Ägare av askgravplats på Bjursås församlings kyrkogårdar.

Foto: Lina Svart

I ordningsreglerna för skötsel av askgravplats anges att ”besökare får medverka till smyckning med snittblommor och
ljus i anslutning till gravplats”.
I övrigt sköter kyrkogårdspersonalen om plantering och vård
av gravplatsen.
Tyvärr förekommer det mer och mer att krukväxter har
placerats på gravplatsen, vilket strider mot gällande ord-

ningsregler. Vi vädjar till gravägare att respektera dessa regler.
Alla krukväxter kommer att plockas bort och ställas vid
vattendammen. Betr. ljus kan även ljuslyktor få förekomma.
Hoppas att Ni respekterar vår vädjan.
Kyrkogårdsförvaltningen

SÅGMYRA KYRKA

kl 19.00 (torsdag)

kl 19.00 (torsdag)

28/6 (onsdag) ”Vågspel – musik
över land och vatten”
med kammarensemblen Fariga:
Krister Hammarström
och Vito Bergs tvärflöjt, Elisabeth Stjernberg cello och
Toms Ostrovskis piano.
6/7 Stig-Allans Swing Quartet
3/8 Dalapolisens Spelmän
31/8 Sånggruppen Färist sjunger
sommarvisor

20/7 Sommarprogram med
Sofia och Maria Murman
17/8 Anna Stark trio
– Anna Stark sång, Staffan
Lindfors kontrabas
och Birgitta Flygare piano

Foto: © trons.se

BJURSÅS KYRKA

Foto: Vanja Nykvist

Musik i sommarkväll
SOMMAREN 2017

Drop-in vigsel & drop-in dop!
Välkomna till Dössberget den 15 juni!
Torsdagen den 15 juni kl. 18.00-20.00 bjuder Bjursås Församling in till
drop-in vigsel och drop-in dop på Dössberget i samband med Bilträffen!
Medtag: Legitimation och vid vigsel giltig hindersprövning.
Vid frågor kontakta expeditionen tel. 023-505 00

Kyrkoherdeinstallation

Med reservation för ändringar.
Se mer information på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/bjursas
eller i vår facebookgrupp Bjursås Församling

Foto: Milla Jansson

Bilder från när vår Kyrkoherde Heléna Markfjärd installerades i Bjursås kyrka.
Ett stort och hjärtligt TACK till alla som var med och
gjorde den 12 februari till ett oförglömligt minne.
Ett särskilt TACK till alla barn som medverkade med sång
och dans. Barnen är det viktigaste vi har!

Foto: Ann-Marie Nilsén

Därför ska du rösta i kyrkovalet den 17 september!

andakter – uppvaktningar – församlingsresor – vigslar – dop – körer – gudstjänster
friluftsgudstjänster– kyrkväkteri – mässor – konfirmation – läger – samtalsgrupper
begravningar – familjegudstjänster – temakvällar – handarbetscafé – öppna förskolor
kvinnofrukostar – onsdagskul – kvällsträffar för karlar – torsdagsträffar – konserter
slink-in stickcafé – lokaluthyrning – qi gong – musik i sommarkväll – enskilda samtal
sittgympa – soppluncher – musikcaféer – bibelutdelning – bakning i vedeldad ugn

Foto: Milla Jansson

Foto: Milla Jansson

Läs mer inne i bladet!

