ADVENT 2018

Luciafirande
i Bjursås kyrka

Julkonsert

Med sång av barn
från Onsdagskul

Kyrkokören och Cantamus
Kari Koskinen, sångsolist
Mats Åberg, orgel och piano
Margareta Åberg, dirigent

Torsdag 13 december kl 18.00

Onsdag 19 december kl 19.00

Varmt välkommen!

Till förmån för Svenska kyrkans
internationella arbete
Varmt välkommen!

Temakväll
i Bjursås församlingshem
Torsdag 31 januari kl. 18.30

”Vad ska vi med kyrkan till?”
Biskop em., t.f. kyrkoherde i Bjursås församling
Thomas Söderberg
Välkomna!
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Nyvalt kyrkoråd
Var inte rädda!
Det är så Guds budbärare, änglarna, brukar säga när de
möter människor. Det är inte alltid så lätt. Det finns så
mycket som kan oroa oss: i familjen, i arbetet, i frågor om
hur politiken i Sverige och vår värld kommer att påverka
oss i det egna livet och för allt liv på jorden. Vad kan vi
göra – för Livets skull?
Advent och Jul kan ge oss några tankar. Advent är ju en
fastetid, även om vi inte tänker så mycket på det. Det är
ju en tid för Julbord och förberedelse inför Julen. Advent
är just det – en förberedelse inför Julen, och fasta betyder
att tänka sig för. Första Advent sjungs ”Bereden väg för
Herran!” Det är en uppmaning att fundera över vad som är
viktigt i livet. När jag var yngre fanns ”Jesus från Nasaret går
här fram än som i gången tid” som en av Advents psalmer.
Den sista versens ord är ”Öppna ditt hjärta i bön och bot,
upplåt vart hemligt rum. Red dig att taga Guds Son emot,
tro evangelium: Himmelriket är nära”.
Så kommer julen. Då hörs åter en ängels röst i Julevangeliet:
”Var inte rädda. Jag bär bud om en stor glädje, en glädje
för hela folket”. Så hörs den första berättelsen om barnet
i krubban, det barn som ska bli ett ljus för hela världen.
Och så avslutas ängelns närvaro med orden ”Ära i höjden
åt Gud, och på jorden fred åt dem han har utvalt”.
Detta är en av Julens innersta budskap – fred på jorden
genom detta barn, som växer upp för att med sitt liv visa
en mening med livet. Jag, och många med mig, har tagit
det till oss. Det är därför vi kallas kristna. En fortsättning
på det är att vara en Jesu lärjunge, en efterföljare. Det finns
nog många fördomar om vad det kan betyda. Men ett sätt
att tala om det finns också i en psalm: ”Öppna mig för din
kärlek. Världen behöver mig. Världen behöver din kärlek
strömmande genom mig”. Det innebär inte att aldrig bli
orolig, men det kan ge en styrka att veta att Guds kärlek
också har händer och fötter på jorden. Ju fler som öppnar
sitt hjärta för den kärleken, desto större är möjligheten att
rädslan ska kunna drivas bort – för Livets skull!
Med de orden önskar jag er en välsignad Advent och – när
det är dags – en God Jul!
Thomas Söderberg

Församlingsexpeditionen
Bävervägen 1 A, 790 21 Bjursås.
Telefontid och besökstid måndag-fredag 10-12, 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
Kyrkogårdsvaktmästare
Ulf Saxvall, tel 023-508 72
ulf.saxvall@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare
Anna Granlund tel 023-505 39
anna.granlund@svenskakyrkan.se

Den 1 januari i år tillträdde ett nyvalt kyrkoråd, och nu
kan det vara dags att sammanfatta året så långt:
Det första halvåret präglades tyvärr av bristande samsyn
mellan kyrkorådet och vår tidigare kyrkoherde. Det är
ju aldrig ens fel när två träter, men under resans gång
blev det tydligt att det bästa för oss alla var att våra vägar
skildes. Det handlar inte om att spika fast rätt eller fel,
utan om en omsorg om vår församling och våra medarbetare. Konsekvensen blev att vi kom överens om att
kyrkoherden lämnade oss vid midsommar i år.
Ett enigt kyrkoråd stod bakom ställningstagandet, samtidigt medvetna om att kyrkoherdar inte växer på trän!
Därför så är ett stort tack till vår nuvarande tillförordnade kyrkoherde, biskop emeritus Thomas Söderberg,
på sin plats.
Thomas insatser har varit helt nödvändiga, tillsammans
med övriga medarbetares, för att kunna gå vidare. Dessutom kan jag avslöja att Thomas tycker att kyrkoherderollen är jättekul!
När detta skrivs har vi rekryterat en ny kyrkomusiker, vi
har stora förhoppningar att under våren kunna välkomna
en ny kyrkoherde, och framför allt finns en strategi som
både handlar om andliga men även materiella värden
för framtiden.
Stort tack till alla, ingen nämnd och ingen glömd, som
burit upp gudstjänstliv och annan verksamhet under året!
Sist men inte minst, tack till er alla i kyrkorådet för kloka
synpunkter och äkta engagemang!

