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Ledaren:

Vem är min nästa?
”Advent är mörker och kyla. På
jorden är krig och kallt. Man drömmer om fred och om vänskap, men
bråkar och slåss överallt”.
(Sv Ps. 609)
Den här psalmen fick jag sjunga
varje adventstid i småskolan. Det
var en annan tid. Min gamla fröken
spelade på sin tramporgel. Vi hade
gjort ljus av lera som vi fick måla i
en färg vi tyckte om. Till morgonsamlingen var
det svalt, fast jag hade stickat på mig. Det var
mörkt i klassrummet, bara våra stearinljus som
värmde upp och spred sitt gula sken, kastade
skuggor över våra små barnansikten. Jag minns
att jag tyckte mycket om våra morgonsamlingar
och vår fröken. Lukten av stearinljusen och den
svala, höga luften. Och vi barn som fick en rofylld
stund innan dagens arbete.
Det är en allvarlig text om man börjar titta på
vad som står. Men den är sann, tyvärr. Människan
bråkar och slåss, men vi drömmer om fred och
om vänskap. Den drömmen ska vi bära som
kyrka och som församlingar här i Örebro. Att
göra gott. Vem är min nästa? En viktig fråga att
stanna vid så här vid advents- och jultid.
I årets julkampanj möter oss barn. Barn som
utsätts för övergrepp, som får gå hungriga och
leva i otrygghet. Det ska inte en enda människa
behöva vara med om, inte barn och inte vuxna.
Och vi kan alla ta vårt ansvar att sträcka ut en
hand och se vår nästa. Vem det nu än må vara
som blir min nästa just den här stunden, just
den här dagen.
Det var i det lilla, i det enkla som Gud valde
att komma till världen. Gud valde det oansenliga. Det lilla Jesusbarnet som ligger där, i en
enkel krubba, ett provisoriskt härbärge för de
unga två. Det stora ryms i det lilla. Ibland tror
jag att vi komplicerar till saker och ting, istället
för att skala av och göra enkelt. Att se att det
Omslagsbild: Malin Lindström
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enkla kan rymma det oändliga, som blir till en
lovsång inom oss. En lovsång som jag tror kan
förändra världen.
Det börjar med dig och mig. Det börjar i mötet. Det börjar i våra församlingar. Här kommer
det finnas tid att julpyssla tillsammans. Vi har
församlingsfrukostar och dagledigträffar. Vi
firar advent och jul med massor av gudstjänster
runt om i våra kyrkor, midnattsmässor och julottor, samling vid krubban och nyårsbön. Och
när julen har varit och terminen börjar igen är
du åter välkommen till våra Öppna förskolor,
syföreningar, Pubeftermiddagar, ungdomsgrupp
och mycket mer.
Sista versen på psalmen 609 lyder, ”Advent är
väntan på Kristus: Kom Herre kom hit i tid. Och
lär oss ta hand om varandra och leva tillsammans
i frid”. En bön vi bär med oss in i det nya året.
En välsignad advents- och jultid och en god
början på 2018 önskar jag dig!
Malin Lindström
Präst, arbetsledare i Edsbergs,
och Mosjö-Täby församlingar

Täby kyrka

Foto: Emil Arnesson

Sopranen som stärks av sången i Täbykören
Nu har vi kommit till den sista kyrkan i våra
församlingar. Den här gången presenterar vi
Täby kyrka.
Helena Sundelin hade aldrig sjungit i kör förrän hon
anmälde sig till kyrkokören i Täby.
– Det var 2009. Birgitta
Samuelsson Fhager, kantor
i Mosjö-Täby församling
startade då en prova påkör, vilket var anledningen
att jag vågade gå med. Ingen provsjungning krävdes.
Åtta år senare är Helena
Sundelin riktigt bra på att
sjunga. Hon är med i sopranstämman och missar
sällan en övning.
– Birgitta är idérik och
skicklig på att leda kör,
hon utvecklar oss och jag
kan nog säga att jag blivit bättre på att sjunga
under de här åren.

