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SOMMAREN 2016

Känn i skog, på äng, på sjön, milda friska fläkten,

ljuva dofter, fågelsång. Mänska, höj ock du din sång!

Musik i sommarkväll

Sågmyra kyrka, måndagar kl. 19.00:
20/6 ”Ord och många visor”
Trubaduren Lasse Siggelin, sång och gitarr
18/7 ”Mona Kira”
Stämningsfullt och utmanande i toner av jazz.
Trio med Fabian Rosenberg, trumpet, Elin Björklund,
sång och piano samt Antonio Charry, gitarr

Sv psalm 781 v1

Bjursås kyrka, torsdagar kl. 19.00:
9/6 ”Monica Zetterlund tolkas i ord och ton
Cantamus, Viktoria Forsman och Ylva Näs, sång.
Mikael Svedlund, piano och Dan Hedmark, bas
7/7 ”Clarinette á la carte”
Klarinettisterna Olle Olofsson, Stig Andersson,
Stig Lindström och Björn Zettervall spelar
underhållningsmusik i en varierande repertoar
4/8 ”IRMELIN”
Vokalgruppen” IRMELIN” bestående av sångerskorna Eva Rune, Maria Misgeld och Karin Ericsson Back
sjunger svenska och nordiska folksånger
18/8 ”Bjursås Spelmanslag”
Bjursås Spelmanslag avslutar sommarmusiken i Bjursås

Foto: Ann-Marie Nilsén

O, vad världen nu är skön, klädd i sommardräkten.

Födelsedagar februari-april
Om sommaren sköna när marken sig gläds…….
En prästman satt på hästryggen och färdades genom Dalarna på väg från Västerås till Mora. Det var en sommardag och han njöt av skapelsens skönhet. Så kom dalvisan
till som en hyllning till Livets och Kärlekens Gud.
Det är i förundran och tacksamhet som lovsången föds.
Varje dag finns det människor världen runt som håller
lovsången vid liv inför den skapande urkraft som är alltings ursprung och mål som vi kallar Gud. Ibland är den
stark och ibland är den svag. Men den ska aldrig dö. I våra
dagar är den starkast i Asien och Europa. Det är inte för
att de människorna är dumma i huvudet utan för att de
inte tappat trons språk. Det är också därför våra förfäder
och förmödrar byggde våra kyrkor med högt i tak för att
berätta att livet är mer än vad vi kan ta på och kontrollera.
Kyrkorna är mäktiga inslag i våra bygder men de är bäst
innuti. Där får vi samlas till gudstjänst tillsammans eller
enskilt för att vidga vårt inre och våga ut på okända djup
och hitta tillit för livets äventyr.
Om sommaren sköna slutar i omkvädet Gud glädje och
styrke de folk som där bo vid älvom på berg och i dalom.
Det är som en välsignelse, ett ha det så gott, till alla som
bor, vistas i eller har ett ärende till våra bygder.
Med önskan om en skön sommar med goda samtal och
mycket lovsång i tempel och natur.
Anders Åkerlund
Gästande kyrkoherde i Bjursås

Blomsterfonden
Vi vill påminna om att det finns en fond i Bjursås
församling. Fonden skall användas till välgörande och
allmännyttiga ändamål inom Bjursås församling. Fonden
kan alltså stödja enskilda personer som av olika skäl är
i behov av ekonomiskt stöd. Fonden kan också stödja
föreningar och sammanslutningar som är i behov av
bidrag till något som är allmännyttigt här i Bjursås.
Välkommen med en ansökan till: Bjursås Blomsterfond,
Bjursås församling, Bävervägen 1A, 790 21 BJURSÅS
Du som vill lämna kondoleanser. Tänk gärna på
Bjursås Blomsterfond Bg 5697-5709

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
91-år
Rolf Olsson
Albin Liss
Berta Svärd
Gun Sjögren
Inger Skansgård
Holger Kaj
85-år
92-år
Gunbritt Sundvall
Anna-Lisa Forsberg
Ivan Sjöberg
93-år
Majlis Lindström
Arne Grejs
Margot Malmgren
94-år
90-år
Kristina Eriksson
Sune Svadling
97-år
Ellen Berghov
Erik Kaj
Tora Karlsson
98-år
Margit Sparring
Erik Svedberg
Barbro Ahlén
Otto Liss
Lars Erik Westlund
Avser medlemmar i Bjursås församling

Kyrkofullmäktigemöte
Tisdagen den 31 maj kl 19.00 i Sågmyra församlingsgård. Alla är välkomna att närvara!

