VÅREN 2021

Från vänster: Gustav Ahlstedt, Emil Kvicker,
Liam Forslund och Jacob Granberg.

Konsert
till minne av
förintelsen
En grupp ungdomar träffas i Bjursås för
att lära sig mer om förintelsen och ojämlikhet i samhället idag. Gruppen har som
mål att besöka Auschwitz i sommar.
Till Förintelsens minnesdag 27/1 spelades
en insamlingskonsert in som finns att se
på församlingens hemsida och facebook.
Olika insamlingar till resan g enomförs
under våren. För den som vill finns
även Sågmyra kyrkkaffe att köpa på
församlingsexpeditionen 50 kr/paket
där pengarna oavkortat går till resan.

Våra kyrkor står
öppna för dig!
BJURSÅS KYRKA
har öppet alla dagar för enskild andakt
och är bemannad med personal
varje torsdag kl. 10.00-12.00.

SÅGMYRA KYRKA
har öppet dagtid på helgerna för enskild
andakt och är bemannad med personal
varje torsdag kl. 13.30-15.30.
I Sågmyra kyrka finns en
konstutställning att besöka
med bl.a. konstverk av Roger Berg.

Musik i Bjursås kyrka

Onsdagar udda veckor kl 13.30-14.30
Välkommen in, tänd ett ljus, be en bön eller sätt
dig i bänken och njut av en stunds orgelmusik.
Vid orgeln organist Michal Tomasz Wodrowski.
Just nu max 8 personer! Detta kan komma att ändras.
Foto: Alex Giacomini/Ikon

Vem är Jambu?
Sol, vind och vatten.
De tre orden utgör en helig treenighet över en lyckad sommar. Sprungen ur is, snö och mörker så blir längtan dit
enorm. Och det bästa är att allt så här års ligger framför oss.
Påsken är livets brytpunkt. Då bägaren slår över och livets
flöde får fritt utlopp. Och aldrig blir flödet så starkt som
när något fattats oss tidigare. Sällan blir kontrasterna så
tydliga eller kraften så påtaglig som när livet kommer ur
saknaden och längtan.
Fastan, som är de 40 dagar som föregår påsken, är en tid
för eftertanke och avhållsamhet. Den tiden riktas fokus i
huvudsak innåt på en själv och sina egna brister och tillkortakommanden. För att sedan veckan innan påskhelgen,
alltså stilla veckan, rikta fokus utåt till omvärlden och det
gudomlig. Genom påskens händelserika skiften mellan
vänskap, förtroende, svek och död så kommer livskraften
och det sprudlande livet. Symbolen för det livet är påskliljan
som är bland de första blommorna som slår ut på våren.
Dess gula färg bär bud om den annalkande sommaren.
Snart, mina vänner är den här- sommaren. Nu kan vi skönja
den men ännu ligger den orörd och lång framför oss. Jag
instämmer med det ett barn sa när han tog första skeden
glass ur ett glas - ”Jag önskar den var en mil djup”. Vi får
be om en välsignad vändning och en lång sommar fylld av
sol, vind och vatten.
/Kyrkoherde, Lennart Pettersson
”Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor:
du nalkas ljuv sommar, då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma till allt som varit dött,
sig solens strålar värma och allt blir återfött”.
Sv ps 199

Blomsterfonden
Du som vill lämna kondoleans tänk gärna på
Bjursås blomsterfond Bg 5697-5709
Kontakta församlingsexpeditionen så hjälper vi dig!
Församlingens präster
Kyrkoherde Lennart Pettersson, tel 023-669 23 65
lennart.k.pettersson@svenskakyrkan.se
Församlingens kyrkomusiker
Organist: Michal Tomasz Wodrowski, tel 023-669 23 68
Kyrkogårdsexpeditionen (Bjursås kyrkogård)
Telefontid vardagar
Vaktmästare Ulf Saxvall, tel 023-669 23 70
Vaktmästare/lokalvård/husmor Anna Granlund, tel 023-669 23 71
Församlingsassistent Lina Svart, tel 023-669 23 61
Förskolelärare Jambu Palmqvist, tel 023-669 23 69
Församlingsexpeditionen
Tel 023-669 23 60
Bävervägen 1A, 790 21 BJURSÅS
Telefontid och besökstid månd, tisd, torsd och fred kl 10-12
E-mail: bjursas.forsamling@svenskakyrkan.se
Församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/bjursas
Bankgiro: 5448-4811 Swish: 123 388 48 68
Du hittar oss även på Facebook:
Bjursås församling Svenska kyrkan
Ansvarig utgivare: Lennart Pettersson

Namn: Jambubati Palmqvist.
Tjänst: Förskolelärare.
Mest använda app: Facebook.
En förebild: Min bästa kompis
Guna som bor i Indien.
Vi är barndomsvänner och han
startar upp skolor. Han tänker
bara på andra.
Ett värdefullt minne från
Bjursås församling: När vi hade
sommar-konfirmander.

