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Sonya har ordet:

Hösten en tid för eftertanke och ljus
Hösten har kommit efter en
färgsprakande sommar. En
sommar som innehöll sol
och värme, regn och svalka,
kanske en del ledighet och
paus från skola, arbete och
det som fyller våra kalendrar
med många måsten.
Jag vet inte vad du tycker om
hösten men för mig erbjuder
den en tid av klarare luft, svalare sovrum, mörkare
kvällar där stearinljusen får sprida sitt ljus och
värme, många härliga färger i trädens kronor
och en tid då vardagen med arbete och familj
har en tydlig väg. Hösten blir efter sommaren
en tid för eftertanke och planering. En tid för
nya möjligheter och upplevelser i arbetets lunk.
I höstens tilltagande mörker får vi tillfälle att
tända våra ljus i vårt hem men också i våra kyrkor.
All helgona helgen blir den helg då ljusen får fylla
våra kyrkogårdar och våra kyrkor med ett fantastiskt sken som sprider ett lugn och en eftertanke i
våra liv. Det är ett tillfälle då många av oss tänker

på dem som
inte längre
finns med i
våra liv. Vi
tänder våra
ljus på gravar, stannar
upp en stund
Foto: Malin Lindström
i våra liv och
eftertanken kring våra egna liv och andras får
fylla oss en stund. Det är gott att få stanna upp
och fundera på hur mitt liv är en del av någonting större som funnits före mig och som också
kommer att finnas efter mig.
Det är i den eftertanken som vi kan påminnas
om hur skört livet verkligen är. Påminnas om att
leva våra liv utifrån den vi är och den Gud har
skapat oss till.
Jag hoppas att ni alla får en fin fortsatt höst
och hälsar er välkommen till våra gudstjänster
och verksamheter som ni hittar i kyrkbladet.
Sonya Wallentin, församlingsherde
i Edsbergs, Mosjö-Täby församlingar

Helgretreat på Solliden

25-27 november med Edsberg och Mosjö-Täby
”Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte
i lador, men er himmelske fader föder dem” (Matt 6:26)
Foto: Pixabay

Den 25-27 november, från fredag, incheckning kl 17.00 till söndag förmiddag. Du bor i enkelrum.
Frukost, lunch och middag samt fika ingår. Vi ber tidebönen, firar Mässan och är i tystnaden
och vilan. Det finns möjlighet till kortare eller längre pilgrimsvandring. Den som vill skapar med
tenngjutning, smyckeslöjd, text och bild. Tag gärna med dig eget handarbete eller läsning.
Tema: Bekymmerslöshet (Den blå pärlan i Frälsarkransen)
Retreatledare: Prästen Malin Lindström och församlingspedagogen Helena Stenbäck
Kostnad: 500 kr om du är boende i Örebro pastorat och är medlem i Svenska kyrkan.
2 647 kr om du inte är medlem i Svenska kyrkan, eller om du bor utanför Örebro pastorat.
Anmälan till Helena 019-15 47 80 eller Malin 019-15 47 91 senast 19 oktober.
Ange ev. önskemål om specialkost och om du har andra behov. Begränsat antal deltagare.
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Gudstjänst i våra kyrkor i oktober & november
SÖNDAGEN DEN 9 OKTOBER

10.00 Familjegudstjänst Mosjö kyrka.
Hela huset gungar medverkar.
Kyrkfika i församlingshemmet.
14.00 Familjegudstjänst med höstfest
Kräcklinge kyrka.
Barn och unga från barnverksamheten
medverkar med sång, lovsång om tacksamhet
och pianospel Kyrkkaffe i Kräcklingegården.
Välkommen med skördealster till utsmyckning i kyrkan. Dessa auktioneras ut
efter gudstjänten i Kräcklingegården där
det också serveras soppa.
Behållningen går till Världens barn.
18.00 Skördegudstjänst Hackvads kyrka
Dal Segno kören medverkar med sånger
om tacksamhet.
Avtackning av kyrkvärd.
Kyrkkaffe i kyrkskolan.

ONSDAGEN DEN 12 OKTOBER
08.30 Morgonmässa Edsbergs kyrka

SÖNDAGEN DEN 16 OKTOBER

10.00 Söndagsmässa Täby kyrka
18.00 Kvällsgudstjänst Edsbergs kyrka
18.00 Musikkonsert Mosjö kyrka ”Esmeraldas bön”
Lars-Ove Eriksson, orgel och piano.
Kyrkokören under ledning av Birgitta
Samuelsson Fhager. Servering

ONSDAGEN DEN 19 OKTOBER
18.00 Temamässa Mosjö kyrka

SÖNDAGEN DEN 23 OKTOBER
10.00 Högmässa Hackvads kyrka
10.00 Högmässa Mosjö kyrka

Öppna Kyrkor
under allhelgona helgen
4-5 november kl 12-18
är det öppet i alla våra sex kyrkor.
Det serveras kaffe och bröd.
Kom och tänd ditt ljus i kyrkan
eller på kyrkogården.