Till alla Qi-gong vänner
Vi börjar höstens Qi-gong träning 5 september kl 18.30
Väl mött !
Ulla Hedman Wenger, tel 023-513 46, 070-233 56 58

Soppluncher i Bjursås
församlingshem kl 12.00
Dagens soppa serveras, därefter program:
31/5: ”Livet i Estland förr och nu”
- Lea och Anders Lisskar, Insjön
13/9: ”Indienresan – kvinnan på stranden – bönen,
och vad som hände sedan” - Förändring för 1500 barn
och ett 20-tal byar. Moody Ingemarson, Falun, berättar.
Kommande datum: 11/10, 22/11, 20/12
Välkommen! (Föranmälan behövs ej, 40 kr)
Församlingens präster
Tf kyrkoherde Anders Åkerlund, tel 023-515 50
info@andersakerlund.se
Komminister Per Rönnegård, tel 023-505 10
per.ronnegard@svenskakyrkan.se
Församlingens kyrkomusiker
Ann-Sofi Stål, tel 023-509 15
ann-sofi.stal@svenskakyrkan.se
Maria Jonsson, tjänstledig för studier
Församlingens diakon
Kristina Björklund, tel 023-515 52
kristina.bjorklund@svenskakyrkan.se

MAJ

MAJ

22 Söndag kl 11.00 Gudstjänst
26 Torsdag kl 14.00 Musikcafé med Sångsvanarna i
församlingshemmet
28 Lördag kl 14.17 ”Dropinvigsel” i Bjursås kyrka
29 Söndag kl 11.00 Familjegudstjänst med avslutning av
barnverksamheten. Kyrkkaffe i församlingshemmet
31 Tisdag kl 12.00 Sopplunch i församlingshemmet

31 Tisdag kl 19.00 Kyrkofullmäktigemöte i
församlingsgården. Alla är hjärtligt välkomna!

JUNI

18 Måndag kl 19.00 ”Musik i sommarkväll” i Sågmyra
kyrka, ”Mona Kira”
31 Söndag kl 14.00 Friluftsgudstjänst på Svensgården

5
9
12
19
24

25
26
26

Söndag kl 11.00 Friluftsgudstjänst i Prästbo vid
Fjällgrycken
Torsdag kl 19.00 ”Musik i sommarkväll”
Söndag kl 11.00 Mässa
Söndag kl 14.00 Friluftsgudstjänst i Faxberg
Midsommarafton kl 18.00 Stor midsommarkonsert
i Bjursås kyrka. Medv. Kyrkokören, Cantamus,
Spelmanslaget, Viktoria Forsman och Ylva Näs, sång,
Mikael Svedlund, piano, Dan Hedmark bas
Midsommardagen kl 11.00 Friluftsgudstjänst i
Tomasbo fäbod. Barndop. OBS! Vid regn i kyrkan
Söndag kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst på Dössberget
Söndag kl 15.00 Konfirmationsmässa i Bjursås kyrka

JULI
3
7
10
17
24
26

Söndag kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Bjursås
gamla bönhus
Torsdag kl 19.00 ”Musik i sommarkväll”
Söndag kl 11.00 Mässa
Söndag kl 11.00 Gudstjänst
Söndag kl 14.00 Friluftsgudstjänst i Rällsjöbo
Tisdag kl 19.00 Konsert i Bjursås kyrka med
”London forest choir”

AUGUSTI
4
7
14
14
18
21
28

Torsdag kl 19.00 ”Musik i sommarkväll”
Söndag kl 14.00 Friluftsgudstjänst i Floholm
Söndag kl 11.00 Mässa i Bjursås kyrka
Söndag kl 14.00 Friluftsgudstjänst på Ärtknubben
Torsdag kl 18.00 ”Musik i sommarkväll”
Söndag kl 14.00 Friluftsgudstjänst i Rog (bystugan)
Söndag Kyrkvandringen till Åhl. Se vidare
information
28 Söndag kl 11.00 Gudstjänst

SEPTEMBER
1
4
5
7
8

Torsdag kl 18.30 Surströmmingskväll med allsång i
förs.hemmet
Söndag kl 11.00 Mässa
Måndag kl 18.30 Terminsuppstart för Qi-gong i
församlingshemmet
Onsdag kl 18.30 Kvällsträff för karlar i
församlingshemmet
Torsdag kl 13.30 Terminsuppstart för
handarbetscafé

JUNI
20 Måndag kl 19.00 ”Musik i sommarkväll” i Sågmyra
kyrka, Lasse Siggelin

JULI

AUGUSTI
28 Söndag kl 15.00 Gudstjänst
Med reservation för ändringar

Musikcafè

i församlingshemmet
Torsdag 26 maj kl 14.00
Medverkan av ”Sångsvanarna”
under ledning av Ingrid Eklund.

