VÅREN 2019

Mottagande av
kyrkoherde Lennart Pettersson
Söndag 5 maj kl. 11.00 i Bjursås kyrka
Efter gudstjänsten bjuder församlingen in till soppa
i Bjursås församlingshem.
Läs mer om Lennart inne i församlingsbladet
Foto: EH

Musik vid Helgsmål
Lördag 2 mars kl. 18.00
Bjursås kyrka
”Karneval” - Michal Wodrowski, orgel

Lördag 16 mars kl. 18.00
Sågmyra kyrka
”Pop, jazz & visor”, Ylva Näs och Dan Hedmark

Lördag 6 april kl. 18.00
Sågmyra kyrka
Clas Yngström och Klas Hägglund

Vårkonsert
i Sågmyra kyrka
Sågmyrakören under ledning
av Niclas Westling
Torsdag 9 maj kl 18.00
Hjärtligt välkomna!

Foton: Lina Svart

I slutet av april, efter tio månader som tillförordnad kyrko
herde, lämnar jag över kyrkoherdeansvaret för Bjursås församling till Lennart Pettersson. Det är med glädje och lätt
hjärta som jag gör det. Jag känner Lennart sedan många år,
och jag vet att han med sin kunnighet, erfarenhet och sätt
att vara präst och ledare kommer att bidra med mycket gott
till församlingen.
Jag tänker på de kyrkoherdar som jag mött och känt i Bjursås: Gottfrid Fryking, Anders Åkerlund, Esbjörn Eskilsson,
Mats Dahlborg, Jonas Erikson och Heléna Markfjärd. De
har stått i raden av tidigare kyrkoherdar från den dag Bjursås
blev egen församling. Var och en av dem har lämnat avtryck
i församlingens minne. Själv har jag dessutom arbetat nära
Esbjörn och Anders, och vet vilken tillgivenhet de känt för
Bjursås. Jag förstår dem ännu bättre nu. Det är med stor
glädje och tacksamhet för möten med församlingsbor i
Bjursås och Sågmyra, liksom med engagerade medarbetare
– både anställda, förtroendevalda, frivilliga och körer – jag
kommer att minnas församlingen efter mina månader här.
Att vara kyrkoherde är att ha ett särskilt uppdrag utöver
att liksom alla präster leda gudstjänster och erbjuda människor själavård. Dessutom ska kyrkoherden planera och
samråda, uppmuntra och inspirera medarbetarna, fördela
uppgifterna i församlingen och arbeta med förutsättningarna för att kristen tro kan växa. Det är sådant som ligger
i att vara församlingens andliga ledare, vilket kan förstås
som att vårda relationer – människor emellan och mellan
människor och Gud.
Det säger sig självt att en sådan uppgift behöver stödjas av
både medarbetare och församlingen i sin helhet. Jag hoppas att Lennart ska få möta det, liksom jag har fått göra
under min korta tid. Återigen: Tack, och Guds Kraft och
Välsignelse till er alla!
Thomas Söderberg
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uthomas.soderberg@gmail.com
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Ansvarig utgivare: Thomas Söderberg

Ny kyrkoherde
i Bjursås
”Bjursås? Det är stället man
måste sakta ned till 50 strax
innan man kommer till Falun
va?” Det är den vanliga responsen jag får här i Malung
när jag berättar att vi skall
flytta dit. Och mycket mer
än så visste inte jag heller
om Bjurs tills för några månader sedan. Men nu har
konturerna av en bygd sakta börjat ta form. Nu är jag
och min familj nyfikna på att lära känna er och bygden
mer. Att få färglägga bilden, och kanske även kunna
bidra med någon färgklick.
Vid påsk kommer flyttlasset till prästgården för oss,
Karolina och våra fem pojkar i åldrarna 3-14 år. Efter
17 år i Västerdalarna där jag verkat som präst har vi
beslutat oss för att förnya perspektiven. Som med alla
förändringar är det förknippade med både spänning och
vånda, lust och oro. Men det är också med en stor portion nyfikenhet som vi nu flyttar till er vackra bygd med
den ståtliga kyrkan som ligger så tryggt mitt i samhället
vid bergets fot. Många av de viktigaste händelserna i
bibeln utspelar sig just på och omkring olika berg. Det
är nåt särskilt med perspektiven man får när man rör sig i
kuperat landskap, såväl i naturen som i livet. Det är med
tillförsikt jag/vi nu tar höjd tillsammans med er i Bjursås.
Med hopp om att träffas, på byn, i affären eller varför inte
i kyrkan den 5 maj när jag installeras av biskop emeritus
Thomas Söderberg mfl i gudstjänsten kl 11, efteråt är ni
välkomna på sopplunch i församlingshemmet.
Lennart Pettersson