Välkommen!

ONSDAGEN DEN 26 OKTOBER
08.30 Morgonmässa Mosjö kyrka

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER

10.00 Högmässa Mosjö kyrka
18.00 Kvällsgudstjänst Tångeråsa kyrka

ONSDAGEN DEN 2 NOVEMBER

18.00 Temamässa Mosjö kyrka

ALLHELGONAAFTON DEN 4 NOVEMBER
18.00 Minnesgudstjänst Hackvads kyrka
Magdalena Eriksson, sång

ALLA HELGONS DAG DEN 5 NOVEMBER

15.00 i Täby: Minnesgudstjänst med musik
15.00 i Edsberg: Minnesgudstjänst
Sonya Wallentin och Helena Larsson
medverkar med sång och piano.
15.00 i Mosjö: Minnesgudstjänst med musik
18.00 i Kräcklinge: Minnesgudstjänst
Dal Segno kören medverkar

SÖNDAGEN DEN 6 NOVEMBER

18.00 Minnesgudstjänst Tångeråsa kyrka
Sonya Wallentin och Helena Larsson
medverkar med sång och piano.

ONSDAGEN DEN 9 NOVEMBER
08.30 Morgonmässa Edsbergs kyrka

SÖNDAGEN DEN 13 NOVEMBER

10.00 Söndagsgudstjänst Edsbergs kyrka
10.00 Högmässa Mosjö kyrka
18.00 Kvällsgudstjänst Hackvads kyrka

ONSDAGEN DEN 16 NOVEMBER
18.00 Temamässa Mosjö kyrka

SÖNDAGEN DEN 20 NOVEMBER

10.00 Familjegudstjänst Täby kyrka
Efter gudstjänsten fortsätter vi i Täbygården
med julpyssel, skinksmörgås och gröt
till självkostnadspris.
18.00 Söndagsgudstjänst Kräcklinge kyrka

ONSDAGEN DEN 23 NOVEMBER
08.30 Morgonmässa Mosjö kyrka

Ändringar och eventuella tryckfel kan förekomma.
För mer information gå in på www.svenskakyrkan.se/orebro
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Ulla-Britt med omsorg om Edsberg
I våra två församlingar finns sex fantastiska
kyrkor, som vi vill presentera för dig. Under de
följande sex nummer av vårt församlingsblad får
du möta en eller två personer som har lite extra
anknytning till just den kyrkan. I det här numret
får du möta Ulla-Britt Wärmé som visar oss
Edsbergs kyrka. I nästa nummer får du upptäcka
Hackvads kyrka lite mer.

Ulla-Britt Wärmé med Edsbergs församlings nya
dopklänning, skänkt av syföreningen och sydd
och broderad av Ulla-Britt. Foto: Lisbet Axelsson

Om allt går som syföreningen och Ulla-Britt Wärmé
planerar så har Edsbergs kor en ny matta nästa år.
Foto: Lisbet Axelsson

Ska det bli en ny kormatta i Edsbergs kyrka?
Ulla-Britt Wärmé, ordförande i kyrkliga syföreningen i Edsbergs församling, hoppas på det.
En delegation från föreningen har redan varit hos
vävkonstnären Gudrun Gilbertsson i Askersund
för att ta reda på hur hon kan hjälpa till.
Den nuvarande mattan har funnits länge, så
länge som Ulla-Britt kan minnas.
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Som liten flicka var jag ofta i kyrkan tillsammans med mina föräldrar. Mamma, Eva Andersson, städade både i skolan och kyrkan och
pappa, Kasper Svensson, var kyrkvaktmästare.
Därför kan man säga att jag är uppväxt i den
här byggnaden. Jag var med när pappa ringde
i klockorna uppe i tornet eller trampade orgeln
när dåvarande kantorn Axel Gillén spelade. Jag
gjorde min mamma sällskap när hon städade
mattan och knäskurade golven. Det fanns inte
elektricitet här på den tiden.
Ulla-Britt Wärmé flyttade från Edsberg som
ung men behöll föräldrahemmet Furulid som
sommarbostad tills 2004 då hon flyttade tillbaka
tillsammans med sin man Ove.
Då arbetade jag lite på pastorsexpeditionen och
började engagera mig i det kyrkliga, gick med i
syföreningen och sitter nu i församlingsrådet.
Kyrkliga syföreningen i Edsberg firade 100 år
2006, men har upphört med auktionerna till jul.
Tidigare fick vi in mellan 10 000-15 000 kronor
vid varje auktion men på senare tid tyckte vi att
vi fick sämre och sämre betalt för våra arbeten
så vi upphörde med den verksamheten.
Men syföreningens damer fortsätter att träffas och bidra med omsorger om och sömnadsalster till kyrkan. 2010 skänkte föreningen en
ny dopklänning i fint linnetyg som Ulla-Britt
sydde och broderade det mesta på och 2011
fick kyrkan ta emot en ny altarduk, med spets

