
         

 

 
 

Augusti 2022 
 
Oj vad tiden går fort. När vi i maj startade årets sommarsatsning ”Söndagsöppet i Tångeråsa” så 
verkade det vara en evighet till det sista öppethållandet, den 14/8 och inte minst till finalen på 
Tångeråsadagen den 4/9. Men nu är vi där.  

 
Liten tillbakablick 

Coronapandemin är visserligen inte över, utan har bara slutat klassificeras som en samhällsfarlig 
sjukdom som krävde särskilda restriktioner. I och med att restriktionerna togs bort kunde vi 
erbjuda en sommarsäsong med ett ”Söndagsöppet” varje söndag från den 1/5  - 14/8 med 
visningar av kyrka och bygdemuseum, Loppis i bygdegården samt servering i Tångeråsagårdens 
våffelstuga. Till detta kommer att nästan alla söndagar haft ytterligare något arrangemang på 
programmet. Det har handlat om gudstjänster som i tre fall varit kopplade till vandringar bl.a. på 
Munkastigen, konsert med Trio Frottola, föreläsningar av Maria Sundström, Veteranbilsträff, 
Barndagar med gammaldagsskola och en hel del till. 
 
 

Vad händer nu 
Närmast på tur står Tångeråsadagen på söndag den 4/9, kl. 11.00 – 17.00. Programmet liknar 
i hög grad det som varit tidigare år med start kl. 11.00 med en gudstjänst i kyrkan. I övrigt bjuds 
det på hantverksmarknad, aktiviteter på åkern, visningar av kyrkan och bygdemuseet, 
underhållning med Marcus Carlsson som spelar gamla låtar på dragspel, Loppis, lotterier, 
kaffeservering, korv samt ponnyridning och gammaldagsskola. Missa inte den dagen! 
 
På torsdag den 15/9, kl. 18.00 kommer Urban Larsson att leda en vandring runt i Tångeråsa 
sockencentrum. Temat är ”Nordankyrkas ägor år 1872” och handlar om vad, vilka hus och 
fastigheter som fanns här då. Ta med fika. 
 
Tanken är att vi även i höst ska bjuda in till ett par Cafékvällar, några torsdagar i slutet av 
september och oktober.  Just nu återstår att bestämma både innehåll och tid. Har ni tips på 
intressanta teman så hör av er till undertecknad. 
 
Öppet i kyrkan i Allhelgona. Kyrkan kommer att vara öppen fredag den 4:e och lördag den 
5/11. Personal från kyrkan och frivilliga finns då på plats, bjuder på fika och ett samtal. 
 
Den 12/11 är det dags för bygdeföreningens Höstmöte/höstfest i Tångeråsagården. Förutom 
mötesförhandlingar så kommer det att serveras soppor och någon form av underhållning. 
 
Syföreningen kommer, under hösten, hålla tre möten med start den 21/9. Den 25/11 är det 
dags för den sedvanliga Syföreningsauktionen och på 1:a advent bjuder syföreningen på 
kyrkkaffe efter gudstjänsten i kyrkan. 
 
Tisdagarnas arbetskvällar fortsätter under hösten med både praktiskt arbete och olika 
planeringar. 
 
 

Välkomna!      

 
 



 Händer i Tångeråsa, hösten 2022 
Reservation för ev. ändringar. Håll koll på vad som händer på våra hemsidor och Facebook. 
 

Tid Aktivitet Upplysningar 
27/8. Kl. 09.00 Arbetsdag inför Tångeråsadagen Förberedelser inför hembygdsdagen. TBF 

bjuder på fika och mat 

27/8 Rally i Södra Tångeråsa. Vägar söderut, 
mot Hässleberg och Djupbäcken, 

avstängda mellan kl. 08.00–19.00.  

Arrangör Laxå BK.  Aktuell sträcka förbi 
Bergstorp och Björketorp, startar kl. 10.45 

30/8. Kl. 15.00 Utökad arbetskväll  Förberedelser inför Tångeråsadagen, Se 27/8 

3/9. Kl. 09.00 Arbetsdag inför Tångeråsadagen Se den 27/8 

4/9. Kl. 11.00 – 17.00 Tångeråsadagen Start 11.00 med 

gudstjänst i kyrkan  

Se särskilt program. Nytillkommet för barn: 

ponnyridning och gammaldags skola 

5/9. Kl. 09.00 Återställardag efter Tångeråsadagen Kom när du kan 

11/9. Kl. 14.00 – 17.00 Söndagsloppis i Bygdegården TBF har sitt Loppis öppet under september 

månad 

13/9, kl. 18.00 Arbetskväll i sockencentrum Vi hjälps åt med det som behöver göras och 

fikar 

15/9. Kl. 18.00 Vandring i sockencentrum med Urban 
Larsson som guide 

Kommer att titta på vad som fanns här på 
Nordankyrkan ägor 1872. Ta med fika. 

