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ADVENT 2016

Tomtepar av Gunnar Kalles.

När vintermörkret kring oss står,
då gryr på nytt vårt kyrkoår

med nåd och tröst från världens ljus,
från konungen av Davids hus.

Svensk psalm 421

Födelsedagar september-november
….var sak har sin tid….
Nu finns jag på plats här i Bjursås, eller Bjurs som jag
fått lära mig att det heter.
Jag började den 12 oktober så jag har inte hunnit bli
varm i kläderna ännu.
Tänker att vissa saker måste få ta lite tid, till exempel att
hitta. Men jag lär mig hitta här i bygden genom att både
åka och gå fel.
Jag är glad och tacksam över förtroendet jag fått av församlingen, och att få vara kyrkoherde på denna underbart
vackra plats är fantastiskt.
Trots den korta tid jag varit här så har jag ändå hunnit
suttit vid familjers köksbord och pratat om sorg och pratat
om glädje. För mig är det att få vara på helig mark, att få
finnas där i både glädje och sorg och få vara med en bit
på familjens livsvandring.
Nu ser jag fram emot adventstiden och julen med sitt glad
budskap. Ser fram emot att möta er församlingsbor om
det så är på Coopen, i kyrkan eller församlingshemmet,
eller varför inte vid ett samtal på tu man hand.
Jag ser fram emot att dela liv, dela tro, dela vardag och
fest med er som bor här i Bjurs!
Heléna Markfjärd

Terminsstart Handarbetscafé
- sy, sticka, virka eller annat handarbete
Torsdag 12/1 kl 13.30
i Bjursås församlingshem
Därefter varannan torsdag jämna
veckor. Gemenskap, avkoppling,
fika och inspiration! Här kan du
”göra” för eget bruk, ”sticka och
skicka” eller lämna till vår auktion/försäljning i höst. Kom när
du kan, vid enstaka tillfällen eller
ofta. Välkommen! Syföreningen

Församlingsexpeditionen
Bävervägen 1 A. Vi träffas säkrast 8-12.
Telefontid måndag-fredag 9-12, tel 023-505 00
E-mail: bjursas.forsamling@svenskakyrkan.se
Församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/bjursas
Bankgiro: 5448-4811
Kyrkogårdsexpeditionen
Telefon- och besökstid vardagar 11-11.30,
tel 023-508 72, 023-505 24

80-år
Bruno Lundvall
Karl Erik Hedberg
Anneli Bergman
Margareta Halfvarsson
Tore Strand
Lajla Sundqvist
Maj-Britt Karlsson
85-år
Berndt Sigurd Norberg
Nils Engblom
Rene Snarf
Torsten Björklund
90-år
Svea Ernstsson
Märta Sjöberg

91-år
Gertrud Sundström
Greta Norberg
93-år
Klara Kers
94-år
Rut Adolfsson

Avser medlemmar i Bjursås församling

Julgröts- och soppluncher i
Bjursås församlingshem kl 12.00
Dagens soppa serveras, därefter program:
20/12: ”Sång & musik”
med John Sund och Ann-Sofi Stål. Julgröt.
24/1: ”Hemlig gäst” - tills vidare.
21/2: - se kommande annonsering.
Kommande datum: vt 2017, 21/3, 25/4, 23/5
Välkommen! (Föranmälan behövs ej, 40 kr)

Slink In - Stickcafé
Startar igen 12/1 kl 18.30-21.00
Därefter varannan torsdagskväll.
Ta din stickning/ditt handarbete och kom!
Oavsett om du är erfaren eller nybörjare
så träffas vi, umgås, stickar/virkar/syr
och ger varandra tips, idéer och
inspiration. Enkelt kvällsfika.
Info: Mia Lundblad 070-790 51 23
eller Kristina Björklund 023-515 52
Församlingens präster
Kyrkoherde Helena Markfjärd, tel 023-515 50
helena.markfjard@svenskakyrkan.se
Tf komminister Anders Åkerlund, tel 023-505 10
info@andersakerlund.se
Församlingens kyrkomusiker
Ann-Sofi Stål, tel 023-509 15
ann-sofi.stal@svenskakyrkan.se
Församlingens diakon
Kristina Björklund, tel 023-515 52
kristina.bjorklund@svenskakyrkan.se

NOVEMBER

DECEMBER

27 Söndag kl 11.00 Adventsmässa i Bjursås kyrka.
Medverkan av Bjursås kyrkokör och Bjursås
Spelmanslag. Musikalisk ledare Ann-Sofi Stål
27 Söndag kl 11.00-16.00 ÖPPET HUS med café i
församlingshemmet

11 Söndag kl 15.00 Familjegudstjänst, med avslutning
av barnverksamheten
24 Julafton kl 12.00 Samling vid krubban i kyrkan
25 Juldagen kl 08.00 Julotta i Sågmyra kyrka.
Medverkan av Sågmyrakören

DECEMBER

JANUARI

1
1
3
4
8
11
18
20
21
22
24
24
25
26

Torsdag kl 18.00 Kvällsträff för karlar i
församlingshemmet
Torsdag kl 18.30 Veckomässa i Bjursås kyrka
Lördag kl 09.30 Kvinnofrukost i församlingshemmet
Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka
Torsdag kl 18.30 Slink In Stickcafé i
församlingshemmet
Söndag kl. 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka
Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka
Tisdag kl. 12.00 Julgrötslunch i församlingshemmet
Onsdag kl 19.30 Julgåvan i Bjursås kyrka
Torsdag kl 14.00 Julbön på Sandtäktsgården
Julafton kl 10.00 Samling vid krubban i Bjursås
kyrka
Julafton kl 23.00 Midnattsmässa i Bjursås kyrka.
Medv av Cantamus
Juldagen kl 06.00 Julotta i Bjursås kyrka. Medv.
Sågmyrakören
Annandagen kl 18.00 Julens psalmer och sånger i
Bjursås kyrka

