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Nr 3• 2017
Madonnan är målad på
en liten skåplucka
(54 x 34 cm) som troligen
är från 1400-talet.
Luckan har förmodligen
hört till ett altarskåp
eller ett helgonskåp,
men ingen mer
del finns bevarad.
Motivet är ”den apokalyptiska madonnan”
så som hon beskrivs i
Uppenbarelseboken 12:1.
På luckans baksida finns
det också måleri, men det
är bara fragment kvar.
Det är troligen en scen
som visar ”Marie kröning”.
Fotograf: Göran Sundström

Ledaren:

Att välja...
Att välja är inte alltid
det lättaste. Det börjar
redan med frukosten på
morgon och sen återkommer valen under
dagen på olika sätt. En
del lättare och andra
svårare.
I september är det kyrkoval. Ett val som görs vart
fjärde år och då vi väljer de personer som kommer
att finnas med och styra kyrkan. Det är val till Kyrkofullmäktige (lokalt), stiftsfullmäktige (regionalt)
och kyrkomötet (nationellt). Efter det beslutas det
om vilka personer som ska sitta i församlingsråden
i Örebro pastorats åtta församlingar. Här har du
en möjlighet att vara med och påverka din lokala
församling. Kanske vill du själv engagera dig eller
vet en person som du gärna vill se i ditt församlingsråd? Kom till nomineringsmötet i höst och
tyck till! Var med och påverka! Din röst är viktig
för församlingens utveckling och framtid.Våra
nomineringsmöten kommer att vara under oktober.
Kom och var med och påverka hur du vill att våra
församlingars framtid ska se ut. Vi behöver dig!
Sonya Wallentin, församlingsherde
Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

FEM SNABBA FRÅGOR TILL...
...MARIA ANDERSSON NORÉN
Vilken är din favoritmat?
- Tycker om det mesta, grillad
lax om jag måste välja.
Vad tycker du om att göra på din
fritid?
-Umgås med barn och barnbarn,
promenader med hunden, väver.
Vilken av våra sex kyrkor är din favorit?
- Svårt, alla är unika på sitt sätt.
Är du en kvälls eller morgonmänniska?
- Morgonmänniska när jag ska upp och
jobba, annars kvällsmänniska.
Vilken är din favoritblomma?
- Finns så mycket fina, Kungsängslilja.
...SONYA WALLENTIN
Vilken är din favoritmat?
- Älskar pasta. Det går att
variera i oändlighet.
Vad tycker du om att göra på
din fritid?
- Vara med familjen, (man, dotter
och två cockerpoo hundar), sjunga, titta på
film och under sommaren köra motorcykel.
Vilken av våra sex kyrkor är din favorit?
- Alla sex som tillsammans bildar en härlig
variation av kyrkorum.
Är du en kvälls eller morgonmänniska?
- Helt klart en kvällsmänniska!
Vilken är din favoritblomma?
- Gerbera skulle jag nog säga.

Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra? Rösta i kyrkovalet!
Den 17 september är det kyrkoval. Då får alla
Svenska kyrkans medlemmar som fyllt 16 år välja
vilka som ska företräda dem de kommande fyra
åren. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga
beslut i Svenska kyrkan de kommande fyra åren?
Hur ska din kyrkoavgift användas? Vilka verksamheter ska prioriteras? Vilka ställningstaganden
ska kyrkan göra och vad ska kyrkan satsa på?
Sex nomineringsgrupper – du kan ställa frågor
till dem på svenskakyrkan.se/orebro/kyrkoval!
I år ställer sex nomineringsgrupper upp i valet till
kyrkofullmäktige i Örebro: Arbetarepartiet socialdemokraterna, Borgerlig samverkan i Örebro pastorat,
Frimodig kyrka, POSK (Partipolitiskt obundna i
Svenska kyrkan), Sverigedemokraterna och Vänstern
i Svenska kyrkan. Läs mer om valet, när du kan förtidsrösta och debattkvällen den 30 augusti på webben
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– där kan du också skicka in dina egna valfrågor och
få svar av nomineringsgrupperna!
Vilka ska sitta i församlingsrådet i Edsberg och
Mosjö-Täby församlingar?
Missa inte nomineringsmötena senare i höst! En församling är beroende av medlemmarnas engagemang
och som medlem i församlingsrådet har man möjlighet
att vara med och påverka församlingens arbete och
utveckling. Kanske vill du själv engagera dig – eller vet
en person som du gärna vill se i ditt församlingsråd?
Läs mer om nomineringsmötena på webben
och kom till våra nomineringsmöten:
• Mosjö-Täby församling: Täbygården
söndag 15 oktober kl 11.30 (efter gudstjänsten)
• Edsbergs församling: Edsbergs kyrkskola
söndag 22 oktober kl 11.30 (efter gudstjänsten)

