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Kyrkogårdsförvaltningen

Ledaren:

Ett rykande färskt kyrkblad i din hand!
Så står vi vid dörren till sommaren
och vi vill med vårt kyrkblad bjuda
in dig till det som händer i Edsberg
och Mosjö-Täby församlingar.
Täbydagen och Vallfartsmässan
inleder vår sommar som sen följs
av musikgudstjänster, jordgubbsfester, friluftsgudstjänster, juliöppet
i Tångeråsa och mycket mer. Vi
hoppas att du kan hitta något litet
guldkorn hos oss i sommar. Här i bladet hittar du
också en liten bildgåta till våra sex kyrkor. Kan
du se vilken bild som kommer från vilken kyrka?
Under maj och augusti har vi glädjen att välkomna två nya medarbetar till oss. Det är Mimmi
och Maria som i det här numret får svara på fem
snabba. Vill du veta mer om dem så besök vår
verksamhet i höst. Vi får inte bara välkomna

Kyrkogårdsförvaltningen
jobbar med
kulturinventeringsarbetet
på våra kyrkogårdar. Därför
behöver vi din
hjälp. Känner
du till någon
som är gravsatt på våra
kyrkogårdar som varit extra betydelsefull för sin
omgivning? Det kan vara någon som varit känd
lokalt eller i riket. Eller någon som verkade i det
tysta men ändå bidragit till historien på ett eller
annat sätt.

utan också säga tack till en av våra medarbetare.
Susanne Löwek som jobbat hos oss slutar under
sommaren sin tjänst. Läs gärna av vad hon upplevt
och tar med sig från sina år hos oss.
Jag vill skicka med er en vers, från en av våra
välkända psalmer, att bära mer er i sommaren.
När sommarvinden susar över fälten,
när blommor dofta invid källans strand,
när trasten drillar i de gröna tälten
vid furuskogens tysta, dunkla rand.
Då brister själen ut i lovsångs ljud:
O store Gud, o store Gud!
		
Ps 11 v 3.
Jag vill önska er alla en skön sommar.
Sonya Wallentin
Församlingsherde
Edsberg och Mosjö-Täby församlingar

Hör av dig till oss så vi får ta del av det lokalhistoriska materialet som finns så vi kan få möjlighet
att bevara det. Du når oss på 019-15 45 60 eller
orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Susanne 18 år i församlingen
Susanne Löwek har arbetat i Mosjö-Täby församligen i 18 år. Hon blev
tillfrågad om hon kunde tänka sig att
jobba extra på kyrkans barntimmar,
dagens öppna förskola, när hon själv
var där med sina egna barn. Extrajobbet blev sedan till en fast tjänst och
Susanne har därefter arbetet både som pedagog inom
barnverksamheten och som vaktmästare.
Arbetet har varit varierande och inneburit många
olika arbetsuppgifter berättar Susanne. Det Susanne
tar med sig som speciellt fina minnen är främst alla
möten med människorna. Som vaktmästare har
hon träffat många människor vid stora och känslosamma händelser i livet, till exempel begraving,
dop och bröllop. Hon tänker på nervösa brudpar
som nästan varit svimfärdiga medan de väntat på
att få gå in i kyrkan.
- Kom ihåg att andas, brukar hon få påminna dem.
Hon har under åren också fått många förtroenden
av församlingsmedlemmar som har behövt någon
att prata med.
Täbydagen är också något som Susanne känner
lite extra för. Täbydagen anordnas vid Täbygården
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varje vår och är ett välbesökt arrangemang med
utställning, musik, gofika, försäljning, tipspromenad och lotter.
Susanne har tillsammans med en arbetsgrupp
drivit projektet sedan den första Täbydagen för 12
år sedan. Då var lekplatsen i Täby alldeles ny och
man planerade en invigning av den. Idén om att
också ordna en utställning under invigningen dök
upp då Susanne hittade riktigt gamla klädgalgar i
Täbygården. Första Täbydagen ställdes galgarna
ut tillsammans med äldre kläder. Under kommande
år har temat för utställningen varierat, med bidrag
från boende i bygden, med allt från foton från Täby,
dop- och bröllopstema, kaffe och kor.
De senaste åren har Susanne bland annat haft hand
om öppna förskolan i Täby. Där hon har försökt
att öppna upp verksamheten för alla åldrar. Hon
tycker att det är viktigt att det finns en plats där
barn, föräldrar och äldre kan mötas för gemenskap
och sällskap.
Under våren kommer Susanne att gå vidare från
arbetet i församlingen till att arbeta i det egna företaget. Vi vill rikta ett stort varmt tack till Susanne
för hennes arbete och engagemang och önska henne
lycka till.