Våra protokoll finns tillgängliga både på vår hemsida och
på pastorsexpeditionen, följ oss gärna!
Bosse Olsson, ordf kyrkorådet Bjursås

Församlingens präster
T.f. kyrkoherde Thomas Söderberg,
tel 023-515 50
uthomas.soderberg@gmail.com
Komminister (t.o.m. 31/1)
Roland Söderberg, tel 0247-449 40
roland.soderberg@svenskakyrkan.se
Anders Åkerlund, tel 070-545 72 43
Kyrkomusiker
Michal Wodrowski (från 1 februari),
tel 023-509 15
michal.wodrowski@svenskakyrkan.se
Birgitta Flygare, tel 023-505 38
birgitta.flygare@svenskakyrkan.se

Förskolepedagog
Jambu Palmqvist, tel 023-509 77
jambu.palmqvist@svenskakyrkan.se
Assistent
Lina Svart, tel 023-509 77
bjursas.forsamling@svenskakyrkan.
se
Kyrkorådsordförande
Bo Olsson, tel 070-577 86 36
Ansvarig utgivare
Thomas Söderberg

Det händer i kyrkan
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Söndag 1:a Advent kl 11.00 Gudstjänst
i Bjursås kyrka. Kyrkokören och Torbjörn Isaks,
trumpet medverkar.
Söndag 1:a Advent kl 10.00-18.00 ÖPPET HUS
I BJURSÅS KYRKA - Adventsfika!
Torsdag kl 18.00 Luciafirande i Bjursås kyrka. Barn
från Onsdagskul och Lotta Grane, tvärflöjt medverkar.
Söndag 3:e Advent kl 11.00 Gudstjänst
i Bjursås lillkyrka.
Onsdag kl 19.00 Julkonsert i Bjursås kyrka.
Söndag 4:e Advent kl 11.00 Gudstjänst
i Bjursås lillkyrka.
Julafton kl 10.00 Samling vid krubban
i Bjursås kyrka.
Julafton kl 23.00 Julnattsmässa i Bjursås kyrka.
Kyrkokören och Daniel Zetterström, solist medverkar.
Annandag jul kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås lillkyrka.
Lotta Grane, tvärflöjt medverkar.
Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås lillkyrka.
Nyårsafton kl 16.00 Nyårsbön i Bjursås kyrka.

Söndag 1 Advent kl 15.00 Gudstjänst i Sågmyra kyrka.
Sågmyrakören och Torbjörn Isaks, trumpet medverkar.
9 Söndag 2 Advent kl 11.00 Gudstjänst för små och
stora i Sågmyra kyrka. Barn medverkar med sång.
24 Julafton kl 12.00 Samling vid krubban
i Sågmyra kyrka.
25 Juldagen kl 08.00 Julotta i Sågmyra kyrka.
Sågmyrakören medverkar.

JANUARI
19 Lördag kl 18.00 Musik vid Helgsmål i Sågmyra kyrka.
”Visor och vispop” Hanna Ek och Henrik Rapp. Välkomna till en fantastisk musikkväll! Fri entré - Kollekt.

FEBRUARI
16 Lördag kl 18.00 Musik vid Helgsmål i Sågmyra kyrka.
Anna Stark Trio. Anna Stark, Staffan Lindfors och
Birgitta Flygare. Välkomna till en fantastisk musikkväll!
Fri entré - Kollekt.

JANUARI
1
6

Nyårsdagen kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås lillkyrka.
Trettondedag jul kl 11.00 Mässa i Bjursås kyrka.
Kyrkokören medverkar.
13 Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås lillkyrka.
20 Söndag kl 11.00 Mässa i Bjursås kyrka.
27 Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås lillkyrka.