Sahlanders, Falun 1705

Födelsedagar februari-april
Nu är det den vackraste tiden på året då träden är så där
ljusgrönt skira. Vi gnäller kanske lite över att nu blev det
väl ändå lite kallt igen, men tänk, vi fick se det vackert
skira ljusgröna en lite längre tid!
Vi lever med i påskens glädje och uppståndelsen. Från död
till liv sprider sig i naturen, en ny försommar och sommar
går oss till mötes. Vi får möta Kristi Himmelsfärd och
Pingsten, hänryckningens tid och så den ljuva sommaren
då man verkligen kan förundras över vår vackra skapelse.
Förr sas det att skomakaren fick semester mellan Hägg
och Syren, mellan blomningen av Hägg och Syren, om
det vore nu, så skulle varenda skomakare jubla om försommaren och våren stannade upp en stund.
Kanske ska vi stanna upp och njuta lite mer av det som är
här och nu, det som finns precis här framför oss, istället
för att jaga efter det som kommer eller sitta fast i det som
var förra året.
Vi får lära oss att njuta av nuet!
Jag njuter fortfarande av ett tal som min dotter Charlotte
höll i samband med min kyrkoherdeinstallation. Det talet
får klinga med mig i vardagen med värme och glädje.
Tänkte att jag delar med mig det till er:
Jag kommer att säga några ord om drömmar.
Mina döttrar sjöng i kyrkan om att titta upp mot himmelen.
Jag tänker att det handlar om att våga blicka dit man helst vill.
Min mamma vågade, hon hade mod nog att rikta blicken
mot himmelen för 15 år sedan.
Och idag står hon här som Bjursås första kvinnliga kyrkoherde!
För mig är mamma en förebild, både som mamma och kvinna.
För mina döttrar möjliggör hon att
drömmarna får vara fria,
drömmarna som får kläs i ord.
Att allt, oavsett vad det kan tänkas vara,
får vara din himmel. Se mot din himmel!
För mig, mina döttrar och alla andras.
Det finns bara möjligheter!
Njut av livets resa!
Heléna, Kyrkoherde

Församlingsexpeditionen
Bävervägen 1 A. Vi träffas säkrast 9-12.
Telefontid måndag-fredag 9-12, tel 023-505 00
E-mail: bjursas.forsamling@svenskakyrkan.se
Församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/bjursas
Bankgiro: 5448-4811
Du hittar oss även på Facebook: Bjursås Församling
Kyrkogårdsexpeditionen (har flyttat till församlingsexpeditionen)
Telefon- och besökstid vardagar 11-11.30,
tel 023-508 72, 023-505 24
Ansvarig utgivare
Heléna Markfjärd

80 år
92 år
Solveig Snarf
Holger Kaj
Ingvar Flygare
93 år
Kerstin Strand
Anna-Lisa Forsberg
Majvor Sjöblom
94 år
85 år
Arne Grejs
Sven Finn
95 år
Karin Dahlström
Kristina Eriksson
Göte Johansson
98 år
Inga Norberg
Erik Kaj
Ingrid Arvids
99 år
Sune Blomkvist
Erik Svedberg
90 år
Karl-Ivar Hallberg
91 år
Sune Svadling
Ellen Berghov
Tora Karlsson
Margit Sparring
Otto Liss
Lars-Erik Westlund
Avser medlemmar i Bjursås församling

Blomsterfonden
Fonden skall användas till välgörande och allmännyttiga
ändamål inom Bjursås församling.
Välkommen med en ansökan till:
Bjursås Blomsterfond, c/o ordf. Kristina Björklund,
Backgårdsvägen 26, 790 21 BJURSÅS
Vill du lämna kondoleanser, tänk gärna på
Bjursås Blomsterfond Bg 5697-5709
Vi har mer information om alla våra aktiviteter på vår
hemsida www.svenskakyrkan.se/bjursås
Gå gärna med i vår facebookgrupp på facebook
Bjursås Församling där vi också lägger upp
information.
Församlingens präster
Kyrkoherde Heléna Markfjärd, tel 023-515 50
helena.markfjard@svenskakyrkan.se
Vik. komminister Anders Åkerlund,
info@andersakerlund.se
Församlingens kyrkomusiker
Birgitta Flygare, tel 023-505 38
birgitta.flygare@svenskakyrkan.se
Församlingens diakon
Kristina Björklund, tel 023-515 52
kristina.bjorklund@svenskakyrkan.se
Redovisningsassistens och pedagog inom
ungdoms- och konfirmandverksamheten
Camilla Milla Jansson, tel 023-505 01
milla.jansson@svenskakyrkan.se

Tack!