Nytt på våra kyrkogårdar
Under året kommer kyrkogårdsförvaltningen att
anlägga både en askgravlund och askgravplatser
på Mosjö kyrkogård. De kommer att placeras på
kvarter IV, sydväst om kyrkan. Till askgravlunden
kommer vi att återanvända en befintlig tillbakaläm-

nad gravplats för att bevara den kulturmiljö som
finns på kyrkogården.
Vad är då en askgravlund och askgravplats? En
askgravlund är en minneslund där namnen på de
som är gravsatta i lunden sätts upp. Man får som
anhörig vara med vid gravsättningen som kan ske
året runt.
Smyckning kan ske med lösa blommor och ljus
på en gemensam plats precis som i en minneslund.
Det är kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för
skötsen av askgravlunden. Kostnaden för den
namnskylt som sätts upp står dödsboet för.
En askgravplats är en urngravplats med begränsad gravrätt. Den är ett mellanting mellan
minneslund och en traditionell urngravplats. Alla
stenar och skyltar är i samma stil och tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen. Askgravplatsen
får endast smyckas med lösa blommor i vas samt
vintertid med krans och ljus/lykta. Någon egen
plantering av växter får inte förekomma.
Dödsboet betalar en kostnad för sten, namnskylt
och skötsel under gravrättstiden som är 25 år. Det
finns plats för två gravsatta i varje askgravplats.
Sen tidigare finns askgravplatser i Edsberg,
Hackvad, Kräcklinge och Tångeråsa.
Under året kommer vi att anlägga fler askgravplatser intill de som redan finns på fältet Daggkåpan
i Edsberg.

SOMMARPYSSEL • Para ihop rätt bild med rätt kyrka
För mer information om våra kyrkor besök vår hemsida eller besök våra kyrkor under sommaren.
Kyrkorna är öppna i samband med gudstjänst.
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Välkommen att vara med i vår verksamhet i
MOSJÖ-TÄBY församling!
TÄBYDAGEN LÖRDAG 2 JUNI
TÄBY KYRKA OCH TÄBYGÅRDEN KL 13-16
Årets tema: EnMassa.Nu
Täbykören inleder dagen
i kyrkan kl 13 där vi också
avtäcker modellen av Täby
kyrka.
Upptäck Täby kyrka: vi
tar oss upp i tornet, tittar på
kyrkans konst, undersöker
hur en orgel fungerar, barndetektiverna löser gåtan om
kyrkans storlek m.m
Det blir också:
Leksaksutställning, fotoutställning,
hoppborg,
godisregn,
tipspromenad,
lotterier där
bland annat vävstugan medverkar, försäljning av Råberga Eko, bakluckeloppis. Fika och korvgrillning.

VÄLKOMNA!

Välkommen att vara med i vår verksamhet i
EDSBERG församling!

Sommaröppet i Tångeråsa

JORDGUBBSFEST I TÄBY
Onsdag 4 juli kl 19

Jordgubbsfesten startar i
Täby kyrka med andakt.
Nils Fritzon står för musiken,
och spelar orgel.
Därefter serveras jordgubbar i
Täbygården.
Kostnad: 50 kr/vuxen
Ingen föranmälan behövs.
Kluriga frågor till
Tipspromenaden!

VÄLKOMMEN!

Puben i Mosjö
25 september kl 14–16 startar Puben
för hösten i Mosjö församlingshem.
Program kommer inom kort.
För mer information kontakta
Sonya Wallentin

FÖRSOMMARÖPPET 6 MAJ – 5 JULI
Torsdag och 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.

SILLFEST
I HACKVAD

Tisdag 26 juni
Vi startar med Andakt kl 18 i Hackvads kyrka.
Helena Larsson med flera medverkar
med sång och musik.
Sedan går vi över till församlingshemmet
för sillfest! Kostnad: 50 kr/vuxen
Anmälan till Maria Cederlind 0585-821 84
eller Helena Larsson: 0585-82183.
Sista anmälningsdagen 21 Juni
maria.cederlind@svenskakyrkan.se
helena.larsson@svenskakyrkan.se

VARMT VÄLKOMNA!

