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Tacksägelsemässa i Bjursås kyrka

söndag den 8 oktober kl 11.00
Efter mässan bjuds det på kyrkkaffe och andra trevligheter i Bjursås församlingshem.
I samband med detta hålls en skördeauktion.
Varmt välkomna!
Vi tar tacksamt emot frukt, grönsaker, blommor med mera till skördeauktionen!

Musik & cafékväll
I Sågmyra församlingsgård/hem
Kanelbullens dag,
4 oktober kl 18.00
Marit Mattsson Engström,
Anders Mattsson
och Sågmyrakören medverkar!
Varmt välkomna till en stund
med sång, musik och fika!

Orgelkonsert
i Bjursås Kyrka
Lördagen den 14 oktober
kl 18.00
I Reformationens anda
- Crescenzo Grifone,
orgel.
Fri entré - Kollekt

Födelsedagar maj-juli
Så börjar hösten närma sig, med alla vackra färger och de
olika nyanser som finns. Vi får njuta av den tid som är
just nu.
Med stor glädje har vi tagit emot två nya medarbetare i
församlingen, en kantor Crescenzo Grifone och en präst
Karolina Brattgård Thoäng. De är hjärtligt välkomna hit
till oss i Bjursås församling.
Alla vi som jobbar i församlingen i allmänhet och präster
i synnerhet jobbar med ett diakonalt synsätt. Vad innebär
då ett diakonalt synsätt? Jo vi vill finnas där för den som
behöver oss, vi vill skapa möjlighet att knyta nya kontakter, skapa mötesplatser och vara en medvandrare en bit på
vägen. Kanske är det en svår bit av en livsvandring vi får
följa med.
Är glad och tacksam över alla de nya personer jag mött under snart mitt första år som kyrkoherde här i församlingen.
Det är så roligt att så många har ringt och vill ha samtal med
mig, alla samtal som sker är under absolut tystnadsplikt.
Ser fram emot en spännande höst med ännu mer aktiviteter!
Vi ses vid Temakvällar, Slink-in-Café, Handarbetscafé,
Kvällsträff för karlar, Kvinnofrukost, Andakter, Gudstjänster, Konserter och all annan verksamhet!
Varmt välkomna att vara med!
Heléna, Kyrkoherde

Kyrkofullmäktigemöte
Sammanträde med Kyrkofullmäktige hålles:
Måndagen den 6 november kl 19.00
i Bjursås församlingshem. Alla är hjärtligt välkomna!

Öppen kyrka i Sågmyra

80 år
92 år
Mari-Anne Forssell
Anny Zetterström
Iris Blomkvist
Karin Dalgärde
Lars Antonsson
93 år
Olov (Olle) Lindh
Bengts Ingrid Maria
Lars Olsson
Pettersson
85 år
Hans Sand
Britta Ros
95 år
Berit Smed
Frida Timfält
90 år
96 år
Ester Danielsson
Harald Fornaeus
Tage Hedberg
91 år
Hildur Eriksson
Avser medlemmar i Bjursås församling

Körverksamhet

Sångsvanarna
övar i Bjursås församlingshem. Måndagar kl 14.00-16.00
Körledare Ingrid Eklund, tel 023-506 42.
Kyrkokören
övar i Bjursås församlingshem. Tisdagar kl 18.30-20.30
Ny körledare för terminen är Enzo Grifone, tel 023-505 15.
Sågmyrakören
övar i Sågmyra församlingshem/kyrka. Onsdagar kl 19.00-21.00
Ny körledare för terminen är Birgitta Flygare.
Cantamus
Är under uppstart, är du intresserad av att vara med kontakta
Enzo Grifone.
Ungdomskören
Går du i åk 6-9 och tycker om att sjunga?! Tveka inte då på
att höra av dig till Enzo Grifone så berättar han mer om vad
som finns för planer för ungdomskören.
Välkommen att sjung, gammal som ung!

Från och med torsdag 19 oktober håller vi kyrkan öppen
varje torsdag mellan 10 och 12. Det finns möjlighet till
fika och samtal, men också att kika in och bara vara.
Varmt välkomna!
/Karolina Brattgård Thoäng, komminister.