Vad är ditt val?

I början av juli slutar min diakontjänstgöring i Bjursås församling, jag går i pension 1 augusti. Jag vill nu säga ett stort
och varmt tack till er församlingsbor för alla fina möten och
samtal som varit, för den goda respons ni gett genom att ni
har kommit till olika arrangemang som jag haft förmånen
att ha fått ordna med. Tack till er ideella medarbetare som
ställt upp i olika sammanhang och tack arbetskamrater. Det
känns gott att få avsluta mitt yrkesliv i min hembygd. Jag
kommer förstås att bo kvar här och är nyfiken på vad den
nya fasen i livet bär med sig. Nu önskar jag er alla Guds rika
välsignelse och en fin sommar!
Kristina Björklund

Vi människor är utrustade med förmågan att kunna välja.
Och väljer det gör vi varje dag, små och stora val som har
och får betydelse för hur vi handlar, tänker och känner.
Små och stora val som sätter spår i våra liv och gör oss till
dem vi är. ”Han skapade människan i begynnelsen och
överlämnade henne åt hennes eget val” (Syr 15:14). Nu har
du, som är medlem i Svenska kyrkan och som fyllt 16 år på
valdagen den 17 september, chansen att välja hur du vill att
din medlemsavgift distribueras och används! Fundera över
vad som är betydelsefullt för dig, vilken riktning vill du att
Bjursås församling ska ta i framtiden? Vad brinner du för?
Vad engagerar dig?
Därför ska du rösta i

”Underbart är kort”

JUNI

JUNI

1
4
11
15

11 Söndag kl 11.00 Gudstjänst

Torsdag kl 18.30 Veckomässa
Söndag kl 11.00 Konfirmationsmässa
Söndag kl 11.00 Gudstjänst sammanlyst till Sågmyra
Torsdag kl 18.00 Drop-in dop och drop-in vigsel på
Dössberget
18 Söndag kl 11.00 Mässa
23 Midsommarafton kl 15.00 Midsommarfirande på
Dössberget
23 Midsommarafton kl 18.00 Konsert i Bjursås kyrka

Jag är så tacksam över att jag fått vara här i Bjursås under en
tid och sista augusti tackar jag för mig.
Jag önskar er guds rika välsignelse.
Anders Åkerlund

Kyrkvandringen mellan
Bjursås och Åhl (Insjön) ca 19 km
Söndagen den 27 augusti
Samling 200 m in vid vägen in till Lustebo (mellan Sågmyra
och Bjursås)
Information 07.20 och AVMARCH 07.30
15.00 Gudstjänst, Prästgården
(Mer information finns på Bjursås församlings hemsida och på
affischer)

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 6 september kl 10.30.
Varmt välkomna!

Handarbetscafé
- sy, sticka, virka eller annat handarbete
Vi startar igen torsdag 7 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, ”sticka och skicka”
eller lämna till vår auktion.. Kom
när du kan, vid enstaka tillfällen
eller ofta. Väl mött i höst!

