Bakugnen gick varm
...när det var öppethus och pizzabakning i församlingshemmet under
höstlovet! Du vet väl om att du kan hyra bagarstugan privat?
Kontakta församlingsexpeditionen för bokning!

ADVENT 2020
da!
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Riddardubbning 2020-11-11

Konfirmanderna sålde korv och fika i gravkapellet på Alla helgons dag.

Körverksamhet:

Grattis Marcus!!!
Via vår facebooksida kunde man gissa åldern på
björken som stod bredvid klockstapeln i Sågmyra
var. Björken riskerade att blåsa omkull. Innan
vår vaktmästare Ulf Saxvall fick sätta motorsågen
i stammen kom det in en mängd gissningar av
björkens ålder.
Biskop Mikael Mogren gissade fel med fem år, bra
gissat tycker vi även om det inte räckte till vinst!

QI GONG
i Bjursås kyrka
Nu träffas Qi gong gruppen i vår stora
vackra kyrka. Det ger mer utrymme både
för själen och kroppen. Instruktör är Ulla
Hedman Wenger.
Finns det intresse att vara med kontakta
Ulla på tel: 070 233 56 58 Välkomna!

Vi kan stolt presentera Marcus Nilsson som
den ensamma vinnaren. Årsringarna visade att
björken slog rot för 77 år sedan. Här står Marcus
med belöningen: Sågmyra kyrkkaffe och lokalproducerad honung.
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På grund av Corona-pandemin
är vi fortfarande tvungna att
pausa med körer där äldre vuxna
sjunger. Vi vill starta övningar
nästa termin om det blir möjligt.
Besked om det kommer.
Damkören Cantamus har börjat
öva under ledning av Eva Rune
från Grycksbo, som är en duktig sångare och specialiserad på
folkmusik. En sådan musikstil
vill Cantamus särskilt utveckla.
Kören kommer att medverka i
olika gudstjänster i kyrkan.

Läs intervju med Irene Jonsson ”Årets Bjursing” inne i bladet!

En fläkt av äventyr
En dag i höstas fick församlingen besök av två vandrare som sökte
nattlogi. De har vandrat runt i europa i sex års tid. En av dem var
munk och den andra hade en vetenskaplig bakgrund. De förenades
i detta vandrande projekt och samlade in pengar till välgörenhet.
Deras uppehälle var inte finansierat utan de litade på människors välvilja för mat och logi. Vårt samtal under kvällsmaten kom att kretsa
kring frihet. På min fråga om det inte var jobbigt att hela tiden vara
beroende av andras välvilja för att klara dagen. Så kom motfrågan om
mitt liv var särskilt självständigt med arbete, bolån och tider att passa.
Svaret blev hängande i luften. På morgonen vinkade jag av dem. De
spände fast sina kärror och jag frågade om det ihållande regnet inte
gjorde dem nedslagna. ”Well somtimes it rains” konstaterade dom
kort och gav sig iväg över Fjällgrycksbo mot framtiden.
Du kan följa deras vandring på https://charitywalking.com
Karin Wickman och Bosse Olsson kontrollräknar årsringarna.
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Personalen besökte under hösten Domkyrkan i Västerås och fick
bl.a. en guidning av domkyrkokaplanen.

Under högtidliga former fick de äntligen komma fram
till för att bli dubbade. Bjursås första riddare. Riddarskolan är ett samarbete mellan skolan och församlingen
kring värderings och relationsämnen. Under läsåret har
vi utbildad oss till moderna riddare som strider med
kunskap, mod och insikt för sanning, frihet och rättvisa.
Efter avslutad utbildning har årskurs 5 nu dubbats till de
första riddarna av Bjursås sockensigill.
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Besök oss
digitalt!
Vid denna tidnings tryckning
har det kommit nya råd om att
undvika vuxenträffar inomhus.
Se vår annonsering för om och
hur vi kan samlas. Med risk
för ändringar hoppas vi att
vi kan träffas till jul.

