HÖSTEN 2020

Alla helgons dag
Lördag 31 oktober
Under dagen kommer Bjursås kyrka att
vara öppen för ljuständning, en präst
kommer att finnas på plats och musik
kommer att spelas.
Ljus kommer att delas ut till sorgehus,
en inbjudan kommer att skickas ut.

Meditativ musik kl 18.00
i Bjursås kyrka
medverkande:
Kari Koskinen (mezzosopran), sång
Krister Hammarström, tvärflöjt
Michal Wodrowski, orgel samt piano
Programmet består av fina och lugna
musikklassiker utvalda till denna
stund då vi får minnas våra kära som
redan lämnat oss.
(OBS! Max 50 personer)

Musik i Bjursås kyrka
«Gemenskap i enskildhet»
varannan onsdag kl 18.00 jämna veckor
med start den 30 september
Ibland blir det orgelmusik med organisten
Michal Wodrowski, ibland gäster som
kommer att sjunga eller spela olika instrument tillsammans med Michal. Observera
annonseringar samt veckoaffischer.

Onsdag 30 september kl 18.00
«Musik till den helige Mikaels dag»

Andakter
Vi kommer att starta med andakter
på äldreboendena igen så snart det är möjligt!
Foto: Kristina Strand Larsson, IKON

Vem är Anneli?
Lösningen stavas tillit
Vi kan klyva atomer, spräcka ljudvallen, frisera vårt DNA
och producera teknik som förändrar våra liv. Men inför
den plötsliga epedemin stod hela världen handfallen. Inga
tekniska lösningar fanns- men det finns ett skydd. Distans.
Endast genom att undvika kontakt kunde man vara säker.
Men att helt undvika varandra går inte. Istället har ett annat
värdeord hamnat i fokus. Tillit. Vi måste själva ta ansvar och
lita på andra. Lita på att de som känner sig hängiga håller
sig hemma. Lita på att den som använde dörrhandtaget före
mig hade tvättat händerna. Men det kan upplevas som en
omöjlighet att i en individualistisk tid genomföra kollektiva
förändringar.
Jag minns som barn på 80-talet när ”no smoking generation”
startade sin kampanj för att minska rökningen. Det krävdes
en kollektiv attitydförändring som kunde ses som hopplös.
Rökningen var så starkt etablerad. Nu 40 år senare får man
inte ens röka på uteserveringar. Vilket paradigmskifte! Idag
häpnar jag när jag ser gamla TV-klipp då nyhetsuppläsaren
sitter med en cigarett och en askkopp i sändning.
Så det går! Det finns hopp! I tider då vi tenderar att sätta
vår tilltro till vår framtida lycka i teknikens framsteg har det
i pandemins blivit tilliten som hamnat i centrum.
Kristen tro handlar mycket om tillit. Den går inte att besluta om utan måste skapas. Den växer fram i varje liten
handling. Vi får göra det vi kan i vår närhet och lita på att
andra gör sitt bästa. Tro och tillit är inte en lösning på alla
bekymmer men en väg genom dem.
Så får vi lägga vår grundtillit till guds
löfte om att Gud är med oss alla dagar
i allt som sker.
Välkomna att besöka våra kyrkor och
de sammankomster som är möjliga!
Med hopp om att kunna träffas som
vanligt igen snart!
Lennart Pettersson

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

Onsdagskul i Bjursås
Vi är igång nu!
Onsdagskul: skolbarn 6-9 år
(13 barn), så underbart roligt att
få låna dom.
Öppen förskola är också i gång.
Ni är alla välkomna till Bjursås
församlingshem, måndagar
och torsdagar kl 09.00-12.00
Hälsningar Jambu!
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Namn: Anneli Westman
Tjänst: Vik. Komminister
Mest använda app: Spelar gärna
sudoku
En förebild: Mina barn
Ett värdefullt minne från
Bjursås församling: Att lära
känna Bjursås församling har
varit jättekul och något jag
kommer bära med mig länge.

