggnaden av kyrkan
1766–67. Gudstjänst i 1700-talsstil.
Gammaldags servering, musik mm.
Kom gärna i bygdedräkt eller gammaldags kläder!
Kräcklinge sockenråd/Edsbergs församling

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