Julen
i Sågmyra
Vi samlas utomhus
24 dec kl. 12.00 Julkrubba
Präst Anneli Westman

25 dec kl. 07.00 Julotta
(OBS tiden!)
Vi ringer in juldagsmorgonen vid klockstapeln
Präst Lennart Pettersson

Besök oss digitalt!

Födelsedagar
Den här spalten har alltid hetat herdens ruta. Yrket ”herde”
är inte längre så aktuellt i vår digitala värld. Inte många har
någon kroppslig erfarenhet av vad herdeuppdraget innebär.
Men i julevangeliet så får några herdar en central roll. De
får finfint besök av en hel änglakör och de är de första som
får reda på att Guds son kommit till världen.
Att vara herde inbillar jag mig var något svårt och ofta obekvämt. En uppgift som ofta gavs till barn, vilket inte gjorde
det enklare. Många herdar har frusit, ensamma och rädda
för det som kan gömma sig i mörkret, med ansvar för det
som varit familjens egendom och viktigaste källa till mat.
Ofta var det nog tråkigt och händelselöst. Men om något
hände djuren. Att de gick vilse, skadades, attackerades av
rovdjur eller stals. Så fick det oanade konsekvenser.
Det närmaste herdeuppdraget i modern tid jag kan tänka
mig är uppgiften som badvakt. Ofta ett händelselöst bevakande. Men om något händer går det fort och kan få
otäcka följder. Det måste vara bland det viktigaste och det
svåraste samtidigt. Både badvakter och herdar måste hela
tiden vara vaksamma.
Ur de mörka skuggorna kom det för herdarna i julevangeliet
denna gång ett starkt ljus och en änglakör. Ofta har jag hört
liknande berättelser. Om hur hoppets ljus mött människor
trots problem och förluster. Vittnesmål om hur mörkret
skärpt sinnen och hur man blivit varse och lärt sig värdesätta
sådant men tidigare tagit för givet. Så
i dessa tider då sjukdom, ensamhet
och distansering förmörkar tillvaron
får vi träna oss i vaksamhetens och
lyhördhetens svåra konst.
”Gud hjälp oss vara vaksamma efter
ditt ljus i våra liv. Amen”
Lennart Pettersson
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

Se vår annonsering för om och hur vi kan samlas. Med risk för ändringar hoppas vi att vi kan träffas till jul.
Förändringar kan ske snabbt så det går bra att ringa till expeditionen (023-6692360)
och fråga om du undrar över någon verksamhet eller behöver hjälp att hitta våra digitala andakter.

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

Vem är Lina?

Det händer
i Bjursås kyrka

Namn: Lina Svart
Tjänst: Det är jag som sitter på
expeditionen samt är med i en
del barngrupper och lite överallt.
Mest använda app: Facebook
En förebild: Min moster
Ett värdefullt minne från
Bjursås församling: Jag har många
fina minnen från mina år här
men ett av dom var när Mike Teardrop spelade i Sågmyra kyrka en varm sommarkväll, hela kyrkan var full,
det stod till och med folk på kyrktrappen och lyssnade.
Att få se en sån blandning av olika människor, små
barn, ungdomar och upp till pensionärer. Vilken kväll!

Tisdagskul och Onsdagskul
Vi träffas fram till jullovet och startar igen v.3
Vill ditt barn vara med i någon
utav grupperna kontakta då Jambu
eller Lina eller maila
bjursas.forsamling@svenskakyrkan.se

Vi fortsätter med promenader
trots vinter och kyla!
Vi träffas torsdagar kl 10.00 vid församlingshemmet i
Bjursås. Vi ställer in om vädret blir allt för besvärligt.
Vi anpassar promenaden efter deltagarna.
Håll utkik på vår facebookgrupp för information.
Välkomna hälsar Anna 023-6692371

Musikelever
Det är fortfarande möjligt att anmäla
sina barn eller ungdomar. Bjursås
församling erbjuder elever från åk 3
fram till gymnasiet möjlighet att
lära sig spela orgel samt piano på
olika nivåer.
För dom som aldrig tidigare spelat till avancerad nivå
för dom som redan kan spela och vill utvecklas.
Är ni intresserade eller har frågor kontakta vår organist
Michal Wodrowski, tel 023-6692368.

