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En nystart för
Mosjö-Täby församling
Nu arbetar Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar tillsammans. Från 1 januari har Edsbergs och Mosjö-Täby
församlingar ett gemensamt arbetslag. Församlingarna
får också en ny gemensam församlingsherde, Sonya
Wallentin.
Samtidigt blir Adolfsbergs församling en egen enhet,
också med en ny församlingsherde, Angelina Backman.
Läs mer om Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar och
det som händer här på församlingarnas gemensamma
hemsida: www.svenskakyrkan.se/edsberg
På ljusfestens dag – Kyndelsmässodagen – säger vi:

Varmt välkommen Sonya!
Det är med stor glädje i Edsbergs och Mosjö-Täby
församlingar och hela Örebro pastorat vi tillkännager
välkomnandet av vår nya församlingsherde Sonya Wallentin!

Inbjudan till dig församlingsbo i Edsberg eller Mosjö-Täby
Var med och ta emot din nya församlingsherde!
Kyndelsmässodagen den 31 januari kl 10 är du
särskilt inbjuden till välkomnandet av Sonya.
Det börjar med högmässa i Edsbergs kyrka kl
10 och fortsätter därefter med ett festligt kyrkkaffe i Mosjö församlingshem. Kom och var
med om att inleda en ny tid i våra månghundraåriga församlingars liv! Ta tillfället att möta
och lyssna till vår nya församlingsherde Sonya
Wallentin! Först i högmässan, där hon inträdespredikar och vi får höra församlingarnas fina
körer. Därefter får du vara med om ett festligt
välkomnande med presentation av Sonya, det
nya medarbetarlaget och de två stolta församlingsråden vid ett lysande kyrkkaffe i Mosjö
församlingshem.
Åk gärna med bussen – stöd Svenska kyrkans
internationella arbete! Från Mosjö till Edsberg
går abonnerad bus kl 09.20, efter gudstjänsten

går bussen från Edsberg till Mosjö och ett festligt kyrkkaffe. Efter detta går bussen tillbaka
till Edsberg. Du som kör bil: Ställ bilen vid det
församlingshem som ligger dig närmast – och
delta i bussresan tillsammans med många andra församlingsbor den här dagen!
Vi inbjuder till stöd av barn i världen genom
Svenska kyrkans internationella arbete med insparade bensinpengar!
Ingemar Söderström, kyrkoherde
Annica Zetterholm, ordf. Edsbergs församlingsråd
Britt-Inger Nilsson, ordf. Mosjö-Täby församlingsråd

Pubeftermiddag
Mosjö församlingshem
kl 14-16
2 februari
Gertrud Rullander
”Om sin resa som flyktigbarn”.

16 februari
Nutidens Örebro
med Lars-Åke Karlsson.

1 mars
Dragspel
med Brändåsendraget.

15 mars
Att tänka efter innan”
med Fredrik Pettersson från Fonus.

12 april
Kumla spelmän!

Familjegudstjänster
i Mosjö Kyrka:
Från och med 1 januari 2016 ändrar
vi gudstjänsttiden till kl 10.00.

14 februari kl 10.00:

Körer
Mosjö kyrkokör
övar torsdagar kl 19.30–21.00
i Mosjö församlingshem

Täby kören
övar udda veckor, tisdagar kl 19-21
i Täbygården
Birgitta Samuelsson-Fhager

Öppen förskola
Täby måndagar kl 9-12
Mosjö församlingshem fredagar 9-12
Susanne Lövek och Helena Stenbäck

Hela huset gungar
och Songstars
träffas på onsdagar mellan kl 15-17
Helena Stenbäck, Birgitta Samuelsson-Fhager
och Susanne Lövek

Täbykören
inbjuder till

Familjegudstjänst, Songstars och
Hela Huset gungar medverkar.
Därefter korvgrillning, kaffe och kaka.
Vi dukar upp i församlingshemmet med
Storpyssel för gammal och ung på
Alla Hjärtans dag!

Tema 70-tal



i Täbygården
Lördag 12 mars kl 15.00

Övriga familjegudstjänster,
på andra teman;
10 april samt 22 maj.

Endagsretreat i Mosjö
lördagen den 9 april
”Livet vann, dess namn är Jesus,
halleluja,
han var död, men se, han lever,
halleluja.
Dödens portar öppnar han,
halleluja,
nyckeln ligger i hans hand.
Halleluja”
(SvPs. 153:1).

En dag i stillhet och reflektion inför
påskens budskap. Vi ber och firar
Mässan. Det finns möjlighet att gå en
kort pilgrimsvandring. Den som vill får
reflektera kring Bibeln i färg och form.
I stillhet – inför Gud – för Gud.
Tema: Påsken
Retreatledare: Präst Malin Lindström
(019-15 47 91) och församlingspedagog
Helena Stenbäck (019-15 47 80).
Kostnad: 150 kr/person (enklare lunch,
kvällsmat och eftermiddagsfika ingår)

foto: m. aronson/ikon

Anmälan till församlingsexpeditionen i
Mosjö, 019-15 47 83,
inger.olsson@svenskakyrkan.se
senast 23 mars.
Ange namn, adress och telefonnummer
och eventuella önskemål om specialkost.

– för allas rätt till mat
SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr

Kontaktinformation
Mosjö-Täby församling



Prästgårdsvägen 34, 702 33 Örebro
Informationsservice telefon växel 019-15 45 00
e-post: edsberg.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se
För bokning av lokaler, barnkalas:
Assistent Inger Olsson
telefon 15 47 83
inger.olsson@svenskakyrkan.se
Församlingsherde Sonya Wallentin
telefon 15 47 81
sonya.wallentin@svenskakyrkan.se
Präst Malin Lindström
telefon 15 47 91
malin.lindström@svenskakyrkan.se
Organist Birgitta Samuelsson-Fhager
telefon 15 47 84
birgitta.samuelsson.fhager@svenskakyrkan.se

Vaktmästare/Barnverksamhet
Susanne Lövek
telefon 15 47 88
susanne.lovek@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog Helena Stenbäck
telefon 15 47 80
helena.stenback@svenskakyrkan.se

Vik.vaktmästare Rickard Olsson
telefon 15 47 92
rickard.olsson@svenskakyrkan.se
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Välkommen att titta på
vår hemsida,
för våra gudstjänster
samt övriga aktiviteter!