Födelsedagar
Församlingen gratulerar alla jubilarer
i församlingen! Vi uppvaktar alla
medlemmar som fyller 80, 85, 90 och
däröver med ett besök.

Den 19 september 2021
är det val i Svenska kyrkan

Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta!
Vad gör Bjursås församling för mig egentligen? Och vad
gör jag som medlem för skillnad för församlingen?
Du som medlem är viktig för oss och det är tack vare
dig som vi kan hålla öppna förskolan öppen, erbjuda barn
och ungdomsgrupper samt konfirmation. Genomföra
församlingsresor, skapa mötesplatser för alla åldrar,
genom bl.a. soppluncher, temakvällar, frukostar och
andra trivselträffar, körer och mycket annat. Vi firar
gudstjänster och konserter och utför förrättningar. Vi
samarbetar med skolan för att tillsammans hjälpas åt att
skapa en trygghet för våra barn och även stötta i livets
alla skeden. Vi uppvaktar äldre och erbjuder samtal. Vi
finns där för dig och dina medmänniskor. Vi hoppas
att du som medlem kan känna dig delaktig i att detta
genomförs och även om du själv inte går till tex. öppna
förskolan så kanske du har en bekant som det betyder
mycket för och som du då ger denna möjlighet.

Kyrkofullmäktige
Måndag den 24 maj kl 19.00
i Sågmyra församlingsgård. Välkomna!

Utdrag ur kyrkobokföringen
2020-01-01 – 2020-12-31
Dop
16 st
Vigslar
2 par
Konfirmander	  7 st
Begravningar 21 st
Avser medlemmar i Bjursås församling

Digitala gudstjänster
i Bjursås församling
Vi fortsätter att fira digitala gudstjänster som läggs upp på
församlingens hemsida samt facebook.
Datum för dessa är:
21 mars Jungfru Marie bebådelsedag
1 april Skärtorsdagen
18 april 3 söndagen i påsktiden
2 maj
5 söndagen i påsktiden
13 maj Kristi himmelsfärds dag
30 maj Heliga trefaldighetsdag (missionsdagen)

Musik vid begravningar

Ändringar kan komma att ske. Vi hoppas kunna träffas
utomhus i sommar och fira friluftsgudstjänst tillsammans!

Musiken är en viktig del av begravningsceremoni. När
begravningen sker enligt Svenska kyrkans ordning följer
gudstjänsten en fast agenda, där två eller tre psalmer
ingår i akten. Förutom psalmerna får man välja några
musikstycken, särskilt inlednings- och avslutningsmusik.
Det är vanligast och finast att de består av orgel
musik. Under avskedet kan mjuk och fin musik låta i
bakgrunden.

Barnverksamheten är igång!
Tisdagskul - Onsdagskul - Öppen förskola
För frågor och mer information
kontakta Jambu 023-669 23 69.

Andakter på äldreboendena!
Vi hoppas snart kunna träffas på Sandtäktsgården
och Bjursåsgården för att fira andakt. Finns behov
av samtal går det bra att kontakta Lennart Pettersson
eller församlingsexpeditionen.
”Gud är vår tillflykt och vår styrka,
en hjälp i nöden, som aldrig svikit.
Därför räds vi inte om än jorden skälver
och bergen störtar i havets djup,
om än vatten brusar och skummar
och bergen darrar vid havets uppror.”
Psaltaren 46:2-4

Vårhälsning från kyrkogården
Kyrkogårdspersonalen önskar att ni som har
lyktor på kyrkogården gärna tar hem dem
över sommaren, senast 1 maj!

Det är kyrkan som har ansvar om begravningens innehåll. Prata gärna med prästen och vid ovanliga önskemål
även med kyrkomusikern! Prästen kan hjälpa till att
kontakta musikern.
Det är oerhört viktigt att ha äkta levande musik. Vi i
kyrkan i Bjursås är helt professionella och kan erbjuda
musik på en hög nivå. Högtalare ger inte den effekt som
äkta instrument i kyrkan; en fin välklingande stor orgel
samt högklassig flygel.
I princip varje melodi, även en pop-låt, kan bearbetas
på ett fint sätt och spelas antingen på orgel eller piano
enligt önskemål under begravningsceremoni. Melodin
kan låta som Bach, ett romantiskt stycke eller modern
musik även atonalt.