Orgel/pianoundervisning

Församlingsexpeditionen

Församlingens präster
Kyrkoherde Heléna Markfjärd, tel 023-515 50
helena.markfjard@svenskakyrkan.se
Komminister Karolina Brattgård Thoäng, tel 023-505 10
karolina.thoang@svenskakyrkan.se
Församlingens kyrkomusiker
Birgitta Flygare, tel 023-505 38
birgitta.flygare@svenskakyrkan.se
Crescenzo (Enzo) Grifone, tel 023-509 15
crescenzo.grifone@svenskakyrkan.se
Ansvarig utgivare
Heléna Markfjärd

Bävervägen 1 A. Vi träffas säkrast 9-12.
Telefontid måndag-fredag 9-12, tel 023-505 00
E-mail: bjursas.forsamling@svenskakyrkan.se
Församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/bjursas
Bankgiro: 5448-4811
Du hittar oss även på Facebook: Bjursås Församling Svenska kyrkan
Kyrkogårdsexpeditionen (församlingsexpeditionen)
Telefontid vardagar, tel 023-508 72, 023-505 24

Nu har du möjligheten att få lära dig att spela
orgel/piano i Bjursås församling!
Välkommen att kontakta vår nya kyrkomusiker
Enzo Grifone för mer information. Tel 023-505 15.

OKTOBER
1
4
5
8
11
14
15
17
18
19
22
25
26
29

Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka
Onsdag kl 10.30 Andakt på Bjursåsgården.
Sångsvanarna gästar
kl 14.00 Andakt på Sandtäktsgården
Torsdag kl 13.30 Handarbetscafé i
församlingshemmet
kl 18.30 Slink In-Stickcafé i församlingshemmet
Söndag kl 11.00 Tacksägelsemässa i Bjursås kyrka.
Efter mässan hålls en skördeauktion. Medtag gärna
frukt, blommor mm till auktionen
Onsdag kl 14.00 Andakt på Sandtäktsgården
Lördag kl 18.00 Orgelkonsert med vår organist
Crescenzo (Enzo) Grifone i Bjursås kyrka
Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka
Tisdag kl 12.00 Sopplunch i församlingshemmet
Onsdag kl 14.00 Andakt på Sandtäktsgården
Torsdag kl 13.30 Handarbetscafé i
församlingshemmet
kl 18.30 Slink In-Stickcafé i församlingshemmet
Söndag kl 11.00 Gudstjänst med bibelutdelning till
Bjursås 6-åringar i Bjursås kyrka
Onsdag kl 14.00 Andakt på Sandtäktsgården
Torsdag kl 18.30 Temakväll i församlingshemmet
Söndag kl 11.00 Söndagsmässa i Bjursås kyrka,
Krister Hammarström, tvärflöjt.

NOVEMBER
1
2
4
6
8
9

Onsdag kl 10.30 Andakt på Bjursåsgården
kl 14.00 Andakt på Sandtäktsgården
Torsdag kl 13.30 Handarbetscafé i
församlingshemmet
kl 18.30 Slink In-Stickcafé i församlingshemmet
Lördag kl 18.00 Minnesgudstjänst med ljuständning i
Bjursås kyrka. Körsång
Måndag kl 19.00 Kyrkofullmäktigemöte i
församlingshemmet
Onsdag kl 14.00 Andakt på Sandtäktsgården
Torsdag kl 18.00 Kvällsträff för karlar i
församlingshemmet

11 Lördag kl 09.30 Kvinnofrukost i församlingshemmet
kl 16.00 Musikgudstjänst i Bjursås kyrka. ”Text och
Tanke i Färg och Ton”
12 Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka
14 Tisdag kl 12.00 Sopplunch i församlingshemmet
15 Onsdag kl 14.00 Andakt på Sandtäktsgården
16 Torsdag kl 13.30 Handarbetscafé i
församlingshemmet
kl 18.30 Slink In-Stickcafé
19 Söndag kl 11.00 Ekumenisk Söndagsmässa
sammanlyst till Bjursås Missionskyrka
22 Onsdag kl 14.00 Andakt på Sandtäktsgården
23 Torsdag kl 18.30 Temakväll i församlingshemmet.
410-årsjubileum
25 Lördag kl 15.00 Syföreningsauktion i
församlingshemmet
26 Söndag kl 16.00 Musikgudstjänst i Bjursås kyrka.
”Musik under 410 år”. Körsång
29 Onsdag kl 14.00 Andakt på Sandtäktsgården
30 Torsdag kl 18.30 Slink In-Stickcafé i
församlingshemmet
Med reservation för ändringar

OKTOBER
4

Onsdag kl 18.00 Musik och cafékväll i
församlingsgården/hemmet
22 Söndag kl 15.00 Gudstjänst med bibelutdelning till
Sågmyras 6-åringar
25 Onsdag kl 12.00 Sopplunch i församlingsgården/
hemmet

NOVEMBER
5

Söndag kl 18.00 Minnesgudstjänst med ljuständning
i Sågmyra kyrka
Med reservation för ändringar

Kom ihåg!
Den årliga Syföreningsauktionen i Bjursås församlingshem.
Lördagen den 25 november kl 15.00 Välkomna!

