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Hela Frövi på benen!
Tredje året i följd deltog församlingen på Frövi familjedag – en dag mitt på som-
maren där allt är gratis. Det är ett lyckat koncept med massor av roliga aktiviteter 
för alla åldrar. Församlingen fanns med på många sätt: Vi hade ett roligt pyssel för 
barn. Kvinnogruppen Projekt XX ansvarade för en fantastik kakbuffé där många av 
Fröviborna lämnade in goda bakverk och de hade en gemensam tavla där alla fick 
vara med och måla. Tack vare ett samarbete med ICA Näsbyhallen kunde vi också 
dela ut glass till alla! Näsby församlingsråd hade ett bord med information om vår 
verksamhet. Det blev en lyckad dag för stora som små!

”Vi hade inte tråkigt en sekund!”
Fellingsbro kyrka blev under två sommarveckor Vägkyrka till både pastoratbo-
endes och utsocknes glädje. Ett flertal volontärer såg till att kaffebordet ständigt 
var dukat och att alla besökande kände sig välkomna. Gästerna kom mer eller 
mindre hela tiden så vägkyrkovärdarna behövde inte tröttna på uppgiften. 
Barnen letade kycklingar och som vuxen kunde man få en guidning. Andakt 
hölls varje dag och vid två tillfällen musikandakter. Så här i efterhand kan vi 
säga att Vägkyrkan var en fullträff!

Årets pilgrimsvandring
I försommarens grönska vandrade mellan 25 och 30 personer de 5 olika 
sträckorna mellan Lindesberg och Arboga. På grus vägar, stigar, med bad 
längs vägen, med en lunchrast i regntung mossa, med samtal om livet och 
ibland som en gemenskap i tystnad, gick totalt över 40 pilgrimer  
årets vandring med temat ”Psalmer som visar Vägen”. Att leva  
som  pilgrim är att vandra livets väg från Gud till Gud, och den  
vandringen fortsätter vi på hemmaplan, var och en och tillsammans.

Några sommarminnen



Vad tror du på?
Tror du på vetenskapen? Tror du på människ-
or du möter? Tror du på dig själv? Tror du på 
sanningen? Att tro är viktigt. Det är svårt att 
leva och samtidigt bära på misstro mot andra 
människor, sig själv och världen.

Den tro jag då talar om är en annan tro än 
den att hålla något för sant. Det är en tro som 
mera liknar tillit. Det är en tro som gör att 
vi vågar leva i mellanrummen, i rörelse och 
förändring, 

Religionen, konsten, musiken, poesin, de 
nattliga drömmarna, allt sådant, finns inom 
oss människor i ett särskilt rum, ett rum där 
logikens och det medvetnas  språk inte helt 
och hållet hör hemma. I det rummet talar 
vi andra språk, trons språk, konstens språk. 
Men det talas, rummet är inte tyst och inte 
mörkt, inte omedvetet, utan ett levande, 
kreativt rum där vi också kan mötas. Mitt 
emellan vårt medvetande och det omedvetna 
inom oss finns det rummet och det är också 
det rum som Gud kan tala genom. Det är just 
där, i det bara halvt åtkomliga, som den tro 
väcks som bär oss genom livet och som säger 
oss att vi är omslutna av den kärlek som ska-
pade världen.

Den tron ger ingen flykt från verkligheten, 
den ger inga svar. Den ger bara verklighet, att 
vara i den i all sin bräcklighet och föränder-
lighet.

Kristin Kalmelid, kyrkoherde

Sopplunch i St Olofsgården
Torsdagarna 26 september, 31 oktober och 28 
november kl 12-13. Välkommen att äta soppa 
tillsammans. Kostnad 30 kr.

Mångfaldsmässa!
Den 22 september kl. 10.00 i Näsby kyrka är 
Du välkommen att fira mässa och ta del av 
mångfalden i våra församlingar. Vi är många 
som är delaktiga på olika sätt i församlingar-
nas verksamheter och det här är vår festguds-
tjänst!

