VÅREN 2020

Sågmyra kyrka

50

år !!!

Var med och fira
i Sågmyra kyrka under
Jubileumshelgen 9-10 maj

Jubileumskonsert
Lördag 9 maj kl 18.00

Jubileumsdag

med roliga aktiviteter för alla åldrar

Söndag 10 maj kl 11.00

Jubileumsgudstjänst med barn & Sågmyrakören
Sångsolist Sofia Murman
Det kommer att bjudas på lunch och aktiviteter
för alla åldrar, bl.a. hoppborg, tipspromenad,
föreningsaktiviteter och andra roligheter!

Kom och prova på Cirkus söndag 31 maj!
Barn medverkar med sång och

Ludvika Minicircus kommer att bjuda på en show i kyrkan!
Efter gudstjänsten är alla välkomna till Bjursås församlingshemför att prova på
olika cirkuskonster med hjälp av Ludvika Minicircus.
Det kommer även att bjudas på något gott att äta!

Viscafé med
Anna Stark och
Sågmyrakören m.fl.
Sågmyra kyrka
Torsdag 12 mars kl 18.30
Staffan Lindfors, kontrabas

Stor orgelmässa
Bjursås kyrka
Lördag 21 mars kl 18.00
Michal Wodrowski, orgel
Krister Hammarström,
tvärflöjt

Musik vid Helgsmål
”Musik till våren”
Bjursås kyrka
Lördag 18 april kl 18.00
Falu Blåsorkester,
dirigent Ewa Lindh

Foto: Håkan Stråhle

Dagen startar med Gudstjänst-Barnverksamhetsavslutning
och Dopfest i Bjursås kyrka kl. 11.00

Konsert med
Stockholmspolisens
musikkår
Bjursås kyrka
Lördag 3 maj kl 15.00
Samarr. Bjursås Berg&Sjö

Rötter som ger stadga
Sedan jag kom till Bjursås som präst har jag ofta slagits
betydelsen av alla föregångare som byggt och ger stadga
åt den bygd och det samhälle vi har idag. Jag har läst om
bönderna som fick beting att köra sten till kyrkbygget på
1700-talet. Jag har sett bilder på förändring och utveckling.
Jag har mött företrädare för en bank som blivit ett signum,
en nybyggd skola med höga ambitioner, föreningsliv med
stort förtroende med mycket mera.
Den här våren är speciell för Sågmyra. I början av april
1970 så invigdes Sågmyra kyrka. Så nu vankas det 50-års
fest. När man byggde Sågmyra kyrka så fick man tydligen
problem med stadgan i de relativt stora timmerväggarna.
Lösningen blev att stadga upp väggarna med rälsen från
järnvägen som man tidigare rivit upp. Så tidigare generationers arbete med att utveckla samhället med den
betydande livsnerv som järnvägen var får ge stadga i den
kyrka vi har idag.
Att kyrkan nu står där bredvid nutidens livsnerv, landsvägen. Stolt och trygg, vill vi fira under en helg i maj. Vi
hoppas att det blir ett jubileum fyllt av musik, sång, skratt
och gemenskap för alla åldrar- inte minst de yngre som är
framtiden för Sågmyra.
Tänker man efter så lever vi våra liv så att säga på tidigare
generationers förtjänst. Och på samma sätt är de beslut vi
tar och det engagemang vi lägger ned en grund för kommande generationer. I en tid präglad av kvartalsrapporter
och snabba förändringar så kan det vara extra viktigt att
söka rötterna.
Välkomna till påskens gudstjänster och alla andra samlingar i vår församling!
Lennart Pettersson

Församlingens präster
Kyrkoherde Lennart Pettersson, tel 023-669 23 65
lennart.k.pettersson@svenskakyrkan.se
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 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 84 68
Du hittar oss även på Facebook:
Bjursås församling Svenska kyrkan
Ansvarig utgivare: Lennart Pettersson

Vi väntar på
ny präst till
församlingen
Joy Faith Kronenberg som
just nu tjänstgör i Kap
staden, Sydafrika.
Vi hoppas hon kan börja
till våren.

Vår hälsning från kyrkogården
Kyrkogårdspersonalen önskar att ni som har lyktor på
kyrkogården gärna tar hem dem över sommaren!
Vi vill även påminna om att endast snittblommor får
användas vid utsmycknig av askgravplatser och lundar.

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

Utdrag ur kyrkobokföringen
2019-01-01 – 2019-12-31
Dop
22 st
Vigslar
7 par
Konfirmander 11 st
Begravningar 25 st
Avser medlemmar i Bjursås församling

Församlingsresa!
Årets församlingsresa är inplanerad torsdag 14 maj.
Lägg datumet på minnet.
Vi återkommer med mer information.
Se kommande annonsering.