Slink In-Stickcafé
Slink In-Stickcafé kommer att träffas under hösten,
torsdagar jämna veckor kl 18.30-21.00.
Medtag eget fika! Info: Mia Lundblad, 070-790 51 23

Musikelever
Bjursås församling erbjuder möjligheten för elever från
åk 3 fram till gymnasiet att lära sig musik genom att
spela orgel samt piano på olika nivåer. För dem som
vill börja och inte spelat tidigare till avancerad nivå för
dem som redan kan spela och vill utvecklas vidare. För
grundskolans elever blir det i samband med försam
lingens barntimmar Onsdagskul. Vi har redan börjat
med projektet förra terminen och vill fortsätta med det
samt få flera entusiastiska musikelever.
Är Ni intresserade kontakta församlingens exp. eller direkt
till organisten Michal Wodrowski, tel. 023-669 23 68.

Församlingens präster
Kyrkoherde Lennart Pettersson, tel 023-669 23 65
lennart.k.pettersson@svenskakyrkan.se
Vikarierande komminister Anneli Westman, tel 023-669 23 66
anneli.westman@svenskakyrkan.se
Församlingens kyrkomusiker
Organist: Michal 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
Förskolelärare Jambu Palmqvist, tel 023-669 23 69
Församlingsassistent Lina Svart, tel 023-669 23 61
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

Det händer
i Bjursås kyrka
OKTOBER
4 söndag kl 11.00 Gudstjänst med Bibelutdelning
till 6 åringar
9 fredag kl 19.00 Älgmålsbön
14 onsdag kl 18.00 Meditativ orgelmusik
18 söndag kl 11.00 Gudstjänst
28 onsdag kl 18.00 Meditativ orgelmusik
31 lördag kl 12.00-15.00 Utlämning av ljus till sorgehus,
präst finns på plats
31 lördag kl 18.00 Meditativ musik till Alla helgons dag

NOVEMBER
1 söndag kl 11.00 Gudstjänst
11 onsdag kl 18.00 Meditativ orgelmusik
15 söndag kl 11.00 Gudstjänst
25 onsdag kl 18.00 Meditativ orgelmusik
29 söndag, 1:a Advent, kl 11.00 och 15.00 Gudstjänst
Varannan söndag, udda veckor kommer en
digital gudstjänst finnas på vår hemsida samt
facebook att se.

Kyrkofullmäktige
Måndag den 2 november kl 19.00
i Bjursås församlingshem, ev. Bjursås kyrka

Körverksamhet
P g a Corona-pandemin kommer vi fortfarande att pausa
med kyrkokören i Bjursås samt Sågmyrakören fram till
nyår. Om det blir möjligt tänker vi att starta övningar
nästa termin. Besked om detta kommer.
Damkören Cantamus kommer att sjunga redan i höst.
Eva Rune från Grycksbo, som är en fantastisk sångare
och sysslar mest med folkmusik, kommer att leda kören.

Välkommen till Sågmyra kyrka
Tisdagar kl 14.30-16.00: Tisdagsträffen för F-åk 6
Anmälan sker till
lina.svart@svenskakyrkan.se
eller till jambu.palmqvist@svenskakyrkan.se
Torsdagar kl 13.30-15.30: Präst finns på plats
för samtal, kyrkan är öppen för enskild andakt
Fredagar kl 09.00-12.00: Öppen förskola