Eldsjälarna i Tångeråsa
Nu har vi kommit till den femte av sex kyrkor i
våra församlingar. Den här gången presenterar
vi Tångeråsa kyrka och i nästa nummer är det
dags för vår sista kyrka – Täby kyrka..
Det här är gänget som vet det mesta om Tångeråsa kyrka:
Iris Larsson, Tor Soting, Berit Mähl Nyström,
Hans Grönkvist, Kjell Karlsson, Lars-Göran
Karlsson, Bengt Lutman och Roland Mähl.
Tillsammans med Ann-Britt Hedman Karlsson,
Kerstin Högberg, Lennart Larsson och Urban
Larsson har de guidat intresserade besökare i
kyrkan två gånger i veckan enligt ett rullande
schema från Kristi Himmelsfärdsdag den 7 maj
till den 13 augusti när Tångeråsa bygdeförening
hållit sommaröppet.
– Vi har visat kyrkan för drygt 1.600 personer
från hela Sverige och halva världen, säger Hans
Grönkvist.
Långväga gäster från Italien, USA, Tyskland,
Holland och Colombia har hittat till Tångeråsa i
Närke. Och ibland har busslaster från olika delar
av Mellansverige aviserat sin ankomst.
Guiderna har alla gått en kurs under ledning av
Maria Sundström som skrivit boken om Tångeråsa kyrka – en av Sveriges äldsta träkyrkor.
– Och den boken kan vi utan och innan! säger
Iris Larsson.
Denna beundransvärda frivilliginsats av Tångeråsas eldsjälar bottnar i ett stort engagemang för
hembygden och ett intresse för en unik kyrka,
en av tio timmerkyrkor i Sverige bevarade från
medeltiden. Kyrkans äldsta delar är ju daterad
från slutet av 1200-talet.
– Det är viktigt att bevara en levande landsbygd, säger Tor Soting, som är född och uppväxt
i Edsberg gränsande till Tångeråsa och som nu
bor i Fjugesta. Jag vill göra mitt för att det som
våra förfäder skapat och levt av ska bevaras för
eftervärlden och kommande generationer att
njuta av.

Åtta som vet allt om Tångeråsa kyrka och som
visat den för allmänheten i sommar, från vänster:
Tor Soting, Berit Mähl Nyström, Hans Grönkvist,
Kjell Karlsson, Lars-Göran Karlsson, Iris Larsson, Bengt Lutman och Roland Mähl.
Besökarna har varit genuint intresserade av det
guiderna berättat om kyrkan och dess historia.
Vid ett tillfälle frågade en gäst, som visade
sig vara organist, om hon fick provspela Pehr
Strand-orgeln från 1805. Det fick hon och det
lät mycket bra!
Efter genomgången rundvandring i kyrkan
har turisterna kunnat gå vidare till kaffe med
hembakat och kanske en smörgås i Tångeråsagårdens kafé och ta en titt i skolmuséet och
hantverksbutiken.
– Vi har haft öppet i kafé och butik tre dagar
i veckan under fem veckor och haft en bra försäljning, säger Iris Larsson, som också ansvarat
för sommarens barnverksamhet. Uppskattats har
även lektionerna i skolmuséet där Berit Mähl
Nyström och Kerstin Högberg uppträtt som
skolfröknar.
Text och bild: Lisbeth Axelsson

Tångeråsa kyrka är en av Sveriges bäst bevarade medeltida timmerkyrkor och en av de äldsta
träkyrkorna i världen. Koret är den äldsta delen, uppfört i slutet av 1290-talet. Långhuset byggdes under
1340-talet. Sakristian av sten är från 1455-1460. Vapenhuset tillkom 1805. Klockstapeln av trä byggdes
1659 och här hänger en av Närkes största medeltida kyrkklockor, gjuten under slutet av 1400-talet.
Kyrkans orgel är den näst äldsta i Strängnäs stift, byggd 1805 av Pehr Strand. Källa: Wikipedia
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Vår verksamhet i MOSJÖ-TÄBY församling!
Filmkväll i Täbygården!
Under hösten bjuder vi in till filmkvällar
i samarbete med Täby sockenråd.
Första gången söndag 24 september kl 18.