JANUARI
1
6
8
12
12
15
22
24
26
26
29

Nyårsdagen kl 16.00 Musikgudstjänst i Bjursås kyrka
Trettondagen kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka
Söndag kl. 15.00 Mässa sammanlyst till Sågmyra
kyrka
Torsdag kl 13.30 Handarbetscafé i
församlingshemmet
Torsdag kl 18.30 Slink In Stickcafé i
församlingshemmet
Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka
Söndag kl 11.00 Mässa i Bjursås kyrka
Tisdag kl 12.00 Sopplunch i församlingshemmet
Torsdag kl 13.30 Handarbetscafé i
församlingshemmet
Torsdag kl 18.30 Slink In Stickcafé i
församlingshemmet
Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka

8

Söndag kl 15.00 Mässa (sammanlyst)

FEBRUARI
5

Söndag kl 15.00 Familjegudstjänst (sammanlyst)
Med reservation för ändringar

Andakter på
Sandtäktsgården
Varje onsdag kl 14.00 inbjuder
Bjursås församling till andakt på
Sandtäktsgården. Vi träffas på
nedre plan.
Välkommen till oss!

FEBRUARI
5
5
7
9
9
12
15
19
21
23
23
25
26

Söndag kl 15.00 Familjegudstjänst sammanlyst till
Sågmyra kyrka
Söndag kl 18.00 Temakväll i församlingshemmet
Tisdag kl 14.00 Musikcafé i församlingshemmet
Torsdag kl 13.30 Handarbetscafé i
församlingshemmet
Torsdag kl 18.30 Slink In Stickcafé i
församlingshemmet
Söndag kl 11.00 Mässa i Bjursås kyrka
Onsdag kl 18.00 Kvällsträff för karlar i
församlingshemmet
Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka
Tisdag kl 12.00 Sopplunch i församlingshemmet
Torsdag kl 13.30 Handarbetscafé i
församlingshemmet
Torsdag kl 18.30 Slink In Stickcafé i
församlingshemmet
Lördag kl 09.30 Kvinnofrukost i församlingshemmet
Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka
Med reservation för ändringar

Temakväll i Bjursås församlingshem

Rolf Granlund var en av våra
gästande sångare och musiker
som under hösten underhållit
vid församlingens musikcafèer.
En uppskattad verksamhet där
sång och musik bjuds tillsammans med kaffe och bullar.
Håll utkik efter vårvinterns
kommande evenemang!

Söndag 5 februari kl 18.00:
”Fäbodliv – historia, poesi och egna upplevelser som
fäbodkulla” – Victoria Törnqvist, Finnbo, författare som
bl a har skrivit barnböckerna om fjällkon Tjärna.

Samtalsgrupp Stöd i sorgen
I februari startar församlingens
samtalsgrupp ”Stöd i sorgen”.
I den träffar man andra i liknande situation för att samtala,
dela erfarenheter och ge varandra stöd. I januari skickas
brevinbjudan ut till dem som
har mist en närstående under året (2016). För frågor och information ring: Kristina Björklund, diakon, tel: 023-515 52.

Kvällsträff för karlar 1/12:
Kvällsmaten står uppdukad kl 18.00
i Bjursås församlingshem.
Vi träffas, äter tillsammans och pratar
om smått och gott. Program:
1/12: ”Mikro-optisk innovation som bekämpar
organiserad brottslighet” – Axel Lundvall, Bjursås,
grundare av och VD för Rolling Optics, uppfinnare.
15/2: - se kommande annonsering.
Datum vt 2017: 15/2, 30/3, 27/4
Anmälan senast dagen före:
023-505 00 eller Kristina 515 52,
e-post kristina.bjorklund@svenskakyrkan.se (50 kr)

Sopplunch i Sågmyra
Ett fyrtiotal församlingsbor
samlades till sopplunch i
församlingsgården en onsdag
i oktober. Ann-Marie Portström, Solarvet, kom och
berättade om ”Tiderna när
tuberkulosen härjade”. Personligt och intressant delade
hon med sig hur hon som
barn drabbades av tbc med
påföljande långvarig behandling på västkusten, om dåtida
eldsjälar och tbc-vård, om människors livsvillkor också om när
människovärdet sätts på sin spets. Hennes avslutningsord var:
bakom mörkret finns ljuset.
Prel. datum för vårens soppluncher i Sågmyra: 15/3, 10/5.
Programinslagens tema varier. Kom gärna med tips.

”Julgåvan

Kvinnofrukost
i Bjursås församlingshem kl 09.30.
Rejäl frukost med program:
3/12: ”Inspirerande återbruk”
- ur ”mormors linneskåp och gömmor” eller textila
loppis/auktionsfynd. Irene Jonsson, Bjursås, ger tips
och idéer på vad man kan göra.
25/2: ”Räddningstjänsten – från larm till insats”
– Magnus Johansson och Johan Björklund, Bjursås.
Många har önskat att få veta vad som sker när vi
larmar, vad Rtj gör på väg och på plats etc.
Datum vt 2017: 25/3, 22/4
Anmälan senast dagen före (fm):
023-505 00 eller Kristina 515 52,
e-post kristina.bjorklund@svenskakyrkan.se (40 kr)
Sahlanders, Falun 1611

Konsert till förmån fö
Svensk

k rkans

internationella arbet
Bjursås Kyrkokör, Cantamus,
sångare och musiker
Onsdag

/12 kl.19.3

Bjursås kyrk
-Se kommande affisch – Välkommen!

Foto: Ingvar Åslund, Gopa.
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Musikcaféer

