ADVENT 2019

Konserter till förmån för ACT -Julinsamlingen 2019

Årets julinsamling handlar om de orättvisor och övergrepp som flickor drabbas av bara
för att de är flickor. Det kan vi aldrig acceptera. Ta ställning för alla människors lika värde.

Luciakonsert
i Bjursås kyrka

Julkonsert
i Bjursås kyrka

Luciatåg med barn från Onsdagskul
Damkören Cantamus

Damkören Cantamus
Bjursås kyrkokör

Fredag 13 december kl 18.00

Tisdag 17 december kl 19.00

Varmt välkommen!

Varmt välkommen!

Gudstjänst
med stora och små
Söndag 12 januari kl 11.00
i Bjursås kyrka

Musik vid helgsmål
- Karnevalkonsert
Bjursås spelmanslag och Michal Wodrowski

Lördag 22 februari kl 18.00
i Sågmyra kyrka

Musikgudstjänst i karnevaltid
Michal Wodrowski framför dansmusik
på orgel och piano

Söndag 23 februari kl 11.00
i Bjursås kyrka
Efter gudstjänsterna serveras semlor och kaffe.

Tängerpojkarna med Karin gästar oss och
efter gudstjänsten bjuds alla in till Bjursås
församlingshem för dans kring granen och
julgröt. Tängerpojkarna med Karin
leder dans och sång!

Slink in - Stickcafé

Startar igen torsdag 9 januari kl 18.30

Tänd ljus- för att sprida glädje!
Om du blundar och tänker dig tillbaka till din barndom
och de jular du firade då? Vad är det du minns? Vilka lukter,
händelser och traditioner bubblar då upp ur ditt medvetande? Kanske är det snörika vintrar, varm choklad framför
brasan och skratten vid julbordet. Men allt är kanske inte
angenämt. För även om julen är en positivt laddad högtid
så bär den ofta stråk av våra mänskliga misslyckanden.
Idealet med kaneldoftande bak, förväntansfull längtan till
paketutdelandet och skojfriska kvällar med sällskapsspel
infinner sig inte alltid. Där finns även vidbränd knäck,
besvikelser vid granen och dåliga förlorare.
Uppmanade av handeln och ivrigt påhejade av media så
skapas ofta orimliga krav på oss och på julen. I vår längtan
efter hårda paket är det ofta de mjuka frågorna vi förbiser. I dagens brus är det kanske viktigare än någonsin att
knacka hål på ytan och se djupet. Ja, på tillvarons stabila
grund. Våra traditioner är ledstångar att hålla sig i. Så läs
julevangeliet där hemma! Gör måltiden till en andakt! Tänd
ljus- inte för att det är snyggt utan för att sprida glädje! Kom
till våra samlingar och gudstjänster!
En meningsfull jul tillönskar jag er!
Lennart Pettersson

Ta med din stickning eller
handarbete och kom!
Vi träffas i Bjursås församlingshem, torsdagkvällar, jämna
veckor mellan kl 18.30-21.00
Info: Mia Lundblad,
070-790 51 23

Terminsstart Handarbetscafé
- Sy, sticka, virka
eller annat handarbete
Torsdag 9 januari kl 13.30
i Bjursås församlingshem.
Därefter träffas vi varannan torsdag, jämna veckor.
Här kan du ”göra” för eget bruk, ”sticka och skicka”
eller lämna till vår auktion/försäljning.
Kom när du kan! Välkomna!

Tisdagskul F-åk 6

Vi träffas i Sågmyra kyrka, tisdagar kl 14.30-16.00

Öppen förskola
kl 09.00-12.00
Måndagar och torsdagar i Bjursås församlingshem.
Fredagar i Sågmyra församlingsgård/kyrka.
Välkomna!
Församlingens präster
Kyrkoherde Lennart Pettersson, tel 023-669 23 65
lennart.k.pettersson@svenskakyrkan.se
Vikarierande komminister Anders Åkerlund, tel 023-669 23 66
Församlingens kyrkomusiker
Organist Michal Wodrowski, tel 023-669 23 68
Kantor Birgitta Flygare, tel 023-669 23 67
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 023-6692360, (023-50500)
Bävervägen 1A, 790 21 BJURSÅS
Telefontid och besökstid måndag-fredag kl 10-12
E-mail: bjursas.forsamling@svenskakyrkan.se
Församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/bjursas
Bankgiro: 5448-4811 Swish: 123 388 84 68
Du hittar oss även på Facebook:
Bjursås församling Svenska kyrkan
Ansvarig utgivare: Lennart Pettersson

Onsdagskul F-åk 6

Vi träffas i Bjursås församlingshem
onsdagar kl 14.00-16.00
Vid frågor eller för att anmäla ditt barn till någon av
grupperna kontakta:
Jambu Palmqvist (jambu.palmqvist@svenskakyrkan.se)
eller Lina Svart (lina.svart@svenskakyrkan.se)

Tider för körövningar

- vi välkomnar nya körmedlemmar
Kyrkokören: Tisdagar kl 18.30
i Bjursås församlingshem. Körledare Michal Wodrowski.
Damkören Cantamus: Onsdagar kl 19.00
i Bjursås församlingshem. Körledare Michal Wodrowski.
Sågmyrakören: Torsdagar kl 18.00
i Sågmyra kyrka. Körledare Birgitta Flygare.
Tenorer och basar välkomnas!