Det händer i
Sågmyra kyrka

DECEMBER

DECEMBER

6 Söndag 2:a Advent Digital gudstjänst,
se vår hemsida eller facebook
20 Söndag 4:a Advent Digital gudstjänst, se vår hemsida
eller facebook
24 Julafton Torsdag kl 10.00 Julkrubba
24 Julafton Torsdag kl 23.00 Julnattsmässa.
Kari Koskinen medverkar med sång
27 Söndag kl 18.00 Musikgudstjänst
31 Nyårsafton Torsdag kl 16.00 Nyårsbön

24 Julafton Torsdag kl 12.00 Julkrubba utomhus
25 Juldagen Fredag kl 07.00 (OBS tiden!)
Julotta utomhus. Vi ringer in juldagsmorgonen vid
klockstapeln.

JANUARI
3
6
10
17
24

Välkommen till Sågmyra kyrka
Torsdagar kl 13.30-15.30: Personal finns på plats

Söndag Digital gudstjänst, se vår hemsida eller facebook
Onsdag Kl 18.00 Mässa
Söndag Digital gudstjänst, se vår hemsida eller facebook
Söndag kl 11.00 Gudstjänst
Söndag Digital gudstjänst, se vår hemsida eller facebook

27 Onsdag kl 18.00 Förintelsens minnesdag - Webbsänd
musikgala med insamling till ungdomsresa till Auschwitz
31 Söndag kl 11.00 Gudstjänst

FEBRUARI
7
10
14
21
24
28

OBS! Utomhus så kläd er varmt

Söndag Digital gudstjänst, se vår hemsida eller facebook
Onsdag kl 18.00 Musikkväll - Gemenskap i enskildhet
Söndag kl 11.00 Musikgudstjänst
Söndag Digital gudstjänst, se vår hemsida eller facebook
Onsdag kl 18.00 Musikkväll - Gemenskap i enskildhet
Söndag kl 11.00 Gudstjänst med små och stora

Hjärtstartare
i Sågmyra!
Jubileumsåret av Sågmyra kyrkas 50 år har blivit rejält
stukat pga. pandemin. Men som ett sätt att uppmärksamma denna jubilar så har församlingen köpt in en
hjärtstartare. Den sitter placerad i entrén till församlingssalen. På så vis finns den alltid tillgänglig för
boende i närheten.
Vi hoppas att den aldrig kommer till användning!

MARS
7 Söndag Digital gudstjänst, se vår hemsida eller facebook
10 Onsdag kl 18.00 Musikkväll - Gemenskap i enskildhet
14 Söndag kl 11.00 Gudstjänst

Öppen förskola
Om möjligt så träffas vi igen v.3
Håll utkik för eventuella uteaktiviteter!

Andakter på äldreboendena!

Vi hoppas att vi kan träffas på Sandtäktsgården och
Bjursåsgården för att fira andakt snart. Vid denna
tidnings tryckning så ser vi oss nödgade att avvakta
i väntan på hur den ökande smittan sprider sig.
Finns behov av samtal går det bra att kontakta
Lennart Pettersson eller expeditionen!

Kyrkofullmäktige 2 november
Fullmäktige sammanträdde i Bjursås kyrka. Några av de
beslut som fattades var:
- att godkänna förslaget till budget för 2021 samt flerårsplan 2022-2023
- att ge kyrkorådet mandat att hantera en eventuell försäljning av sockenstugan. Detta kommer sannolikt inte att
ske under den närmaste tiden.
- att ge kyrkorådet mandat att fortsätta med planerna på
en förändring i lillkyrkan. Grunden är att ersätta de fasta
bänkarna med lösa stolar samt bord för att kunna utnyttja
lokalen till fler ändamål. Lillkyrkan kan självklart fungera
som kyrkorum även med dessa förändringar.
För mer information och frågor, kontakta Kyrkoherde Lennart
Pettersson eller Kyrkorådets ordf. Bo Olsson