Kom som Du är! 
Eller bidra med något speciellt som Du/Ni 
vill dela med Dig/Er av. Kontakta i så fall 
Kristin Kalmelid 0581-378 55  
kristin.kalmelid@svenskakyrkan.se

Nu börjar våra verksamheter – här ser Du när och var

Barn- och ungdomsverksamhet 
Kyrkis 
är en grupp för dig som är hemma med barn 
och vill träffa andra barn och vuxna.
Här leker vi, sjunger, pysslar och fikar/äter 
tillsammans. Du kommer när det passar dig, 
ingen anmälan behövs.
Måndagar 9.30-11.30, Frövi, start v 39
Tisdagar 13-15, Frövi, start v 39

Barngrupper/körer
MiniVox, Juniorer och JuniVox i Fellingsbro 
startar v. 36
Miniorer och Juniorer i Frövi, läs mer på vår 
hemsida.

After school
för dig som går i åk 7-9 tisdagar kl 15.30-
17.30, startar 17/9. Stängt de tisdagar  
skolan har pedagogisk eftermiddag.  
Ingen anmälan behövs. 

Konfirmation
En fredag i månaden med start 27/9.
Se mer info i detta blad och hemsidan! 
Gå in på vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/nasbyfellingsbro
Där finner du mer detaljerad information 
om all vår barn- och ungdomsverksamhet

Församlingarnas körer
Gospelkören
Onsdagar kl 19-21 i St Olofsgården 
Fellingsbro med start 4/9. Gospelkören 
sjunger gospelsånger så klart, men också 
andra genrer. Det allra mesta tränas in utan 
noter och fyrstämmigt. 
Kontakt: Niklas Lindström 0581-37861

ProvaPå-kören
Torsdagar kl. 17-18 med start 5/9, 
Församlingshemmet, Frövi. En kör för dig 
som vill sjunga i kör under lite enklare for-
mer. Kontakt: Titti Ångman, 0581-37860

Näsby Fellingsbro kyrkokör
Torsdagar kl. 19-20.30 med start 5/9, 
Församlingshemmet, Frövi.
Blandad 4-stämmig kör som  
sjunger allt från klassiskt till visa.  
Kontakt: Titti Ångman, 0581-37860

Världens kör 
Kom o sjung i Världens kör!! Vi sjunger, 
umgås och träffar nya vänner från hela värl-
den. Vi övar i församlingshemmet, Frövi,  
ons 9 okt kl. 14.30-15.30, mån 21 okt  
kl. 19-20, ons 23 okt kl. 14.30-15.30 och 
sjunger några sånger vid uppmärksammandet 

av FN-dagen 24 okt. 
Kontakt: Titti Ångman 0581-37860

Församlingarnas syföreningar
Fellingsbro kyrkliga arbetskrets inbjuder alla 
arbetskretsarna till Höstupptakt  
11 september kl 14 St Olofsgården.
Kaffe med smörgås och något sött.  
Thomas Lundkvist sjunger visor och  
kåserar kring gamla instrument från trakten.  
Anmälan till respektive kontaktperson som 
sedan anmäler till Majvor Larsson. Senast  
5 sept. vill hon ha alla anmälningarna.

Finnåkers kyrkliga arbetskrets
Kontaktperson: Berit Pettersson  
Tel: 0581-63 00 00.

Fellingsbro kyrkliga arbetskrets
Kontaktperson: Majvor Larsson  
Tel: 070-215 22 31

Spannarboda kyrkliga arbetskrets
Kontaktperson: Majken Ingvarsson  
Tel: 0581-911 27

Näsby kyrkliga arbetskrets
Kontaktperson: Hjördis Pettersson  
Tel: 0581-321 90.

Öppen verksamhet
Måndagsträff, Fellingsbro
Måndagar St Olofsgården kl. 14-16  
med start 2/9

Måndagsträff, Frövi
Måndagar Näsby församlingshem  
kl. 18.30-20.30 med start 26/8

Onsdagsträff, Frövi
Onsdagar Näsby församlingshem  
kl. 14.30-16.30, inget sommaruppehåll

Promenadgrupper 
Välkommen att gå med! Promenad i olika 
fart och längd, ca 45 min. Att gå tillsammans 
är oftast trevligare än att gå själv!
Fellingsbro 
Tisdagar kl 10, samling vid  
S:tOlofsgården Doktorsvägen 6.
Avslutas i St Olofsgården  
med fika för 20 kr. Start 3/9
Frövi
Onsdagar kl 9, samling vid rosa soffan på 
Centralvägen. Promenad och fika, frivilligt 
bidrag 20 kr. Start 4/9

