
TÅNGERÅSA
BYGDEFÖRENING

Program
17 mars 2019 - 7 mars 2020

www.tangerasa.se

KONTAKT INFORMATION
Ordförande

Urban Larsson, tel. 0582-711 13, 070-679 58 23
e-post: gullberga@telia.com 

Vice ordförande och marknadssamordnare
Yvonne Björk, tel. 0585-102 01, 070-317 02 01

epost: lindgatan5@telia.com 

Kassör
Malin Hedman, tel. 072-732 80 57 
epost: malin-hedman@telia.com

 
Informatör samt samordnare för Sommaröppet

Ann-Britt Hedman Karlsson, tel. 0582-710 23, 070-391 48 13
e-post: norra-berg@telia.com

 
Samordnare fastighetsfrågor/fastighetsansvarig

Lars-Göran Karlsson, tel. 0585-290 45, 070-379 82 65
e-post: lg-54karlsson@telia.com

Samordnare för hantverksbutik, konstutställningar mm
Ann-Christin Björk, tel. 0585-290 45, 073-025 66 12

e-post: lg-54karlsson@telia.com 
 

Kontaktpersoner för bygdemuseet
Tor Soting, tel. 073-097 85 49

e-post: toso1955@hotmail.com

Kontaktperson Tångeråsas historia 
Urban Larsson, se ovan 

 
Kontaktperson för Munkastigen/Prästastigen

Lars-Göran Karlsson, se ovan

Telefon till Tångeråsagården och Caféet: 0585-290 04

ADRESS TILL BYGDEFÖRENINGEN:
Tångeråsa bygdeförening

c/o Urban Larsson
Gullberga

716 91 FJUGESTA
Telefon: 0582-71113, 070-679 58 23

e-post: gullberga@telia.com  
webbadress: www.hembygd.se/tangerasa-bygdeforening eller www.tangerasa.se

www.facebook.com/tangerasabygda/

Föreningens bankgironummer: 686-9424

Sedan 2014 är Tångeråsa bygdeförening ägare till fastigheterna Bygdegården och Tångeråsagården. 
Det här är ett stort åtagande och föreningen behöver därför hjälp och stöd på många olika sätt. 

Du/ni kan ex. stödja föreningen genom att vara medlem, att hjälpa till ex. på arbetsdagar och vid olika 
arrangemang, genom att vara en ”ambassadör” för föreningen och eller genom olika former av gåvor. 

Information om medlemsavgift - se mittuppslag

tangerasabygda



PROGRAMPUNKTER 17 mars 2019 - 7 mars 2020
En Cafékväll återstår under våren 2019, den 4 april, kl 18.30.  
Tema: ”Fattighusen i Tångeråsa” Margareta Gustafsson berättar om sin forskning. Cafékvällarna 
återkommer under hösten 2019 och våren 2020.

Påskfest, den 18 april kl. 19.00
Påskbord serveras till självkostnadspris. Underhållning: Tommy Glenberg. Anmälan, senast den 
13/4, till Ann-Christin Björk, 0585-290 45 eller till Gertrud Björk, 0585-104 13.

Försommaröppet i Tångeråsa, från 5 maj till 30 juni, kl. 14.00 - 17.00 
Öppet på söndagar och vissa helgdagar. Kyrkan och bygdegården är öppna och värdar finns på 
plats. Kaffeservering i Tångeråsagården.

Gökotta, söndag den 12 maj, kl. 07.00. Samling vid Kyrkåsstugan
Guide: Kent Halltunen, Närkes ornitologiska förening. Ta med fikakorgen!

Björködagen, söndag den 16 juni, kl. 09.00, 
Vi samlas vid Dalhult för att gemensamt vandra över mossen och tar del av den traditionella 
tipspromenaden. Väl ute på Björkön firar vi friluftsgudstjänst kl. 10.00. Samarrangemang med 
Edsbergs församling. Rusta er med fikakorg och stövlar!