Ungdomsgrupp!
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 Wallentin
21 november
Lars-Åke Karlsson berättar om gamla Örebro
5 december
Kumla spelmän, julavslutning

Församlingsfrukostar på lördagar
i Mosjö församlingshem
14 oktober och lördag 9 december kl 9-11.
Härlig frukost, intressant föredrag och gemenskap.
Anmälan: Ida Schöld 019-15 47 92. Kostnad: 50 kr

Öppen förskola i Täbygården
Måndagar kl 9-12.
Sångstund, fika och gemenskap. Start v 36

Öppen förskola i Mosjö
Mosjö församlingshem fredagar kl 9-12.
Sångstund, fika och gemenskap. Start v 36

Musiklek tillsammans!
Torsdagar i Mosjö församlingshem kl 16.45-17.30.
För barn 5-6 år tillsammans med vuxen.
Sång, instrument, rörelse och rytmik.
Start torsdag 5 oktober . Föranmälan

Hela huset gungar
för dig mellan 7-9 år i Mosjö församlingshem
onsdagar kl 15.30-17.30. Start v 36

Songstars
för dig mellan 9-12 år i Mosjö församlingshem
onsdagar kl 15.30-17.30 Start v 36

Julpyssel för stor och liten

Täbykören övar i Täbygården

söndag 26 november i Täbygården!

Kören träffas i tisdagar udda veckor kl 19-21.

Några timmar med julpyssel som, inleds
med Familjegudstjänst kl 10 i Täby kyrka.
Skinksmörgås, gröt och pysselmaterial till
självkostnadspris. Kom och var med!

Kyrkokören
Kören träffas i Mosjö församlingshem
torsdagar kl 19-21.

KÖRKONSERT
i Mosjö kyrka
med Vox Amabilis

Söndag 22 oktober kl 18
En av Örebros damkörer ger
en höstkonsert i Mosjö kyrka.
Dirigent är Solvieg Ågren.
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Vi startar första gången i Mosjö församlingshem
onsdagen den 13 september kl 18.

Vår verksamhet i EDSBERG församling!
Tångeråsadagen söndag 3 september

Ungdomsgrupp från 13 år!

Musikgudstjänst kl 11.00 Tångeråsa kyrka
Helena Larsson och Alexandra Zoffmann
medverkar med piano och fiol.

Vi träffas i Edsbergs församlingshem onsdagar
kl 17-20. Kom och var med! Start v 36

Församlingsfrukost i Edsberg
Lördag 18 november kl 9-11 blir det
församlingsfrukost i Edsbergs församlingshem.
Härlig frukost, intressant gäst och gemenskap.
Anmälan till expeditionen 0585-821 92.
Kostnad: 50 kr

Dagledigträffar i höst

HÖSTKONSERT

i Kräcklinge kyrka
Lördagen den 23 september kl 19

6 oktober, 10 november och 19 december startar
vi dagledigträffar i församlingshemmet kl 14-16
med gäster som berättar om något intressant
eller sjunger och spelar för oss.
Anmälan till expeditionen 0585-821 92

Cafékvällar i Tångeråsagården
Torsdagar kl 18.30: 28 september, 19 oktober,
2 november och 23 november
Vi möter spännande gäster och
delar en härlig gemenskap

Kyrkokören Dal Segno
Kören träffas i Edsbergs församlingshem
tisdagar kl 19-21. Kom och var med och sjung!
Start v 36.

Öppen förskola och
barn- & babysång
i Edsbergs församlingshem torsdagar kl 9.30-12.
Sångstund, fika och gemenskap.
Anmälan till Barn- och babysången. Start v 36.

Barnkören
Barnkören träffas torsdagar kl. 17-17.45
i Edsbergs församlingshem.
Kom och var med och sjung! Start v 36.

Ansgar
Träffas torsdagar kl 17.45-19
i församlingshemmet.
Kom och var med! Start v 36.

Öppet hus
Tisdagar mellan 14.30-18 för dig mellan 10-12 år
i Edsbergs församlingshem.
Vi pysslar, spelar spel, är ute och mycket mer.
Start v 36.

Märta Nilsson och Anders Wallbom är två
solister ifrån Lekebergs kommun som sjungit
tillsammans under ett antal år och medverkat
på olika platser på såväl musikgudstjänster,
revy och konserter. De har bland annat sjungit
duetter tillsammans under vår och julallsångerna som har ägt rum i Kräcklinge kyrka.
De kommer nu ha en egen konsert i Kräcklinge kyrka med blandad repertoar alltifrån
musikaler till Jazz.
Varmt välkomna till Kräcklinge kyrka
lördagen den 23 september

Tack!

