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Då har vi kommit bra bit in i vintern 2020/2021, en tid som inte liknat något vi varit med om 
tidigare. Coronapandemin har lamslagit de flesta av våra vanliga aktiviteter och vi försöker, på 
alla möjliga sätt, dra vårt stå till stacken så att vi inte sprider smittan vidare. Sedan några veckor 
tillbaka har vi fått ett ihållande vackert och kallt vinterväder. Inga stora snömängder men det 
som kommit bjuder på många vackra vyer samt möjligheter till olika vinteraktiviteter inte minst 
på våra isar. 
 

En tillbakablick  
Som vi alla vet ökade smittspridningen av Covid19 dramatiskt under hösten 2020 och med den 
fick vi ännu flera restriktioner och en mängd inställda arrangemang.  
Några exempel: Efter en tid då församlingen försökte hålla öppet i våra kyrkor för max 8 
deltagare så togs beslut om att stänga helt efter den 14/12. Ett beslut som gäller än idag. 
Undantag görs för begravningar och andra förrättningar. 
Bygdeföreningen fullföljde studiecirkeln, ”Våra arkiv” samt fortsatte träffas på tisdagskvällarna 
för div. småarbeten. Alla andra större arrangemang som Höstfest, Cafékvällar, Julmarknad mm 
fick lov att ställas in.  
Ytterligare arrangemang som fick lov att ställas in var syföreningsauktionen samt 
gudstjänsten på första advent och det efterföljande adventskaffet. 
En positiv sak är att arbetet med att installera fiber i ”byggda” fortgår enligt planerna. En stor 
eloge till alla er Tångeråsabor som ser värdet i att äntligen få fiber och har tålamod och stöttar 
arbetet på ett positivt sätt. 
 

Vad händer den närmaste tiden? 
Just nu är det mycket svårt att sia om vad som kan genomföras de närmaste månaderna. Vi får 
lov att följa utvecklingen av Coronaspridningen och hålla oss till de restriktioner som gäller. 
Församlingen har t.v. pausat så gott som alla aktiviteter. Inga fysiska gudstjänster eller andra 
träffar. Däremot gör personalen, varje vecka, digitala gudstjänster som vi kan följa på nätet. Det 
som hålls är begravningar där 20 personer, exklusive medarbetare får delta i kyrkan. Vad gäller 
minnesstunder och liknande sammankomster är det max 8 personer som gäller. Det är även 
okey med dop och vigslar, men då är det 8 personer, exklusive medverkande, som gäller. 
Bygdeföreningen.  Efter juluppehållet återupptogs de Coronaanpassade tisdagsträffarna, den 
12/1. Alla större arrangemang som Cafékvällar, Påskfest mm får anstå tills vidare. Diskussioner 
pågår kring formerna för årsmötet. Söndag den 14/3 startar TBF åter sitt Loppis i bygdegården 
och det kommer att vara öppet varje söndag mellan 14.00 – 17.00, iallafall under våren och 
sommaren. I nuläget arbetar vi utifrån ett förslag om att hålla Sommaröppet i Tångeråsa  på 
söndagar under tiden  2/5 till en den 15/8. Under den här perioden kommer det att var öppet i 
kyrkan och bygdemuseet. Detsamma gäller Loppis i bygdegården och Våffelstuga i Tångeråsa-
gården. Ytterligare aktiviteter kan tillkomma ex. utomhusförsäljning av grönsaker och hantverk, 
gudstjänster, konserter, föreläsningar, vandringar mm. Exakt hur programmet kommer att se ut 
beror i hög grad på vad som händer med Coronan. 
 

Fiber i Tångeråsa  
Vi håller tummarna för att allt fortskrider som det börjat. Har ni frågor - ta kontakt med Erik 
Larsson Calltech AB, tel. 076-829 98 78. 
 

Välkomna!      

 



Händer i Tångeråsa, februari – maj 

Reservation för ev. ändringar. Håll koll på vad som händer på våra hemsidor och Facebook. 

Tid Aktivitet Upplysningar 
16/2 ca 18.00 Arbetskväll i sockencentrum Vi hjälps åt att sortera handlingar samt fixa olika 

saker som behöver göras samt tar en fika. 

23/2 ca 18.00 Arbetskväll i sockencentrum Vi hjälps åt att sortera handlingar samt fixa olika 
saker som behöver göras. Fika. 

2/3 ca 18.00 Arbetskväll i sockencentrum Vi hjälps åt att sortera handlingar samt fixa olika 

saker som behöver göras. Fika. 