Öppen förskola
kl 09.00-12.00
Måndagar och torsdagar i Bjursås församlingshem.
Fredagar i Sågmyra församlingsgård/kyrka.
Välkomna!

Vår hemsida!
Du kan nu ta en titt in i våra kyrkor via vår hemsida:
https://www.svenskakyrkan.se/bjursas/kyrka-och-kyrkogard
Välj sedan Bjursås kyrka eller Sågmyra kyrka

kyrka
MARS

MARS

15 Söndag kl 11.00 Mässa i kyrkan. Kyrkokören
21 Lördag kl 18.00 Musik vid Helgsmål
-Tysk orgelmässa J S Bach. Michal Wodrowski,
orgel samt Krister Hammarström, tvärflöjt
29 Söndag kl 11.00 Mässa i kyrkan

12 Torsdag kl 18.30 Viscafé med Anna Stark.
Sågmyrakören m.fl. och Staffan Lindfors, kontrabas
22 Söndag kl 11.00 Gudstjänst med små och stora. Barn
medverkar - efter gudstjänsten serveras våfflor

APRIL

9

5
10
12
13
18
19
26

Palmsöndag kl 11.00 Gudstjänst med små och stora i
kyrkan. Onsdagskul och Damkören Cantamus
Långfredag kl 11.00 Långfredagsgudstjänst i lillkyrkan.
Kyrkokören
Söndag kl 11.00 Påskdagen Påskmässa i kyrkan
Solosång
Måndag kl 18.00 Gudstjänst i lillkyrkan
Annandag påsk
Lördag kl 18.00 Musik vid Helgsmål i kyrkan.
”Musik till våren” Falu Blåsorkester -dirigent Ewa Lindh
Söndag kl 11.00 Gudstjänst i kyrkan
Söndag kl 14.00 Konfirmationsmässa med
konfirmation kyrkan

MAJ
2
3
3
15
16
17

19

Lördag kl 11.00 Gemensam urnnedsättning
Söndag kl 11.00 Gudstjänst i lillkyrkan
Söndag kl 15.00 Konsert i kyrkan med Stockholms
poliskör. Samarrangemang med Bjursås Berg & Sjö
Fredag kl 08.15 Korum i Bjursås kyrka, innan
Dalkarlsvandrarna fortsätter sin vandring
Lördag kl 18.00 Musik vid Helgsmål i kyrkan.
Pianokväll med Michal Wodrowski. Musik av F Chopin
Söndag kl 11.00 Mässa i kyrkan. Rasbo Pastorats kör,
kören Rediviva (Uppsala), Siljans Vokalensemble under
ledning av Roland Östblom. Michal Wodrowski, orgel
samt piano
Tisdag kl. 18.30 Riddardubbning i kyrkan

21 Torsdag Kristi himmelsfärds dag kl 08.00
(OBS tiden!) Gökotta i Prästskogens naturreservat.
Tag gärna med egen fikakorg och något att sitta på
24 Söndag kl 11.00 Mässa i kyrkan. Kyrkokören
31 Söndag kl 11.00 Gudstjänst med små och stora
-sommaravslutning och dopfest i kyrkan
Se kommande annonsering

APRIL
Skärtorsdag kl 19.00 Skärtorsdagsmässa.
Sågmyrakören

MAJ
9

Lördag kl 18.00 Jubileumskonsert - Sågmyra kyrka
50 år. Martin Riverfield and the wheels of fortune
10 Söndag kl 11.00 Gudstjänst med små och stora
-Jubileum Sågmyra kyrka 50 år. Barn, Sågmyrakören,
sångsolist Sofia Murman m.fl medverkar

JUNI
17 Onsdag kl 18.30-18.50 Midsommarmusik
Spelmän

Tisdagsträffen för alla åldrar
Tisdagar kl 14.30-16.00
i Sågmyra församlingsgård/kyrka
Är du dagledig, föräldraledig, har inget att göra efter
skolan eller bara vill träffas eller ta en kopp kaffe?
Varmt välkommen till Tisdagsträffen, vi träffas och fikar,
samtalar, pysslar, läser och förbereder inför kommande
gudstjänster!
Personal möter de barn som vill på skolan och kan även
följa med tillbaka. Meddela detta till någon utav ledarna
om detta önskas samt till fritids.
Vi ser fram emot att träffas, hälsningar Lina och Jambu!
lina.svart@svenskakyrkan.se
jambu.palmqvist@svenskakyrkan.se

Kyrkofullmäktige
Måndag den 25 maj kl 19.00
i Sågmyra församlingsgård. Välkomna att närvara!