FEBRUARI
3

Söndag kl 11.00 Gudstjänst för små och stora
i Bjursås kyrka.
10 Söndag kl 11.00 Mässa i Bjursås kyrka. Mottagning av
vår nya kyrkomusiker Michal Wodrowski.
17 Söndag kl 15.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka.
Sångsvanarna medverkar.
24 Söndag kl 11.00 Mässa i Bjursås kyrka.

Andakter på
Sandtäktsgården
Onsdagar kl 14.00
inbjuder Bjursås församling till andakt
på Sandtäktsgården.
Välkomna!

Sopp- och grötluncher
Julgrötslunch i Bjursås församlingshem
Tisdag 11 december kl 12.00
”Vår orkester” - Sång och musik.
Sopplunch i Bjursås församlingshem
Tisdag 22 januari kl 12.00
Sång och musik med Tull Rolf och Eva Sares.
Sopplunch i Sågmyra församlingsgård/kyrka
Onsdag 6 februari kl 12.00
”Mitt Afrika” - Anders Åkerlund.
Sopplunch i Bjursås församlingshem
Tisdag 26 februari kl 12.00
”Sånt man minns” - Inger Hag, Bjursås.
Kostnad: 40 kr per person. Välkomna!

Med reservation för ändringar

Jag heter Michal Wodrowski.
Jag är en diplomorganist samt konsertpianist. Besitter gedigen högre utbildning från Polen. Studerade
piano för prof. J Janski samt orgel för prof. Romuald
Sroczynski vid Musikakademin i Poznan. Jag har även
tagit Svenska kyrkans organistexamen vid Pastoralinstitutet i Lund (2011).
I Polen har jag arbetat som organist, sångpedagog,
direktör vid en stor orgelfestival i Frombork, musiklärare samt
musikkritiker-redaktör (tidning Gazeta Wyborcza, Gdansk).
Mitt intresse för Sverige har väckts genom resor och spelningar
här (1988-2005): S:ta Klara, S:t Göran, S.t Jacob i Stockholm,
Lunds Domkyrka, Umeå stads kyrka o.a., vilka till en början
initierades genom svensk tonsättare och organist Stig Gustav
Schönberg.

Barnverksamheten
startar igen v.5
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
församlingsgård/kyrka
Öppen förskola
Tisdagar kl 09.00-12.00
Tisdagskul/ F-åk 6
kl 14.30-16.00
(Personal möter barnen
vid skolan kl 14.30)

Kontaktperson: Jambu Palmqvist, 023-509 77
eller maila bjursas.forsamling@svenskakyrkan.se

Jag flyttade till Sverige i augusti 2005. Har arbetat
som kyrkomusiker i olika församlingar från Skåne
i söder till Lappland i norr. Sista fem år har jag
arbetat som organist i Gislaveds pastorat. I Bjursås
kommer jag att börja min tjänst den 1 februari. Jag
ser fram emot att möta Er på många olika sätt. Ni
har mycket fina instrument i kyrkan. Hoppas att de
ska ljuda härligt, att det blir roligt och lätt att sjunga
med min musik.
Det blir även fascinerande att få arbeta med körer, spelmän,
sångare samt instrumentalister, erbjuda Er intressanta konserter.
Vi ses i våra kyrkor samt i andra sammanhang!
Michal Wodrowski

Födelsedagar september-oktober
90 år
Erik Helge Zetterström
Majt Elisabet Pettersson
Ingrid Adela Hagberg
Oskar Evert Hellerstedt
92 år
Svea Erika Ernstsson
93 år
Gertrud Sundström

80 år
Rune Andersson
Eric-Axel Reinhold Wilje
William Arne Blomkvist
Jan Edvald Bergh
Inga Elisabet Hjort
Bertil Bergkvist
Gösta Calles
85 år
Stig Liss
Kjell Erik Hjort
Bengt Hansson
Rune Ahlström

Avser medlemmar i Bjursås församling

Slink in - Stickcafé
Startar igen 10 januari kl 18.30
Ta med din stickning eller handarbete och kom!
Det är bara att slinka in – i Bjursås församlingshem,
torsdagkvällar, jämna veckor mellan kl 18.30-21.00.
Info: Mia Lindblad 070-790 51 23

Terminsstart Handarbetscafé
- Sy, sticka, virka
eller annat handarbete
Torsdag 10 januari kl 13.30
i Bjursås församlingshem.
Därefter träffas vi varannan torsdag, jämna veckor.
Gemenskap, fika och inspiration! Här kan du ”göra”
för eget bruk, ”sticka och skicka” eller lämna till vår
auktion/försäljning. Kom när du kan!
Välkomna!		

/Syföreningen

