Oktober 2021
En tillbakablick

Nu var det ett tag sedan ni fick en Tångeråsing. Anledningen är Coronapandemin och de restriktioner
som gällt. Läget har varit svårt att överblicka och vi har inte kunna planera och genomföra en mängd
olika aktiviteter. Trots det har vi i alla fall gjort en del.
Det har pågått Loppis i bygdegården varje söndag från 14/3 och fortsätter oktober månad ut.
Trots viss fördröjning så blev det, under tiden 6/6 – 15/8, ett Söndagsöppet i Tångeråsa med öppet i
kyrka och bygdemuseum, Loppis samt servering i Tångeråsagårdens Våffelstuga. Vid flera tillfällen har
det även varit föreläsningar och gudstjänster i kyrkan samt en veteranfordonsträff. Under fyra torsdagar i
juli ordnade TBF bilutflykter/hemesterutflykter till olika platser i närområdet. Under ledning av Urban
Larsson har det även gjorts tre torpvandringar runt om i socknen.
Den 5 september var det åter dags för en Tångeråsadag med lite färre aktiviteter, men trots det ändå
en traditionell Tångeråsadag. Vädret var riktigt fint och det kom många besökare. Ett stort TACK till alla
er som på olika sätt bidrog till att Tångeråsadagen blev ett riktigt lyckat arrangemang.
I församlingen har det hänt positiva saker. Den under lång tid svåra personalsituationen, med flera
vakanta tjänster, har nu löst sig. Den 26/9 välkomnade vi Caroline Edlund som församlingsherde i
Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar och den 3/10 var det dags att även välkomna Per Petterson som
komminister, Helena Liimatainen som administratör och Monica Andersson som vaktmästare – samtliga
tjänstgör, liksom all övrig personal, både i Edsberg och Mosjö-Täby församlingar.
Vi här i Tångeråsa kunde inte låta bli utan tjuvstartade med att välkomna både Caroline och Per på
Tångeråsadagen med bl.a. en liten åktur i Kjell Karlssons gamla A-Ford/EPA-traktor från 1931.

Vad händer den närmaste tiden?

Nu handlar det i stor utsträckning om en återgång till många traditionella aktiviteter och ni hittar mer
fullständiga uppgifter på arrangemang i kalendariet på baksidan.
Några exempel: Öppen kyrka och Minnesgudstjänst i Allhelgonahelgen.
En Cafékväll om projekt pilgrimsfalk samt en Informationsträff om hur vi bäst kan ha nytta av det
bredband via fibern som nu är klart här i Tångeråsa. Det är personal från länsstyrelsen som då
kommer ut, informerar, svarar på frågor samt bjuder på fika.
Den 13/11 är det höstmöte/höstfest med soppor och underhållning. Arrangör TBF.
Fredag, den 26/11 är det åter dags för den traditionella syföreningsauktionen här i Tångeråsa. Vill du
bidra med alster – ta kontakt med ordförande Ann-Christin Björk, tel. 073-025 66 12.
På söndag den 28/11, kl. 15.00 är den Adventsgudstjänst i Tångeråsa kyrka och efter gudstjänsten
bjuder syföreningen på kyrkkaffe i Tångeråsagården.
På lördag den 4/12 planeras det för en Julmarknad i Tångeråsa sockencentrum, kl. 12.00 – 16.00,
bl.a. med en Musikstund i kyrkan kl. 14.00.
Under jul- och nyårshelgen är ni välkomna till Tångeråsa kyrka dels för att fira julaftonens
midnattsmässa, kl. 23.00 samt en Nyårsgudstjänst den 1/1. Kl. 15.00.

Välkomna!

Händer i Tångeråsa, oktober - årsskiftet
Reservation för ev. ändringar. Håll koll på vad som händer på våra hemsidor och Facebook.

Tid

Aktivitet

Upplysningar

17/10, kl. 14.0017.00
19/10. Kl. 18.00

Söndagsloppis i Bygdegården
Finns möjlighet till en kopp kaffe
Arbetskväll i sockencentrum

21/10. Kl. 18.30
24/10, kl. 14.0017.00
26/10, kl. 18.00

Extra arbetskväll
Söndagsloppis i Bygdegården
Finns möjlighet till en kopp kaffe
Arbetskväll i sockencentrum

28/10. Kl. 18.30
31/10. Kl. 14.0017.00
2/11. Kl. 18.00

Extra arbetskväll
Söndagsloppis i Bygdegården
Finns möjlighet till en kopp kaffe
Arbetskväll i sockencentrum

4/11, kl. 18.30
5/11. Kl. 12.0018.00
6/11. Kl. 12.0018.00
7/11. Kl. 15.00
9/11. Kl. 18.00

Informationsafton med tips om hur vi
bäst kan nyttja vårt bredband via fibern
Öppen kyrka i Allhelgona, kl. 12.00 –
18.00
Öppen kyrka i Allhelgona, kl. 12.00 –
18.00
Minnesgudstjänst i kyrkan
Arbetskväll i sockencentrum

10/11. Kl. 14.00

Träff med Tångeråsa kyrkliga syförening

13/11. Kl. 13.30

Boksläpp av boken om Edsbergs kyrka.
OBS! i Edsberg
Höstmöte med TBF. Efter mötet
serveras soppa till självkostnadspris
Öppet planeringsmöte inför 2022.