Helena Sundelin håller med dem som säger att
man blir glad och på bra humör av att sjunga i kör.
– Vi övar varannan tisdag och nog finns det
kvällar som det tar emot att gå iväg på övning,
men när jag väl är i Täbygården där vi håller till
så blir det en avkopplande stund där jag kan ladda
batterierna och återvända från glad och stärkt.
Täbykören sjunger på gudstjänster och just nu
övas inför julens framträdanden, första advent
och en julkonsert.
Helena uppskattar den goda gemenskapen
kring Täby kyrka. I församlingshemmet håller
kyrkan öppen förskola på måndagar mellan 9-12.
Där är Helena Sundelins barn Vincent och Emilia
trogna besökare. Hit hittar så många som 25-30
barn varje måndag för att leka ute och inne. En
del av dem är andra generationens besökare.
– Föräldrar som var barn för 30-40 år sedan
och då gick här tar nu hit sina egna barn, säger
Susanne Löwek, församlingsassistent som håller
i Öppna förskolan.
I Täby församlingshem finns även en vävstuga, här ordnas också olika arrangemang för att
locka besökare från bygden som Täbydagen och
musikcafé när kören medverkar.
Text och foto: Lisbeth Axelsson

Varje måndag är det dags för Öppna Till Öppna förskolan i Täby församlingshem kommer
förskolan i Täby för Emilia, Helena och många barn från trakten. Ebba Törnqvist, Helena Sundelin med dottern Emilia, församlingsassistenten Susanne
Vincent Sundelin.
Löwek, med ryggen mot kameran Helenas son Vincent,
August och Pia Törnqvist.

Täby kyrka är en medeltidskyrka. Sakristian byggdes under 1660-talet och tornet under 1700-talets
slut. Kyrkan renoverades 1953 och har målningar i allmogestil som visar de fyra evangelisterna. De åtta
skulpturerna i altarskåpet är från senare delen av 1400-talet. I kyrkogårdsmuren finns en stiglucka, eller
stegport, som är en sorts överbyggd kyrkogårdsgrind och som minner om tiden då kyrkogårdar mer än
idag betraktades som helig mark som måste skyddas. Ofta var det trappor på båda sidor om porten där
dess underdel inte öppnades utan stegs över.
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Välkommen att vara med i vår verksamhet i
MOSJÖ-TÄBY församling!
Barnverksamheten
startar vecka 3

Öppna förskolan, Täby
Måndagar kl 9-12 i Täbygården

Öppna förskolan, Mosjö
Pubeftermiddagar våren 2018

Fredagar kl 9-12 i Mosjö församlingshem

Vi träffas i Mosjö församlingshem,
Prästgårdsvägen 34, tisdagar kl 14-16,
udda veckor. Förtärning till självkostnadspris.

Musiklek tillsammans!

30 januari
Upptaktsfest, allsång med Birgitta
13 februari
Prästen Linderot berättar, «I Luthers fotspår»
27 februari
Kaisa och P-O gitarr och dragspel, sång
13 mars
Bättre-begagnatkören.
Sång, musik och underhållning

(Projekt under våren)
Torsdagar kl 16.45-17.30
Mosjö församlingshem

Songstars (för dig mellan 9-12 år)
Onsdagar kl 15.30-17.30
Mosjö församlingshem

Ungdomsgruppen
träffas jämna onsdagar kl 18-20
i Mosjö församlingshem

Täbykören

10 april
Seniorshoppen visar vårmodet

övar udda tisdagar kl 19-21
i Täbygården

24 april, kl 13.00 (OBS tiden)
Vårlunch, Hässleby-Anders sjunger och
underhåller. 50 kr/person.

övar torsdagar kl 19-21
i Mosjö församlingshem

Mosjökören

Barn hela livet – inspirationsföreläsning och frukost i Mosjö församlingshem
Lördagen 9 december kl 9-11 har vi årets sista församlingsfrukost. Vi gästas av Lena Bjerfalk och
Sofia Medin Lindström, författare, inspiratörer, kompositörer och sångerskor. En berättelse om
att följa sina drömmar. Om kraften i kreativiteten, om att våga vara barnsliga och lekfulla, om
möjligheter, mod och lust att skapa. En stund av värme, inspiration och skaparkraft! Välkommen!
Anmälan: till Ida Schöld. Kostnad: 50kr. Vårens frukostar blir 24 februari och 24 mars.