Barnverksamhet
Bjursås församlingshem
Öppen förskola
Måndagar kl 09.00-12.00
Torsdagar kl 09.00-12.00
Onsdagskul F-åk 4
Onsdagar kl 14.00-16.00
(Personal möter barnen vid skolan, kl 14.00)

Sågmyra församlingshem
Öppen förskola
Tisdagar kl 09.00-12.00
Torsdagsträffen F-åk 4
Torsdagar kl 14.30-16.30
(Personal möter barnen vid skolan, kl 14.15)

Söndag 22 oktober
Familjegudstjänst med
bibelutdelning till 6-åringarna
kl 11.00 i Bjursås kyrka
kl 15.00 i Sågmyra kyrka
Kontaktperson: Jambu Palmqvist,
023-509 77

Hej på er!
Karolina Brattgård Thoäng heter jag
och är ny komminister i Bjursås församling från 1 september.
Jag bor på Skutudden i Falun och har
make och fyra barn i tonåren. Till familjen hör också en katt och en hundvalp. På fritiden har jag
stort intresse i sång och musik och gillar att lära mig spela
nya instrument (gärna sådana med strängar och tangenter)
men jag uppskattar också en god bok, en teaterföreställning,
eller varför inte en hockey- eller fotbollsmatch på TV.
Det ska bli spännande och roligt att lära känna en för mig
helt ny bygd och jag ser fram emot att få fira gudstjänster i
våra kyrkor, möta församlingsbor i alla åldrar och få finnas
med både när livet känns bra och när det inte gör det. Vi ses!
Crescenzo Grifone, eller Enzo, heter
jag, och kommer från Guardiaregia i
södra Italien. Musiken älskar jag, förstås,
och detta gjorde att jag valde satsa på orgelspel och musikpedagogik. Samtidigt
har jag läst till ingenjör. Året 2007 tog
jag organistexamen, sedan flyttade jag till
Rom för att jobba deltid som organist och musiklärare i några
av de stora kyrkorna i centrum där vikarierade jag i Svenska
kyrkan ibland. Just där fick jag mina första kontakter med
Svenska kyrkan, jag tyckte att det var bra! Det var då som
jag tänkte satsa på ett heltidsjobb i Sverige, jag sökte tjänst
och fick den. Flyttade från Rom till Svärdsjö augusti 2010.
Sedan dess har jag tjänstgjort som organist och körledare i
Svärdsjö, Dala-Husby, Hudiksavall, och nu är jag i Dalarnas
Schweiz, det fina Bjursås! Det blir jätteroligt att jobba här,
i en församling som satsar både på tradition och förnyelse!
Själv vill jag bidra med att berika Gudstjänster och församlingsträffar med mycket musik, förvalta den fina körtraditionen som finns i församlingen och starta en regelbunden
konsertverksamhet på den vackra orgeln i Bjursås kyrka!
Vi ses, arrivederci!

Välkommen du också
att delta i vår övriga verksamhet
i Bjursås församlingshem
Handarbetscafé – Start torsdag 7 september kl 13.30, därefter varannan torsdag fram till och med den 16 november.
Slink In – Stickcafé – Start torsdag 21 september kl 18.3021.00, därefter varannan torsdagskväll fram till och med
den 14 december.
För mer information kontakta Mia Lundblad, 070-790 51 23.
Drop in Qi gong – Start måndag 11 september kl 18.00,
därefter varje måndag fram till och med 11 december. (Förutom måndag den 6 november då det är uppehåll).
För mer information kontakta Ulla Hedman Wenger,
023-513 46, 070-233 56 58.

Nytt gravskick i Bjursås församling
– Askgravlund
Askgravlund innebär att askan efter den avlidne gravsätts anonymt på en gräsyta intill blombassängerna på den nya delen av
kyrkogården i Bjursås. Därefter uppsätts en minnesplakett med
namn på den avlidne intill bassängen och Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att namnplaketten sitter uppe i minst 25 år.

Bilden visar en av blombassängerna vid Askgravlunden på den
nya delen av kyrkogården i Bjursås.

Temakvällar i Bjursås församlingshem
Torsdag 26 oktober kl 18.30
”Ett liv som ändå blev bra till slut”
-med pastor Thomas Magnusson
Torsdag 23 november kl 18.30
410-års jubileum för Bjursås församling
Varmt välkomna!

Kvällsträff för karlar
I Bjursås församlingshem
9 november kl 18.00.
Kvällsmat (enkel varmrätt) för 50 kr
per person, dagens program:
”Djur, människor och miljöer, väster om Victoriasjön, Uganda” – föredrag och bildvisning av Gunnar
Lundström.

Kvinnofrukost
I Bjursås församlingshem
11 november kl 09.30.
Rejäl frukost för 40 kr per person,
dagens program:
”Något om rösten så här på hösten” – Ingvar
Bergh berättar och visar bilder på hur den mänskliga
rösten fungerar, och ger röstråd.

Sahlanders, Falun 1709