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!

Fem snabba frågor till...
...Maria Cederlind
Beskriv med korta ord vad det betyder för dig att jobba inom kyrkan.
Tycker mycket om att få möta nya
människor, att jobba med något som
jag tror på. Är jätteglad av att få börja jobba här i
Edsberg Mosjö Täby församlingar.
Vad har du för favoritblomma? Orkidé
Vad tycker du om att göra på din fritid?
Fiska, umgås med familjen, resa till varmare
breddgrader!
Vad är det bästa med sommaren tycker du?
Sol, bad, mer tid för familjen, grilla tillsammans.
Bästa maträtten?
Grillat kött med en god potatisgratäng med sallad.
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...Maria Rudberg
Beskriv med korta ord vad det betyder för dig att jobba inom kyrkan.
Möten med människor.
Att tillsammans få samtala, ställa
frågor och tänka om livet, om tro och om Gud.
Vad har du för favoritblomma? Blåsippa
Vad tycker du om att göra på din fritid.
Vara vid stugan på landet, träffa vänner och familj.
Dansa lindy hop, läsa, lösa korsord.
Vad är det bästa med sommaren tycker du?
Solen, ljuset, värmen och att kvällarna blir längre.
Bästa maträtten?
Indisk kycklinggryta

JULIÖPPET, 8 JULI – 29 JULI
Öppet onsdag till söndag kl 13.30–17.30,
med invigning 8 juli
I Tångeråsagården kan ni besöka Caféet, nu med
en utökad meny samt en spännande hantverksbutik. Kyrkan och bygdemuséet är öppna och
värdar finns på plats. Alla dagar erbjuds ytterligare aktiviteter. Torsdagana är barnens egen dag
och lördagarna avslutas med musik i kyrkan kl
18.00. Se särskilt programblad.

BARNENS DAG
torsdagar under juliöppet i Tångeråsa
12, 19 och 26 juli kl 13.30-17
Djuraktiviteter och pyssel, prova- på- aktiviteter.
Kl 14, 15 och 16 kan du möta ”fröken Kerstin” som
tar oss med tillbaka i tiden till gammaldags skola i
bygdemuseet. Kom och var med!

SÖNDAGSÖPPET I AUGUSTI,
5–12 AUGUSTI kl 14– 17
Öppet i kyrkan, bygdemuseet och Caféet

TÅNGERÅSADAGEN
söndag 2 september
Årets hembygdsdag och final för
Sommaröppet i Tångeråsa kl11–17
Ni hittar mer information på våra hemsidor:
www.tangerasa.se, www.svenskakyrkan.se/edsbergmosjotaby
Facebook: www.facebook.com/tangerasabygda
Telefon samordnare: 0582-710 23, 070-391 48 13
GPS: 59° 6’ 31.496’’ N, 14° 48’ 27.037’’ Ö
Se även särskilt programblad.

VÄLKOMNA

JORDGUBBSFEST I TÅNGERÅSA
Torsdag 5 juli kl 18

Jordgubbsfesten börjar kl 18
i Tångeråsa kyrka med Andakt. Helena Larsson med flera medverkar
med sång och musik.
Sedan går vi över till Tångeråsagården
och äter jordgubbar!
Anmälan till Maria Cederlind
0585-821 84 eller
Helena Larsson 0585-821 83.
Kostnad: 50 kr/vuxen.
Sista anmälningsdag 2 juli.

VÄLKOMNA!
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GUDSTJÄNSTER I VÅRA KYRKOR

pt
Juni – se

★ = se ”Musiken i våra församlingar”

LÖRDAG 2 JUNI

13.00 Andakt i Täby kyrka
Täbykören inleder Täbydagen.

SÖNDAG 3 JUNI

11.00 Vallfartsmässa Riseberga

SÖNDAG 10 JUNI
9.00
10.00
10.00
18.00

Pilgrimsvandring till Björkön
Friluftsgudstjänst Björkön
Högmässa Mosjö kyrka
Gudstjänst Hackvad kyrka

ONSDAG 13 JUNI
8.30

Veckomässa Edsbergs kyrka

SÖNDAG 17 JUNI

10.00 Mässa Edsbergs kyrka
18.00 Gudstjänst Täby kyrka

ONSDAG 20 JUNI

19.00 Musik i sommarkväll Edsbergs kyrka★

LÖRDAG 23 JUNI MIDSOMMARDAGEN
11.00 Friluftsgudstjänst Ekåsen (Hackvad)