Endagsretreat i Mosjö lördag 7 april 2018
Tema: Enkelhet • Retreatledare: Prästen Malin Lindström
I det enkla och avskalade, i tystnaden och stillheten, där kan jag
höra Guds viskningar. Välkommen till en dag i bön och tystnad. Vi
är i vårt ljusa församlingshem, med den vackra innergården och den
medeltida kyrkan.
Anmälan till Malin, 019-15 47 91, senast 19 mars. Begränsat antal
platser. Kostnad: 150 kr. Lunch, fika och kvällsmat ingår. Välkommen
att anmäla dig eller höra av dig till mig om du har frågor!
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Välkommen att vara med i vår verksamhet i
EDSBERG församling!
Barnverksamheten
startar vecka 3

Öppen förskola – barn och babysång
ses torsdagar kl 9.30-12 i Edsbergs församlingshem

Barnkör
träffas torsdagar 17.00-17.45

Ansgars
träffas torsdagar 17.45-19.00

Vuxenkör Dal Segno
över tisdagar kl 19-21 i Edsbergs församlingshem

Sockenrådet i Tångeråsa
Välkommen till Tångeråsagården på öppet
planeringsmöte torsdagen den 18 januari
kl 18.00 med Tångeråsa sockenråd.

Cafékvällar i Tångeråsagården
Under våren fortsätter vi med cafékvällarna i
Tångeråsagården. Programmet är inte ännu satt
men datumen är klara att boka in i din kalender:
25 januari, 15 februari, 22 mars och 12 april.
Alla cafékvällar börjar 18.30.

Dagledigträff i Edsberg
19 december kl 13-16 börjar vi julfirandet med
dagledigträffen. Det blir julsånger, julmat och
överraskningar. Lotterier och härlig gemenskap.
Anmälan till vår exp. 0585-821 92.
Kostnad: 50 kr. Kom och var med!

Syföreningsauktion
Tångeråsagården fredag 1 december
Kl 18.30 börjar vi med lottförsäljning
Kl 19.00 börjar utropen på vår auktion
Allt från handarbeten, hemslöjd,
vanliga paket, lottpaket, barnpaket,
bakverk, sylt mm ropas ut.
Du kan även köpa kaffe, te eller
saft med dopp.
Gåvor tas tacksamt emot!
Utropare:
Sonya Wallentin & Marcus Willén Ode
Hjärtligt välkomna önskar alla vi i
Tångeråsa kyrkliga syförening

Tångeråsa kyrkliga syförening
välkomnar både nya och gamla deltagare
till sina träffar, måndagar 1 gång månad.
Håll utkik efter vår första träff i vår.

Syföreningen i Edsberg
välkomnar nya och gamla deltagare till
sina träffar, varannan onsdag under våren.
Håll utkik efter vår första träff.
Har du frågor kontakta ordförande
Ulla-Britt Wärmé 070-352 40 41.

Ingen ska behöva leva på gatan. Allra minst barn. I Manilla är hot, våld och sexuella övergrepp vanligt, likaså drogmissbruk. Svenska kyrkan stöder lokala organisationer som ger barnen som lever på
gatan mat, husrum och utbildning.
Hos Svenska kyrkans partnerorganisation Bahay Tuluyan får barn som
lever på gatan ett tryggare liv. 5 kr
Min röst ska höras. Min önskan är enkel.
räcker till en måltid för ett barn, 120
kr täcker dagsersättningen för en
Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp.
Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.
husförälder som tar hand om barnen
SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
på boendet. Tillsammans ger vi kraft
Swisha valfritt belopp till 9001223
till en bättre framtid!

Jag är ett liv
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen
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foto: kat c. palasi/ikon

JULKAMPANJEN:
Jag är ett liv – min röst ska höras, min önskan är enkel

GUDSTJÄNSTER I VÅRA KYRKOR
★ = se ”Sång och musik i juletid”

ONSDAG 29 NOVEMBER

19.00 Julallsång, Kräcklinge kyrka★

SÖNDAG 3 DECEMBER, 1 ADVENT

10.00 Familjegudstjänst Mosjö kyrka
Songstars, Musiklek, unga trumpetare
och Kyrkokören medverkar. Kyrkkaffe
10.00 Högmässa, Edsbergs kyrka ★
18.00 Musikgudstjänst Täby kyrka ★
18.00 Musikgudstjänst, Tångeråsa kyrka ★