Sorgegrupp

JUNI
7 Söndag kl 11.00 Mässa i lillkyrkan
14 Söndag kl 14.00 Friluftsgudstjänst i Faxberg
19 Fredag kl 18.00 Midsommarkonsert i kyrkan.
Bjursås spelmanslag, Kyrkokören, Damkören Cantamus,
Sångsvanarna m.fl.
20 Lördag kl 11.00 Friluftsgudstjänst i Tomasbo
21 Söndag kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst på Dössberget
28 Söndag kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Bönhuset

Är du i sorg och skulle vilja träffa andra och samtala i
grupp? Kontakta då vår kyrkoherde Lennart Pettersson
023-669-23 65.

Andakter på Sandtäktsgården
Vi träffas onsdagar kl 13.00. OBS tiden!
Välkomna!

Med reservation för ändringar

Handarbetscafé

Vi träffas torsdagar, jämna veckor,
i Bjursås församlingshem mellan kl 13.30-15.30.
Välkommen, nybörjare eller erfaren till en stund med
inspiration, gemenskap och fika.
Under 2019 samlade syföreningen in 26.814 kr till
välgörande ändamål, bl a genom brödbak, lotterier och
auktion. Stort tack till er alla som gjorde detta möjligt!
Kyrkliga Syföreningen

Koka soppa på en spik...
Vi söker dej som vill ge lite av dej själv och din tid.
Ibland behöver vi en hjälpande hand. Det kan bl.a. gälla
brödbak, kokning av soppa eller ställa iordning fika.
Ring husmödrarna
Anna 023-669 23 71
Jambu 023-669 23 69

SOPPLUNCH kl. 12.00
KVINNOFRUKOST kl. 09.30

Frukost serveras: 40 kr per person, betalas på
plats kontant eller med swish. Föranmälan
senast fredagen innan till 023-669 23 69.

Lördag 14 mars i Bjursås församlingshem
”Något om Florence Nightingale -myt och verklighet” samt två samtida svenska pionärer - Kristina Björklund, Bjursås.
Lördag 18 april i Bjursås församlingshem.
”Det fina med en gammal trädgård”
- Agneta Magnusson, Leksand.
Kulturhistoriker, fokus på gamla
kulturväxter och trädgårdshistoria.

Dagens soppa: 40 kr per person,
betalas på plats kontant
eller med swish.
Tisdag 17 mars i Sågmyra församlingsgård/kyrka
”Vi minns Sågmyra kyrka 50 år” Samtal med Kurth Pettersson, Sågmyra, intervjuas av
präst Lennart Pettersson
Tisdag 31 mars i Bjursås församlingshem
”Det kulturella och historiska värdet av gamla vecko
tidningar” - Margareta Barkevall, Rättvik
Onsdag 15 april i Sågmyra församlingsgård/kyrka
”Kärlek” - sång och musik” - Marit Ädel, Säter, musik
lärare och artist

Temakväll

Tisdag 28 april i Bjursås församlingshem
”Johan Olof Wallin -nationell skald och ärkebiskop” Om psalmförfattarens liv och psalmbok.
Mona Engberg, Borlänge, ordf. i Wallinsamfundet

Torsdag 7 maj 18.30 i Bjursås församlingshem.
Preliminärt, se kommande annonsering!

Tisdag 19 maj i Bjursås församlingshem
Preliminärt, se kommande annonsering

Fredag 15 maj kl. 18.00 i Sågmyra kyrka.
”Jobb med fantastiska bilar - Prototype teamleader på
Koenigsegg Automotive AB” - Sågmyrakillen Oskar
Sjöberg berättar.

Riddarskola

Orgelrenovering
Orgeln i Bjursås kyrka har under februari månad
genomgått en stor renovering. Vi hoppas att även alla
besökare ska kunna höra skillnaden på dess fantastiska
ljud!
På vår hemsida finns en mer omfattande text kring
renoveringen samt fler bilder, gå gärna in och titta!

Församlingen har tillsammans med Bjursåsskolan startat
ett värdegrundsarbete som går ut på att utbilda nutidens
Riddare med 5 viktiga egenskaper -tålamod, ärlighet,
vänskap, tjänstvillighet och trofasthet. Åk 4 är först ut
att delta i denna utbildning.
Arbetet pågår under en termin och avslutas med en
dubbning i Bjursås kyrka, tisdag den 19 maj kl. 18.30,
där eleverna blir dubbade till Riddare. Släkt och vänner
är självklart välkomna till dubbningen men vi önskar
att yngre syskon kan stanna hemma för att behålla mystiken kring Riddarskolan, då vi hoppas att alla barn i
församlingen ska få bli dubbade till Riddare i sinom tid!
Med reservation för ändringar
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