SÖNDAG 24 JUNI

18.00 Gudstjänst Mosjö kyrka

TISDAG 26 JUNI

ONSDAG 18 JULI

14.00 Andakt Tångeråsa kyrka

LÖRDAG 21 JULI

18.00 Musikkonsert Tångeråsa kyrka★

LÖRDAG 28 JULI

18.00 Helgmålsbön Tångeråsa kyrka★

SÖNDAG 29 JULI

10.00 Gudstjänst Täby kyrka
17.30 Avslutning på juliöppet i Tångeråsa

SÖNDAG 5 AUGUSTI

15.00 Friluftsgudstjänst Mosjö-Täby hembygdsgård★
18.00 Mässa Kräcklinge kyrka

LÖRDAG 11 AUGUSTI

18.00 Lekmannaledd gudstjänst Kräcklinge kyrka

SÖNDAG 12 AUGUSTI

SÖNDAG 1 JULI

ONSDAG 22 AUGUSTI

11.00 Ekumenisk gudstjänst i Stadsparken, Örebro
8.30

Mässa Edsbergs kyrka

SÖNDAG 26 AUGUSTI

19.00 Andakt i Täby kyrka, Jordgubbsfest

10.00 Högmässa Kräcklinge kyrka
18.00 Gudstjänst Mosjö kyrka

TORSDAG 5 JULI

SÖNDAG 2 SEPTEMBER

SÖNDAG 8 JULI

11.00 Gudstjänst Tångeråsa, Tångeråsadagen
18.00 Mässa Täby kyrka

10.00 Högmässa Mosjö kyrka
13.30 Invigning av juliöppet Tångeråsa

ONSDAG 5 SEPTEMBER

ONSDAG 11 JULI

SÖNDAG 9 SEPTEMBER

14.00 Andakt Tångeråsa kyrka

LÖRDAG 14 JULI

18.00 Musikkonsert Tångeråsa kyrka★

SÖNDAG 15 JULI

14.00 Friluftsgudstjänst Maria Magdalena
kyrkoruin, Kräcklinge
18.00 Friluftsgudstjänst Kullkyrkan, Mosjö-Täby
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SOMMARKONSERT TÅNGERÅSA KYRKA
Lördag 14 juli kl 18
”Tankar och toner i en stressad tid”

14.00 Andakt Tångeråsa kyrka

SÖNDAG 19 AUGUSTI

18.00 Andakt i Tångeråsa kyrka, Jordgubbsfest

MUSIK I SOMMARKVÄLL MOSJÖ KYRKA
Torsdag 28 juni kl 19

ONSDAG 25 JULI

TORSDAG 28 JUNI

ONSDAG 4 JULI

Edsbergs församling

14.00 Friluftsgudstjänst vid Sankta Maria källa
Tångeråsa
18.00 Musik i sommarkväll Mosjö kyrka★

18.00 Andakt, därefter sillfest i Hackvad

10.00 Högmässa Edsbergs kyrka
18.00 Gudstjänst Mosjö kyrka

Mosjö-Täby församling

SÖNDAG 22 JULI

14.00 Ekumenisk gudstjänst i Snarve
18.00 Gudstjänst i Täby kyrka

19.00 Musik i sommarkväll Mosjö kyrka★

Musiken i sommar i våra församlingar

8.30

Mässa Mosjö kyrka

10.00 Familjegudstjänst med Dopfest Mosjö kyrka
16.00 Gudstjänst Hackvad kyrka, Hackvaddagen

LÖRDAG 15 SEPTEMBER

17.00 Kyrkogårdsvandring i Hackvad, Conny Boman
18.00 Helgsmålsbön Hackvad kyrka

SÖNDAG 16 SEPTEMBER

10.00 Familjegudstjänst med Dopfest Edsbergs kyrka
18.00 Mässa Mosjö kyrka

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

Erik Berglund (uppvuxen i Örebro) berättar:
”Under våren 2017 bildades vår A capella-kvartett
bestående av Erik Berglund, Manfred Hulebo,
Adam Alveteg och Erik Hammarberg på Bromma
folkhögskola/Betel i Bromma. Vi startade som en
projektgrupp inför en konsertinbjudan från Gotland. Efter mycket lyckade konserter konstaterade vi att det här inte bara kunde vara en
engångsföreteelse. Det var både för roligt och
för uppskattat av publiken. Sagt och gjort.
I sommar ger vi oss ut på turné igen för att fortsätta sjunga egenskrivna psalmer och tonsatta
texter. Sånger om funderingar och frågor som
rör litenhet, tro och livet.”