SÖNDAG 7 JANUARI

15.00 Familjegudstjänst med dopfest,
Edsbergs kyrka. Utdelning av dopänglar.

ONSDAG 10 JANUARI

08.30 Veckomässa, Mosjö kyrka

SÖNDAG 14 JANUARI

10.00 Högmässa, Mosjö kyrka
18.00 Söndagsmässa, Edsbergs kyrka

SÖNDAG 21 JANUARI

ONSDAG 6 DECEMBER

08.30 Veckomässa, Mosjö kyrka

10.00 Högmässa, Kräcklinge kyrka
18.00 Kvällsgudstjänst, Tångeråsa kyrka
16.00 Välgörenhetskonsert i Mosjö kyrka ★

SÖNDAG 10 DECEMBER, 2 ADVENT

ONSDAG 24 JANUARI

10.00 Högmässa (sammanlyst), Mosjö kyrka

08.30 Veckomässa, Edsbergs kyrka

MÅNDAG 11 DECEMBER

SÖNDAG 28 JANUARI

18.00 Veckomässa, Mosjö kyrka

SÖNDAG 17 DECEMBER, 3 ADVENT

15.00 Luciagudstjänst, Kräcklinge kyrka ★
18.00 Musikgudstjänst ”Vi sjunger in julen” ★

10.00 Högmässa, Täby kyrka
18.00 Söndagsmässa, Hackvad kyrka

SÖNDAG 4 FEBRUARI

LÖRDAG 23 DECEMBER

17.00 Samling vid krubban, Mosjö kyrka

18.00 Söndagsmässa, Mosjö kyrka
Ungdomsgruppen medverkar
18.00 Friluftsgudstjänst med fackeltåg, Snarve.
Vi tänder brasa och grillar korv.

SÖNDAG 24 DECEMBER, JULAFTON

ONSDAG 7 FEBRUARI

08.00 Julbön, Kräcklinge kyrka ★
23.30 Midnattsmässa, Tångeråsa kyrka.
Sång Linda Nordin Johansson
23.00 Midnattsmässa, Mosjö kyrka
Sång Anna-Sofia Gahnfelt

08.30 Veckomässa, Mosjö kyrka

SÖNDAG 11 FEBRUARI

10.00 Familjegudstjänst, Mosjö kyrka
18.00 Kvällsgudstjänst, Kräcklinge kyrka

MÅNDAG 25 DECEMBER

ONSDAG 14 FEBRUARI

07.00 Julotta, Täby kyrka ★
07.00 Julotta, Hackvads kyrka ★

18.00 Askonsdagsmässa, Mosjö kyrka
18.00 Askonsdagsmässa, Edsbergs kyrka

TISDAG 26 DECEMBER, ANNANDAG JUL

SÖNDAG 18 FEBRUARI

10.00 Högmässa, Mosjö kyrka
18.00 Musikgudstjänst, Edsbergs kyrka ★

SÖNDAG 31 DECEMBER, NYÅRSAFTON
18.00 Nyårsbön, Mosjö kyrka

MÅNDAG 1 JANUARI, NYÅRSDAGEN
18.00 Nyårsbön, Hackvad kyrka

LÖRDAG 6 JANUARI

15.00 Familjegudstjänst, Täby kyrka
Därefter julfest i Täbygården med dans
kring granen mm.
15.00 Trettondedagsgudstjänst Kräcklinge kyrka.

SÖNDAG 7 JANUARI

10.00 Familjegudstjänst Mosjö kyrka
”Dopfest” med utdelning av dopänglar.
Efteråt fika i församlingshemmet
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10.00 Söndagsmässa, Hackvad kyrka
18.00 Musikgudstjänst, Tångeråsa kyrka.
” Kärlekens kraft” Dal Segno kören medverkar.
18.00 Söndagsgudstjänst, Täby kyrka

ONSDAG 21 FEBRUARI

08.30 Veckomässa, Edsbergs kyrka

SÖNDAG 25 FEBRUARI

10.00 Högmässa, Mosjö kyrka
18.00 Kvällsgudstjänst, Edsbergs kyrka

SÖNDAG 4 MARS

10.00 Söndagsmässa, Kräcklinge kyrka
18.00 Söndagsgudstjänst, Mosjö kyrka

ONSDAG 7 MARS

08.30 Veckomässa, Mosjö kyrka
Ändringar och ev. tryckfel kan förekomma.
För mer information gå in på www.svenskakyrkan.se/orebro

Sång och musik i juletid
Mosjö-Täby församling
SÖNDAGEN DEN 3 DECEMBER

Täby kyrka kl 18
”Första Advent med kör och instrument!”
Täbykören och Kyrkokören under ledning av
Julia Nytting och Birgitta Samuelsson Fhager
Erik Paulsson trumpet, Ola Åkerlund fiol,
Nils Fritzson orgel och Lasse Fhager slagverk

SÖNDAGEN DEN 17 DECEMBER

Mosjö kyrka kl 18 • ”Vi sjunger in julen”
Lucia, Kyrkokören, Täbykören med solister
under ledning av Julia Nytting och
Birgitta Samuelsson Fhager.
Stråkkvartett från musikhögskolan;
”Tocakvartetten” Karin Sandell och
Johanna Peterson West violin,
Maria Jern viola & Angelica Edlund violoncell.