gs kyrka
Ulla-Britt
Wärmé var
mycket i
Edsbergs
kyrka som
liten. Där
var hennes pappa
Kasper vaktmästare och
mamma Eva
städerska.
Nu är hon
engagerad i
den kyrkliga
verksamheten.

knypplad av framlidna Barbro Penttinen, och
sydd av Ulla-Britt Wärmé.
Nu är det dags för en ny kormatta. 20 000
kronor finns i skänkta pengar för ändamålet,
men mattan kan komma att kosta mera. Vi får
se hur vi kan lösa det. Ulla-Britt Wärmé är vid
gott hopp. Och chansen är stor att församlingsmedlemmarna kan beträda sin nya kormatta
under nästa år.

Edsbergs kyrka
är en av sex kyrkor i Edsbergs och MosjöTäby församlingar. Den är byggd under 1100-talet och tillhörde Riseberga kloster under medeltiden. När kyrkan byggdes ut 1650 till sin nuvarande storlek hämtades stenarna från klostret.
I kyrkan finns ett tornkapell, något som skulle
kunna tyda på att kyrkan från början var en
gårdskyrka. Rester av sådana kapell finns i länet
endast i två kyrkor till förutom Edsberg, även i
Gräve och Knista.
Källa: Länsstyrelsen i Örebro län

Foto: Lisbet Axelsson

Välkommen att vara med i vår verksamhet i
EDSBERGs församlingshem!
ÖPPET HUS: Tisdagar kl 15-17

Vi pysslar, bakar, leker, spelar spel och instrument,
talar om tro och deltar i någon av höstens gudstjänster. Ålder 9-12 år.

VUXENKÖR DAL SEGNO: Tisdagar kl 19-21

En blandad vuxenkör som sjunger alltifrån klassiska
körsånger, visor, sånger ur olika musikaler m.m. På
våra övningar fikar vi också tillsammans.

UNGDOMSGRUPP: Onsdagar 17-20

Vi pratar om livet, spelar biljard, lagar mat, fikar,
umgås, ser på film och annat roligt. Ålder 13 år och
uppåt.

ÖPPEN FÖRSKOLA MED BARN OCH
BABYSÅNG: Torsdagar 9.30-12

Välkommen att träffa andra föräldrar med barn. Vi
sjunger för och med barnen alltifrån barnvisor, ramsor och psalmer. Efter sången fikar vi tillsammans.
Ålder 0-4 år.

BARNKÖR:
Torsdagar 17-17.45

Gillar du att sjunga? Välkommen att vara med i vår barnkör! Vi sjunger sånger, spelar
instrument, leker musiklekar
och mycket annat skoj. Ålder
6-10 år.

ANSGARS: Torsdagar 17.45-19

Välkommen att vara med i Ansgars. Vi läser ur berättarbibeln, pysslar, bakar, ser på film och spelar spel.
Ålder 6-10 år.
Frågor angående Vuxenkör, Barnkör,
Öppen förskola med barn och babysång:
Kontakta kantor Helena Larsson
Frågor angående Öppet hus, Ungdomsgrupp,
Ansgars:
Kontakta församlingsassistent Simon Tjärnén
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Välkommen att vara med i vår verksamhet i
MOSJÖ-TÄBY församling!
ÖPPNA FÖRSKOLAN: Måndagar kl 9-12

PUBEFTERMIDDAGAR: kl 14-16

i Täbygården och i Mosjö församlingshem.

Hösten 2016 i Mosjö församlingshem.

HELA HUSET GUNGAR:
Onsdagar kl 15.30-17.30
för dig mellan 7 och 10 år i Mosjö församlingshem.

TÄBYKÖREN: Udda tisdagar kl 9-21
övar i Täbygården.

MOSJÖKÖREN: Torsdagar kl 19.30-21.30
Kyrkokören övar i Mosjö församlingshem.