MUSIK I SOMMARKVÄLL MOSJÖ KYRKA
Söndag 22 juli kl 18
”I denna ljuva sommartid”
Ytterligare ett sångprogram av unga musiker,
tre tjejer som nyss gått ut Estetprogrammet på
Karolinska skolan i Örebro – Julia Nytting, Matilda
Mossberg och Ida Martinsson. De passar på att
sjunga tillsammans innan de sprids för vinden på
deras fortsatta bana.

FRILUFTSGUDSTJÄNST PÅ MOSJÖ-TÄBY
HEMBYGDSGÅRD
Söndag 5 aug kl 15
Första söndagen i augusti
firas över hela landet Hembygdsgårdarnas dag. Förssamlingen och hembygdsföreningen samverkar i friluftsgudstjänst med servering. Julia Nytting medverkar
med sång.

Medverkar gör
sånggruppen
”Kahjenn” med
Kristina Folker,
Hannah Nordén
och Jenny Nordström.
Programmet
handlar om - hur klarar jag av att leva upp till
mina egna och andras krav och förväntningar?
Duger jag som jag är? Hur finner jag ro mitt i
kaoset? Hur får jag livspusslet att gå ihop? Var
kan jag hämta kraft? Dessa tankar och många fler
kommer att vändas och vridas på i det musikaliska programmet som bjuder åhöraren på tid för
eftertanke, men också tid för glädje och tacksamhet över livets fantastiska möjligheter.

SOMMARKONSERT TÅNGERÅSA KYRKA
Lördag 21 juli kl 18
”Skäggiga
älvor spelar
stämningsfull
folkmusik”
Medverkande:
Mats Nystam,
mandlaspelman och Tommy Glenberg, gitarrmusikant.
Tillsammans spelar de vackra traditionella folklåtar
med lång historia blandat med egenkomponerade
polskor, valser, schottisar och visor.

MUSIK I SOMMARKVÄLL EDSBERGS KYRKA
Onsdag 20 juni kl 19 • ”Toner i blomstertid”
Kyrkomusikerna Maria Andersson och Helena
Larsson medverkar med sång, piano och orgel.
De bjuder på välkända stycken och sånger till
egenskrivet material.

HELGMÅLSBÖN TÅNGERÅSA KYRKA
Lördag 28 juli kl 18
Barn och ungdomar från Tångeråsa trakten
medverkar med härlig sång och musik.
7

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, ring 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)
			
Mimmi Cederlind, Församlingsassistent (Edsberg)
Maria Rudberg, Församlingspedagog (Mosjö-Täby)
			
Vaktmästare
Ida Schöld, Vaktmästare (Mosjö-Täby)
Marit Mikaelsson, Vaktmästare (Edsberg)
Linda Nilsson, Vaktmästare (Edsberg)

tom 2 juni
019-15 47 88
0585-821 84
from 1 aug
019-15 47 88
019-15 47 92
0585-821 93
0585-821 86

Friluftsgudstjänsternas
tid är här!
Men värmen och sommaren kommer
också tiden för oss i våra församlingar
då vi flyttar ut våra gudstjänster i
det gröna.
Ett tillfälle för oss att nyttja den tid
på året då vi inbjuds att vara besökare i naturen. Runt om oss i våra
två församlingar finns platser som vi
sen längre tillbaka använder till våra
friluftsgudstjänster.
Välkommen till Riseberga klosterruin där vi firar vallfartsmässa den 3
juni. Var med och pilgrimsvandra till
Björkön den 10 juni.
Midsommardagen 23 juni är det
gudstjänst i Ekåsen. Maria Magdalena
källa inbjuder oss den 15 juli då vi
samma dag finns vid Kullkyrkan. Den
sista friluftsgudstjänsten i sommar firar vi vid Mosjö-Täby hembygdsgård
5 augusti.
Tider för respektive gudstjänst
hittar du i vårt gudstjänstschema här
i bladet.
Kullkyrkan

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

Riseberga
klosterruin

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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