Foto: Anna Granlund

Man kan önska sin egen eller den avlidnes favoritmelodi
samt musikstil. Kanske blir det fransk, eller amerikansk
musik, eller vill man ha Chopin, eller hellre Grieg, eller
filmmusik. Allt är möjligt.

Stort tack till Bjursås missionsförsamling som
skänkt porslin! Nu kan vi bl.a. dricka Sågmyrakaffe i nya koppar i Sågmyra.

Det kan hända att man saknar idéer över vilken musik
man vill ha. Det är också okey. Då får man lämna
saken åt oss och säga (önska): Jag vill ha vacker lugn
musik, eller pampigare, eller jazzigt eller säga ingenting. Även då kan vi hitta former för att skapa en så fin
begravningsceremoni som möjligt.
Text och foto, organist Michal Tomasz Wodrowski
En större artikel samt inspelad musik i Bjursås kyrka finns
på församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/bjursas

Med reservation för ändringar

Upptäcktsresande i kyrkor
Varje torsdag så har vi kyrkorna bemannade. I Bjursås
på förmiddagen och Sågmyra på eftermiddagen. Vid ett
tillfälle fick vi besök av Bo och Margareta Appell från
Rättvik. De reser runt i Dalarna med mål att besöka
Dalarnas samtliga kyrkor. ”Det lär finnas 107 stycken,
vi har hunnit med ungefär hälften” berättade dom. Nu
hade de sett att Sågmyra kyrka var öppen med konstutställning. Några kyrkor som de nämner som satt
särskilda intryck är Vansbro, Enviken och Aspeboda.
”Det är slående vad mycket lokal konst och lokalhistoria
kyrkorna rymmer” berättar dom. ”Och man kan verkligen känna historiens vingslag som sätter perspektiv på
tillvaron.”
Välkommen du också.		
/Lennart Pettersson

Hälsning från Sydafrika
Under sommarens musikmeditationer togs en kollekt upp till
stöd för behövande under pandemin i Sydafrika. Här kommer
en hälsning från Joy, präst som tidigare har arbetat i Sverige och
talar flytande svenska. Joy skulle ha arbetat här i Bjursås under
2020, vilket tyvärr har omöjliggjorts på grund av pandemin.
Jag bor och verkar på en missionsstation i Pella utanför Kapstaden. Här har både mina föräldrar och mina morföräldrar
arbetat. Pella betyder ”en skyddad plats” och det är sannerligen
många som sökt skydd hos oss. Kvarlevorna av Apartheid gör
att trakten har många som hotas av hemlöshet, arbetslöshet
och svält. Här bor många säsongsarbetare som tjänar ytterst
lite. 			
Coronaviruset förändrade skoningslöst våra liv. Det vände
upp-och-ner på samhället omkring oss och en del av våra nära
och kära blev tagna ifrån oss av ett virus som inte gjorde skillnad på människor. Covid-19 pandemin har påverkat hela vår
befolkning, men dom värst drabbade har varit dom mest sårbara: de fattiga, de äldre och dom med något slags handikapp.
Människor som redan saknat tillgång till grundläggande saker
som mat och rent vatten blev pressade till bristningsgränsen.
I dess kölvatten följer även en annan pandemi - det könsbaserade våldet. Såna våldsdåd förstörde livet för många kvinnor
och barn som inte kunde känna sig trygga i sina egna hem.
Vi har levt i en omfattande nedstängning och än kan vi inte
se slutet. Den 28:e december informerade vår president om
att viruset fortsätter att sprida sig mycket aggressivt. Denna
andra våg av viruset gör att regeringen fått fatta beslut om
ytterligare restriktioner i samhället.
Vi hoppas att relationen mellan Pella och Bjursås kan fortsätta
och vi är speciellt tacksamma för stödet från Bjursås församling. Jag hoppas att jag ska kunna resa till Sverige och börja
som komminister i Bjursås.
Vårt land fortsätter be att Gud ska hela inte bara vårt land
utan även Sverige och resten av världen. Jag önskar er alla
Guds rika välsignelse.
/Hälsning från Joy

Vy över staden Pella.
Jonny, Sandra och
Göran Nykvist från
Kallesbackan under
arbetet med att mura
in ett nytt rökrör i den
gamla murstocken.

Eldstad
i lillkyrkan
Nu är första steget taget på en förändring för att göra
kyrkan mer tillgänglig och användbar. Det är främst
Lillkyrkan, alltså gamla sakristian bakom altaret i
Bjursås som påverkas. Tanken är att ge rummet en mer
flexibel möblering för att kunna användas på olika sätt.
Nu är den gamla vedspisen åter tagen i bruk. Åter kan
ljusskenet från en öppen eld lysa upp rummet. Som en
rolig detalj så kommer röken ut ur det lilla korset på
kyrkans östra taknock.