Söndag16 oktober kl 18 i Mosjö kyrka

Konsert ”Esmeraldas bön”
Kyrkokören under ledning av Birgitta Samuelsson Fhager ger ett program med sånger
som anknyter till söndagens tema ”Samhällsansvar”.
Lars-Ove Eriksson, tidigare organist i församlingen, gästspelar på orgel och piano.
I programmet finns bl a en orgelimprovisation
över ett tema från en av sångerna som kören
sjunger. Servering. Fri entré.

Nytt

TemaMässa i Mosjö

för i h

öst!

”Ur djupen ropar jag till dig, Herre”
(Psaltaren 130:1)

Att varva ner efter jobbet eller bara ta en stilla
stund i kyrkan inför kvällen. Ett andningshål, en
plats för vila och påfyllning. Sex onsdagar kl 18
under hösten: 21 september, 19 oktober, 2,
16 och 30 november samt 14 december firar
vi TemaMässa i Mosjö kyrka. Det är en enklare
gudstjänst med nattvard där musiken och sången
får stort utrymme.

11 okt Rut & Pelle Svedberg berättar
om sina arbeten
25 okt Ukulele-gänget från Fjugesta
8 nov Lars-Åke Karlsson berättar om Örebro
22 nov Västgötaskrönor, Ann-Charlotte
Stenström
6 dec Kantor Birgitta sjunger julsånger
med kyrkans barngrupper.

Sjung julsånger
Nu finns möjligheten att hoppa med i körerna,
tillfälligt som ett projekt, och få sjunga julsånger.
Söndag 18 december kl 18 är det dags i Mosjö
kyrka för ”Vi sjunger in julen”. Där förbereds
julstämningen med kör och instrumentalister
tillsammans med en sjungande församling.
Övningar: Kördag – lördag 29 oktober kl
9.30-15.30 i Mosjö församlingshem. Därefter tisdagar 29 november och 6 december
samt torsdag 15 december. Välkommen med
din anmälan!
Birgitta Samuelsson Fhager, kantor,
tel 019-15 47 84

Samtalsgrupp om kristen tro
Under hösten 2016 i Mosjö har du möjlighet att
delta i ”Samtalsgrupp om kristen tro” i Mosjö.
Vi samtalar och tänker tillsammans kring tro
och liv, söndagens texter, Högmässans delar
och annat spännande. Kanske kan det också bli
uppgifter i söndagens gudstjänst…
Samtalsledare är prästen Malin Lindström.
Start onsdag 21 september kl 18.30-20,
Mosjö församlingshem. Vi träffas 6 ggr/termin.
Begränsat antal deltagare.

Julpyssel för stor och liten den 20 november!
Några timmar med julpyssel i Täbygården söndagen den 20 november, inleds med
Familjegudstjänst kl 10. Skinksmörgås, gröt och pysselmaterial till självkostnadspris.
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Sommaröppet
i Tångeråsa 2016
Ett stort TACK till alla er, drygt 80 personer
som på olika sätt varit med och hjälpt till att
göra Sommaröppet i Tångeråsa till det mycket
fina arrangemang det blev. Vill även rikta ett
stort tack till er som besökt oss i sommar.
Utan er finns det ingen anledning att gör en
sådan här satsning. Välkomna tillbaka när
det blir dags!
Ann-Britt Hedman Karlsson
Samordnare Sommaröppet i Tångeråsa

Cafékvällar i Tångeråsa
Tångeråsa sockenråd inbjuder i samarbete med
bygdeföreningen till Cafékvällar under hösten
i Tångeråsagården. Avgift: 60: - inklusive fika.

Går det att förändra Afrika?
Torsdagen den 20 oktober kl 18.30 gästar Bertil
Johansson oss från Salemförsamlingen Mullhyttan. Han berättar bl.a. om det nu pågående arbetet
med att bygga upp ett sjukhus i Burkina Faso.
Höstens sista Cafékväll är den 17 november. I
nuläget är inte programmet fastlagt. Håll utkik
på vår hemsida för mer information.

Höstfest – Skördefest i våra kyrkor
söndagen den 9 oktober
MOSJÖ kl 10:
I Mosjö kyrka är det
familjegudstjänst.
Hela huset gungar
medverkar och efteråt
kyrkkaffe med fruktsallas i församlingshemmet.
KRÄCKLINGE kl 14:
Kräcklinges höstfest startar med familjegudstjänst. Barn och
ungdom medverkar, sång, lovsång om tacksamhet, piano.
Kyrkkaffe i Kräcklingegården. Efter gudstjänsten är det auktion i Kräcklingegården, se notis (Kräcklinge sockenråd) här
bredvid.
HACKVAD kl 18:
I Hackvads kyrka är det skördegudstjänst. Medverkar gör
kören Dal Segno. Kaffe i kyrkskolan.