Välkommen till Öppen kyrka i Spannarboda – lite annorlunda!
För två år sedan började Öppen kyrka-träf-
farna i Spannarboda kyrka. I samband med 
gudstjänst en gång i månaden har det fun-
nits möjlighet att pyssla, sjunga och dricka 
kaffe. Öppen kyrka kommer att fortsätta 
under hösten men nu med något annor-
lunda upplägg. Vi sammanstrålar kl 14. Sång 
och pyssel för barn och vuxna kommer att 

finnas men också möjlighet att sitta ner och 
prata över en kopp kaffe. I höst träffas vi: 
Söndag 8 september kl 14. Gudstjänst kl 15
Tacksägelsedagen 13 oktober. Tacksägelse-
gudstjänst kl 15. Skördeauktion .
Söndag 10 november. Mässa kl 15
Första advent 1 december.  
Adventsgudstjänst kl 15



Smått &Gott

Konsert, Blå Bergens kammarstråkar 
Lördag 7 september kl. 16 Näsby kyrka. Pianosolist: 
Mauricio de Carvalho, Ledare: Torbjörn Rapp
Gemenskap i minnets tecken
Onsdag 18 september kl 14 St Olofsgården. 
Vi minnespratar om smått som stort, dricker kaffe 
och umgås. Kom som du är!  
Kontaktperson Kerstin Ahlgren 070-612 05 53
Minneskonsert
Lördag 28 september kl 18 Näsby kyrka
Till minne av 25-årsdagen, M/S Estonias förlisning.
I samarbete med Föreningen Anhöriga Estonia.
Jubileumsmässa
Söndag 6 oktober kl 10 Näsby kyrka. Vi uppmärk-
sammar att glasmålningarna av Einar Forseth i 
kyrkans absid (rundeln bakom altaret) kom på plats 
för 100 år sedan. Tidsresa till 1919. Pukor och trum-
peter! Kyrkkaffe med föredrag i församlingshemmet. 
Församlingsrådet.
Konsert med Martin Almgren, Fellingsbro kyrka 
Lördag 19 oktober kl 18
Martin Almgren tillsammans med Kyrko-
och Gospelkörerna. Gratis biljetter bokas på 
Ticketmaster (service-avgift tillkommer).
Insläpp från kl. 17.
FN-dagen 
Torsdag 24 oktober kl 18 i och vid  
Näsby församlingshem. Vi gör ljuslyktor och firar 
FN-dagen. Fredstal och sång av Världens kör.
I samverkan med Örebro moské. 
Församlingsfest
Fredag 8 november St Olofsgården, Fellingsbro kl 18 
Knytkalas och dans. Ta med dig något gott till vår 
spännande buffé så gör vi festen tillsammans!
Stilla dag 
Välkommen till en miniretreat i tystnad.
Lördag 16 november Fellingsbro kyrka kl 9-15
Det är tänkt som en lugn dag för dig som behöver 
stressa ner och lyssna inåt. Läs en bok, be en bön, 
meditera eller bara var i det vackra kyrkorummet. 
Möjlighet till enskilt samtal finns. Ta med filt och 
kudde. Kostnad 75 kr inkl. lunch och fika.  
Anmälan till Carina Särnqvist, 0581-378 56 eller 
carina.sarnqvist@svenskakyrkan.se   
Gemenskap i adventstid  
Onsdag 27 november kl 14 St Olofsgården.
För dig som vill värma dig med gemenskap, fika och 
några tända ljus. Kom som du är! Kontaktperson 
Kerstin Ahlgren, 070-612 05 53

Café-verksamheten
Tisdag 3 september 14.30-16
Café Bönan i församlingshemmet, Frövi.
Musikkryss med Niklas Lindström, vår nya  
församlingsmusiker.
Torsdag 19 september 14.30-16
Café St Olofsgården, Fellingsbro. Musikkryss med 
Niklas Lindström, vår nya församlingsmusiker.
Tisdag 1 oktober 14.30-16
Café Bönan i församlingshemmet, Frövi.
Programmet meddelas senare.
Torsdag 24 oktober 14.30-16
Café St Olofsgården, Fellingsbro.
Programmet meddelas senare.
Tisdag 12 november 14.30-16
Café Bönan i församlingshemmet, Frövi.
Benno Johansson sjunger och spelar glada sånger.
              Torsdag 21 november 18.30-20  
              OBS TIDEN! Café Sveaborg på bygde- 
             gården Sveaborg, Spannarboda. Benno  
             Johansson sjunger och spelar glada sånger.