Välkomna! Har ni saker ni vill skänka – ta kontakt
med Yvonne Björk 070-317 02 01.
Vi hjälps åt att fixa olika saker som behöver göras
samt tar en fika.
TBF återupptar sortering av arkivmaterial
Välkomna! Har ni saker ni vill skänka – ta kontakt
med Yvonne Björk 070-317 02 01.
Vi hjälps åt att fixa olika saker som behöver göras
samt tar en fika.
Fortsatt sortering av arkivmaterial
Har ni saker ni vill skänka – ta kontakt med
Yvonne Björk 070-317 02 01. Välkomna!
Vi hjälps åt att fixa olika saker som behöver
göras. Fika.
Länsstyrelsen kommer, informerar och bjuder på
fika. Välkomna alla som nu har just ett bredband.
Välkomna in i kyrkan på fika, pratstund och lite
musik!
Välkomna in i kyrkan på fika, pratstund och lite
musik!
Välkomna!
Vi hjälps åt att fixa olika saker som behöver
göras. Fika.
Syföreningen träffas i Tångeråsagården. Både
gamla och nya medlemmar är hjärtligt välkomna!
Föredrag av Ann Catherine Bonnier och Maria
Sundström. Välkomna!
Underhållning: Elis Grahn på dragspel. Välkomna

13/11. Kl. 18.30
16/11. Kl. 18.00
18/11. Kl. 18.30

Cafékväll i Tångeråsagården
”Pilgrimsfalk i Västernärke”

20/11. Kl. 09.00

30/11. Kl. 18.00

Julgransresning vid kyrkan. Sockenrådet
ordnar med utegran till kyrkan
Arbetskväll i sockencentrum
Förberedelser inför auktion mm
Syföreningsauktion i Tångeråsagården.
Välkomna!
Arbetsdag inför Julmarknaden. Välkomna
alla som kan!
Adventsgudstjänst i kyrkan
Caroline Edlund
Arbetskväll i sockencentrum

4/12. Kl. 12.00 –
16.00

Julmarknad i Tångeråsa
14.00 Musikstund i kyrkan

7/12. Kl. 13.00

Arbetsdag/kväll i sockencentrum

14/12. Kl. 18.00

Öppet styrelsemöte med Julfika

24/12. Kl. 23.00
1/1. Kl. 15.00

Midnattsmässa i kyrkan
Nyårsbön i kyrkan

22/11. Kl. 18.00
26/11. Kl. 19.00
27/11. Kl. 09.00
28/11. Kl. 15.00

Har ni frågor kring innehållet, kontakta
Ann-Britt Hedman Karlsson
samordnare Samverkan Tångeråsa
Telefon: 0582-710 23, 070-391 48 13
post: norra-berg@telia.com

TBF samlar erfarenheter från tidigare år och
planerar kommande aktiviteter. Fika.
Ett bildspel av naturfotografen Jonas Forsberg om
den lyckosamma utsättningen av pilgrimsfalkar i
Sverige och även i Västernärke.
Välkomna att hjälpa till!
Vi hjälps åt att fixa olika saker som behöver göras
samt tar en fika.

Har du frågor kontakta Yvonne Björk, tel: 070-317
02 01. TBF bjuder på förtäring.
Efter gudstjänsten bjuder syföreningen på
kyrkkaffe i Tångeråsagården. Välkomna!
Vi hjälps åt att fixa olika saker som behöver göras
samt tar en fika.
Marknadsförsäljning utomhus. Julloppis i bygdegården, Julstuga med kaffeservering i
Tångeråsagården. Lotterier mm
Vi hjälps åt med efterarbetet från Julmarknaden.
TBF fixar fika.
Träff med TBF, säsongsavslutning i
Tångeråsagården. Välkomna!

Du hittar tips om aktuella händelser på
www.hembygd.se/tangerasa-bygdeforening samt på
www.svenskakyrkan.se/orebro/edsbergmosjotaby
Ni hittar oss även på Facebook -”Tångeråsabygda”