”Årets Bjursing”
Intervju med Irene Jonsson
Hon har blivit erkänd som årets Bjursing 2020. Motiveringen har varit hennes betydelse för bygden och inte
minst kunnandet och bevarandet av sockendräkter. Vad
som inte framkommit så tydligt är hennes engagemang
i kyrkan och stora kunnande om kyrkliga textilier. Hon
är Kyrkorådets utsedde textilansvarige och varit med
och skapat bårtäcket bestående av tidigare generationers
vävar. Det senaste året har hon inrett en Riddarsal och
sytt dräkter till församlingens Riddarskola. Vi ställer
några frågor till Irene Jonsson kring detta.
Vad har utnämningen inneburit?
Svar: Jag känner mig oerhört hedrad. Jag har fått många
frågor och positiva reaktioner, vilket inneburit ännu mera
ideellt arbete med sockendräkten.
Varför är du engagerad i kyrkan?
Svar: Intresset för kyrkan började nog redan i barn
domen. Min mormor jobbade som kyrkogårdsarbetare
under somrarna och jag gick ofta på besök till hennes
arbetsplats, som jag tyckte hade så mycket historia att
berätta.
Min far fick senare i mitt liv tjänst som kyrkvaktmästare
och därmed utökades intresset för ritualer, kyrkans
klädsel, samt att höra och se hur han förberedde sig inför
gudstjänsterna gjorde mig nyfiken.
Vilket är det mest speciella plagget
i församlingens ägo?
Svar: Det finns flera speciella föremål bland kyrkans
inventarier, dyrgripar, välarbetade och som aldrig visas
för allmänheten. Om jag ska nämna något så ligger två
altardukar mig mycket kära. De har tillsammans ca 5,5
m handknypplad spets, bredd ca 10 cm. Då jag själv försökt att knyppla, vet jag vilket enormt arbete och tid det
tar, för att färdigställa dem. De är dessutom tillverkade av
Bjurs´kvinnor- och de är synliga för besökarna då altaret
i Storkyrkan och i Lillkyrkan. Tyvärr kommer inte fler
talet av inventarierna aldrig fram ens för visning.
Vad är speciellt med de kyrkliga tygerna?
Svar: Textilierna inom kyrkans väggar är har mycket
hög kvalitet. Det har väl alltid ansetts att kyrkan haft
ekonomi att införskaffa det finaste av kvaliteter. Siden
och ylletyger vävda på renommerade väverier i Sydeuropa
ansågs ofta mera högaktade än hemvävda tyger. Broderier
utförda av kunniga brodöser i textilateljéer. Man kan
ju undra hur landsbygdsförsamlingen hade råd att göra
beställning hos de finare ateljéerna.

Irene Jonsson och Silja Lagerberg i Riddarrummet
som ligger i Prästgården.
Vad betyder din tro för dig?
Svar: I min tro finns gemenskap, tillit, kamratskap,
högaktning inför medmänniskor, omtänksamhet och
lyhördhet för dagliga frågor.
Vad får dig att orka engagera dig
så mycket i bygdeangelägenheter?
Svar: Jag vill nog påstå att mitt intresse för hembygden
är nedärft, det ligger så att säga i generna. Jag har hela
min barndom bott tillsammans med 3 generationer,
mormor född 1895, mor och far, jag och mina syskon.
Det har alltid varit en äldre generation som kommit på
besök och jag har varit oerhört nyfiken och intresserad.
Lyssnat, registrerat och frågat. Om inte min generation
för traditioner vidare så är de snart utdöende.
Berätta om ett speciellt minne från en gudstjänst.
Svar: Avklädningen av kyrkan inför Långfredagens gudstjänst. Besökarnas reaktioner när de ankom till kyrkan
och ser det nakna altaret, inga ljus, inga textilier. Min
egen upplevelse blev stark.

Det finns fem liturgiska färger som har olika innebörd:

Vitt
Violett
Grönt
Rött
Svart

- glädje, renhet
- bot, ånger
- växande, mognad
- blod, kamp
- sorg, död