Konfirmation  
Du som börjar åttan eller nian i höst kan-
ske är sugen på att konfirmera dig? Eller 
känner du någon som  skulle vilja? 

Den 27 september startar nästa kon-
firmandgrupp i samarbete med Linde 
Bergslags församling. 

Vi träffas i Lindesberg en fredagkväll 
i månaden under hösten och våren samt 
åker på läger någonstans i Europa. 

Intresserad av att vara med?  
Anmäl dig på www.intesomdutror.se (sök 
på Lindesberg/Upptäck världen 2019-2020) 
eller kontakta:  
Ingela Wijk Lindroth 0581-378 63, 
ingela.wijk.lindroth@svenskakyrkan.se

Och du, det är ok att anmäla dig och 
prova på några gånger innan du bestäm-
mer dig.

Samtalsgrupper
Bibelstudiegrupp  
Dela tankar om tro och liv medan vi läser 
Apostlagärningarna. Varannan onsdag  
kl 17 Näsby församlingshem, Frövi.  
Start 18/9  Ingen anmälan, bara kom!

Skriv ditt liv 
Utveckla ditt skrivande tillsammans med 
andra samtidigt som du har möjlighet 
att dela upplevelser och livserfarenheter. 
Begränsat antal deltagare, föranmälan till: 
carina.sarnqvist@svenskakyrkan.se
Varannan onsdag kl 17 St Olofsgården, 
Fellingsbro. Start 11/9.

VÄSTERÅS DOMKYRKAS  
DRAMAGRUPP PRESENTERAR   

Spelet om Johannes Rudbeckius
Johannes Rudbeckius, som gifte sig 
med Malin Hising i Fellingsbro kyrka  
25 januari 1620, har fått en egen  
teaterföreställning.
Den spelas i Fellingsbro kyrka 
Lördag 21 september kl. 16
Välkommen att ta del av när hans 
familj, hans driftiga hustru, hans 
hushåll, hans umgänge, hans kamp 
för den lilla människan, hans genero-
sitet, envishet och ångest gestaltas av 
Västerås Domkyrkas dramagrupp.
Gratis inträde! 

Historien om soppluncherna!
Kerstin Åkerlind är en av dem som var med 
och serverade den första sopplunchen i 
Svenska kyrkans regi i Fellingsbro. Det står 
inte på så är det 20 år sedan den dagen. På den 
tiden var det Olofsborg som var församlings-
hem. Det brukade komma uppåt 25 personer. 
Saga Larsson, Vivan Fernström, Margareta 
Karlsson från Ekebyhammar och Kerstin bru-
kade koka bland annat Lättlagad köttfärssoppa 
eller morotssoppa. Kerstin tycker att sopplun-
cherna är ett bra sätt för människor att få träffa 
varandra och äta tillsammans. Efter några år 
kom Berit Pettersson med och hon brukade 
baka kakor till kaffet. När församlingshem-
met flyttade till nuvarande St Olofsgården tog 
ett nytt gäng soppkokare över. Ulla Eklund, 
Berit Pettersson, Gertie Thunberg, Gunborg 
Lejon, Ann-Marie Löthgren, Karin Friman, 

Margareta och Alf From är några av dem som 
har varit med och  kokat soppa, bakat bröd och 
kakor och sett till att de ca 50 gästerna känt 
sig välkomna och att de fått slå sig ner med sin 
sopptallrik vid dukat bord.