SÖNDAG DEN 24 DECEMBER

Mosjö kyrka kl 23 • Julnattsmässa
Anna-Sofia Gahnfelt sång

MÅNDAG 25 DECEMBER
Täby kyrka kl 07 • Julotta
Anna-Sofia Gahnfelt sång

SÖNDAG 21 JANUARI

Mosjö kyrka kl 16
Välgörenhetskonsert för Tanzania, se sidan 8

Edsbergs församling
ONSDAG DEN 29 NOVEMBER

Kräcklinge kyrka kl 19.00 • Julallsång.
Sjung allsång och lyssna till körsång.
Allsångsledare Anders Edlund
med instrumentalister.

SÖNDAGEN DEN 3 DECEMBER

Edsbergs kyrka kl 10.00 • Högmässa
”Sånger i Advent”
Dal Segno kören medverkar. Trumpet Sven Helin.
Efteråt inbjuder Edsbergs syförening
till adventsfika i församlingshemmet

SÖNDAGEN DEN 3 DECEMBER

Tångeråsa kyrka kl 18.00 • Musikgudstjänst
”Adventsstämning i afton”
Dal Segno kören medverkar.
Efteråt inbjuder Tångeråsa syförening
till adventsfika i Tångeråsagården

SÖNDAGEN DEN 17 DECEMBER

Kräcklinge kyrka kl 15.00 • Luciagudstjänst.
Efteråt luciafest i Kräcklingegården
med lotterier och fiskdamm.

SÖNDAGEN DEN 24 DECEMBER

Kräcklinge kyrka kl 08.00 • Julbön
Samling vid krubban.
Sång och musik från barn och vuxenverksamheten.

SÖNDAGEN 24 DECEMBER

Tångeråsa kyrka kl 23.30 • Midnattsmässa
Sång Linda Nordin Johansson
Piano och orgel Mikael Gertmar

MÅNDAGEN 25 DECEMBER

Hackvads kyrka kl 07.00 • Julotta
Sång och cello Annika Blomfeldt
Piano och orgel Helena Larsson

TISDAGEN DEN 25 DECEMBER

Fackeltåg i Edsberg

Edsbergs kyrka kl 18.00 • Musikgudstjänst
”Julens önskesånger”
Var med och sjung julens vackra sånger!
Du får också möjlighet att önska din favorit psalm!
och lyssna till härlig barnkör.
Sång Magdalena Eriksson . Flöjt Emma Vogel
Gitarr Daniel Björnmo
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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
019-15 47 81
Malin Lindström, komminister (Mosjö), arbetsledare 019-15 47 91
Marcus Willén Ode, komminister (Edsberg)
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)
Irene Haglund, Församlingsass (Edsberg), tom 19/12

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
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Välgörenhetskonsert
för Tanzania
Söndagen den 21 januari
kl 16 i Mosjö kyrka
För snart ett år sen gjorde Mosjö-Täby
församling tillsammans med Lions
i Fjugesta en konsert till förmån för
barnmorskeutbildningen i Tanzania.
Nu är det dags igen för ännu en konsert
med mat och kaffe! Även i år kommer
    en musiker från Tanzania,
   nämligen Jonathan Mutakyawa.
    Han är i Sverige för ett musi     kaliskt utbyte, och kommer att
      sjunga för och med publiken,
        och spela på tradition        nella instrument.
        Mosjö kyrkokör
        under ledning av
        Birgitta Samuelsson
        Fhager, sjunger några
sånger. Vidare medverkar Märta Nilsson och Anders Wallbom, med duetter
från musikalskatten! De gjorde tillsammans med pianist
Helena Larsson
en bejublad konsert i Kräcklinge
kyrka i september, och det blir
sånger från flera
musikaler.
I inträdesbiljetten ingår mat och kaffe,
som serveras i Mosjö församlingshem
efter konserten.
Inträde: 150 kr.
Begränsat antal platser.
Biljetter köper du av Ulla Fintling
tel 019-22 50 47.
Man kan även betala in på Lions bankgiro 489-8433 för att få en biljett.
Skriv ditt namn i meddelanderutan!
Arrangör: Lions och Mosjö församling