Juliöppet i Tångeråsa, under vecka 28 - 30, 7 juli - 28 juli, 
öppet onsdag - söndag kl. 13.30 - 17.30. Invigning den 7 juli, kl. 14.00
Under juliöppet är kyrkan och bygdemuseet  öppna och värdar finns på plats.  
I Tångeråsagården hittar ni bl.a. café och hantverksbutik. Alla dagar bjuds det på ytterligare 
programpunkter. Ex. är torsdagarna barnens dag och lördagarna avslutas, kl. 18.00 med 
sommarkonsert, alternativt helgmålsbön i kyrkan. Se särskilt programblad.

Söndagsöppet i augusti, den 4 och 11 augusti, kl 14.00 - 17.00  
Kyrkan och bygdemuseet är öppna och värdar finns på plats. Kaffeservering i Tångeråsagården.

Tångeråsadagen, årets hembygdsdag, den 1 september, kl. 11.00 - 17.00 
Dagen inleds kl. 11.00 med gudstjänst i kyrkan. Själva hembygdsdagen invigs kl.12.00 och 
under dagen kommer det att vara visningar i bygdegård och kyrka, hantverksmarknad, 
konstutställning, övriga utställningar, demonstration av gamla redskap och maskiner, 
kaffeservering, korv, lotterier och loppis. Självklart kommer det även att bjudas på underhållning. 
Gästartist: Monica Robertsson med en hyllningskonsert till Alf Robertsson 

Höstmöte/höstfest, lördag den 9 november, kl 18.30
18.30 medlemsmöte om budget och verksamhetsplan 
19.00 höstfest med underhållning och mat till självkostnadspris

Julmarknad i Tångeråsa, lördag den 7 december, kl 12.00 - 16.00
Julmarknaden, både inne och ute, i Tångeråsa sockencentrum återkommer. Arrangemanget sker 
bl. a. i samarbete med Edsberg församling och med olika lokala hantverkare.

Årsmöte, lördag den 7 mars 2020, kl. 18.30
Föreningen bjuder som vanligt på kaffe och landgång. Handlingar finns på hemsidan.

Utöver ovanstående tillkommer ett stort antal arbetsdagar och kvällar. 

Mer information om ytterligare programpunkter samt vad som i övrigt händer i bygden hittar ni på  
våra hemsidor och på Facebook.

HYRA LOKAL HOS OSS?
Vi kan erbjuda flera olika alternativ. Hör av 
dig till vår fastighetsvärd: 
Lars-Göran Karlsson.  
Telefon 0585-290 45, 070-379 82 65

Lokaler att hyra hittar du i första hand i 
Tångeråsagården. 
Under sommarsäsongen, maj - sept. är 
det även möjligt att hyra stora salen i 
bygdegården.

Mer information finns på föreningens hemsida

Medlemsavgiften är, från det år man fyller 26 år, 100:-/ medlem och år.
För medlemmar under 26 år och personer över 80 år som före 2012 

haft fritt medlemskap, utgår ingen medlemsavgift.
 

Föreningens bankgironummer: 686-9424

ÄR DU REDAN MEDLEM ELLER KAN TÄNKA DIG ATT BLI? 

Ni hittar ytterligare information om vad som händer och har hänt i föreningen på vår 
hemsida:
www.hembygd.se/tangerasa-bygdeforening eller via 
www.tangerasa.se under fliken Tångeråsa bygdeförening
samt på vår facebooksida: www.facebook.com/tangerasabygda

Bygdeföreningen har långtgående samarbete med andra, vilket bl.a. innebär: 
- ett nära samarbete med Edsbergs församling, m.fl. kring olika arrangemang som Som-
maröppet, Tångeråsadagen, Julmarknaden, Björködagen och olika Cafékvällar
- samverkar med Lekebergs kommun och närliggande byalag och föreningar exempel-
vis genom Lekebergs kommunbygderåd, Turismforum samverkansgrupp kring Ska-
gershultsmossen mm.

Önskar du/ni besöka Tångeråsa, kyrkan, bygdemuséet mm vid något annat tillfälle 
än då vi har öppet enligt programmet? 

Ta kontakt med Hans Grönkvist telefon 0585-102 01 eller Ann-Britt Hedman Karlsson, 
0582-710 23, 070-391 48 13 så kan de hjälpa till och ordna andra visningar. 

Är ni ett lite större sällskap så tillhandahåller vi gärna även fika med hembakat bröd.

UTFLYKT TILL TÅNGERÅSA? 

MER INFORMATION