Åren har gått och fortfarande serveras 
sopplunch en gång i månaden i församling-
ens regi! Alf och Margareta From hjälper till. 
Majvor Larsson, Britt-Marie Mårtensson, 
Annmari Karlsson, Yvonne Ingvarsson och 
Margareta Karlsson från Spannarboda är 
numer flitiga soppgruppsmedlemmar. ”Det är 
roligt att göra något som gläder andra och sär-
skilt när man gör det tillsammans”, tycker de. 
”Lunchgästerna surrar och vi jobbar!”

Tack alla som jobbat med soppluncherna 
genom åren! Ni har gjort ett fantastiskt arbete!



1/9 Elfte söndagen efter  
trefaldighet 

Tro och liv
10.00 Gudstjänst, Näsby kyrka 
15.00 Mässa, Fellingsbro kyrka  

Lördag 7/9 
16.00 Konsert, Näsby kyrka.  
Blå Bergens kammarstråkar

8/9 Tolfte söndagen efter  
trefaldighet  

Friheten i Kristus
10.00 Mässa, Näsby kyrka     
14.00 Öppen kyrka, 
Spannarboda kyrka. 
Välkommen till en stunds 
gemenskap med tid för sång, 
pyssel och prat över en fika.
15.00  Gudstjänst, 
Spannarboda kyrka      

15/9 Trettonde söndagen efter 
trefaldighet  

Medmänniskan
10.00 Gudstjänst, Näsby kyrka
15.00 Mässa, St Olofsgården

Lördag 21/9
16.00 Spelet om Johannes 
Rudbeckius, Fellingsbro kyrka

22/9 Fjortonde söndagen efter 
trefaldighet 

Enheten i Kristus
10.00 Mångfaldsmässa, Näsby 
kyrka.  Alla verksamhets
grupper medverkar.

Lördag 28/9
18.00 Minneskonsert, Näsby 
kyrka, med anledning av 
25årsdagen, M/S Estonias 
förlisning

29/9 Den helige Mikaels dag  
Änglarna
10.00 Gudstjänst, Näsby kyrka
15.00 Gudstjänst, Fbr kyrka. 
Barnkören JuniVox medverkar.

6/10 Sextonde söndagen efter 
trefaldighet 

Döden och livet
10.00 Jubileumsmässa, Näsby 
kyrka. Vi firar Einar Forseths 
glasmålningar som fyller 100 år.
15.00 Mässa, Fellingsbro Kyrka

13/10 Tacksägelsedagen 
Lovsång
10.00 Tacksägelsegudstjänst, 
Näsby kyrka. Kyrkokören. 
Näsby arbetskrets. 
Kyrkkaffe i församlingshem
met, skördeauktion. 
10.00 Tacksägelsegudstjänst, 
Fellingsbro kyrka      
Barnkören MiniVox.
14.00 Öppen kyrka, 
Spannarboda kyrka. 
Välkommen till en stunds 
gemenskap med tid för sång, 
pyssel och prat över en fika.
15.00 Tacksägelsegudstjänst, 
Spannarboda kyrka. Gospel
kören. Spannarboda arbets
krets. Skördeauktion.  

Lördag 19/10
18.00 Konsert, Fellingsbro 
kyrka. Martin Almgren tillsam
mans med kyrko och gospel
körerna.

20/10 Artonde söndagen efter 
trefaldighet

Att lyssna i tro
10.00 Mässa, Näsby kyrka

27/10 Nittonde söndagen efter 
trefaldighet 

Trons kraft
10.00 Psalmsångsgudstjänst, 
Näsby kyrka
15.00 Mässa, St Olofsgården

Lördag 2/11 Alla helgons dag  
Helgonen
14.00 Andakt vid minnesste
nen vid Näsby kyrka.    
15.00 Minnesgudstjänst, 
Fellingsbro kyrka. Körsång.    
17.00 Minnesgudstjänst 
Spannarboda kyrka. Musik/
sång. 
18.00 Minnesgudstjänst, Näsby 
kyrka. Körsång.    