Ett stort TACK till alla som jobbat med Sommaröppet i Tångeråsa. Ingen nämnd, ingen glömd.
Ann-Britt
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GUDSTJÄNSTER I VÅRA KYRKOR I HÖST
SÖNDAG 3 SEPTEMBER

SÖNDAG 22 OKTOBER

SÖNDAG 10 SEPTEMBER

ONSDAG 25 OKTOBER

10.00 Sammanlyst till Olaus Petri kyrka,
Välkomnande av vår nya kyrkoherde Ewa Selin.
Biskop Johan Dalman medverkar
11.00 Musikgudstjänst i Tångeråsa kyrka inleder
Tångeråsadagen. Helena Larsson och
Alexandra Zoffmann medverkar med musik
10.00 Familjegudstjänst i Edsbergs kyrka
16.00 Musikgudstjänst i Hackvad kyrka,
Jonatan Lindner med vänner medverkar.
Musikgudstjänsten avslutar Hackvaddagen
18.00 Söndagsmässa i Mosjö kyrka

10.00 Högmässa i Edsbergs kyrka
11.30 Nomineringsval till församlingsrådet i Edsbergs
församling, Edsbergs församlingshem
18.00 Söndagsmässa i Tångeråsa kyrka
18.00 Konsert i Mosjö kyrka
Damkören Vox Amabilis. Dir Solvieg Ågren
8.30

Veckomässa i Edsbergs kyrka

SÖNDAG 29 OKTOBER

10.00 Högmässa i Mosjö kyrka
18.00 Kvällsgudstjänst i Kräcklinge kyrka

ONSDAG 13 SEPTEMBER

FREDAG 3 NOVEMBER

SÖNDAG 17 SEPTEMBER – Kyrkovalssöndag

LÖRDAG 4 NOVEMBER

8.30

Veckomässa i Mosjö kyrka

10.00 Musikgudstjänst i Täby kyrka. Kyrkokören.
Vi sjunger psalmer ur vår älskade psalmskatt
18.00 Kvällsgudstjänst i Edsbergs kyrka

LÖRDAG 23 SEPTEMBER

19.00 Höstkonsert i Kräcklinge kyrka
med Märta Nilsson och Anders Wallbom

SÖNDAG 24 SEPTEMBER

18.00 Minnesgudstjänst i Hackvad kyrka
15.00
15.00
18.00
18.00

Minnesgudstjänst i Edsbergs kyrka
Minnesgudstjänst i Täby kyrka
Minnesgudstjänst i Mosjö kyrka
Minnesgudstjänst i Kräcklinge kyrka

SÖNDAG 5 NOVEMBER

18.00 Minnesgudstjänst i Tångeråsa kyrka

ONSDAG 8 NOVEMBER

10.00 Söndagsmässa i Hackvad kyrka
18.00 Filmvisning. Vi visar spelfilmen Luther, i
Täbygården med anledning av Lutherjubileet.
18.00 Kvällsgudstjänst i Tångeråsa kyrka

8.30

ONSDAG 27 SEPTEMBER

SÖNDAG 19 NOVEMBER

8.30

Veckomässa i Edsbergs kyrka

SÖNDAG 1 OKTOBER

10.00 Familjegudstjänst i Mosjö kyrka
18.00 Kvällsgudstjänst i Edsbergs kyrka

SÖNDAG 8 OKTOBER

14.00 Familjegudstjänst och höstfest
i Kräcklinge kyrka. Efter gudstjänsten
sopplunch i Kräcklingegården
18.00 Skördegudstjänst i Hackvad kyrka.
Dal Segno kören medverkar
18.00 Skördegudstjänst i Täby kyrka

ONSDAG 11 OKTOBER
8.30

Veckomässa i Mosjö kyrka

SÖNDAG 15 OKTOBER

10.00 Högmässa i Täby kyrka
11.30 Nomineringsval till församlingsrådet i MosjöTäby församling, Täbygården
18.00 Kvällsgudstjänst i Edsbergs kyrka

Veckomässa i Mosjö kyrka

SÖNDAG 12 NOVEMBER

10.00 Högmässa i Mosjö kyrka
18.00 Kvällsgudstjänst i Edsbergs kyrka
10.00 Familjegudstjänst i Edsbergs kyrka
18.00 Söndagsmässa i Mosjö kyrka
18.00 Kvällsgudstjänst i Tångeråsa kyrka

ONSDAG 22 NOVEMBER
8.30

Veckomässa i Edsbergs kyrka

SÖNDAG 26 NOVEMBER

10.00 Familjegudstjänst i Täby kyrka.
Efter gudstjänsten inbjuds vi alla till Täbygården
där vi julpysslar och fikar tillsammans.
18.00 Söndagsmässa i Hackvads kyrka

ÖPPNA KYRKOR
Under allhelgonahelgen har vi öppet
i alla våra kyrkor fredag 3 november och
lördag 4 november kl 12–18.
Kom in och tänd ett ljus, ta en kopp kaffe
eller bara sätt dig ner i lugn och ro
i kyrkan en stund. Välkomna in!