Födelsedagar nov 2018 - jan 2019
80 år
Erik Filip Hansson
85 år
Lars Davidsson
Lars Börje Nykvist
90 år
Märta Staffas
92 år
Märta Anna Elisabet Sjöberg
Mary Saxvall
Barbro Malm
93 år
Margareta Norberg
Erik Birger Hedin
94 år
Spår Rut Ann-Mari Olsson

95 år
Klara Martha Kers
Gunnar Svensk
96 år
Rut Ingeborg Adolfsson
98 år
Nanny Kajgård
99 år
Karin Bergh
100 år
Elin Liss			

Avser medlemmar i Bjursås församling
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Lördag kl 18.00 Musik vid Helgsmål i Bjursås kyrka.
”Karneval” - Michal Wodrowski, orgel. Fri entré - Kollekt.
Söndag - Se Sågmyra.
Söndag kl 11.00 Mässa i Bjursås lillkyrka.
Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås lillkyrka.
Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka.
Kyrkokören medverkar.
Söndag kl 11.00 Mässa i Bjursås kyrka.

APRIL
7
14
19
21
22
28

Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås lillkyrka.
Söndag kl 11.00 Mässa i Bjursås kyrka.
Långfredagen - Se Sågmyra
Påskdagen kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka.
Annandag påsk kl 15.00 Mässa i Bjursås lillkyrka.
Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås lillkyrka.

Söndag kl 15.00 Gudstjänst med Små och Stora
i Sågmyra kyrka. Barn medverkar med sång!
16 Lördag kl 18.00 Musik vid Helgsmål i Sågmyra kyrka.
”Pop, jazz & visor” Ylva Näs och Dan Hedmark.
Fri entré – Kollekt.

APRIL
6 Lördag kl 18.00 Musik vid Helgsmål i Sågmyra kyrka.

Clas Yngström och Klas Hägglund. Fri entré – Kollekt.
19 Långfredagen kl 11.00 Långfredagsgudstjänst
i Sågmyra kyrka.

MAJ
12 Söndag kl 11.00 Gudstjänst med Små och Stora
i Sågmyra kyrka. Barn medverkar med sång! Kyrkkaffe.

Kyrkofullmäktigemöte

MAJ
5

Söndag kl 11.00 Mässa med mottagande av
kyrkoherde Lennart Pettersson i Bjursås kyrka.
Körmedverkan.
12 Söndag - Se Sågmyra
19 Söndag kl 11.00 Mässa i Bjursås lillkyrka.
26 Söndag kl 11.00 Konfirmationsmässa i Bjursås kyrka.

JUNI
2

Söndag kl 11.00 Gudstjänst med Små och Stora –
Barnverksamhetsavslutning och Dopfest i Bjursås
kyrka. Efter gudstjänsten fortsätter festen i Bjursås
församlingshem. Hjärtligt välkomna!

Andakter på Sandtäktsgården

Måndag den 27 maj kl 19.00
i Sågmyra församlingsgård.
Välkomna att närvara!

Utdrag ur kyrkobokföringen
2018-01-01 – 2018-12-31
Dop
28 st
Konfirmander
12 st
Vigslar
7 par
Begravningar
35 st
Avser medlemmar i Bjursås församling

Onsdagar kl 14.00 inbjuder Bjursås församling
till andakt på Sandtäktsgården. Välkommen!

Gemensam urnnedsättning
För de som önskar erbjuder Bjursås församling
en gemensam urnnedsättning
Lördagen den 4 maj kl 15.00 i Bjursås
Hur går en gemensam urnnedsättning till? Vi samlas i
kapellet på kyrkogården kl 15.00 och under klockringning
hämtar var och en sin urna och går till respektive grav där
urnan sänks ned. Därefter samlas vi i Bjursås kyrka med
ord och ton till tröst.
Vi kommer att skicka en särskild inbjudan till berörda.
De som vill vara med anmäler sig till församlingsexpeditionen på tel. 023-505 00 eller mail bjursas.forsamling@
svenskakyrkan.se

Församlingsresa!
Årets församlingsresa är inplanerad torsdag 16 maj.
Lägg datumet på minnet.
Vi återkommer med mer information.
Se kommande annonsering.