3/11 Söndagen efter alla  
helgons dag  

Vårt evighetshopp
14.00 Finskspråkig gudstjänst, 
Fellingsbro kyrka 
18.00 Stillhet och ro, Näsby 
kyrka  

10/11 Tjugoförsta söndagen 
efter trefaldighet 

Samhällsansvar
10.00 Mässa, Näsby kyrka     
14.00 Öppen kyrka, 
Spannarboda kyrka  
Välkommen till en stunds 
gemenskap med tid för sång, 
pyssel och prat över en fika.
15.00 Mässa, Spannarboda 
kyrka     

17/11 Söndagen före dom
söndagen 

Vaksamhet och väntan 
10.00 Gudstjänst, Näsby kyrka  
18.00 Taizémässa, Fellingsbro 
kyrka

24/11 Domsöndagen 
Kristi återkomst
10.00 Mässa, Näsby kyrka  
15.00 Gudstjänst, St 
Olofsgården

1/12 Första söndagen i advent
Ett nådens år 
10.00 Adventsgudstjänst, 
Näsby kyrka. Kyrkokören  
Församlingsrådet bjuder på 
kyrkkaffe i församlingshemmet.
10.00 Adventsgudstjänst, 
Fellingsbro kyrka. Gospelkören. 
Internationella gruppen bjuder 
på kyrkkaffe.  
14.00 Öppen kyrka, 
Spannarboda. Välkommen till 
en stunds gemenskap med tid 
för sång, pyssel och prat över 
en fika.
15.00 Adventsgudstjänst 
Spannarboda kyrka. ProvaPå
kören. Finnåkers syförening 
bjuder på kyrkkaffe 

Gudstjänster höst 2019

Församlingsbladet ges ut av Näsby Fellingsbro pastorat Ansvarig utgivare: Kristin Kalmelid. 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/nasbyfellingsbro • E-post: nasbyfellingsbro.pastorat@svenskakyrkan.se

Pastorsexpedition 
S:t Olofsgården, Doktorsvägen 6, 732 71 Fellingsbro.  
Besökstid: Tisdagar kl.14-16 och torsdagar kl.10-12

Församlingskontor
Församlingshemmet, Centralvägen 90, 718 31 Frövi. 
Besökstid: Tisdagar kl.10-12 och torsdagar kl.14-16

Telefontider, tel 0581-378 50: 
Måndagar kl.10-12 och14-16
Tisdagar kl.10-12 och14-16
Torsdagar kl.10-12 och14-16

Aidin Hosein Aidinnezhad, församlingsvärd 0581-378 67 hosein.aidinnezhad@svenskakyrkan.se
Helena Björzén, komminister 0581-378 57 helena.bjorzen@svenskakyrkan.se
Kristin Kalmelid, kyrkoherde 0581-378 55 kristin.kalmelid@svenskakyrkan.se
Tuomo Komulainen, finsktalande församlingsteolog 0581-888 02 tuomo.komulainen@svenskakyrkan.se
Hans Larsson, kyrkogårdsföreståndare      0581-378 71 hans.e.larsson@svenskakyrkan.se
Ingela Wijk Lindroth, pedagog    0581-378 63 ingela.wijk.lindroth@svenskakyrkan.se
Niklas Lindström, församlingsmusiker  0581-378 61 niklas.lindstrom@svenskakyrkan.se
Margareta Persson, församlingsvärdinna 0581-378 68 margareta.persson@svenskakyrkan.se
Sven Persson, vaktmästare    0581-378 73 sven.o.persson@svenskakyrkan.se
Anette Schlegel, kanslist  0581-378 50 anette.schlegel@svenskakyrkan.se
Carina Särnqvist, komminister 0581-378 56 carina.sarnqvist@svenskakyrkan.se
Peter Söderholm, vaktmästare    0581-378 72   peter.soderholm@svenskakyrkan.se
Anna De Temple, diakoniassistent 0581-378 59 anna.detemple@svenskakyrkan.se
Helene Wallin, pedagog 0581-378 64 helene.wallin@svenskakyrkan.se
Titti Ångman, kantor    0581-378 60 titti.angman@svenskakyrkan.se

Vi reserverar oss för ändringar i gudstjänstprogrammet.

Skjuts till gudstjänsten
Näsby församling 
Ring senast lördag eftermiddag. 
Rolf  070-390 15 14 eller  
Karin  073-914 14 90. 
Fellingsbro församling  
Ring till pastorsexpeditionen  
0581-378 50 senast torsdagen 
före söndagens gudstjänst. 