Konfirmander 2016-2017
De ungdomar i Bjursås som börjar åttan efter sommaren
kommer att få information om möjligheten att konfirmeras under nästa läsår. Dels kommer ett brev med posten
under sommaren, dels kommer vi ut och informerar på
skolan i början på höstterminen. Har du frågor redan nu?
Du är välkommen att kontakta prästen Per Rönnegård på
023-505 10 eller per.ronnegard@svenskakyrkan.se

Sommarens andakter på
Sandtäktsgården och Bjursåsgården
Vi finns på Sandtäktsgården varje onsdag kl 14.00 hela
sommaren. Vi gör ett sommaruppehåll på Bjursåsgården och första andakten blir onsdagen den 7 september
klockan 10.30. Välkommen du också!
11
13
15
17
18
25

Söndag kl 11.00 Gudstjänst
Tisdag kl 12.00 Sopplunch i församlingshemmet
Torsdag kl 18.30 Uppstart för ”Slink In” stickcafé
Lördag kl 9.30 Kvinnofrukost i församlingshemmet
Söndag kl 11.00 Mässa
Söndag kl 11.00 Gudstjänst
Med reservation för ändringar

Handarbetscafé - sy, sticka, virka
eller annat handarbete
Vi startar: Torsdagen den 8 september kl 13.30 i Bjursås
församlingshem. Vi träffas varannan torsdag, jämna veckor. Varmt välkommen till
en stunds gemenskap, avkoppling, fika och
inspiration! Här kan du ”göra” för eget
bruk, eller ”sticka och skicka” eller lämna
till vår försäljning/auktion. Kom när du
kan, vid enstaka tillfällen eller ofta. Väl mött i höst!
Har du något du vill skänka går det bra att lämna det till
expeditionen eller ring 023-505 00.

Efterlysning!
Någon som har sticklingar på
”Rällsjöbrita” pelargonen?
Vi skulle gärna vilja ha en sådan
här på församlingsexpeditionen.
Hör av dig på 023-505 00 eller Foto: Ann-Marie Nilsén
bjursas.forsamling@svenskakyrkan.se om du har.

Slink In - Stickcafé
Höststart: 15 september 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

Konsert
Tisdag 26 juli kl 19.00.
Konsert i Bjursås kyrka med
den engelska kören ”London
forest choir” - fri entré, kollekt
Välkomna!
På de s.k varvet
kommer de gravar
som markerats med
en röd pinne inom
kort att tas bort.

Surströmmingskväll med allsång
Torsdag 1 september kl 18.30
i Bjursås församlingshem.
Vi äter årets surströmming,
pratar och sjunger tillsammans.
Föranmälan senast 30/8 till
023-505 00 (exp) eller 515 52
(Kristina). (40 kr/person). Varmt välkommen!

Vi kommer också att börja lägga ner de
stenar som inte är dubbade och står på
ett säkert sätt.
För mer upplysning, ring:
Ulf 023-508 72, Andreas 023-505 24

Kvällsträff för karlar

Kvinnofrukost

Kvällsmaten står uppdukad kl 18.00 i Bjursås
församlingshem. Vi träffas, äter tillsammans och
pratar om smått och gott. Varje gång ett programinslag.
Onsdag 7/9: ”Räddningstjänstens dåtid, nutid
och framtid – från larm till insats”
– Magnus Johansson & Johan Björklund, Bjursås.
Kommande datum: 20/10, 1/12 (torsdagar).
Anmälan senast dagen före (50 kr):
023-505 00 eller Kristina 515 52,
e-post kristina.bjorklund@svenskakyrkan.se

i Bjursås församlingshem kl 09.30.
Rejäl frukost med program:
17/9: ”Vikingatida slavhandel
– trafficking då och nu” – Agneta Arnesson
Westerdahl, Mora, författare (bl a ”Sagas krönika”),
hantverkare och projektledare.
Kommande datum: 29/10, 3/12.
Anmälan senast dagen före (fm) (40 kr):
023-505 00 eller Kristina 515 52,
e-post kristina.bjorklund@svenskakyrkan.se

Uppstart för vår barn- och ungdomsverksamhet, hösten 2016
Bjursås Öppna förskolan
Måndagen den 29 augusti kl 9.00
Torsdagen den 1 september kl 9.00
Ledare: Jambu Palmqvist
Onsdagskul i Bjursås
För barn från årskurs F6-4
Onsdagen den 31 augusti
Jambu kommer till skolan
och hämtar barnen 13.30

Sågmyra Öppna förskolan
Tisdagen den 30 augusti kl 9.00
Ledare: Jambu Palmqvist
Torsdagsträffen i Sågmyra
För barn från årskurs F6-4
Torsdagen den 1 september kl 15.00
Barn och ungdomar från årskurs 5-7
Torsdagen den 1 september kl 16.00
Ledare: Jambu Palmqvist
Sahlanders, Falun 1605