Ändringar och eventuella tryckfel kan förekomma. För mer information gå in på www.svenskakyrkan.se/orebro
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Foto: Ulla-Carin Ekblom

Endagsretreat i Mosjö
lördag 21 oktober 2017

Välkomna vår nya
kyrkoherde Ewa Selin
i Olaus Petri kyrka
söndag 3 september!
Söndagen den 3 september kl 10 har vi en festlig mottagningsgudstjänst i Olaus Petri kyrka för
Örebro pastorats nya kyrkoherde Ewa Selin. Biskop Johan Dalman och en kör med sångare från
hela pastoratet medverkar. Kom du också!

Ta gärna med barnen!
Under gudstjänsten blir det söndagsskola till alla
barn i åldrarna 3–10 år och det ordnas också lite
extra festligheter för barnen vid kyrkkaffet.

Festen fortsätter i församlingshemmet
Efter gudstjänsten bjuds det in till kyrkkaffe i
församlingshemmet med sju sorters kakor.

Välkommen att anmäla dig till höstens endagsretreat i Mosjö, lördagen den 21 oktober. Vi
har en dag i stillhet med tystnaden som språk.
Temat är ”Herren är min herde” (Psaltaren 23).
Kostnad 150 kr. Enklare lunch och middag ingår,
samt eftermiddagsfika. Retreatledare är prästen
Malin Lindström. Vi ber tidebönerna och firar
Mässan.
Anmälan och frågor till Malin senast 4 oktober.
Ange ev. önskemål om specialkost.
Malin Lindström, präst, 019-15 47 91
malin.lindstrom@svenskakyrkan.se

Foto: Malin Lindström

Helgretreat 17-19 november med Edsbergs och
Mosjö-Täby församlingar på Solliden
”Modet att lyssna
– tillit och överlåtelse”
Ge plats för dig och tystnaden.
Nu kan du anmäla dig till retreat med
Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på
vackra kursgården Solliden.
Daglig mässa och tidebön med tystnaden som språk. Du bor i enkelrum. Vi ses kl 17 på fredagen och går
ur tystnaden efter frukost på söndagen. Temat för retreaten är ”Modet att lyssna – tillit och överlåtelse”.
Retreatledare är prästen Malin Lindström och församlingspedagogen Helena Stenbäck.
Kostnad är 500 kr för dig som är medlem i Svenska kyrkan och bor i Örebro pastorat. 2 700 kr för övriga.
Frågor gällande kost och logi, kontakta Solliden tfn 019-15 45 35. Begränsat antal platser.
Anmälan till Malin senast 24 oktober tfn 019-15 47 91, malin.lindstrom@svenskakyrkan.se
Ange namn, adress, e-post och telefonnummer samt ev. önskemål om specialkost/allergier.
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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 kan du ringa vår assistent
Maria.
Präster
Sonya Wallentin, församlingsherde
Malin Lindström, komminister, arbetsledare
Marcus Willén Ode, komminister (Edsberg)

019-15 47 81
019-15 47 91
0585-821 80

Musiker
Birgitta Samuelsson Fhager, Kantor (Mosjö-Täby) 019-15 47 84
Helena Larsson, Kantor (Edsberg)
0585-821 83
Mikael Gertmar, Kantor		
019-15 46 39
Expedition/Assistent
Maria Andersson Norén, Assistent/vaktmästare

0585-821 92

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

019-15 47 88
0585-821 84

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/

Nu kan du lämna din gåva eller betala
med Swish till våra församlingar.
För nummer se vår hemsida.
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 2017

8

Syförening i Edsbergs
församlingshem
Varannan onsdag kl 14-16.
Start 13 september
Kontaktperson: Ulla-Britt Wärmé
070-352 40 41

Syförening i Tångeråsa
Syföreningen startar sina träffar
för hösten 28 september kl 14
i Tångeråsagården.
Kontaktperson:
Ann-Christine Björk
073-025 66 12

Församlingsresa
14 september
Jakten på
Tångeråsabibeln
Bussresa till Strängnäs.
Avresa Edsbergs kyrka
kl 8.30 och S:t Nicolai kyrka,
Örebro kl 9.00.
Visning av Strängnäs
domkyrkobibliotek.
Guidning i Strängnäs domkyrka.
Lunch och kaffe ingår.
Kostnad 220 kr
Endast 50 platser.
Anmäl dig på 0585-821 92