Midsommarkonsert
i Bjursås Kyrka
FAKTA OM KYRKOVALET:
• I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år, alltid tredje
söndagen i september.
• Du som är medlem i Svenska kyrkan och på valdagen
fyllt 16 år får rösta.
• Du kan rösta på olika nomineringsgrupper som var och
en för sig har sitt program för Bjursås församling. Och
precis som i kommunal- och riksdagsvalet kan man
personrösta.
• Valet sker till kyrkofullmäktige i Bjursås församling (som
bestämmer ramarna för verksamheten, t.ex. vilken verksamhet som ska finnas för barn- och ungdom, eller hur
kör- och konsertverksamheten ska se ut), till stiftsfullmäktige i Västerås stift (vars främsta uppgift är att stödja
församlingarna och deras verksamheter i stiftet) och till
kyrkomötet på nationell nivå (som beslutar om Svenska
kyrkans övergripande och gemensamma frågor).
• På valdagen (17/9) kan du besöka den vallokal som
står på ditt röstkort som du (som är röstberättigad) får
hemskickat i slutet av augusti. Du kan även förtidsrösta
i upp till två veckor innan valet i vilken röstningslokal
som helst. Kom ihåg att ta med ditt röstkort och giltig
legitimation.
Öppettider:
Församlingsexpeditionen (Bävervägen 1a) är öppen månlörd 9-12.00 (onsdagarna även 17-20.00) för förtidsröstning v 36 och 37. På valdagen är Bjursås församlingshem
öppen 9-10.30 samt 15.30-20.00, församlingsexpeditionen 14-16.00 och Sågmyra församlingsgård 12-15.00.

Läs mer om kyrkovalet, röstningslokaler och tider på
svenskakyrkan.se/bjursas

Fredagen den 23 juni kl 18.00
Med Bjursås spelmanslag, Bjursås kyrkokör,
Krister Hammarström flöjt, Bo Önander,
Anette Eklund, Gustav Saxvall,
Lars Hilleskär med flera.
Hjärtligt välkomna!

JULI
20 Torsdag kl 19.00 ”Musik i sommarkväll”

AUGUSTI
17 Torsdag kl 19.00 ”Musik i sommarkväll”
27 Söndag Kyrkvandringen till Åhl. Se vidare
information

SEPTEMBER
24 Söndag kl 11.00 Musikgudstjänst
Med reservation för ändringar

Vill du vara med och hjälpa till?
Vi tar tacksamt emot hjälp i köket vid våra olika arrangemang
som vid kyrkkaffe.
Hör av dig till pastorsexpeditionen om du är intresserad så
berättar vi mer.

24 Lördag kl 11.00 Friluftsgudstjänst i Tomasbo (vid
regn i kyrkan)
25 Söndag kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst på Dössberget
28 Onsdag kl 19.00 ”Musik i sommarkväll”

JULI
2
6
9
16
23
30

Söndag kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Bönhuset
Torsdag kl 19.00 ”Musik i sommarkväll”
Söndag kl 11.00 Söndagsmässa
Söndag kl 11.00 Friluftsgudstjänst i Rällsjöbo
Söndag kl 11.00 Söndagsgudstjänst
Söndag kl 11.00 Söndagsgudstjänst

AUGUSTI
3
6
13
20
27
31

Torsdag kl 19.00 ”Musik i sommarkväll”
Söndag kl 11.00 Söndagsgudstjänst
Söndag kl 11.00 Söndagsmässa
Söndag kl 11.00 Söndagsgudstjänst
Söndag kl Kyrkvandringen till Åhl. Se vidare info.
Torsdag kl 19.00 ”Musik i sommarkväll”

SEPTEMBER
3
7

Söndag kl 11.00 Gudstjänst
Torsdag kl 13.30 Handarbetscafé Terminstart i
Bjursås församlingshem
10 Söndag kl 11.00 Gudstjänst
17 Söndag kl 11.00 Gudstjänst
21 Torsdag kl 13.30 Handarbetscafé i Bjursås
församlingshem
Med reservation för ändringar

Uppstart för barnverksamheten,
hösten v. 35
Bjursås församlingshem
Öppen förskola
Måndag den 28 augusti kl 09.00-12.00
Torsdag den 31 augusti kl 09.00-12.00
Onsdagskul F- åk 4
Onsdag den 30 augusti kl 14.00-16.00
(Jambu hämtar barnen vid skolan, kl 14.00)
Sågmyra församlingsgård
Öppen förskola
Tisdag den 29 augusti kl 09.00-12.00
Torsdagsträffen F- åk 4
Torsdag den 31 augusti kl 14.30-16.30
Glad sommar önskar Jambu med personal,
hoppas att vi ses till hösten!

