SOMMAREN 2020

Meditativ orgelmusik

Från läktaren i Bjursås kyrka varje onsdag kl 13.30 hela sommaren
Gemenskap i enskildhet. Kom och njut av vackra orgeltoner!
17 juni

Midsommartoner med organist Michal Wodrowski. Orgelimprovisationer
samt G Gershwin, Amerikanska sånger

24 juni

Krister Hammarström, tvärflöjt samt organisten
Michal Wodrowski

1 juli

Kira Lankinen, Västerås stift

8 juli

Frida Östblom, violin och Roland Östblom, orgel
Musik av J S Bach, L Boulanger samt svensk folkmusik

15 juli

Michal Wodrowski. Fransk orgelmusik av C Franck,
A Guilmant, L Vierne samt Ch M Widor

22 juli

Kari Koskinen, mezzosopran
samt organist Michal Wodrowski

29 juli

Michal Wodrowski. Lights and shadows i Bjusås kyrka

5 augusti

Bo Olsson, altviola samt organist Michal Wodrowski

12 augusti Roland Östblom
19 augusti Lars Stigsson, cello samt Birgitta Flygare. En musikalisk blandning
26 augusti Bjursås spelmanslag under ledning av Bo Olsson

Kyrkorna i Bjursås och Sågmyra
är öppna dagtid för besök, ljuständning och andakt

Under sommaren finns
en präst på plats
Torsdagar kl 10.00-12.00 i Bjursås kyrka
Torsdagar kl 13.30-15.30 i Sågmyra kyrka

Utställning
I Bjursås kyrka finns under sommaren
en utställning av vävar
i samarbete med
den lokala vävstugeföreningen

Kyrkvandringen
mellan Bjursås och Åhl är tyvärr inställd i sommar.
Vem kunde tro detta? Ingen såg det komma. Kollektivt
kliar vi oss i huvudet och tänker: Vad gör vi nu?
Hela världen har stannat av. All flygplan står på marken.
Folk tvingas vara hemma. Ljudet har skruvats ned från
max till ett minimum.
Vi tänker på alla som är sjuka eller som har närstående
som är drabbade. Andra försöker hantera konsekvenserna
av nedsläckningen. Ytterligare andra isolerar sig och söker
skydd. Ingen kan säkert säga något om framtiden. Kompassnålen snurrar.
Jag tycker om att likna kristen tro som en riktning. Inte
ett facit, inte en knippe regler utan en riktning som ger
rymd och upptäckarlust.
Jesus säger till lärjungarna: ”Följ med och se”. Ingenting
om exakt vad och var utan snarare en inbjudan till ett
gemensamt utforskande.
Nu står vi mitt i Coronakrisen. Plötsligt är allt omkastat.
De vanliga verktygen för att hantera en kris fungerar inte.
Märkligt nog kan vi inte ens träffas och hålla om varandra.
Och märkligt nog hör jag att många ändå hörs av mer via
telefon eller digitalt. Att livskraften hittar nya former. Likt
blomman som tränger genom sprickan i asfalten.
Och allt som låg där fruset i dagar vintergrå, skall löst av
himmelsljuset mot blom och mognad gå.
Psalm 197:4

Sommarens Andakter

på Sandtäktsgården och Bjursåsgården
Vi tar ett uppehåll med andakter på Sandtäktsgården
och Bjursåsgården under sommaren och hoppas
kunna träffas igen i höst!

Blomsterfonden
Bjursås blomsterfond har haft årsmöte. Under ledning
av Kristina Björklund och Kristina Fredriksson som är
ordförande och kassör summerades året. Närmare 30.000
kronor har delats ut till för att stötta allmännyttiga och
välgörande ändamål i bygden. Samt har blommor till alla
som har hemtjänst delats ut till jul.
Ansökan skickas till Kristina Björklund, Backgårdsvägen
26, 79021 Bjursås eller kristina.bjorklund@outlook.com
Önskar du bidra så skänk en gåva på BG 5697-5709

Handarbetscafé

Lennart Pettersson
Kyrkoherde Bjursås församling

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

- Sy, sticka, virka eller annat handarbete
Vi planerar att starta igen torsdag den 3 september
kl 13.30 i Bjursås församlingshem.
(Se kommande annonsering)
Vi träffas varannan torsdag, jämna veckor.
Välkommen till en stunds gemenskap med
inspiration och fika!

