
     

 

 

 

December -22 
 
 

Tillbakablick på hösten 
 

Den 4 september var det dags för årets Tångeråsadag.  Programmet liknade i stora drag tidigare års 
hembygdsdagar och i år hade vi även tur med vädret. Det är svårt att veta hur många som kom men 
uppskattningsvis var det närmare 1500 besökare. Ett stort TACK till alla er som på något sätt, antingen 
som funktionär eller som besökare, bidrog till en mycket lyckad dag. 
 

Bygdeföreningens Loppis i bygdegården har hållit öppet under ett stort antal söndagar, något som 
återkommer lite längre fram på vårkanten. Även här vill vi passa på att tacka alla som skänkt gåvor och 
som hittar till oss och handlar. Har du frågor eller saker som du vill skänka till TBF:s Loppis – hör av dig 
till Yvonne Björk, tel. 070-317 02 01. 
 

Under hösten har vi, utöver tisdagarnas arbetskvällar, haft en Cafékväll. Den 27/10 pratade Per 
Pettersson om att ” Ingen människa är en ö – om våra skärmar och ensamheten”.    Den 17/11 
samlades vi till en Berättaminnenkväll i Tångeråsagården där vi träffades, fikade och pratade gamla 
minnen. Exempel på annat som hänt är bygdeföreningens Höstmöte/höstfest där det som vanligt 
serverades soppor. För underhållningen svarade Elis Grahn på dragspel. 
 

Syföreningen har som vanligt haft en arbetsträff i månaden. Den 25/11 hölls den traditionella 
syföreningsauktionen som gav ett mycket bra resultat. Det här är en tradition som vi strävar efter att 
upprätthålla så håll ögonen öppna och boka redan nu in tiden för nästa auktion, fredag den 1/12. Vill du 
vara med eller har du frågor om syföreningens verksamhet - ta kontakt ordförande Ann-Christin Björk, 
tel. 073-025 66 12. 
I kyrkan har det bl.a. varit Öppet hus i kyrkan under Allhelgonahelgen. På första advent hölls en 
gudstjänst med musik och efter det bjöd syföreningen på kyrkkaffe i Tångeråsagården. 
 

Vad kommer att hända i början av 2023? 
 

Kring Jul och Nyårshelgen firar vi två olika gudstjänster i kyrkan. Dels en Julnattsmässa kl. 23.00 på 
julaftonen samt en gudstjänst på nyårsdagen kl. 15.00. Ni är alla hjärtligt välkomna till vår unika 
gamla kyrka. 
 

Verksamheten i övrigt börjar den 12/1, med ett informations- och planeringsmöte med Tångeråsa 
sockenråd.  Alla intresserade är hjärtligt välkomna till Tångeråsagården kl. 15.00. Vi kommer att prata 
om kyrkans verksamhet här i Tångeråsa och på vilka sätt vi som frivilliga kan hjälpa till med dessa. 
Hoppas vi ses då! Har du frågor hör av dig till undertecknad. 
 

I övrigt liknar vårens program det vi under åren brukat göra. Ni hittar mer fullständiga uppgifter om olika 
arrangemang i kalendariet på baksidan.  
  

Programpunkten Cafékväll/berättarträff är under planering. Det kommer att bli 2 eller 3 Cafékvällar 
samt ett antal berättarträffar. Berättarträffarna är ett nytt inslag där vi träffas kl. 14.00, äter lunch 
tillsammans och pratar gamla minnen. Mer information kommer. 

 

God Jul och Gott Nytt år! 
 

 



Händer i Tångeråsa - från årsskiftet fram till april 2023                                         
Reservation görs för ev. ändringa. Håll koll på vad som händer på våra hemsidor och Facebook. 

Tid Aktivitet Upplysningar 
24/12. Kl. 23.00 Midnattsmässa i kyrkan Präst: Per Pettersson. Kantor: Mikael Gertmar, 

Musik: Alexandra Zoffman 

1/1. Kl. 15.00 Nyårsbön i kyrkan Präst: Per Pettersson. Kantor: Nils Fritzon. Musik: 

Magdalena Eriksson 

12/1 kl. 15.00 Öppet informations och 
planeringsmöte med Tångeråsa 
sockenråd 

Plats: Tångeråsagården. Välkomna alla som kan 
tänka sig hjälpa till med olika saker i och kring 
kyrkan! 