Musikelever
Bjursås församling erbjuder möjligheten för elever från åk 3
fram till gymnasiet, att lära sig spela orgel samt piano på olika
nivåer. För dem som inte spelat tidigare till avancerad nivå för
dem som redan kan spela och vill utvecklas vidare.
För grundskolans elever blir det i samband med församlingens
barntimmar Onsdagskul.
Om Ni är intresserade kontakta organisten Michal Wodrowski,
tel. 023-669 23 68, michal.wodrowski@svenskakyrkan.se

Det händer i
Bjursås kyrka
DECEMBER

DECEMBER
6

Det händer i
Sågmyra kyrka

Fredag kl 19.00 Advent i Barockton. Konsert med
Dalarnas orkesterförening. Henrik Alinder, dirigent och
solist (orgel-cembalo), Krister Hammarström, tvärflöjt.
I programmet bl.a. Orgelkonsert F-dur av Brixi samt
Julkonsert av Corelli

13 Fredag kl 18.00 Lucia samt avslutning för Onsdagskul.
Onsdagskul och Damkören Cantamus medverkar
15 3e advent Söndag kl 11.00 Mässa i lillkyrkan
17 Tisdag kl 19.00 Julkonsert. Damkören Cantamus
och Bjursås kyrkokör medverkar
22 4e advent Söndag kl 11.00 Gudstjänst
24 Julafton Tisdag kl 10.00 Julkrubba
24 Julafton Tisdag kl 23.00 Julnattsmässa
Kari Koskinen, solosång
26 Torsdag kl 18.00 Musikguddstjänst.
Johan Wållberg (Stockholm) solosång
29 Söndag kl 11.00 Mässa
31 Nyårsafton Tisdag kl 16.00 Nyårsbön
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2a advent Söndag kl 11.00 Gudstjänst med
små och stora Avslutning Tisdagskul, barn medverkar
22 4e advent Söndag kl 10-16 Kyrkan öppen
för besök, ljuständning och personlig andakt
24 Julafton Tisdag kl 12.00 Julkrubba
25 Juldagen Onsdag kl 08.00 Julotta. Sågmyrakören och
Kari Koskinen, sång medverkar

JANUARI
5

Trettondedagsafton Söndag kl 18.00 Musikgudstjänst
Se kommande annonsering

FEBRUARI
22 Lördag kl 18.00 Musik vid Helgsmål - Karnevalkonsert
Efter gudstjänsten serveras semlor och kaffe

MARS
22 Söndag kl 11.00 Gudstjänst med små
och stora. Efter gudstjänsten bjuds det på våfflor

JANUARI
Nyårsdagen Onsdag kl 18.00 Musikgudstjänst. Michal
Wodrowski spelar julmusik i olika stilar, orgel samt piano
6 Måndag kl 11.00 Mässa i lillkyrkan
12 Söndag kl 11.00 Gudstjänst med små och stora.
Tängerpojkarna med Karin medverkar. Efter gudstjänsten
bjuds alla in till församlingshemmet för dans kring granen
och julgröt. Tängerpojkarna med Karin leder dans och
sång!
19 Söndag kl 11.00 Mässa
26 Söndag kl 11.00 Gudstjänst

Stor orgelmässa

1

Lördag den 21 mars kl 18.00
Organisten Michal har varit sjukskriven septemberoktober därav har vi flyttat den stora konserten till mars
månad. Den som väntar på något gott väntar aldrig för
länge! I programmet JS Bach största orgelverk: Klavierübung del III Tysk orgelmässa.
Kaffe serveras i pausen. Michal Wodrowski, orgel samt
Krister Hammarström, tvärflöjt.