Slink In-Stickcafé
Planerad höststart: Torsdag 20 augusti kl 18.30-21.00
(om läget känns bra).
Därefter träffas vi varannan torsdagskväll i Bjursås
församlingshem.
Ta med din stickning/ditt handarbete och kom!
Info Mia Lundblad 070-790 51 23

Expeditionens sommartider: öppen onsdagar kl 10.00-12.00
Övrig tid nås vi på telefon eller mail.
tel 023-669 23 60
Bävervägen 1A, 790 21 BJURSÅS
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

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

Vi planerar att fira sommarens friluftsgudstjänster
Gudstjänster samt musikarrangemang som var planerade i våra kyrkor kommer tyvärr att ställas in i sommar.
Vi välkomnar er istället till Orgelmeditationer varje onsdag.
Vi kommer även att fortsätta sända webbandakter via vår facebook och hemsida.

FRILUFTSGUDSTJÄNST
i Bjursås församling
14 juni kl 14.00
20 juni kl 11.00
21 juni kl 11.00
28 juni kl 11.00

Friluftsgudstjänst i Faxberg
Friluftsgudstjänst i Tomasbo
Ekumenisk gudstjänst på Dössberget
Ekumenisk gudstjänst utanför
Bönhuset i Bjursås
12 juli kl 14.00
Friluftsgudstjänst på Ärtknubben
19 juli kl 14.00
Friluftsgudstjänst vid Samekåtan i
Finnbo. Med två röster och en gitarr
tolkar Karin och Magnus Lindström
Kolterud psalmer på sitt eget vis,
svängigt och finstämt
26 juli kl 14.00
Friluftsgudstjänst i Rällsjöbo
2 augusti kl 14.00 Friluftsgudstjänst på Floholm.
Kari Koskinen, sång
16 augusti kl 14.00 Friluftsgudstjänst på Svensgården
i Sågmyra
Vi hoppas kunna fira gudstjänster
som vanligt i september
6 söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka
13 söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka
20 söndag kl 11.00 Jubileumsgudstjänst med små och
stora i Sågmyra kyrka
27 söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka

Barnverksamheten

startar igen v.35

Bjursås Församlingshem
Öppen förskola
Måndagar och torsdagar kl 09.00-12.00
Onsdagskul
Onsdagar kl. 14.00-16.00

Sågmyra Församlingsgård/kyrka
Tisdagsträffen för alla åldrar
Tisdagar kl 14.30-16.00
Öppen förskola
Fredagar kl 09.00-12.00

Tag gärna
med kaffekorg
och något
att sitta på!

Bibelutdelning
Söndag 4 oktober kl 11.00
Bibelutdelning till
6-åringar i Bjursås kyrka

Körverksamhet
Så fort vi kan kommer vi att starta övningar med våra körer. På församlingens hemsida, facebook och anslagstavlor
kommer aktuell information att finnas så håll utkik i höst!

Musikelever
Bjursås församling erbjuder möjligheten för elever från
åk 3 fram till gymnasiet att lära sig musik genom att
spela orgel samt piano på olika nivåer. För dem som
vill börja och 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. Vi har redan börjat med
projektet förra terminen och vill fortsätta med det samt
få flera entusiastiska musikelever.
Är Ni intresserade kontakta församlingens kansli eller
direkt organisten Michal Wodrowski, tel. 023-669 23 68

Läktarorgeln i Bjursås kyrka
Orgeln i Bjursås kyrka fungerar bra och låter fint efter
renoveringen som gjordes i början av året. Instrumentet
har fått en mycket mjukare men intensiv klang samt fina
stämmor som låter väldigt intressant. Orgelspecialisten
Andrzej Sutowicz kommer när det blir möjligt för att
ytterligare justera mekaniken. Det är helt normalt att det
behövs efter en viss tid. Sutowicz är chefen i orgelfirman
som genomförde arbetet.

Med reservation för ändringar

Trädplantering
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. Klassen har planterat
Riddarskolans egna vårdträd. En Oxel. Det är troligen en Oxel som
finns avbildad på det gamla sockensigillet från 1600-talet som blivit
Riddarskolans signum. Vårdträdet finns skyltad och står på nedre
delen av Bjursås kyrkogård.
Detta som ett tecken på att vi tillsammans ska fortsätta växa i vår
uppgift i att vara medmänniskor. Gå gärna och titta på trädet, låt era
barn visa vad dom planterat!

Maskinhallsbygge
vid Bjursås kyrkogård
Under augusti månad kommer
bygget av en maskin- och
tvätthall påbörjas längst
ner på Bjursås kyrkogård,
där det nu finns
en grusficka.

Lagom till det tänkta jubileet av Sågmyra kyrka som fyller
50 år i år så ville vi inviga ett nytt staket över bäcken mellan kyrkan och parkeringen. Tyvärr behöver vi skjuta på
firandet. Men räcket är så rejält så att det kommer finnas
kvar i generationer framöver så vi får officiellt inviga det vid
ett senare tillfälle. Nu är det på plats för att leda folket från
parkeringen in till kyrksalen. För tillverkningen står Adam
D’Agostino som står bredvid det fina metallarbetet på bilden.