Gökotta i Prästskogen
Kristi himmelsfärds dag
torsdag den 30 maj kl 09.00.
Gudstjänsten firas vid vindskyddet i Prästskogen (vid
gamla elljusspåret i Bjursås). Ta på dig kläder efter väder! Ta gärna med egen fikakorg och något att sitta på.
Välkommen!

Med reservation för ändringar
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Lär känna en av medeltidens
mest färgstarka kvinnor:

Hildegard av Bingen (1098-1179)
Nunna och klostergrundare m.m, helgonförklarades 2012. Hon strävade
efter balans och harmoni mellan kropp och själ. Det är tydligt i hennes
helhetslära och gör henne aktuell i vår tid.
Studiecirkelns tema: lite biografi, lite änglar, mest tar vi del av helhetsläran, Kursledare: Kristina Björklund
Info och anmälan:
stödjande kurer och handfasta råd samt hur vi kan tillämpa dem idag.
Kristina Björklund, tel. 070-5767639
Vi träffas 4 ggr under våren, torsd.em.
kristinabjorklund@hotmail.com
Start: 14 mars kl 13.30 i Bjursås församlingshem. Sen (11/4, 9/5, 13/6)
Kurskostnad: 650 kr + ev. litteratur och material.

SÄSONGSARBETARE
Bjursås församling 2019
Svenska kyrkan – Bjursås församling söker en säsongs
arbetare inför säsongen 2019. (1 maj – 31 oktober)
Arbetsuppgifterna består till stor del av grönyteskötsel som
gräsklippning, klippning av häckar, ogräsrensning, skötsel
och plantering av blommor, samt en del tyngre arbeten.
Du arbetar tillsammans med andra i team. Arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga då man ofta arbetar
i grupp som själva lägger upp och planerar sitt arbete.
Vi ser gärna att du har någon form av grönyteutbildning
eller motsvarande kunskaper. B-körkort krävs. Din arbetsplats är vid våra kyrkogårdar i Bjursås och Sågmyra.
Arbetstid: Heltid, visstidsanställning.
Lön: Månadslön enligt avtal.   
Mer information och ansökan
Kontaktperson: Ulf Saxvall 023-508 72,
bjursas.forsamling@svenskakyrkan.se
Sista ansökningsdag: 2019-03-15

KVINNOFRUKOST kl. 09.30

Frukost serveras: 40 kr per person, betalas på
plats kontant eller med swish. Föranmälan
senast fredagen innan till 023-509 77.

Handarbetscafé

Vi träffas torsdagar, jämna veckor,
i Bjursås församlingshem mellan kl 13.30-15.30.
Välkommen, nybörjare eller erfaren till en stund med
inspiration, gemenskap, avkoppling och fika.
Under 2018 samlade syföreningen in 25.361 kr till
välgörande ändamål, bl a genom brödbak, lotterier och
auktion. Stort tack till er alla som gjorde detta möjligt
och har bidragit!
Kyrkliga Syföreningen

SOPPLUNCH kl. 12.00
Dagens soppa: 40 kr per person,
betalas på plats kontant
eller med swish.
Tisdag 26 mars i Bjursås församlingshem.
”I huvvu på Kingelbokajsa - skôjj och lite alvar- nä ho ä
nerâ på sockna”.
Onsdag 10 april i Sågmyra församlingsgård/kyrka.
”Vad gör vi i Sågmyra herrgård?”
Fanny Wedmark, designer, berättar.
Tisdag 23 april i Bjursås församlingshem.
”Hemlig gäst/-er”.
Tisdag 14 maj i Bjursås församlingshem.
”Hitta ett nytt liv i fängelse” - fängelsepastor Lars-
Gunnar Skogar berättar sitt arbete på Kumlaanstalten.

Temakvällar

Lördag 9 mars i Bjursås församlingshem
”Larmet går – vad händer? - Om beredskap vid katastrof
eller kris ” – Emma Björklund, samordnare för katastrofmedicinsk beredskap inom Region Dalarna och
akutsjuksköterska, berättar.

Torsdag 28 mars 18.30 i Bjursås församlingshem.
”Lejonet och lammet” – funderingar om makt och ledarskap utifrån en lejonjakt i Afrika” – Anders Åkerlund

Lördag 6 april i Bjursås församlingshem.
”Ikonmåleri” – Gunnel Danielsson
berättar om måleri och ikoner.

Torsdag 23 maj kl 18.30 i Bjursås församlingshem.
”Kyrkoherde Lennart har ordet” – Lennart Pettersson,
församlingens nye kyrkoherde.