17/1 ca kl. 18.00 Säsongens första arbetskväll 

(Julgransplundring.) 

Vi träffas i Tångeråsagården, städar ut julen och 

fikar tillsammans 

24/1 ca kl. 18.00 Arbetskväll i Tångeråsagården Vi träffas, fixar det som behövs samt fikar 

26/1 Cafékväll alt. berättarträff i 

Tångeråsagården 

Program kommer senare 

 

31/1 ca kl. 18.00 Arbetskväll i Tångeråsagården Vi träffas, fixar det som behövs samt fikar 

7/2 ca kl. 18.00 Arbetskväll             ” Se 24/1 

8/2 kl. 14.00 Träff med Tångeråsa kyrkliga 

syförening 

Plats: Tångeråsagården. Både nya och gamla 

deltagare är hjärtligt välkomna. Har du frågor – 
kontakta Ann-Christin Björk tel. 073-025 66 12 

14/2 ca kl. 18.00 Arbetskväll i Tångeråsagården Se 24/1 

16/2 Cafékväll alt. berättarträff i 
Tångeråsagården 

Program kommer senare 
 

21/2 ca kl. 18.00 Arbetskväll i Tångeråsagården Se 24/1 

28/2 ca kl. 18.00 Arbetskväll               ” Se 24/1 

2/3  Cafékväll alt. berättarträff i 
Tångeråsagården 

Program kommer senare 
 

7/3 ca kl. 18.00 Arbetskväll i Tångeråsagården Se 24/1 

8/3 kl. 14.00 Årsmöte med Tångeråsa kyrkliga 
syförening 

Plats: Tångeråsagården 

11/3 kl. 18.30 Årsmöte med Tångeråsa 
bygdeförening 

Plats: Tångeråsagården. TBF bjuder på kaffe och 
landgång   

14/3 ca kl. 18.00 Arbetskväll i Tångeråsagården Se 24/1 

16/3 Cafékväll alt. berättarträff i 
Tångeråsagården 

Program kommer senare 
 

19/3 kl. 15.00 Gudstjänst i Tångeråsa kyrka  Präst: Per Pettersson 

Ca 16.00 Syföreningen bjuder på Kyrkkaffe i 
Tångeråsagården 

Fasteinsamling. Lotteri mm 

21/3 ca kl. 18.00 Arbetskväll i Tångeråsagården Se 24/1 

26/3 14.00 – 
17.00 

Start för vårens LOPPIS i 
bygdegården 

Har du frågor eller saker du vill skänka – ta 
kontakt med Yvonne Björk tel. 070-317 02 01 

28/3 ca kl. 18.00 Arbetskväll i Tångeråsagården Se 24/1 

30/3 Cafékväll alt. berättarträff i 
Tångeråsagården 

Program kommer senare 
 

2/4 kl. 14 – 17 Loppis i bygdegården Se 26/3 

4/4 ca kl. 18.00 Arbetskväll i Tångeråsagården Se 24/1 

6/4 kl. 19.00  Påskfest i Tångeråsagården Anmälan senast 28/3 till Yvonne Björk, tel. 0585-
10201 eller 070-317 02 01 

9/4 kl. 14 – 17  Loppis i bygdegården Se 26/3 

11/4 ca kl. 18.00 Arbetskväll i Tångeråsagården Se 24/1 

13/4 Cafékväll alt. berättarträff i 
Tångeråsagården 

Program kommer senare 
 

16/4 kl. 14 - 17 Loppis i bygdegården Se 26/3 

18/4 ca kl. 18.00 Arbetskväll i Tångeråsagården Se 24/1 

19/4 kl. 14.00 Träff med Tångeråsa kyrkliga 
syförening 

Plats: Tångeråsagården 

23/4 kl. 14 - 17 Loppis i bygdegården Se 26/3 

25/4 ca kl. 18.00 Arbetskväll i Tångeråsagården Se 24/1 

30/4 kl. 14 - 17 Loppis i bygdegården Se 26/3 

2/5 ca kl. 18.00 Arbetskväll i Tångeråsagården Se 24/1 
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” 
e- post: norra-berg@telia.com                           

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