FEBRUARI
2 Söndag kl 11.00 Mässa
9 Söndag kl 11.00 Mässa
16 Söndag kl 11.00 Gudstjänst med små och stora i lillkyrkan. Onsdagskul medverkar
23 Söndag kl 11.00 Musikgudstjänst i Karnevaltid. Michal
Wodrowski spelar dansmusik, orgel samt piano
Efter gudstjänsten serveras semlor och kaffe!
26 Askonsdag Onsdag kl 19.00 Askonsdagsgudstjänst i
lillkyrkan. Damkören Cantamus medverkar

MARS
1
7

Söndag kl 18.00 Kvällsmässa i lillkyrkan
Lördag kl 18.00 Musik vid Helgsmål
Sånggruppen Färist
8 Söndag kl 11.00 Gudstjänst.
15 Söndag kl 11.00 Mässa
21 Lördag kl 18.00 Musik vid Helgsmål. Tysk orgelmässa
29 Söndag kl 11.00 Mässa

Församlingen gratulerar
alla jubilarer i församlingen!
Vi fortsätter med att uppvakta alla medlemmar
som fyller 80, 85, 90 och däröver med ett besök.

Andakter på Sandtäktsgården
och Bjursåsgården
Onsdagar kl 14.00 träffas vi på Sandtäktsgården
Första onsdagen i månaden kl 10.30
träffas vi på Bjursåsgården
Onsdag 18 december
Julbön på Sandtäktsgården och Bjursåsgården

Med reservation för ändringar

Biskopsbesök i Bjursås
Under en vecka i oktober besökte biskop Mikael Mogren
med flera församlingen för en visitation. Det blev ett par
intensiva dagar med historiska tillbakablickar, samtal med
samtida ansvarsbärare och ett avstamp in i framtiden. Eftersom barn och skola är ett av församlingens prioriterade
områden så lades en dag för besök vid bygdens nya fina skola.
En av biskop Mikaels förtjänster är att analysera det lokala
sammanhanget utifrån en gedigen historisk förankring. I sitt
slutliga tal lyfte han fram Bjursåsandan som genom tiderna
präglats av trogen arbetsvilja och där man haft kraft att bevara sin egenart. Som exempel nämndes banken och affären
som inte ingått i större enheter vilket göra att de finns kvar
i Bjursås idag. Även församlingen har valt att stå själv och
att inte gå upp i ett större pastorat vilket ger inflytande över
sin lokala kyrka. Detta stödjer jag, avslutar Mikael men är
man en liten församling är man sårbar, men med delat ansvar
och när man är många som bär församlingen tillsammans
så finns här en enorm potential.

Margareta Carlenius, Lennart Pettersson, Marit Norén,
Andrew Holm, Johan Bergström och biskop Mikael Mogren
framför bilen som tog sällskapet till Sågmyra för besök på Museet
och en fantastisk lokalinspirerad middag.
Foto: Ewelyn Nykvist

Jultomten - en givmild ärkebiskop
Jultomten i Sverige är en blandning av den gamla
gårdstomten och ärkebiskop Sankt Nikolaus. Sankt
Nikolaus, som levde i slutet av 200-talet, var känd för
sin givmildhet.
Julklappar
Julklappen har sitt ursprung i Matteusevangeliet 2:1-12.
Där står det om hur Jesusbarnet mottog gåvor i form av
guld, myrra och rökelse från de tre vise männen.
Granar skyddade mot farligheter
Långt innan det blev vanligt med julgranar inomhus i
Sverige ställde många granar vid ytterdörren. Granarna
var kvistade och hade bara en granruska kvar i toppen.
Granarna var ett tecken på julfrid men de gav också ett
skydd mot farliga makter.
Adventsstjärnan
Adventsstjärnan härstammar från herrnhutismen som är
en religiös kristen rörelse från Tyskland. Vid stora firanden, som första advent, satte man upp en lysande stjärna
för att fira. Efter ett tag blev tillverkningen av stjärnorna en
del av det årliga julpysslet. Stjärnan spreds med herrnhutismens missionärer och nådde Sverige under 1910-talet.
Adventsljusstaken
Adventsljusstaken kom till Sverige i slutet av 1800-talet.
Ersta diakoni i Stockholm lade grunden till adventsljusstaken så som vi känner till den idag. Där började man
i slutet av 1800-talet att tända ljus i en så kallad adventsgran, en gran smyckad med 28 ljus. Sju ljus tändes
varje adventssöndag. Utifrån adventsgranen skapades
adventsljusstaken – en stake med sju ljus för varje dag i
veckan under advent och en stake med fyra ljus för varje
söndag i advent.

JULGRÖTSLUNCH
Tisdag 17 december kl 12.00
i Bjursås församlingshem
”Sång och musik i Advents-och juletid”
Tull Rolf och Eva Sares

Bjursås församlingshem
Tisdag 28 januari kl 12.00 Sopplunch
Torsdag 13 februari kl 18.30 Temakväll
Tisdag 25 februari kl 12.00 Sopplunch
Lördag 7 mars kl 09.30 Kvinnofrukost
Torsdag 26 mars kl 18.30 Temakväll
Tisdag 31 mars kl 12.00 Sopplunch

Sågmyra församlingssal/kyrka
Onsdag 11 mars kl 12.00 Sopplunch

Se kommande annonsering. Reservation för ändringar.