6/3, kl. 18.30 Årsmöte i Tångeråsa bygdeförening Osäkerhet råder om när och hur det kan hållas. 

8/3, kl. 14.00 Träff med Tångeråsa kyrkliga 

syförening 

Träffas i Tångeråsagården. Både gamla och nya 

medlemmar är hjärtligt välkomna! 

9/3 ca 18.00 Arbetskväll i sockencentrum Vi hjälps åt att fixa olika saker som behöver 
göras. Fika. 

14/3, 14.00 – 17.00 LOPPIS i bygdegården Start för söndagsloppis. VÄLKOMNA! 

16/3 ca 18.00 Arbetskväll i sockencentrum Vi hjälps åt att fixa olika saker som behöver göras 
samt tar en fika. 

 21/3, 14.00 – 17.00 LOPPIS i bygdegården Ha ni saker ni vill skänka – ta kontakt med 

Yvonne Björk 070-317 02 01.  

23/3 ca 18.00 Arbetskväll i sockencentrum Vi hjälps åt att fixa olika saker som behöver 

göras. Fika. 

28/3, 14.00 – 17.00 LOPPIS i bygdegården Välkomna! 

30/3 ca 18.00 Arbetskväll i sockencentrum Vi hjälps åt att fixa olika saker som behöver 

göras. Fika. 

4/4, 14.00 – 17.00 LOPPIS i bygdegården Välkomna till oss i påsk! 

6/4 ca 18.00 Arbetskväll i sockencentrum Vi hjälps åt att fixa olika saker som behöver 
göras. Fika. 

11/4, 14.00 – 17.00 LOPPIS i bygdegården Välkomna! 

12/4, kl. 14.00 Årsmöte med Tångeråsa kyrkliga 
syförening 

Träff i Tångeråsagården 

13/4 ca 18.00 Arbetskväll i sockencentrum Vi hjälps åt att fixa olika saker som behöver 

göras. Fika. 

18/4, 14.00 – 17.00 LOPPIS i bygdegården Välkomna! 

20/4 ca 18.00 Arbetskväll i sockencentrum Vi hjälps åt att fixa olika saker som behöver göras 

samt tar en fika. 

24/4 från 09.00 Vårstädardag i sockencentrum TBF bjuder på förstärkt fika. 

25/4, 14.00 – 17.00 LOPPIS i bygdegården Välkomna! 

27/4 ca 18.00 Arbetskväll i sockencentrum Vi hjälps åt att fixa olika saker som behöver göras 
samt tar en fika. 

2/5, 14.00 – 17.00 Start för SÖNDAGSÖPPET I 

TÅNGERÅSA 
Du som kan och vill vara med ta 

kontakt med Yvonne Björk, tel. 070-

317 02 01 

Beroende på och vad som är möjligt utifrån 

Coronaläget så kommer vi att ha öppet i kyrkan 
och museet, loppis, våffelstuga mm 

4/5 ca 18.00 Arbetskväll i sockencentrum Vi hjälps åt att fixa olika saker som behöver göras 

samt tar en fika. 

9/5, 14.00 – 17.00 SÖNDAGSÖPPET I TÅNGERÅSA Se även 2/5. Här bjuds på olika aktiviteter: öppet 
i kyrka och museum, loppis, utomhusförsäljning, 

våffelstuga samt ev. andra aktiviteter som 
gudstjänst, föreläsningar, vandringar mm  

10/5, kl. 14.00 Träff med Tångeråsa kyrkliga 

syförening 

Träff i Tångeråsagården 

11/5 ca 18.00 Arbetskväll i sockencentrum Vi hjälps åt att fixa olika saker som behöver göras 
samt tar en fika. 

16/5 kl. 7.00 Gökotta vid Hinderstorp Guide: Kent Halttunen Närkes ornitologiska för. 

16/5, 14.00 – 17.00 SÖNDAGSÖPPET I TÅNGERÅSA Se ovan. 

 

Har ni frågor kring innehållet, kontakta                 Du hittar tips om aktuella händelser på  

Ann-Britt Hedman Karlsson                  www.hembygd.se/tangerasa-bygdeforening samt på 

Telefon: 0582-710 23, 070-391 48 13                             www.svenskakyrkan.se/orebro/edsbergmosjotaby  

post: norra-berg@telia.com                                          Ni hittar oss även på Facebook -”Tångeråsabygda” 
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