Vill du engagera dig, göra roliga saker för
bygden och bli en del av
Mosjö-Täby Sockenråd?
Sockenrådet tycker att det är viktigt att ge möjlighet till sammankomster för människor i närområdet och jobbar för gemenskap
i bygden. Mosjö-Täby Sockenråd har ordnat aktiviteter för alla
åldrar så som filmkvällar, familjeaktiviteter, caféverksamhet,
afterschool, klädbytardagar med mera.
Har du tips och idéer och/eller vill vara med och hjälpa ? Hör
då av dig till oss på mejladress tabysockenrad@gmail.com ”

VÄLKOMNA!

Kräcklinge
sockenråd
I Kräcklinge finns ett sockenråd
som under året arrangerar en hel
del aktiviteter och gudstjänster
tillsammans med församlingen
i Edsberg. Allt med hjälp av
frivilliga insatser.
Till varje gudstjänst i Kräcklinge
kyrka ordnar gruppen så att det
finns hembakt bröd till kaffet,
Sätter upp affischer och hjälper
till att dela ut kyrkbladet.
Nu efterlyser vi dig som har
skördealster som du vill skänka
till vår höstfest i Kräcklinge
kyrka den 9 oktober kl 14.00.
Allt som vi får in smyckar vi
kyrkan med till gudstjänsten
och sen säljs det på auktionen
efteråt i Kräcklingegården.
Behållningen går till Världens
barn. Det serveras soppa och
hembaktbröd.
All helgona helgen är det
öppet i kyrkan mellan 12-18
på fredagen och lördagen. Kaffeservering med hembaktbröd.

Välkomna att vara med!
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Kontaktinformation 
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

Informationsservice, Örebro pastorat
Telefon växel 019-15 45 00 för bokning av dop, vigsel
och begravning och övrig information.
Präster
Sonya Wallentin, församlingsherde		
Malin Lindström, komminister (Mosjö-Täby)		

019-15 47 81
019-15 47 91

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

Församlingspedagog/församlingsassistent
Helena Stenbäck, församlingspedagog (Mosjö-Täby) 019-15 47 80
Simon Tjärnén, församlingsassistent (Edsberg)		
0585-821 85
Susanne Löwek, barnverksamhet/vaktm (Mosjö-Täby) 019-15 47 88
Assistent/Husvärd
Maria Andersson Norén, assistent/vaktm. (Edsberg)
Irene Haglund, husvärd (Mosjö-Täby)		

0585-821 92
0585-821 84

Vaktmästare
Ann-Christine Hjalmarsson, vaktmästare (Mosjö)		
019-15 47 92
Susanne Löwek, barnverksamhet/vaktm (Mosjö-Täby) 019-15 47 88
Marit Mikaelsson, vaktmästare (Edsberg)		
0585-821 93
Linda Nilsson, vaktmästare (Edsberg)		
0585-821 86

www.svenskakyrkan.se/orebro
Gilla oss på
Facebook!

Kyrkbladet Edsbergs, Mosjö-Täby församlingar
Församlingsbladet utges fyra gånger per år.
Ansvarig utgivare: Sonya Wallentin, tel: 019-15 47 81
Prästgårdsvägen 34, 702 33 Örebro

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

Tångeråsa kyrkliga
syförening
träffas i Tångeråsagården en eftermiddag
i månaden under perioden september
till maj. Under hösten ses vi onsdag 19
oktober och 16 november kl 14.00.
Vi förbereder oss just nu inför vår
julauktion som går av stapeln fredagen
den 25 november. Intäkterna från auktionen skänks i hög grad vidare till olika
ideella ändamål.
Vill du också vara med eller har
frågor så hör av dig till ordförande:
Ann-Christin Björk, tel. 0585-290 45,
073-025 66 12.

Edsbergs syförening
består av ett gäng damer som träffas var
fjortonde dag i Församlingshemmet kl
14.00. Vi dricker kaffe och pratar, vi gör
små utflykter som exempel var vi nyligen
till Vintrosa kyrka och fick guidad information av kyrkoherde Johan Bremer.
För mer information kontakta UllaBritt Wärmé 070-352 40 41.
Varmt välkomna!

Historieafton i
Edsbergs församling
torsdagen den 10 november kl 19.00.
Vi får besök av Sören Klingnéus som
berättar om Edsberg i forna dagar.
Kaffeservering. Vi möts och får en
innehållsrik kväll.
Varmt välkomna!
Edsbergs kyrkliga syförening