18/9. Kl. 14.00 – 17.00 Söndagsloppis i Bygdegården TBF har sitt Loppis öppet under september 

månad 

 20/9. Kl. 18.00 Arbetskväll i sockencentrum 

Tema: Ev. LEADER ansökan 

Vi ägnar kvällen åt att diskutera utemiljön 

och vad som behöver satsas på.  

21/9. Kl. 14.00 Höstens första träff med Tångeråsa 
kyrkliga syförening i Tångeråsagården 

Både gamla och nya deltagare är hjärtligt 
välkomna. Du kan komma både med och 

utan handarbeten 

25/9. Kl. 14.00 – 17.00 Söndagsloppis i Bygdegården TBF har sitt Loppis öppet under september 
månad 

 27/9. Kl. 18.00 Arbetskväll i sockencentrum Se den 13/9 

 4/10. Kl. 18.00 Arbetskväll i sockencentrum Se den 13/9 

11/10. Kl. 18.00 Arbetskväll i sockencentrum Se den 13/9 

18/10. Kl. 18.00 Arbetskväll i sockencentrum Se den 13/9 

19/10. Kl. 14.00 Träff med Tångeråsa kyrkliga 

syförening 

Välkomna! Har du frågor – hör av dig till 

Ann-Christin Björk: 073-025 66 12 

25/10. Kl. 18.00 Arbetskväll i sockencentrum Se den 13/9 

1/11. Kl. 18.00 Arbetskväll i sockencentrum Se den 13/9 

4/11. Kl. 12.00 – 18.00 Öppet hus i kyrkan i Allhelgonatid Välkomna in i kyrkan på en kopp kaffe och 
en pratstund! 

5/11. Kl. 12.00 – 18.00 Öppet hus i kyrkan i Allhelgonatid    ”                    ”                  ” 

8/11. Kl. 18.00 Arbetskväll i sockencentrum Se den 13/9 

12/11. Kl. 18.30 Höstmöte/fest i Tångeråsagården Möte samt servering av soppor och 
underhållning 

15/11. Kl. 18.00 Arbetskväll med planering   Se den 13/9 

16/11. Kl. 14.00 Träff med Tångeråsa kyrkliga 
syförening 

Välkomna!  

22/11. Kl. 18.00 Arbetskväll i sockencentrum Se den 13/9 

25/11, Kl. 19.00 Syföreningsauktion i Tångeråsagården Lottförsäljning från 18.30. Gåvor mottas 
tacksamt! Välkomna! 

26/11. Kl. 09.00 Städdag efter auktionen  

27/11. Kl. 15.00 Adventsgudstjänst i kyrkan  Präst: Per Pettersson 

27/11 ca 16.00 Kyrkkaffe i Tångeråsagården Tångeråsa kyrkliga syförening bjuder, 
traditionsenligt på kyrkkaffe 

29/11. Kl. 18.00 Arbetskväll i sockencentrum  Se den 13/9 

6/12. Kl. 18.00 Arbetskväll i sockencentrum  Se den 13/9 

13/12. Kl. 18.00 Lucia + säsongsavslutning Vi träffas, fikar och något mer. 

24/12. Kl. 23.00 Julnattsmässa i Tångeråsa kyrka  

17/1 2023. Kl. 18.00 Arbetskväll/julgransplundring och 

start för 2023 års säsong 

 

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

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

samordnare  Samverkan Tångeråsa                                                                                 www.svenskakyrkan.se/orebro/edsbergmosjotaby 
Telefon: 0582-710 23, 070-391 48 13                                                                               Ni hittar oss även på Facebook -”Tångeråsabygda” 
epost: norra-berg@telia.com                           

http://www.hembygd.se/tangerasa-bygdeforening
http://www.svenskakyrkan.se/orebro/edsbergmosjotaby
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