Sågmyra kyrkkaffe
Mörk rostning
Kraftig smak
Nåderik arom
I år fyller Sågmyra kyrka 50 år. För att fira det har vi tagit fram
ett särskilt kaffe med en rostning vars smakbild harmoniserar
med dess tillkomst 1970.
Det hade under många år funnits en längtan att ersätta den
sal i skolan som användes för gudstjänster med en fristående
kyrka. En stiftelse samlade in medel och tomten väster om
klockstapeln hade Fabrikör Tidstrand skänkt. En aktiv stiftelse
samlade under många år in pengar till bygget och i mitten på
60-talet anlitades en timmerfirma att påbörja bygget.
Men det fanns en opinion mot kyrkbygget. Från en tidningsartikel från 29 augusti 1965 framgår det att en grupp på 303
personer lämnat in en skrivelse att om kyrkbygget blir av i
församlingens regi så skulle de lämna kyrkan. Gruppen anser
att kyrksalen i skolan räcker, att en ny kyrka med driftskostnader blir för dyra för församlingen samt att det byn behövde
var samlingslokal.
Kyrkoherde Fryking var djupt bekymrad över situationen och
nödgades tillkalla biskopen och en kommitté tillsattes för att
hitta en väg ur det låsta läget. Per Annersten blev ombedd att
som präst hjälpa till i arbetet. Han bor fortfarande i Falun och
berättar i en intervju att han åkte runt i gårdarna och pratade
med folk ur bägge lägren. Under tiden låg timret som redan
var inköpt och levererat som ett monument över tvisten som
delade bygden. Timret riskerade att bli förstört om inte en
lösning kunde hittas.
Slutligen kom kommittén med ett förslag att inte bara bygga
kyrkan som var ursprungstanken utan att även bygga till ett
församlingshem med både kök och samlingslokal. Så beslutades i Kyrkofullmäktige våren -68. Per berättar att direkt
efter mötet åkte Fryking på semester. Kvar blev Per som fick i
uppgift att hantera kravet från de som hotat att lämna kyrkan.
Men det blev inga utträden. Tydligen nåddes en lösning som
gillades av samtliga.
Så en vårdag i slutet av april 1970 kunde kyrka och församlingshem invigas av biskop Silén. Det blev en byggnad med
många möjligheter. Senare gjordes en ytterligare tillbyggnad
med ett aktivitetsrum där bland annat barn kan samlas.
Under dessa 50 åren har mycket hänt i samhället och i Sågmyra. Utan de aktiva kyrkoförespråkarna hade tomten bredvid
klockstapeln ekat tom och ingen kyrka funnits idag. Tyvärr
har vi inte kunnat fira denna femtioåring som planerat. Så
nu har vi tillsammans med Rävgrytets kafferosteri tagit fram
en kafferostning som formats efter kyrkans tillkomsthistoria.
Det kaffet delar vi nu ut till de jubilarer som vi uppvaktar
i församlingen. När vi sen kan börja dricka kyrkkaffe efter
gudstjänsterna är ni välkomna att smaka!

Med reservation för ändringar

Lennart Pettersson
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INFORMATION FRÅN KYRKOGÅRDEN
TRÄDVÅRDSPLAN:
På norra kyrkogården kommer granhäckarna och träden närmast dessa att bytas ut under en treårsperiod,
2021-2023.
Även andra träd som bedöms vara för stora, skadade eller
utgöra fara tas bort och nyplanteras. Åtgärderna bygger
på en trädvårdsplan framtagen av Kratschmer Consulting
AB. För den som vill ta del av planen i sin helhet finns
den tillgänglig på kyrkogårdsexpeditionen.

ASKGRAVPLATSERNA:
Tyvärr så måste vi påminna om att inga jordslagna blommor får förekomma på dessa gravplatser.
Detta gäller även små vaser eller krukor på ställning.
Klagomål kommer ständigt på att vi inte tar bort dessa.
De gällande föreskrifterna för askgravplatserna är tydliga:
Kyrkogårdspersonal svarar för vård av begravningsområdet och all plantering inom detta.
Besökare får medverka till smyckning med snittblommor
och ljus i anslutning till gravplats.
Anordnande av gravrabatter, plantering av krukväxter
samt utläggning av gravkransar får ej förekomma.
Vissna blommor och rester av ljus tas bort av kyrkogårdspersonal.
I fortsättningen kommer dessa att tas bort omgående
och ställas vid vattenposten.

Hur gammal är björken?
Under hösten och/eller våren kommer en del träd att sågas ner vid Sågmyra
kyrka, om du har några funderingar kring detta kontakta då vår vaktmästare
Ulf Saxvall.
Bl.a. björken på bilden kommer att sågas ner. Men hur gammal är björken?
Kom gärna med era gissningar, maila till bjursas.forsamling@svenskakyrkan.
se eller skicka ett brev till Bävervägen 1A, Bjursås.
Den som är närmast kommer att belönas med Sågmyras eget jubileumskaffe.
Foto: Lina Svart

